De tunneldiode (deel 5), door Willy Acke, ON4AW.

WI6R shack met een spectrum analyzer (-scherm) als opvallende component tussen de rest
van de apparatuur.
Door een breedband ruisbron toe te passen, samen met (bv. FFT-) software die we kunnen
downloaden, om onze PC om te zetten in een spectrum analyzer, kunnen we de
frequentieweergave van schakelingen, of van onze ontvanger bekijken, zoals WI6R op de
bovenstaande foto dat doet.
FFT (snelle Fourier Transformatie): is een efficiënte manier voor het berekenen van een
correlatie (correlatie= de samenhang of het verband of de gemeenschappelijke kenmerken,
tussen twee onafhankelijke veranderlijken) van een golfvorm die samengesteld is uit
sinussen (zoals bij de ontwikkeling van een golf in een reeks van Fourier), waarvan de
frequentie een geheel veelvoud is van de frequentie die overeenkomt met de tijdsduur van
de golf.

Om de FFT toe te passen op een golfvorm of signaal, wordt dit omgezet in een digitale
tijdreeks. In deze reeks wordt een vast aantal opeenvolgende punten geselecteerd, meestal
als een macht van 2, bijvoorbeeld 1024 of 2048.
Deze tijdreeks wordt dan omgezet in overeenkomstige componenten in het frequentiedomein, door een FFT -berekening op een computer.
Als op het signaal een ruis zit, of het een karakter van een ruis heeft, of dus zelf een ruis is,
zal een aantal transformaties gecombineerd (moeten) worden, om de statistische stabiliteit
van de weergave te waarborgen.
Eén en ander kan bekeken worden op het beeldscherm van een spectrum analyzer.
Nog even ter herinnering, waar we gratis software kunnen vinden om van onze PC een
spectrum analyzer te maken:
1) Oscilloscoop en spectrum Analyzer:
http://www.hitsquad.com/smm/programs/VA/
(reeds vermeld in hetgeen voorafgaat).
2) Spectrum Analyzer voor de professioneel:
http://www.hitsquad.com/smm/programs/SpectraScope/
3) Spectrum Analyzer pro:
http://www.hitsquad.com/smm/programs/PASAnalyzer_Live/
4) Multi Inspector:
http://www.hitsquad.com/smm/programs/MultiInspector/
De OM's onder ons die gitaar spelen, of een ander muziekinstrument, en vooral in audiotoepassingen geïnteresseerd zijn, kunnen zoeken naar voor hen geschikte(r) (gratis) software
in de uitgebreider lijst met aanbiedingen, waarin we de vier voorgaande als 'free', of
'shareware' -software vonden (=> spectrum analyzers voor windows-downloads), namelijk:
http://www.hitsquad.com/smm/win95/SPECTRUM_ANALYZERS/ => in deze aankondigingstitel
staat...win 95...,maar als men de site raadpleegt staat er in bijna alle gevallen:” geschikt voor:
Windows 7/Vista/XP”.
De volgende procedure werd voor de “Spectrogram V5 software” (nog onder Windows 95
geschreven, waarvoor nu updates bestaan), maar hetgeen volgt komt neer op een algemene
werkwijze die als vergelijkbare, zo niet juist dezelfde, richtlijn kan dienen, voor elke software
die we gebruik(t)en om onze PC te veranderen in een analyser:

Een korte afgeschermde kabel verbindt de HF ruisgenerator met de antenne-ingang van de
ontvanger (of zender-ontvanger).
Deze staat natuurlijk niet in de zendstand, maar is ingesteld als ontvanger.
Om mogelijke schade aan de toestellen te voorkomen, is het best de apparatuur, wanneer uit
hetzelfde stopcontact gevoed, eens te testen.
Dit testen bestaat er in, met een wisselstroomvoltmeter het potentiaalverschil tussen de
chassis van de drie (of vier) verschillende gebruikte toestellen te meten.
Dit mag nooit meer dan 1/2 volt~ bedragen. Wanneer alles via dezelfde aardaansluiting goed
geaard is, zal deze toestand vanzelf in orde zijn.
Gelijkaardige toepassing met een uitwendige generator:

Werkwijze om de PC-spectrum analyzer te gebruiken om het ontvangen
frequentiespectrum van onze ontvanger weer te geven.
1) Kijk waar de LF uitgang van de ontvanger zit. Meestal staat die op het voorpaneel van de
ontvanger (of Tx/Rx) als ‘hoofdtelefoon-’ aansluiting. Verbindt die met een kabel met geschikte
plug naar de ‘Lijn-’ of ‘Mic-’ ingang van de PC geluidskaart.
Meestal verdient de ‘LINE-’ ingang de voorkeur, maar als de LF-uitgangsspanning van de
ontvanger te gering zou zijn, dan de ‘MIC-’ ingang.
Over het algemeen is een kabel nodig met een stereo plug voor aansluiting op de geluidskaartingang.
Het maakt niet uit welk kanaal op de kaart daarvoor gebruikt wordt.
2) Normaal zal de Spectrogram of andere geladen software het laagfrequent zelf vinden.
Controleer daarbij of de audio van de ontvanger hoorbaar is in de luidsprekers van de PC.
Daartoe is het nodig de geluidskaart-software te openen, en de LF-niveau’s in te stellen met
de (volume-) schuifregelaars die op het PC-scherm verschijnen.
3) Schakel de geladen Spectrum Analyzer software in, en kies bv.: File (Bestand) | Scan Input.
De software zal een dialoogvenster openen met enkele keuzen.
4) Klik als keuze op de "Line" knop in het vak "Beeldscherm Eigenschappen" (Display
Characteristics),en klik daarbij op "OK".
Laat de andere keuzen op hun standaardwaarden staan.
5) Indien het scan-input-dialoogvenster (of vakje) niet zou verschijnen, klik op de "STOP"
knop en probeer het opnieuw. Het spectrum met de in de ontvanger binnenkomende stations,
moet nu in grafische vorm verschijnen.

6) Klik op de "STOP" knop om de analyses op te schorten, of druk de op het scherm
zichtbare informatie af op de printer.
Of zet ze om in een beeld-bestand via Bestand | Afbeelding opslaan... (File | Save
Image).
De waar te nemen informatie.
In het voorafgaande hebben we ruisgeneratoren, ruisbruggen en spectrum analyzers
bekeken vanuit het standpunt, dat ze vooral ingezet konden worden in het frequentiegebied
van 1,8 MHz tot 30 MHz.
Maar er werd niet gesproken over bv. microgolven, of UHF, of VHF= ZHF, en nog minder
over toepassingen in die aard, op laagfrequent en zeer-LF (= VLF),die gebieden zijn, die best
ook aan bod mogen komen.
Zo gaat het onder meer in het onderstaande over de toepassing van de tunneldiode in
microgolf-toepassingen, waarvoor ze uitstekend geschikt is, of over ruis in bv. LF
versterkers.
We kunnen bijgevolg best deze twee nu als aanvulling bekijken.
Plasma en daarmee verwante ruisbronnen.
Onder de sterren, nevels, zonnen...die we bekeken hebben, troffen we plasma ruisbronnen aan
Een plasmabron is vergelijkbaar met een aangestoken gloeilamp als bron, maar verkrijgt de
(hogere) temperatuur van het plasma in plaats van deze van een gloeidraad.
Een neonlamp vertegenwoordigt een (kleine) vervanging van een plasmabron, door het
neonlicht dat ze na ontsteking uitstraalt.
Het komt er daarbij op aan op de gekozen lamp een voldoende hoge spanning toe te passen,
om echt plasma te verkrijgen.
Dat had ook plaats in de vroegere gasontladingsbuizen, die bijvoorbeeld (ook) als
spanningsstabilisator dienden (OA-, OB-, OC-, VR-, STV-...reeksen lampen).
Na toepassing er op, van een vrij hoge ontsteekspanning, begonnen ze te branden met een
gekleurde (bv. blauwe) gloed, en veroorzaakten voldoende (ongewenste) ruis om radioontvangers in de buurt te storen, hetgeen men vandaag ook verwijt aan de tot een gebogen
vorm opgerolde spaarlampen.
Ze brachten in feite een zeer breedbandige plasmaruis voort.
Deze straling kan ook afgelezen worden uit de krommen die door Max Planck en Stefan
Boltzman indertijd opgesteld zijn voor lichtgevende voorwerpen, en waarvan op microgolf
gebied ook de vermogenkromme van de straling van een zogenaamd ‘zwart lichaam’ afgeleid
is.
In sommige gevallen kan zelfs een met een gelijkspanning gevoed lampje, een ruisgedrag
vertonen en dienst doen als een bron voor hoogfrequente en zelfs microgolf-ruis.
Een voorbeeld daarvan staat hieronder:

Op een bepaalde temperatuur van de gloeidraad van de lamp, blijkt deze een ‘witte’ ruis voort
te brengen, waarover we het reeds gehad hebben (= zelfde amplitude op alle frequenties), dus
met een vlakke karakteristieke kromme als het spectrum van het uitgangsvermogen in functie
van de frequentie, in het gebied tussen bijvoorbeeld 10MHz en 3,5 GHz.
Speciale microgolf ruisdioden voor de 10 MHz tot 10 GHz band.
Wie wantrouwig staat tegenover de lampjesschakeling hierboven als ruisgenerator, kan het
gesofistikeerder aanvatten met behulp van bv. de NS-301 ruisdiode, hetzij voor de meting van
het ruisgetal van een toestel zoals een ontvanger, of voor de bouw van een breedband
ruisgenerator voor toepassingen met een spectrum analyser.
In het vooruitzicht van de vijftiende EME [Earth-Moon-Earth] => de Moonbounce conferentie
te Florence, Italie, in augustus 2013, vroeg het inrichtend comité daarvan aan de ingeschreven
deelnemers, een ontwerp te maken van een 10 MHz tot 10 GHz ruisgenerator met de
(verbeterde) ruisdiode NS-303.
Testen en metingen werden ondersteund door een (geldelijke) betoelaging van 20
verschillende projecten om daarmee een ruisgenerator te bouwen, met de eis dat het
ontworpen toestel betrouwbaar en gemakkelijk reproduceerbaar zou zijn.
De microgolf ruisdiode in kwestie, ziet er als volgt uit:

NS-303 ruisdiode.
Kenmerken:
1) de behuizing bestaat uit een combinatie van metaal en met een goudlaag bedekt keramiek.
2) Het Frequentiebereik loopt van 10 Hz tot 8 GHz.
3) Uitgangsniveau= 30dB ENR (= (Excess Noise Ratio).Met ‘excess...’ wordt hier ‘overschot’
bedoeld in de zin dat de ENR aangeeft hoeveel of hoe ver deze waarde in dB uitgedrukt,
uitkomt boven het thermisch vermogen (door opwarming), eveneens uitgedrukt in dB, van een
ruisbron,
4) Grootte van de vereiste polarisatiestroom om de ruisdiode goed te doen werken: 8 tot 10
mA bij een voedingsspanning van 12 V.
Schakelschema en componenten.
De fabrikant van de diode garandeert ruis tot 8 GHz, maar na de bouw en het testen van de
volgende schakeling is uit metingen gebleken dat de diode gemakkelijk 10,5 GHz haalt, en het
zelfs mogelijk is om er een voldoende niveau ruis uit te persen tot 12,3 GHz.
Onderdelenlijst:
D1 = NS-303 ruis-diode.
U1 = LP2951CMX, SMD S08 behuizing.
C1 = 10nF.
C2 = 1 μF, 25V tantalium.
C3 = 100 nF.
C4 = 1 nF.
C5 = 2 x 1nF in parallel.
ATT1 = 16dB chip verzwakker, DC tot 12 GHz.
ATT2 = 27 of 8 dB uitwendige verzwakker DC tot 12 GHz of beter DC tot 18GHz.
J1 = BNC vrouwelijke connector.
J2 = SMA mannelijke paneelaansluiting: SM24A Suhner.
R1 = 100 Ω.
R2 = 18Ω.
R3, R4, R5 = 33Ω tot 68Ω.
L1 = 6,8 of 8,2 nH.
RV1 = 100 Ω trimmer, meerdere asverdraaiïngen-SMD potentiometer.
PCB = 30mils, εr = 3,4. Afmetingen 11 x 51 mm.
De voeding bestaat uit een 28V gepulseerde wisselspanning, die toegepast wordt op de ingang
J1. U1 is een precisie regelaar, die de voedingsspanning voor de ruisdiode stabiliseert op 12
V, bij een aan de diode te worden, met een baanlengte die zo kort is, dat ze geen leveren
stroom door de ruisdiode van 8 tot 10 mA.
Deze waarden worden ingesteld met de trimpotentiometer RV1, en de weerstanden R3, R4 en
R5.
Deze weerstanden kunnen in totaal 100 tot 220 Ω waarde bezitten, niet kritisch, maar het is
wel belangrijk om de strooicapaciteit van deze componenten zo klein mogelijk te houden.
Daarom is het beter de aansluitdraden van deze weerstanden niet vast te solderen aan een
koperen spoor op de geëtste printplaat, maar ze gewoon zwevend boven de print, aan elkaar
te solderen.
Teflon laminaat kan toegepast verzwakking en verliezen invoert.
Keramisch laminaat met εr= 3,4 is ook mogelijk. Het is verkrijgbaar bij verschillende merken,
en ze leveren allen dezelfde prestaties met een dikte van 30 mils (0,76mm).
Om de print geschikt te maken voor de 10 GHz band, moet het koper rond R3, R4, R5 en L1
verwijderd worden.

PCB ↑ en componenten-layout↓

Men stelt de waarde van de diodestroom het best in op 8 mA, omdat tijdens de metingen
gebleken is, dat de uitgangsspanning van de ruis verkleint met 0,5 dB per mA, indien men de
stroom vergroot van 8 mA tot 10 mA,
en dit tot een frequentie van 9 GHz. Hoger dan deze frequentie doet zich het omgekeerde
verschijnsel voor, bijvoorbeeld op de 3 cm radio-amateurband van 10,4 GHz.
De polarisatiestroom kan gemeten worden op de BNC-ingang (J1) waarop de + 28 V wordt
toegepast
De verzwakkers ATT1, ATT2 laten (samen) toe een vermogendemping van 15 dB in te stellen,
met een gering terugkeerverlies.
Dit laatste wordt veroorzaakt door verkeerde impedantie-aanpassingen, en is de belangrijkste
oorzaak van fouten tijdens de meting van het ruisgetal.
De tweede (8 dB) verzwakker (ATT2) moet het terugkeerverlies verkleinen en kan eventueel
uitwendig van de printplaat gemonteerd worden, terwijl de eerste (7 dB) verzwakker (ATT1)
wel degelijk op de print gesoldeerd is.
Deze verzwakker is moeilijk zichtbaar op de volgende foto, maar dient onder meer om
ongewenste resonanties op de gekozen microgolf-frequentie(s) te dempen, en zogenaamde
‘secundaire modi’ tijdens de voortplanting van de golven in de schakeling te onderdrukken.
Dit laatste kan probleemloos plaatsvinden op frequenties tot 10 GHz.

Dit geheel wordt achteraf ingesloten in een afschermend metalen kastje, met uiteraard kleine
afmetingen.
Ijking.
De kalibratie van de ruisbron is niet eenvoudig op deze hoge frequenties, en daarvoor moet
men bv. beschikken over een ruisgetal analyser zoals de N8975A met een ingebouwde precisie
ruisbron (N4001A) en een nauwkeurigheid van +/- 0,1 dB tot 3 GHz, en 0,15 dB tot 10 GHz.
Een typisch uitgangs-ruisniveau kan 15 dB +/- 1,5 dB bedragen. Een rimpel van +/- 1,5 dB is
een normale waarde. Het terugkeerverlies hangt vooral af van de uitwendige verzwakker
ATT2. Elke 1 dB meer verzwakking zal het terugkeerverlies met 2 dB verbeteren.
De breedband ruisgenerator kan als een "tracking-generator"(reeds besproken) gecombineerd
worden met een ‘blote’ spectrum analyzer, voor heel wat toepassingen zoals het afstemmen
filters, het meten van terugkeerverliezen, UHF versterkers met geringe ruis, in schakelingen
die het frequentiegebied tot 10 GHz bestrijken.
Een probleem is, dat dit 10 MHz tot 10 GHz frequentiegebied, drie decades omvat, waarin het
moeilijk zal te bereiken zijn, een vlakke of constante versterking over gans deze band te
bekomen.
Vandaag kunnen sommige MMICs (hogerstaand reeds besproken) dit wel, bijvoorbeeld de
ERA1, ERA2, MGA86576 enz. Tegelijkertijd worden daarmee ongewenste oscillaties vermeden,
ondanks de grote versterking van deze actieve componenten.
Men bereikt betere resultaten met deze moderne componenten, dan bijvoorbeeld met oude
spectrum-analyzers zoals bv. de HP140 met een HP8555 module.
Nog een woord over andere componenten, vooral de condensatoren.
De keuze van deze condensatoren is belangrijk voor het blokkeren van gelijkspanningen in
schakelingen die ontworpen werden tot 3,5 GHz, soms 10,5 GHz.

Ze moeten voor microgolffrequenties de laagst mogelijke demping of verzwakking inhouden.
Bijvoorbeeld de ATC100A of 100B condensatoren voldoen aan deze eisen, en ze
vertegenwoordigen een zeer laag tussenschakelverlies.
De volgende twee figuren tonen voorbeelden van dergelijke condensatoren met zowel een
horizontale als zogenaamde vertikale oriëntatie voor ultra breedband toepassingen.

Vertikale opstelling.
De netwerk analyzer toont ruis op 2,7 GHz in een grafiek die op de y-ordinaat geijkt is in
sprongen van 1 dB per onderverdeling. De condensator is in dit geval een ATC100A met een
capaciteit van 4,7 pF.

Horizontale montage.
De netwerk analyzer toont de grootte van de ruis op 7,6 GHz bij een horizontale oriëntatie, en
op 12,3 GHz bij een vertikale oriëntatie van dezelfde condensator.
Men kan er voor kiezen twee 1000 pF condensatoren parallel te schakelen op een bepaalde
plaats op een print, waarmee men naar ervaring betere resultaten bereikt vanaf 10 Mhz, dan
met een enkele condensator van 2000 pF.
Dit blijkt een algemene vaststelling te zijn voor ultra breedband toepassingen omdat het
tussenschakelverlies dan kleiner is, bijvoorbeeld 0,2 dB op 10,5 GHz.

Een ruisbron voor VHF tot 10 Ghz, door K. Banke, N6IZW in Ham Radio (H.R.),
december 2000 (met franse vertaling door F5S0H).

Tijdens een ruisgetal meting met een ruisgenerator, bijvoorbeeld van een mengtrap voor een
14,5 GHz ontvanger, stelt de vraag zich of de twee dioden in deze microgolf mengtrap zelf ook
niet zouden kunnen dienen om ruis mee op te wekken.
Dat blijkt na onderzoek wel het geval te zijn, als men deze dioden die goed presteren tot 24
GHz monteert op een teflon print met 15 mil dikte.
Dergelijke componenten en schakelingen blijken zelfs bruikbaar tot 145 GHz.
Opdat zo’n mengdiode zou kunnen dienen als breedband ruisbron, is het nodig ze te
polariseren in de sperzin.
De anode van de diode wordt daarbij rechtstreeks met een 20 dB verzwakker verbonden.
De kathode (wit punt op de diode) ligt op grondpotentiaal waar de diodestroom naartoe vloeit
over een serieweerstand.
Indien men deze laatste gelijk kiest aan 1,5 kΩ, vloeit er een stroom door van 1,2 mA en bij
12 V voedingsspanning levert de diode dan tegelijk haar grootste vermogen af op 10 GHz.

Tijdens het bouwen van een dergelijke schakeling moeten alle verbindingsdraden (of banen op
een printplaat) zo kort mogelijk gehouden worden. De 0,5 pF condensator moet van goede
kwaliteit zijn, een normale eis op dergelijke hoge frequenties (14,5 GHz).
De behuizing van het geheel wordt zo klein mogelijk gehouden om ongewenste resonanties te
voorkomen en ook om de verbindingen naar massa, waar nodig, te vergemakkelijken zodat
alle dergelijke aardingen naar een zelfde punt kunnen geleid worden.

De kwaliteit van de uitgangsverzwakker(s) heeft ook een grote betekenis om de vlakheid van
de weergave over de ganse frequentieband te kunnen tot stand brengen, in dit geval over de
amateur banden tussen 145 Mhz en 10 GHz.
Voor het ijken van deze schakeling was een spectrum analyzer (met 1 dB/verdeling op de yas) aangewezen.
Voor de 145 MHz tot 3456 MHz werd een filterloze versterker gebouwd waarvan de versterking
regelbaar was door het veranderen van de voedingsspanning.
Voor 5,7 en 10 GHz, een andere versterker.
Er werd opgemerkt dat een totaal van 23 dB verzwakking vereist tussen de ruisbron en de
spectrum analyzer om de meting op willekeurige frequenties, bijvoorbeeld 2304 MHz behoorlijk
te kunnen uitvoeren, en het ruisgetal van de versterkers te kunnen berekenen.
Afwijkingen van +/- 1,5 dB over elk 50 Mhz bereik tot 10 Ghz werden als normaal beschouwd.

De afmetingen van de schakelingen zijn niet kritisch,
behalve telkens dezelfde opmerking over een zo kort mogelijke bedrading tussen de
componenten.
Men kan tijdelijk een 1 kΩ weerstand in serie met een mA-meter installeren in plaats van de
1,5 kΩ, tot de juiste polarisatie van de ruisdiode bepaald is.
Schakel de stroom in, en verhoog de spanning tot de stroommeter 1 mA aanduidt.
Verbindt de uitgang van de ruisgenerator via een 20 dB verzwakker met de analyzer, en regel
de grootte van de voedingsspanning bij tot de ruis maximaal is op een gekozen werkfrequentie, bijvoorbeeld 10,4 GHz.
Vervang de weerstand van 1 kΩ door een weerstand met andere waarde tot de stroom door de
ruisdiode 1,2 mA (bij 12 V voedingsspanning) bedraagt, zoals van bij de aanvang vooropgesteld voor de beste resultaten.
De gevonden weerstandswaarde kan afwijken van de vermelde 1,5 kΩ.
Het is aan te raden deze werkwijze te herhalen op 50 Mhz, 145 Mhz, 470 MHz, 1296 MHz,
2304 MHz, 3456 MHz, 5760 MHz, 10368 MHz omdat dit de voor ons interessante
amateurfrequenties zijn.

Thermische ruis op GHz-frequenties:
De geschiktheid van een spectrum analyser, om kleine signalen te meten, is bepaald door zijn
eigen inwendig gegenereerde ruis.
Typische ruisgetallen variëren van 25 dB op lage frequenties tot 40 dB op 12 GHz.
Op kamertemperatuur werd de (werd de inwendig opgewekte) thermische ruis gemeten met
een spectrale dichtheid van 4 x 10-9 μW / ΜΗz of -114 dBm in een 1 MHz bandbreedte.
Het beschikbare thermische ruisvermogen, in watt, bedraagt (zoals reeds in het vorige
schrijven berekend): P= kTB waarin Β= bandbreedte van het systeem, k= de constante van
Boltzmann, 1,38 X 10-23 W. sec./°K, en Τ= de absolute temperatuur in °K.
Een fundamentele bron van thermisch ruisvermogen is de willekeurige beweging van
elektronen in een geleider of halfgeleider.
Doordat de geleidingselektronen vrij bewegen op een willekeurige wijze op elk moment van de
tijd kunnen ze de ruis doen variëren in de tijd zoals hieronder voorgesteld:

Willekeurige of ‘lukrake’ (=statistisch verdeelde) ruisspanning.
Het belangrijke aspect van het ruisvermogen is dat het de signaalversterking beperkt omdat
het ook afhangt van de bandbreedte.
Hoe groter de bandbreedte, hoe meer ruis (Pruis= k*T*B),en hoe hoger de temperatuur, des te
meer ruis.
De ruis op het spectrum-analyser scherm is deze, die bevat zit binnen de doorlaatband van de
middenfrequent versterker (en MF filter of MF transfo) binnen de analysator.
Alhoewel een spectrum analyser een breed frequentiebereik bestrijkt door te wobuleren of te
‘sweepen’, is dit toestel in de grond toch een smalband instrument.
Ruisvermogen is evenredig met bandbreedte, maar een analyser is zo gebouwd dat hij het
gevoeligst is voor (binnenkomende) signalen met de kleinste bandbreedtes, dus voor CW.
De volgende figuur toont
verschillende bandbreedten.
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Uit de kennis van het ruisgetal en het thermisch ruisniveau in verschillende bandbreedten, kan
men met een spectrumanalysator het vermogen berekenen dat vervat zit in bijvoorbeeld
binnenkomende signalen met een kleine amplitude.
Bijvoorbeeld met een 100 kHz bandbreedte en een ruisgetal van 25 dB, meet de analysator
een ruisniveau van -124 dBm + 25 dB = -99 dBm.
Opdat een klein signaal zou uitkomen boven een zogenaamd ‘grasniveau’ op het scherm, zodat
men het nog kan zien boven de grondruis, moet het een tiental dB groter zijn dan de eigen
interne ruis van de spectrum analyser of in dit geval -99 dB + 10 dB = -89 dBm of 8 mV over
50 Ohm.

Voorbeeld van een opstelling om de ruisfactor van een geteste schakeling te meten.
De tunneldioden in microgolf-toepassingen.
Er is een tijd geweest, dat de tunnel diode de enige halfgeleider was, die als microgolf
versterker beschikbaar was, namelijk tijdens de periode van de lopende golf buizen (TWT’s,
reeds hogerstaand bekeken) die trager waren dan versterkers met tunneldioden.
Dat is een belangrijke overweging bij satellietzenders, in het bijzonder deze waarvan licht
gewicht verwacht werd bij het lanceren, hoog boven de aarde.
Tunneldioden zijn ook bestand tegen straling als gevolg van hun sterke dopering.
Ze worden soms toegepast in militair materieel, juist omdat ze zijn ongevoelig zijn voor
straling en voor grote temperatuurschommelingen.
Microgolf tunneldiode oscillatoren.
Dergelijke oscillatoren zijn nuttig in toepassingen die enkele microwatt vermogen vereisen, of
hooguit een paar milliwatt, zoals lokale oscillatoren voor microgolf superheterodyne
ontvangers.
Tunneldiode oscillatoren kunnen mechanisch of elektronisch afgestemd worden op een
frequentiegebied van ongeveer één octaaf, en zijn toepasbaar tot een bovenste frequentiegrens van 10 gigahertz.
Een voorbeeld van een stabiele tunneldiode oscillator volgt hieronder:

Een tunneldiode is losjes gekoppeld met een hoge-Q afstembare trilholte. Een losse koppeling
wordt bereikt door een korte probe te plaatsen, buiten het midden van de caviteit.
De losse koppeling zorgt voor de stabiliteit van de trillingen, en verhoogt het uitgangsvermogen over een grotere bandbreedte.
De tunneldiode oscillator op de ultra hoge frequenties (UHF).
Het uitgangsvermogen van een tunneldiode- oscillator, enkele honderden microwatt, is
voldoende voor veel microgolftoepassingen.
De frequentie waarop de oscillator werkt, wordt bepaald door de fysische positionering van de
afstemschroef in een trilholte, dus door een mechanische afstemming.
Naast deze mechanische regeling, kunnen tunneldiode oscillatoren ook elektronisch afgestemd
worden. Eén der mogelijkheden komt neer op het veranderen van de voorspanning, om het
instelpunt op de karakteristieke kromme van de tunneldiode te wijzigen.
Een andere methode bestaat uit een varactor-afstemming, en vereist de toevoeging van een
capaciteitsdiode aan de basisschakeling. In dat geval wordt de afstemming bereikt door het
veranderen van de op de capaciteitsdiode toegepaste (sper-)spanning om de capaciteit van de
afgestemde kring te veranderen.
De tunneldiode versterker op UHF en hogere frequenties (microgolven).
Tunneldiode versterkers met een geringe ruis zijn een belangrijke microgolf-toepassing met
frequenties tot 85 GHz en hoger.
Ze kunnen ingebouwd worden in golfgeleiders, coaxiale kabels, en transmissielijnen, met een
versterking tot 30 dB, met een hoge betrouwbaarheid en lichtgewicht, en geschikt als eerste
trap in telecommunicatie- en radarontvangers.

De tunnel diode wordt voorgespannen in het middelpunt (B) van het negatieve weerstand gebied, en een circulator kan een afgestemde trilholte vervangen.
Een circulator is een golfgeleider-toepassing, waarin HF-energie zich in slechts éen richting,
kan verplaatsen.
De te versterken golf wordt doorheen een banddoorlaatfilter toegepast op de ingang 1 van de
hieronder voorgestelde circulator.
Dit filter werkt enerzijds als doorlaat met de gewenste bandbreedte en tevens als impedantieaanpasser om het rendement en de versterking van de opstelling te verbeteren.
De op de ingang 1 toegepaste HF energie loopt naar poort 2 van de circulator waar ze
versterkt wordt door de tunneldiode.
In dergelijke HF-opstellingen treedt er dan meestal een ongewenste terugkoppeling op die de
schakeling parasitair doet oscilleren. (vergelijk met versterker-schakelingen met radiolampen
en de daarin toegepaste neutrodynisatie tegen oscilleren).
De versterkte energie loopt van poort 2 naar poort 3, vanwaar ze toegevoerd wordt naar de
mengtrap van de ontvanger
Hetgeen nog overblijft loopt door naar poort 4 waar het restant wordt opgeslorpt door een
weerstandsbelasting.
Normaal gezien zouden er ongewenste trillingen ontstaan, veroorzaakt door een positieve
terugkoppeling van poort 2 naar ingang 1.
Maar dat is hier niet mogelijk omdat deze terugkoppeling wordt voorkomen door de werking in
slechts 1 zin van de circulator.
Bovendien voert de circulatiepomp alle overtollige energie af naar de absorberende belasting
(RL).
In deze opstelling kan de tunneldiode dus niet oscilleren, maar ze zal wel versterken.

Een superregeneratieve versterker.
De tunneldiode is zonder meer geschikt als superregenerative versterker.
De quench- of uitdoof-spanning van de trillingen na elke periode, kan afgeleid worden uit de
diode door ze te laten oscilleren op een niet te lage frequentie (want voor echt lage frequenties
is ze niet geschikt).
Haar spanningsversterking ligt dan tussen de 300 en de 1000.
Hieronder volgt een voorbeeld van een dergelijke superregenerative versterker.
De schakeling is in een zekere mate vergelijkbaar met een mengschakeling, maar in deze
toepassing, schommelt de diode rond een quench frequentie fq van 32 Mhz, terwijl de
frequentie van de uitgangsspanning ligt bij f0 ± n*fq,waarin f0 de frequentie is van de door de
versterkerswerking te versterken ingangsspanning, en n het aantal zijbandfrequenties van de
uitgangsspanning is.
Het grootste aantal dat n kan bereiken, hangt af van de grootte van fq en van de amplitude
van de te versterken ingangsspanning.
Uiteraard kan n nooit groot zijn en steeds kleiner dan 10.

Het (gain x bandbreedte)-product van de centrale frequentie-component van het uitgangssignaal, is het zelfde als dit van een afgestemde versterker met één ingangspoort, en bedraagt
op 15 tot 17 GHz een middenband winst van 30 dB tot 58 dB.
Andere UHF - tunneldiode versterkers.
Een typische tunneldiode (Sylvania D4168) met een eigen capaciteit van 2 picofarad en een
negatieve weerstand van 56 Ohm zal een optimaal (winst x bandbreedte)-product opleveren
van ongeveer 2 GHz.
Dat betekent, dat indien de belastingsweerstand= 50Ω de versterking in het midden van de
band, 20 dB is, en de optimale bandbreedte 200 Mhz.
De bandbreedte kan verkleind worden met behulp van een niet-inductieve regelbare
condensator die parallel geplaatst wordt met de diode, met de bedoeling de schakeling
gemakkelijker te kunnen afstemmen:

Gelijkwaardig schema als versterker met enkelvoudige L//C afstemkring met een (winst x
bandbreedte product van 100 MHz:

De resonantiekring bestaat uit de diodecapaciteit, parallel met de op het uiteinde kortgesloten
coaxiale transmissielijn, waarvan de lengte zo gekozen is, dat ze een spoel vertegenwoordigt
De capaciteit van de regelbare condensator, geregeld door het verdraaien van een micrometerknop, voegt zich op wisselspanningsgebied bij die van de diode en laat toe de kring af te
stemmen over een beperkt bereik.
Indien men een 2N2939 tunneldiode
in deze schakeling toepast, is dit frequentiebereik regelbaar van 405 tot 460 Mhz.
Een striplijn-holte uitvoering van deze versterker, eveneens een één poort versie, ziet er als
volgt uit:

De
lengte
van
de
op
het
einde
kortgesloten
striplijn
is
L=
[λ/( 2*π) ]*{b gc o t)[2 *π* f o * Z o * C D ]} en wordt bepaald door de golflengte λ van de
gewenste frequentie f0 waarop men afstemt, en Ζ0 als de karakteristieke impedantie van de
lijn. CD is de reeds vermelde afstemcapaciteit die bestaat uit de eigen capaciteit van de diode
en de eventuele bijkomende capaciteit, geregeld met een micrometerschroef, of door een
andere aftakking te nemen op de centergeleider van de golfpijp.
In dit laatste geval lukt het met een 2N2939, gemonteerd in een BNC connector, de
versterking te variëren van 10 dB tot 18 dB, en met enige moeite zelfs tot 30 dB op 300 Mhz.
Deze mogelijkheid is hieronder voorgesteld:

Dat de grootte van de versterking kan aangepast worden door het verplaatsen van een
aftakkingspunt op de centergeleider van een transmissielijn, die dient als transformator, is een
vrij algemeen toegepaste techniek op de microgolf frequenties.

Rechts staat een afstembare S-band (= 2 tot 4 GHz) versterker met een Sylvania D4168
tunneldiode.
De resonantiefrequentie wordt gevarieerd door de lengte van de kortgesloten coaxiale lijn aan
te passen. Om de stabiliteit en een grote versterking over een groot frequentiegebied te
behouden, wordt de invoertransmissielijn rechtstreeks met de diode gekoppeld, in plaats van
met een inductieve, magnetische lus.
Daardoor wordt ook een anders nodige impedantietransformatie geëlimineerd. Voor deze soort
toepassingen kiest men best een diode met een negatieve weerstand van 60 Ohm.
Het (versterking x bandbreedte)- product bedraagt 1200 Mhz.

Het dynamisch bereik van een tunneldiode versterker wordt beperkt door de ruis bij lage
vermogens, en door verzadiging bij hoge vermogens.
Toch is de winst is vlak vanaf een laag vermogen tot ongeveer -40 dBm, terwijl het totale
bereik groter is dan 50 dB, dus erg gunstig.
Samengevat: de tunneldiode is een geschikte actieve component voor vele microgolftoepassingen.
De diode is ongeëvenaard op het gebied van een ruisarme versterking in lichtgewicht
systemen, waar aan de ruisfactor geen grotere eisen gesteld worden dan deze waaraan
ruisarme TWT’s= lopende golf buizen voldoen.
De huidige 500 MHz bandbreedte van een S-band versterker met een TD is nog wat krap in
vergelijking met de octaaf bandbreedte van een TWT, maar toch hebben de TD’s vandaag
praktisch volledig de TWT’s in alle microgolf toepassingen vervangen.
Ruisgeneratoren voor laagfrequente toepassingen.
We hebben nu reeds in hetgeen voorafgaat de amateurfrequente toepassingen in het bereik
tussen 1,8 tot 30 MHz bekeken, gevolgd door het zojuist onderzochte UHF tot microgolf
gebied, zodat het nu tijd is om een blik te werpen op het derde, dus laagfrequente spectrum.
In el k d e r g ev al l en , h eb b en w e e en g e s c h i kte T D - v o edi n g n o di g , en da a r om
h eb b en w e h e t n o g k or t o v e r en k el e m o gel i j kh e d en op d at gebi ed .
Practische voedingen voor onder andere de TD 1N2961 en 1N2941, door Harold
Reed, uit een oud nummer van Electronics.

We weten reeds uit hetgeen voorafgaat, dat een voeding voor een tunneldiode een geringe
inwendige weerstand moet hebben. Als batterij is een kwikcel verkiesbaar omdat ze langer
meegaat dan een gewone 1,5 V cel, en haar uitgangsspanning over een langere tijd constant
blijft en niet daalt.
De voorgestelde voeding is ook interessant, want we merken hier de lage weerstand op: R3=
20 Ohm, als uiteindelijke uitgangsimpedantie van deze schakeling, die door de TD gezien
wordt.
De piekstroom bedraagt 4,8 mA, afgelezen op de mA-meter onder de TD, en treedt op
wanneer de spanning over de TD vergroot wordt van 150 mV tot 0,5 V.
Hieronder volgen nog twee voorbeelden van voedingen die geschikt zijn voor TD’s:

In beide gevallen is gebruik gemaakt van een gloeidraad- transformator met een 6,3 V~
secundaire, en een zenerdiode als spanningsstabilisator, gevolgd door een rimpel-afvlakkend
filternetwerkje. We merken ook weer de lage waarde op van de uitgangsweerstanden van 20
en 22 Ohm, die de TD uiteindelijk ziet. De potentiometers R3 en R4 laten toe een zeer lage
uitgangsspanning in te stellen tussen bv. 30 mV en 500 mV.

Indien men kiest voor de 1N2941 als TD, mag de uitgangsspanning daarvoor ook hoger
ingesteld worden tussen 2,5 V tot 3 V.
Een te hoge spanning toepassen wordt niet aangeraden omdat dit dioden met kleine
afmetingen zijn, die geen grote opwarming door een er te groot op toegepast vermogen
kunnen verdragen.
Om de toelaatbaarheid daarvan te weten te komen, kan men altijd de karakteristiekenblaadjes
van de fabrikanten raadplegen.
Controleren of een TD geschikt is om te werken in gelijk welke schakeling, ofwel of
ze kapot is (door Stephen Daniels in zijn boek over tunneldiodes):
Tunneldioden zullen versterken en oscilleren op hoge frequenties die de meeste andere
schakelingen en componenten niet meer aankunnen.

In deze eenvoudige test-schakeling leest de meter M1 de stroom doorheen de TD.
Een mA-meter die 5 tot 15 mA kan aanduiden is hiervoor geschikt.
De twee batterijen moeten een lage inwendige weerstand bezitten, en daarom zijn Batt.1 en
Batt.2 best kwik-cellen.
Indien men zinkcellen zou kiezen met een koolstaafje in het midden, zouden deze de negatieve
weerstandskarakteristiek van de TD te niet doen.
Met R1 ingesteld op de stand van zijn grootste weerstand, pas de batterijspanningen toe en
verklein geleidelijk de weerstand van R1, waardoor de anodespanning van de TD toeneemt, en
de diodestroom vergroot tot juist meer dan 4 mA.
Rond die toestand zal de (piek-) stroom plots dalen tot de valleistroom bereikt is, waarna de
stroom weer zal stijgen bij het vergroten van de anodespanning.
De TD in eenvoudige LF toepassingen:

Sinusgolf-oscillator met TD, waarvan de frequentie bepaald is door de zelfinductie van de
primaire van transfo T1 en de 500 pF condensator.
De streepjeslijn aanduidingen geven aan, dat de werking van de oscillator ook nog kan
beïnvloed worden door een metalen aanraakplaat (capacitieve invloed), een thermistor
(invloed door de omgevingstemperatuur) of een fotocel (licht-trigger).
In dit geval is de fotocel een cadmium-sulfide (CdS-) type zoals de CL-504L. Het gekozen type
thermistor hangt af van de bestemming die men toekent aan deze schakeling.

Gevoelige alarmschakeling.

Deze schakeling kan gebruikt worden om wijzigingen in de omgevingstemperatuur, of in de
belichting van de omgeving te detecteren en te melden, of de hoogfrequente straling van een
zender, waarvan men de aanwezigheid niet vermoedde.
Deze laatste eigenschap houdt in dat deze opstelling ook kan dienen als ontvangertje voor het
signaal van een afstandsbesturend zendertje, en dus kan ingebouwd worden in een te
besturen model om daarin een of andere regeling in uit te voeren met de nodige
aanpassingen.
De weerstanden waarvan de Ohmse waarde niet aangegeven is, worden gekozen in functie
van de grootte van de voedingsspanning, hier nogal hoog gekozen (9 volt) voor een TDtoepassing. Het is vooral R4 waarmee men er in moet slagen een spanning van 1,5 V of
minder in te stellen op de anode van de TD.
Ruis, statistisch bekeken met waarschijnlijkheidsrekening voor de (vooral
laagfrequente) elektronica.
Eerst ter herhaling: Er zijn twee grote categorieën van ruis: witte ruis en roze ruis.
Deze laatste wordt ook 1/f-ruis genoemd. Het verschil tussen deze twee zit in de amplitude ten
opzichte van elke frequentie betrekking.
a)Witte ruis is gekenmerkt door een toenemende amplitude van ± 3 dB per octaaf frequentie.
Een octaaf (in de muziek) is het interval tussen twee tonen, waarvoor geldt dat de frequentie
van de tweede toon precies het dubbele, of de helft is van die van de eerste
Anderzijds is de energie constant per eenheid bandbreedte.
Enkele voorbeelden van zelf gekozen bandbreedten, zijn: 40 tot 60 Hz, 2000 Hz tot 2020
Hz,21 MHz tot 21,2 MHz, 2 tot 4 GHz…, enz.
b) Roze ruis, ook ‘flikker’ genoemd of 1/f-ruis, is gekenmerkt door een vlakke weergave van
de amplitude per octaaf van de frequentie. De energie is constant per octaaf
Deze ruis treedt op vanaf een frequentie, die men de ‘hoek-’frequentie noemt.
In deze lagere zone, stijgt de grootte van deze ruis omgekeerd evenredig met de frequentie f,
naar rato van 3 dB per octaaf.
Op een spectrum analyser kan men de twee soorten ruis gescheiden van elkaar bekijken,
volgens het volgend overzicht:

Witte ruis wordt verkregen met behulp van de opgewarmde intrinsieke laag binnen een
halfgeleider.(intrinsiek= niet gedopeerd. Extrinsieke halfgeleiders ontstaan door aan een
intrinsieke halfgeleider een vreemd atoom toe te voegen, wat men doperen noemt.
Zo ontstaan 2 types extrinsieke halfgeleiders, de P en N-types).
De meest gebruikte bronnen van witte ruis zijn een op de gepaste wijze gepolariseerde
zenerdiode, zoals we reeds vastgesteld hebben, of zelfde opmerking over een transistor
waarvan de collector niet verbonden is met een spanningsbron, dus zweeft in de lucht.
Witte ruis heeft als eigenschap, dat de energiedichtheid constant is, ongeacht de frequentie.
Bijvoorbeeld, als we kijken naar de ruis in de middenfrequent versterker van een ontvanger,
bv. een FM ontvanger met een MF van 10,7 MHz en een bandbreedte van 20 kHz of 100 kHz,
dan zou de ruis wit zijn, indien het gemiddelde vermogen van de ruis in een deel van de
genoemde bandbreedte even groot zou zijn als in de gehele MF doorlaatband.
Zo zal het gemiddelde vermogen op een 100 Hz bandbreedte rond 10,69 MHz, even groot zijn
als rond 10,71 MHz.
De volgende grafiek toont de spectrale dichtheid van een typisch witte ruis in functie van de
frequentie:

De witte ruis heeft een spectrale vermogendichtheid (watt per Hz) die relatief constant is in
functie van de frequentie.
In een systeem dat goed moet presteren, zal men proberen deze ruis weg te filteren.

Gaussiaanse verdeling.
De term ‘Gauss’ verwijst naar de vorm van het histogram (= de waarschijnlijkheidsverdelingskromme) van ruisspanningen. Een Gauss-kromme wordt ook wel een 'normale'
weergave genoemd, en heeft een ‘gemiddelde’ en een ‘standaardafwijking’ (waarover meer in
hetgeen volgt).

Amplitude histogram van ruis.
Als we de verdeling van de amplitude-dichtheid van een willekeurige ruis meten, vinden we
een vorm met een 'Gaussiaanse" ruis, die gekenmerkt wordt door een klokvormige kromme.
Wanneer een sterke sinusoïdale component wordt gemengd met ruis, zal de verdeling van de
amplitude-dichtheid een mengsel zijn van de twee oorspronkelijke dichtheidsverdelingen.
Uit een verdeling van de amplitude-dichtheid, kunnen we bepaalde waarden berekenen die
gebruikt worden in de waarschijnlijkheidsrekening en de daarmee verwante statistiek.
De gemiddelde kwadratische waarde (zoals de ‘effectieve’ waarde van bv. spanningen in de
elektronica) wordt verkregen door elk van de amplitude waarden te kwadrateren en de
resultaten daarvan vervolgens telkens te vermenigvuldigen met het deel van de tijd dat ze
aanwezig zijn.
Vervolgens telt men deze producten op en deelt de som door de totale tijd.
Deze gemiddelde-kwadraat-waarde wordt aangeduid als de "variantie" (afwijking) van de
verdeling.
De vierkantswortel uit de variantie heet de "standaardafwijking" gewoonlijk aangeduid door
"sigma" (σ), en het is ook de effectieve waarde van de amplitude, op voorwaarde dat de
gemiddelde waarde nul is.
De amplitude-verdeling van een lukraak signaal wordt dus gekenmerkt door de effectieve
waarde ofwel door de standaardafwijking, en kan voorgesteld worden in een dichtheid grafiek
[figuur (a) hieronder].
Er bestaat ook nog een ‘cumulatieve waarde’ of ‘amplitude-distributiefunctie’ voor Gaussische
ruis, daaronder weergegeven in (b).
(komen een beetje verder in deze tekst nog aan bod).

Het blijkt dat de effectieve waarde van een Gauss-verdeling met een gemiddelde= nul, en een
standaarddeviatie, gelijk is aan één (= 1) op een figuur die een y-as heeft met genormeerde
waarden tussen 0 en 1 of 0% en 100 %.
Met ‘gemiddelde’ bedoelt men, bv. over een reeks getalwaarden
x1,x2,...xn:

De verdeling van de amplitude-dichtheid heet ook de ‘kansverdeling- dichtheid’.
Als men geen rekening houdt met het teken, wat is dan de kans dat deze kleiner is dan de
effectieve waarde?
Voor een Gaussische ruis bedraagt die kans ongeveer 68%, hetgeen het gebied omvat van de
amplitude-dichtheid distributiekromme tussen de "sigma= 1" -waarden (aan beide zijden van
het nul-niveau).
Wat is de kans dat ze meer dan 3 maal de effectieve waarde wordt?
Dit is ongeveer 0,26%.

Dit betekent dat 63% van de tijd, een ruisspanning in het bereik -1 volt tot 1 volt zal liggen, in
het bereik -2 tot 2 volt 95% van de tijd, en in het bereik van -3 tot +3 volt gedurende 99,5%
van de tijd.
De ruis heeft een even grote kans dat hij positief of negatief (gemiddelde nul) zal zijn.
De volgende afbeelding toont de Gauss kansdichtheidsfunctie (PDF) met een nulgemiddelde, 1-standaarddeviatie wat de ruisspanning betreft, en een overeenkomende
eenvormige kansdichtheidsfunctie:
Gaussiaanse distributie of verdeling:

De waarschijnlijkheidsdichtheid van een Gaussiaans lukraak getal (de ruisspanning) met een
waarde x,is gegeven door de volgende formule:

Hiervoor geldt dat het gemiddelde nul is, en de standaardafwijking één is.
Deze formule geeft ons de dichtheid van de waarschijnlijkheid van optreden van een enkele
waarde n= de ‘1bit-spanning’ van de spanning x, terwijl men liever het ganse gebied van de
kromme buiten n zou onderzoeken.
Dit staat bekend als een ‘cumulatieve’ verdeling of distributie. Om dit resultaat te bekomen, is
het nodig de vorige gelijkheid te integreren van n tot plus oneindig, hetgeen neerkomt op het
vinden van de staart van de kromme. Deze formule is

Men noemt dit de complementaire foutfunctie, en ze laat toe bv. vragen te beantwoorden in de
zin van:’ hoe groot is de kans dat de amplitude van een ruisspanning x, groter zal zijn dan 2,5
volt’.
Excel heeft ingebouwde functies om ons te helpen deze integraal te berekenen.

De cumulatieve distributie functie F(x) is vertegenwoordigd door de oppervlakte onder de
probabiliteit-dichtheid functie, links van een gekozen punt x.

De Cumulative Distributie Functie F(x).
Toepassingsvoorbeelden:
1) De oppervlakte van het gearceerde of zwart gemaakte gebied van de kansdichtheidsfunctie
in de figuur is 0,2525 (op een totale oppervlakte= 1).
Dit is de waarde van de cumulatieve verdelingsfunctie bij x= 190. Wiskundig uitgedrukt, is de
cumulatieve verdelingsfunctie:

gelijk aan de integraal van de kansdichtheidsfunctie links van x.
2) Een willekeurige veranderlijke heeft als kansdichtheidsfunctie f(x)= 0,125x, waarbij de x
waarde loopt van 0 tot 4.
Wat is de kans dat x kleiner is dan, of gelijk aan 2?
Oplossing:

De gevraagde kans is dus 25%.
3) De tijd na dewelke een transistor zou kunnen kapot gaan, of zou falen in een schakeling,
heeft de volgende kansdichtheidsfunctie:
voor t>0
Wat is de kans op falen vóór t= 200? (met het onbenoemde 200 kan evengoed dagen,
maanden, jaren...bedoeld worden in dit geval).

Oplossing:
De faalkans voor t <= 200 is P(t<200)= de integraal van f(t) =>

=
[-exp (-0,01t)]│0200 = -exp[-0,01*(200)] - {-exp[-0,01*(0)]} = -ε(-2) + ε(0)=-1/(2,718)2 +1=1/(7,3875) +1= -0,135 + (1) = 0,865 of 86,5 % faalkans.
Vermogen-spectrum.
Het vermogenspectrum van een signaal toont hoe het vermogen, waaraan verschillende
afzonderlijke frequentiecomponenten van een signaal een bijdrage leveren, verdeeld zit over
het frequentiespectrum.
Een periodieke golfvorm heeft een spectrum dat bestaat uit discrete of verschillende
(spanningen met) frequenties, die samenvallen met de harmonischen van de fundamentele
frequentie f0= 1/T, waarin Τ de periode van de golfvorm is.
De amplitude in het kwadraat ofwel het vermogen van alle componenten kan weergegeven
worden door een lijn met de juiste hoogte (van een gekozen schaal) op een grafiek, zoals de
onderstaande:

Vermogenspectrum van een periodische functie met periode T.
In plaats van het vermogen of de spanning in het kwadraat uit te zetten op de y-as, verkiezen
sommigen daar de effectieve waarde van de (wissel-) spanning te plaatsen en deze
tegenstrijdigheid kan aanvaardbaar gemaakt worden door in de uitdrukking van het vermogen,
de belastingsweerstand gelijk aan 1 Ohm te veronderstellen.
Het totale vermogen van een signaal of de gemiddelde kwadratische waarde van het signaal
die kan vertegenwoordigd worden door de standaard-afwijking sigma in het kwadraat (σ2), is
gelijk aan de som van de afzonderlijke vermogen-bijdragen van elke frequentie-component.
Voor een gegeven totaal vermogen dat bevat zit in een signaal, zal het vermogen, bijgedragen
door een individuele component, afnemen naarmate het aantal componenten toeneemt.
Vermogendichtheidspectrum.
Het is belangrijk op te merken dat het vermogenspectrum niet hetzelfde is als het vermogendichtheidsspectrum.
Het eerste is het kwadraat van het amplitude spectrum en is normaal gezien op de y-as geijkt
met eenheden van het kwadraat van de spanning (V2).
Het laatste wordt uitgedrukt in eenheden van (volt)2 per hertz.
Het vermogenspectrum wordt gebruikt om signalen met een eindig aantal discrete
frequentiecomponenten te beschrijven, maar hun ordinaat kan tot nul krimpen bij een lukraak
signaal, hetgeen meestal het geval is bij de hogere harmonischen.
Deze toestand doet zich niet voor bij een vermogensdichtheidspectrum.
Dit ziet er als volgt uit:

Typisch vermogendichtheid-spectrum voor een lukraak signaal.
De totale oppervlakte onder de kromme is de gemiddelde kwadratische waarde van het signaal
of σ2, en als het een ruis betreft, is dit het vermogen dat opgesloten zit in de ruis, in de
frequentieband van f1 tot f2.
De totale oppervlakte onder deze kromme geeft het totale vermogen weer in het signaal,
bijgedragen door alle frequentiecomponenten in de ruis
Witte ruis heeft een gelijke vermogendichtheid op alle frequenties.
Echte witte ruis, die een oneindige bandbreedte en dus een oneindig groot vermogen, bestaat
niet in de fysieke systemen, omdat die altijd een eindige bandbreedte hebben.
Kansdichtheidsfunctie.
Een vermogendichtheidspectrum vertelt ons hoe de energie van een signaal wordt verdeeld in
een frequentie-interval, maar zegt niets over hoe de amplitude van het signaal varieert met de
tijd, en bevat dus ook geen fase-informatie.
Een statistiek van een signaal dat op dat gebied meer golfvorm informatie geeft en onafhankelijk is van het spectrum is de kansdichtheidsfunctie of pdf (= probabiliteit dichtheid
functie).

Kansdichtheidsfunctie.
Het gearceerde gebied is gelijk aan de duurtijd of het percentage van de tijd, gedurende
dewelke het signaal vertoefde tussen de amplituden x1 en x2.
Een andere interpretatie van dit gegeven is, dat de arcering een gebied voorstelt waarin de
kans bestaat dat op een willekeurig moment, de signaalamplitude een grootte zal hebben
tussen x1 en x2.
Een berekende eigenschap is, dat de totale oppervlakte onder een pdf altijd gelijk is aan de
eenheid.

Blokschema over het meten van een pdf.

In verband met het zojuist bekeken voorbeeld met amplituden tussen x 1 en x2, bestaat de
poortschakeling x1 tot x2 uit dioden die zodanig voorgespannen zijn, dat de spanning afkomstig
van de generatorspanning met zijn klokfrequentie, enkel doorgelaten wordt wanneer x1 <x <x2
uitgezonden wordt.
Indien x2-x1 constant gehouden wordt, als deze twee grootheden gevarieerd worden in stappen
over het amplitude-bereik van x, dan zal het aantal samen-genomen tellingen in Τ seconden
evenredig zijn met de pdf bij gegeven waarden van x 1 en x2. De pdf-kromme kan dan
getekend worden aan de hand van de resultaten uit de metingen.
De Gaussiaanse pdf.
De best gekende pdf is de klokvormige Gaussische of ‘normaal’- kromme. Gaussiaans betekent
dat de kromme de vorm heeft.

Kansdichtheidsfuncties hebben allen een oppervlakte, gelijk aan de eenheid.
Bijgevolg is een Gaussische pdf genormaliseerd, dat wil zeggen dat:

waarin σ de effectieve waarde is van het signaal.
De kromme daalt snel voor grote waarden van de amplitude, en voor veel praktische
toepassingen, wordt daarom overeengekomen, de functie te beperken tot een bereik van
amplituden binnen ± 3σ.
Een veel voorkomend praktisch probleem bestaat er in, de waarschijnlijkheid te schatten of
een willekeurig signaal boven een welbepaalde amplitude x1uitkomt.
De kans op overschrijding van deze amplitude is gelijk aan het gearceerde gebied van de
figuur (a) en is uitgezet in de volgende figuur als functie van x1/ σ

De studie van de waarschijnlijkheid van weinig voorkomende gebeurtenissen is bijzonder
toepasselijk bij een oversturing van digitale gegevens, bijvoorbeeld wanneer de kans op een
fout gelijk is aan de kans dat het ruisniveau een vooropgesteld drempelniveau overschrijdt.
De volgende figuur toont hoe deze kans snel verkleint als de drempel verhoogt.

Het is belangrijk een Gaussiaanse pdf niet te verwarren met de uitgangswaarde van een
Gaussiaans filter, want dat bestaat ook, en heeft een impulsweergave met de vorm
een frequentieweergave met de vorm

.

Het is ook belangrijk te erkennen dat Gaussische ruis geen witte ruis is, en vice versa.
De pdf en het vermogendichtheid-spectrum zijn onafhankelijk van elkaar.

en

Gemeten in watt per hertz, beschrijft de spectrale vermogendichtheid het vermogen van de
ruis als vlak verlopend in functie van de frequentie voor een witte ruis signaal.
Ook werd vastgesteld dat de effectieve waarde van de spanning van een Gaussisch lukraak
signaal, gelijk is aan de standaarddeviatie sigma.
Het vermogen in dat signaal is evenredig met het kwadraat van sigma.
Laten we als voorbeeld aannemen dat de ruis beperkt is tot een band van 0 Hz tot 15,9 Hz
(=100 radialen/ sec). Neem aan dat het ruisvermogen in die bandbreedte 1 watt is.
Dan is sigma 1 volt, en het signaal heeft dus een amplitude van 1 volt effectief (uitgaande van
1 Ohm impedantie als belasting) in die bandbreedte.
De spectrale vermogendichtheid (PSD= vermogen spectrale dichtheid) is gelijk aan het
vermogen, gedeeld door de breedte van het frequentiespectrum (in hertz).
Als een dubbelzijdig spectrum zich uitstrekt van -15,9 tot 15,9 hertz, dan is de spectrale
vermogendichtheid:
PSD= Vermogen/frequentie= 1/31,8= 0,0314 watt/hertz (inde dubbelzijdige bandbreedte=>
0,0628 watt/hertz).
Voor sommige toepassingen verkiest men om het aantal hertz om te zetten in ω radialen.
Veronderstellen we in dat verband, dat een ruis ‘wit’ is van 0 tot ωm. dan bestaat er voor de
spectrale vermogendichtheid een omzettingsformule:
PSD = π*P/ωm. waarin P het vermogen is in watt (en SD= spectrale dichtheid).
Dan geldt voor het spectrum van de ruis, en de vermogen spectrale dichtheid, de volgende
voorstelling:

De spectrale vermogendichtheid van een signaal met bandbreedte ω m strekt zich uit over
zowel positieve als negatieve frequenties, grafisch bekeken.
In de veronderstelling dat een signaal vlak verloopt van 0 tot 100 radialen/seconde (15,9
hertz), dan is de spectrale vermogendichtheid: 3,14 * 1/100= 0,0314 watt/hertz voor een
dubbele zijband bandbreedte van -100 radialen/seconde tot + 100 radialen/seconde.
Dus over het ganse gebied: 200 * 0,0314= 6,28. Omdat het vermogen dat bevat zit in het
signaal, gelijk is aan 1/(2π) keer de oppervlakte (in radialen), is het vermogen gelijk aan 1
watt.
Merken we nog op, dat de ruisvermogendichtheid onafhankelijk is van de bandbreedte.
Ruisgenerator, vooral bedoeld voor laagfrequente toepassingen:
(u i t:Au di oph i l e nr. 18, d ec e mb e r 1980, ”Un g e n e r a t e u r de bruits [rose et
blanc]”, door Gabriel Kossmann.)
Metingen op laagfrequente elektronische schakelingen vereisen slechts een minimale
uitrusting:
1) een generator (vervormingsvrij) van sinusvormige en rechthoekige. spanningen over een
frequentiebereik van 10 Hz tot 100 kHz,
2) een voltmeter die ook een millivoltmeter bereik heeft, voor wisselspanningsmetingen,
3) een gevoelige oscilloscoop. De meeste technici en radioamateurs bezitten deze toestellen.
Een ruisgenerator voor lage frequenties ontbreekt meestal. Daarvoor bestaat als oplossing een

MOS geïntegreerde schakeling van National Semiconductor, speciaal ontworpen om als bron
van witte ruis bron te dienen:

Inwendige structuur van de M M 5837.
Deze schakeling heeft de volgende voordelen:
- een eenvormige kwaliteit van de ruis,
- een constante ruisamplitude,
- een uitgangsspanning van hoog niveau,
- een eenvoudige regeling,
- een inwendige oscillator,
- kleine afmeting..
Schema-beschrijving van de MM 5837.
De MM 5837 is een bron van digitale ruis in MOS-technologie.
Het is een generator van lukrake spanningen, bestudeerd om een witte ruis te produceren met
een grote bandbreedte, en geschikt om benut te worden in laagfrequente toepassingen.
In vergelijking met ruisgeneratoren zoals de zenerdiode en de basis-emitter junctie van een
transistor, brengt de MM 5837 een zeer eenvormige ruis voort met een goede kwaliteit en een
constante amplitude van de uitgangsspanning. Een vereenvoudigd blokschema is:

De schakeling bevat een klok generator, een schuifregister met 17 trappen, een exclusieve OFpoort met twee ingangen, en een tegenkoppeling die het blokkeren van de schakeling door
hoge spanningen voorkomt.

De totale cyclus van een ruis-sequentie aan de uitgang, is 3 maal zo lang in vergelijking met
de klokfrequentie. Deze laatste is niet uitwendig programmeerbaar.
Het praktisch schema van de LF-ruisgenerator:

Halfgeleiders
IC1 = MM 5837
IC2 = LF 356
T1 = BC 237 B
Z1-Z2 = BZX85C I5V 1,2 watt zener 15
volt
Passieve componenten:R’s…
R1,R2 = 68 Ohm 1/2 W
R3,R4 = 3 kOhm
R5= 1 kOhm
R6= 300 Ohm
R7 = 10 kOhm
R8 = 22 kOhm
P1= 4,7 kOhm
P2 = 22 kOhm
P3= 220 kOhm logarithmische potmeter
voor I.C.,. Φ 6 mm as
Zekeringhouder voor I.C.

Passieve componenten:C’s…
C1, C2 = 470 MF / 25 V elektrochemisch
.C3, C4, C5 =1 uF / 63 V Siemens
polyester
C6 =220 nF / 63 V
C7, C9= 47 nF / 63 V
C8 =150 nF / 63 V
C10= 33 nF / 63 V
C11, C13 =2,2 MF / 63V
C12 =100 nF / 63 V
C14, C15 =100 nF / 63 V
C16,C17= 100 MF / 25V electrolytisch
Andere:
B1 =W02 brug-gelijkrichter 500 mA voor
I.C
TR1 =BV Eberle 3323,220 V en 2 x 12 V

F1= 100 mA zekering 5 x 20
I1 en I2=dubbele omschakelaars

LED = neon-lampje voor 220V~

Het geheel wordt geplaatst in een kleine aluminium behuizing.
Werking.
IC1 is het hart van de schakelingen wordt met klem 4 gevoed door de 15 V C17= 100 uF is
een ontkoppelcondensator.
De ruisspanning die beschikbaar op pin 3, wordt via R3= 3 Ohm naar een passief netwerkje
geleid.
Dit bestaat uit R4= 3 KOhm, C5= 1 uF, R5= 1 kOhm, C6= 220 nF en C7= 47 nF (parallel 267
nF in totaal), R6= 300 Ohm, C8= 150 nF en tenslotte C9 = 47 nF en C10= 33 nF. Samen
vormen deze een zogenaamd 'gewogen' filter van -3 dB/octaaf dat dient om roze ruis te
verkrijgen.
Deze bereikt over C11= 2,2 uF (voldoende groot om de laagste ruisfrequenties door te laten
en tegelijk de gelijkstroomcomponenten te blokkeren) de omschakelaar I2.
Laten we terugkeren naar IC1. Op de pen 3 wordt witte ruis afgeleid vanop de basis van Τ
1= BC 237 B, via R7= 10 Ohm.
Men vindt die ruisspanning terug op de loper van P1= 4,7 Ohm.
Deze laatste dient om de versterking te regelen tot op een gemiddeld niveau dat gelijk is
aan het gewenste niveau van de roze ruis.
Een emitter volger zorgt er voor dat deze ruisspanning beschikbaar wordt op een lage
uitgangs impedantie.
De witte ruis wordt naar de omschakelaar I2 geleid over C13= 2,2 uF.
De gemeenschappelijke klem van I2 zal toelaten de soort ruis te kiezen die dan geleid
wordt naar de fasedraaiende ingang van de operationele versterker IC= LF 356.
De versterking van deze laatste is instelbaar met een potentiometer P3= 220 kOhm
(logarithmisch) die tegelijkertijd als tegenkoppelweersand dient om de golfvorm te
verbeteren en te stabiliseren.
IC2 wordt gevoed door ± 15 volt en ontkoppeld door C13 en C14= 100 nF. De instelbare
potentiometer-trimmer P2= 22 Ohm dient om de offset spanning juist in te stellen, aan
de uitgang van de versterker.
De versterkte ruis wordt door de condensator C16= 100 uF. doorgegeven naar de
uitgangsklem van de schakeling.
(opmerking: een aantal vermelde componenten blijken niet voor te komen op dit
waarschijnlijk gewijzigd schema waarop het gedeelte van de schakeling met de LF356 niet
voorgesteld is).
De voeding en de print daarvoor:
De ruisgenerator wordt door de voorgestelde 15 V gestabiliseerde voeding voorzien van alle
spanningen die nodig zijn voor een goede werking

Links: schema van de voeding ; rechts: de print van die voeding.
De 220 volt wisselspanning wordt door I1 over een snelle zekering van 100 mA toegepast op
de primaire van de transformator T1 waarvan twee secundaire wikkelingen 12 volt
wisselspanning voortbrengen, ten opzichte van een middenaftakking op de secundaire, een
middenpunt dat geaard is.
De bruggelijkrichter B1 zorgt voor de omzetting in gelijkspanning(en).
De rimpel op de gelijkgerichte spanning wordt weggefilterd door C1 en C2= 470 uF.

Gezien het geringe verbruik van de schakeling, werd een spanningsstabilisering
toevertrouwd aan twee zener dioden Z2 en Ζ1,beiden 15 V.
Voor een stroombegrenzing tot niet al te hoge waarden, zorgen de weerstanden R1 en
R2= 68 Ohm.
De condensatoren C3 en C4= 1 uF ontkoppelen als bijkomend filter, de spanning,
gereguleerd door de zeners. Voor de print werd epoxy glas gekozen van 1,5 mm dik,
bedekt met een laag koper van 35 micron.
Andere ruisgenerator met een ander I.C.:

Generator van witte ruis, met een uitzicht dat gelijkt op de vorige schakeling.

1) de LF442 kan vervangen worden door de goedkopere TL072.
2) door achter de witte ruis uitgang, een laagdoorlaat-filter toe te voegen, kan men aan de
uitgang daarvan roze ruis afnemen.
3) Normaal kan men met de gekozen componentenwaarden op het schema, op de uitgangspen
7 van de tweede Opamp,
5 V uitgangsspanning afnemen. Wenst men een hogere spanning, dan bereikt men dit door de
waarde van R8 te vergroten. Voor een kleinere uitgangsspanning, R8 verkleinen.
Mogelijke printplaat opstelling:
(geïnspireerd op bouwdozen ‘Velleman’, met bijbehorende print).

Een mogelijk laagdoorlaatfilter dat witte ruis omzet in roze ruis, volgt hieronder.
Het ontwerp is van recente datum en van de hand van een genaamde J.G. Mac Clung,
gepubliceerd in een artikel over ‘Audio testing’ in maart 2015,en hij noemde de schakeling een
‘pink noise generator’:

Nog een andere, volwaardiger schakeling, want met een I.C. als actieve generator, waarachter
een laagdoorlaatfilter volgt, met aan de uitgang roze ruis:

De MM5837 (hetzelfde I.C. als in de derde schakeling hierboven) is een digitale witte ruis
generator.
Het I.C. levert een mooie witte ruisspanning af met slechts éen voedingsspanning, dus geen
dubbele voeding nodig zoals dat vaak bij I.C.’s het geval is.
De witte ruis verschijnt onmiddellijk aan de uitgang van het I.C. zodra de voedingsspaning
ingeschakeld wordt, en wordt vervolgens doorheen een -3 dB/octaaf filter geleid, om de witte
om te zetten in een roze ruis.
Het hier toegepaste RC- (weerstand/condensator) filter is opgebouwd uit een aantal op elkaar
volgende trappen, waarvan sommige - 6 dB per octaaf filteren, met fase-compensatie.
De weergave van dit filter is nauwkeurig tot op ± 1/2 dB.

Kastje voor al deze schakelingen, gemaakt uit goedkope printplaat,
door: Dave Richards AA7EE en W9RNK, gevonden in: ’Regenerative receiver with Wheatstone
bridge’, maart 2013.

De printplaten worden eerst grondig glad geschuurd en gereinigd met staalwol.
Na ze voorgeboord, en op hun plaats gesoldeerd te hebben, worden ze bedekt met een laag
scheepsvernis tegen oxidatie van het koper.

Voorbeeld van een dergelijk kastje, met montage binnenin:

De bedekking met een laag vernis, is niet alleen mogelijk met een borstel, maar ook met een
spuitbus waarmee men tot in de kleinste hoekjes kan geraken.
Aangeraden wordt geen te dunne laag vernis te leggen, ofwel het kastje een tweede maal te
behandelen, na droging van de eerste laag.

Wordt vervolgt
Vormgeving: ON7XM, Jules Verheyde

