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lîicrogolfemissie uit In.Sb en ·ie
invloed

h~:.erop

van

inger:~r~wld

microgolfverrnogcn.

J.c.; •• _,._, van den ·):-ies.

Ver.::;l:.<; v .r. het afst'J.I:eer•aer·in de croep

vn:~

J. }, ... v;.•n èlen Jrie;;, vcrric;ct

Vaste 3tof Fysica, 0nder le:idin; v-:m:

Frof. ilr. F. van der ::aesen en drs. J. '• v'l.n .. el::~enis.

Bindhoven, maart 19t; '' ~

•'

Sa:nerlVa t tin •.
Aan preparaten van InSb werd, bi~ 77°~, onder invloed van el~:trische
en macnetisc:.e· velden microcolfer:us:.iie vr ,ctr:;enomen. :Iet elel:::trir:;ch
werd gepnlst in verbr.:tnd !it'c)t rl.e

rl.i;~.si;·:.:.tie.

Zr werden twee tyren e:áss:e

waarGenomen onder zeer verschillende condities. ITet eerste type,
voor een mag!letiGch veld

!1oodza~~elij}:

vc~Jd.

~a~r

is, geeft er.lis.sie z:;edurende de

gehele guls. }{et tweede t;;:::e treedt ai leen op gedurende de o:pbouw va.n
een

avé:Llanc~le

pla.$!'1n. Aan "heide tyren wer,len

eni,~e

crienterende :ne-

tin,·en verricht.

Er ':vercl een br':f::;orstellin:; gebouwd or:1 de invloed V'•n exter'le microgolven o:p het eèr::::t type eJ.iis:ie te lmnnen on,lerzoel:el}. In deze opstellins werden voor een

J.rl.ll t.::.l

Wtl.arden van !iet ::l<<;neotveld en voor elek-

tri.sche velden juist boven en onder de
VL;.n em.isr::io
Vë.m

\

D,5

instr3.1ingse::~

drerr;:eJ,·r~è::Jrcl.en

voor :1et optreci.en

erii:er.tA.r. verricht in :;.et frej_U'::!1t:' e_::_:ehied

tot ~,5 G!h. :Yier,Jit 0ler:k dut, bim'en ~~e 1.!2r8i>":t;:; ~.eRt:-:~'.-:.H'l-

;::;::-.:=====~...:.:::::::::::::.::;
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For:.:ta tion in InSb.
2.:::1. v. ,iclzenis and J •. : •..• : .• v.1 • ...;ries.

1

1 • In lei 'lin&:.
Staafjes In8b kunnen bij 77°K onder de r::;ecombineerde invloed van
geschikt gekozen elektrische en ~agneti~che velden microgolven
7
1 ,~:)
"t+... eren. D"+
..
1 .lS d oor .Larrnoee
,
d
em~
·l._ verse h l_;nse
en ve 1 e·an_eren·

,,.,':)

onderzoc:: t, de experirr:entele en theorct:Lsche si hu: tie is echter
nog onduidelijl:..

1~en

<;'ro'"-r

-.J

-

onéier~od:ers
'

vindt alleen emlBSJ.e bij

den die zo sroot zijn dat
:_c;roe~J

stoot~onisatie

kunnen :-;e no.t; onderscheid

vmersenomen a:m vierl:a!lte,

~et

l:~2ken

bree::le

elektrisc~e

vel-

optreedt. Jinnen deze

t~.U3Sen

Pl:~.n

2 t

0y.:ic:sie t ":ie

c~~en

pJ.:':ltte })rerarA.ten. Ver-

der word.;n verschillen ;-;evonden ir, de afhankelijlcl:eid van d.e hoek
q~en bet
eln~~l·actle
Ve,d
c~\
...
-v ... v. 0
..,
_._
.~)
tu ._....._.

An
~a-netl"-che
...... ~~.
.....
(."
·=- ~·~-.~'

\'~,~
t,~.J...~·-

(~)
"'.l.-

~n
-..,..

in
-

Ql8

drCl:;pelw:::;.:"rde v<:,.n :;.:: als funct.i.e v::m E • .Iretast ueze cr::issie in het
j
w~arscnomen

veldster~den. :iet ,seënitteerde verz..:ogen

het ov0r:i.gc

~.ijkt

deze er::L:;sic ster!:

o:~

:J • .J

voor veel

la~ere

l·L~_er veel ~:leiner, voor

de Lurrn1;ee 1;missie. :,ij

al de .;e~oe1:1de typen is de er:1i;-;sie '.Jreedbandig ( ve::'sc:leide~le tier.en lit;<:';C~è :8 en B in het vlak looc1recht o~; de voort-

tallen 1}Hz)

~Iet

wor::lt lanczamerhand duideli;j::. de.t de :'.icr

niet alleen op experi:.:entele
duidelijk of beide

ver:;c~lillen

emissie-t7~en ~et

:~;enaa~:te

berust

'7
1

)
'

•

indeling
~~et

is ni r•t

elkaar verwant zijn. De smalo

~A\

bandige e1:1issie die onder he:!'aaldc owstandi::~c-2den ;;;evonden wordt~' ··
'
1A ~~ 17)
•
• • VC 1 ~' I t 1 '·. t • ..
l 1e b';Jen
en de e:nics~e
die ortreedt ZO!l':Jt)r nagne t lSC':

1

1

een geheel ander karakter dan de bovengenoemde tyren.

·Dit verslag betreft een onderzoek naar de invloed van ingestraald nicrogolfver~ogen·op

de

SuzuY~-emissie.De

frequentie van de ingastraalde

rd.cro;;olven en van het tiedetecteerde er-::issie-verl.'logen ligeen in de
X-band c-:,2- 12,1~ GHz). Het cedr['..[; van de emi::>sie onder invloed
van externe microgolven zou infor:::-;atie kunnen versc:mffen over het
mechanis!~e

I

dat aan het verschijnsel ten grondslag ligt. :S::en eventuele

invloed van instralin:::; zou er een

aa~wrijzinc

voor zijn dat de emicsie

verc;orzaakt wordt door elektrische instabili te i ten in het gekozen
freq~entiegebied.

::l:n hoofdr_;t-;t}: tv1ee v<lord: bcschrove:·1 :we rle pre:-:2.ra-:en worè.er.
en ·11orden enige eic;ensc}:appen erv::.m verne:..J..
de

gebr~:te

basiso;stelling

bo~nndeld

tint;en ver::cJ.d. Vervolgens ·;rorden in

:::::1

hoofc~.stak

ge::;aa'~t

drie •:rordt

en worden enice in2eidende nelloof::lst~Jl;:

vier en vij::' de o:;

r;rond van de inleidende metin:.;en on-':worpen b:r'ur:;o:;stellin::; en de dH<.traan verr:Lc':te met:Lngen besproken. Hoofdstuk zes temüotte is
~nn

de dL-,ctu;;sie v.:..n de eeetres•.ü t· ten.

:~ewijd

3

2. De preparaten.
2.1. Vervaar<li;;inr; vun pre})araten.

De bij enissie:aetingen

gebruikelijl~e

lenGte vnn de prepara ten is

enig'e l:lillimeter;:;. De doorsnede van de pre1)ara ten wordt bepaald door
de soortelijke weerstand

V<'m

het zebrui\::te InSb en de eigenschap;.·en

van de pulseenerator waarmee de span::.ins over het lcriotal aan;;ele.;d
wordt. Zij bedraagt onseveer

c,o4 ~1 2 •

metingen noeten voorzien worden
de

Suzuki-emi~sie

v~n

Staafjes van seschikte afcontacte~.

ohDse

~aar

zeker bij

he.t oppe,rvlak van belanG ie, moeten de eisenschep-

pen ervan voor alle preparaten zoveel

mogel~jk

geliji: zijn.

0~

deze

reden Warde~ ze geitst.
Voor de vervD."l.rdiging van }Jrepara ten werd ui tget;aan v:,n een rrocédé dat reeds in de .:;roep Vaste .Stof Fysica ontwi}rJ;:eld was. De hoofdlijnen van het gevol~de proc~di worden in deze paragr~nf sesc~etst,
voor detail}mnten word.t verwezen naar de 1)etreffende ste-seversla:;en
Het gebruikte n-type InSb y;erd in de vorm

va~.1

blo~·;:j

es t;ekocht

11;. ~

v~m

lvionsauto Chomical Conpany. De lvüfceleider eigenschar:;;en ervnn bij

77°K zijn vol:·ens opr;ave van de fabrikant:
?O -7,
n = 1,6.10~ r:ï. -';_...u=

Het een
veer 15

dra~c_dzaag!'lachine
X

55,5

2
r:1

/Vs

W'Jrt1t het InSb tot staafjes

0 1 4 x O,J~ mm. :Sen van de lt1nge zijà.en

V<'..n

gezaz:~;d

vu.n

Olli~C

net stn.afje is

een (1,1 1 1) vlak, overigens is de ori~ntatie willekeuric. Deze st&~f
jes worden op een hiertoe in de croer ontwilr..k.eld slijpapparaat
slepen to: de c;ewenste

afEwtin,~e:~.

Gebruikt Het een korrelsrootte van

ze-

Als slijppoeder wordt carborunrlum
15~·

I·;adat het oppervlak gron:lig

gereinigd is wordt het staafje gedurende 15 minuten ge~tst in een
oplossing van 0,5% broom in methanol. Bij het etsen dient nen zeer
zorgvuldig onzuiverheden te ve.Tï.ij den.

Jean de o:p deze

manier terrepareerde ::;taa.fj es ·::orden contacten en :pla tinadraadjes
legeerd of gesoldeerd. Eet contactmateriaal is zuiver tin. Daar de
preraraten· te kwetsbaar zijn om rechtstree!:s fn de opstellinr; te worden vastgesoldeerd, worden zij in een 1:eramisch schuitje

~emonteerd.

Omdat de aard van het oppervlak van invloed kan zijn op de emissie
worden de preparaten onder

v;:~cuum

bewaard.

'

c::)

~

4

2.2. Afmetingen en gelijkstroomweerstand van de pre:.a.re.ten.
Voordat de geëtste staafjes van contacten voorzien worden, wordt
onder een microscoop

met meetoculair de doorsnede ervan gemeten.

Nadat de contacten aangeb,·ac'ht zijn \70rdt de afstand er tussen
op dezelfde manier bepaald. De onnauwkeurig:h.eid in de op deze
manier bepaalde afmetingen wordt geschat op

onsev~er 2~&.

Deze

wordt veroorzaakt door het feit dat,
a) niet geheel planparallel geslepen wordt,
b) door het etsen de hoeken van het preparaat afgerond worden,
c) de overgang tussen·tin en InSb noeilij~ te bepalen
De

~;clijl:atroom-weerstand

van de :;::;re:pare.ten VIordt ger.:eten

lO.

r:~et

een

I

, nauwkeurit;heid van 1;'j (Portametric

r. ':'. '• 300) •

Van so!llLlice pre-

:;arr:C ten zijn zowel bij 77°K als bij 300°K 1-V -1:arakteristie1cen opgenonen bij lage stroomsterkte (I ~ 100 rL<>.). In alle .gevallen
de I-V-:Y-..aral:teristieJ>c recht en sym:.oetrisch om de

v1as

oors:~ron,-.

In tabel ·1 worden· de gemeten weerstand bij 77°K en de af:·1etin::;en
van de gebruikte r>reparaten ·vermeld. In deze tabel is +;evens de
w·eerstand die men uit de afmetingen en de door de fabrie;;;: o;.::se-

preparaat

afme ti u· ·:en
. (mm3)

r;emeten
wecrs~and

bere::ende

en

)

v1eerst[md (fl.)

L 4

7, 9x0, 30x0 , 14

q0(...

' '+

150

L 8

6,6xr, 1 33x0,12

82,3

120

L 11

4 t'4xc, 33xf', 1o

57.7

L 20

5,7x0,33x0,11

90
110

/

Tabel 1. Ei.senscha:;..::pen van de 7,ebruikte prepara ten.
Uit de tabel blijkt dat de gen:eten weerstand steeds 25 à 3CY,'& lager
is dan de berekende \'.'aarde. Deze afwijkingen zouden te wij ten kunnen zijn aan verontreinigingen die gedurende de bewerldng de preparaten binnen;;edrongen zijn. lleting van de halfgeleider-eiGenschappen l;:an hierover uitsluitsel geven. Een OllStellini-'; hiervoor is in
de groep Vaste Stof Fysica in voorbereiding.
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3. Basisopstelling en inleidende metinxen .

3 . 1. Opstelld.ng .
De door ons gebouwde opstelling (figuur 1) is in hoofdzaak het zelfde als die van Larrabee . Het preparaat is in een X- band golfpijp gemonteerd als een "inductive post" op een kwart

golflengte

va n een kortslui ti~g . · De elektrische aanslui tin;~en van het

pre ~}a 

raat worden ingevoerd via gaatjes in de wand van de golfpij r . Je
roestvrij stalen golfpijp is in een stikstofcryostaat tussen de
polen van een magneet ce:plaatst . (Bru1:er B-E:t':- 200/50). Het een
hij de magneet behorende Hall-regeleenh id kan, naar opgnve van
de fabrikant het nagneetveld >'l et een nauwkeurigheid van 1 ,5); in•
gesteld worden .
Voor de golfpijp wordt afgel:oeld , wordt deze ge vuld 'Jet heliurn om
absorptie van de microgolven door vloei1;are luci1t te voorkomen .

~---

v-+----.

cryostaat----..

golfpijp

r----+-- I
coaxiale
- - - - geleiders

preparaat

Fisuur 1:. schema va n de opstelling .

6

-

H. V.

P. G.

S% triggerpuls
1

A

D

n

3S7S
f

-

A 8

H.V.

voedingsapparaat Fluke 412B

P. G.

pulsgenerator.

f

low-pass filter 1000 MH z.

A

verzwakker

M

microgolfspanningsdeler

R
Y

microgolfweerstand

D

S . K. L. 503A

: frequentiemeter ·

Melabs LA 10N
E-H research 960

Pyrofilm

125R406

H. P . 3734A

variabele vertragingslijn.

Figuur 2.

Blakschema van het pulscircuit.

TEK
561 A
3T77

?

Bij emissiemetingen wordt ann de golfpijp een

l~ristn.ldetector

(H.P. 423A) gekoppeld. De detectiediode wordt zo genonteerd dat
de detectie gevoeliG is voor alle frequenties uit de gehele
X-band. De diode wordt afgesloten r.let 50

n

Or.l

een voldoende snelle

pulsrespons te waarborgen . Bij instralin.:;sexperimenten wordt de
detector vervan6en door een oicorgolfo:pstell2..ng .
Om overtlatiee verhitting va n het

pre ~araat

te

voorko ~ en

wordt een

pulsvormige s panning a a ngelegd .
In ficuur 2 is een blokschema van de pulsopstellinG weergegeven.
Het pulsvoroend netwerk va n de pulsgenera tor b estaa t uit een
coaxiale lijn Ple t een karaÏc.te:-istieke impedantie van 50 fl

.

De

pulsleng te is 100 ns en de stijgtijd ongeveer 0 , 5 no . De pulsrepetitie-frequentie die aan de triggeruitgang van de oscilloscoop
gemeten wordt , kan gevarieerd worden tussen 30 en 50 Hz . In het
pulscircuit is een 1000 HHz low-pass filter opgenomen om te voorkomen dat hogere harmonischen uit het pulsspectrum in de golfpjjp
\

inkoppelen.
De pulsspanning wordt gemeten met behulp van een 1 : 100 aftakking,
de stroom via een 1- !l I1icr~golfweerstand . Beide signalen worden gemeten met · een Tektronix oscilloscoop met "sar!pling plu g-in units".
Hiermede wordt de spanning (V) over en de stroom (I) door het pre paraat geme te n als functie van de tijd . Ook de s pannin gspulsen
van detectiediodes die in de opstelling ope enomen zijn worden op deze
oscilloscoop gemeten •. I.:.V-karakteristieken kunnen op genomen worden
door de oscilloscoop in de X-Y stand te r;ebruiken . De tijd na het
begin van de puls waarop de kar akteristiek opgenomen wordt kan bepaald worden door uitlezen van de tijdbasis. Bij het opnemen van
I-V-r~rakteristieken

is het noodzakelijk dat de stroom- en spannings-

puls de oscilloscoop gelijl;tijdi8' bereiken. Dit kan ingesteld worden
!!let behulp van een variabele vertragin!;slijn .
Registratie van de meetgegevens geschiedt met behulp van een
X-Y schrijver (Noseley 7000 Al-!) die aan de ui tganr; va.n de oscillos. coop gekor peld is.

.. 8
3.2. Inleidende metingen .
De situatie d.i'e optreedt bij instraling van externe microgolfvermogen op een InSb

pr~paraat

is geschetst in figuur 3.

Figuur 3. Optredende signalen bij instralinc.
Er is een invallende en een
. gereflecteerde golf, (Fi en Pr ). Beide

hebben de vaste frequentie f • Bovendien kan het preparaat zelf
0

micro golvep. emitteren (P;). Het geëmitteerde microgolfvermoeen zonder
instrali:ng noemen we P • Het spectrum van P
e

en P* zal i n het al-

e

e

gemeen breedbandig zijn.
Het is de bedoeling eventuele verschillen tu ssen P
\

palen. Hiertoe werden eerst enice inleidende

e

en P* te be -

mctin~en

e

verricht

aan preparaat L 8 . Dit preparaat vertoont Suzul:i-emissie. l3ij .:11
deze metingen was de richting van het oaen eetveld loodrecht op de
richting van het elektrische vel d . De waarde van het transvers a le
•

?

magneetveld bij deze inleidende me tine:;en was 0 , 7; 1,1 en 1 , 5 ï.'b/r:l-- .
De elelctrische veldsterl>::te werd gevarieerd rond de dremy;elwaarde
voor Suzuki-emissie . (400 - 800 V/cm)
Om P.l. te scheiden
van· Pr en P* e wordt g· ebruik <.:>~emaakt van een cir·
culator (figuur 4), Het in poort 1 van de circulator ingestraalde
vermogen gaat naar·2 en niet naar 3 of 4. Het in poort 2 binnenkomende veroogen gaat alleen naar 3 . Reflecties aan de detector
worden geheel geabsorbeerd_door de reflectievrije belasting aan
poort 4. De detectie is gevoelig voor alle frequenties uit de gehele
X-band .

.
T

Lc9

~

circulator
detectiediode
reflectievrije afsluiting

Figuur '... . !•äcrogolfopstelling .

9

Net deze opstelling was P* niet meetbaar wegens de sterke afname
e

van P

r

bij het aanleggen van de vereiste spanningspuls. Door uit

P. r en P*e alle vermogen
. Bet qe. frequentie f o weg te filteren, kan de
.
invloed van dez·e reflectieveranêlering op het gemeten verr:1ocen geëlimineerd worden. Dit is gedaan door tussen circulator en detector
een afgestende E-H tuner te plaatsen. Dan blijkt i'* niet meetbtu::.r
e

van P

te verschillen. Een eventuele verandering van de emissie kan

e
dus alleen nog bij f

0

optreden. Om hierover een indruk te krijt;en

hebben we de vorm van de

spannings~uls

gewijzigd door een wijziging

aan te brengen in het pulsvormend netwerk. Dit besta:.t in dit e;eval
uit twee even lan;e coaxiale lijnen, met een karakteris tielee impedantie
van 50 .!1 en 25 [2

die in serie net elknar seschakeld zijn. De span-

ningspuls is geschetst in fig. 5. In deze figuur

sta~t

gedetecteerde vermogen GPtekend vonr 2 verschillenfe
elektrische velden kleiner dan E

1

tevens het

s~annin(en.

neect het gedetecteerde vernocen

af bij toenemend veld (à P negatief). Voor velden groter dan 2
A F positief en instabiel.

De waë,rde van E

Oo~

P

e

Voor

wordt

1

vertoont dit inst<:tbiele karP..kter .

hangt af vc,n de gekozen B en is steed;; iets kleiner

1

dan drempelveldsterl:te waarboven Suzuki-emissie o::;troedt. De toename
van het

microgolfverr.w;_~en

kan ver-

oorza::tkt worden door een toename
van de reflectie voor E >E

1

of door

het optreden v2n enissi8. De laatste
lijkt

co~elijkh0id

~et

meest waar-

schijnlijk gezien de waarde van E

1

en het instabiele kara}:ter van het

,

gedetecteerd' vernogen.

b

Op grond van de hier vermelde metingen werd besloten een nader
onderzoek in te stellen naar de
verschijnselen Jie bij instraling
optreden. lliervo0r is het echter
noodzal:elijk dat P

en P* van elr
e
kaar gescheiden worden .
Figuur 5. Preparaatspanning (V)
en microgolfvermo~en (P) als
functie van de tijd.
a) V-t
b) P-t voor E < E
1
c) P-t voor E > E
1

10

4. Brugopstelling.

.'

4.1. Scheiding van

gereflecte~rd

en geëmitteerd signaal.

Reflectie en emissie kunnen gescheiden wor den door P. en dus P ,
~

r

een kenmerk te geven, bijvoorbeeld door modulatie, of door gebruik
te maken van de informatie die de signalen van nature

be~itten.

Bij toepassing van de eerste mogelijkheid is het noodzakelijk , dat
het kenmerk binnen 100 ne herkenbaar is en dat het onderzochte verschijnsel er niet door betnvloed wordt. Aan deze twee voorwaar den
is experimenteel moeilijk te voldoen. De tweede mogelijkheid komt
wel in aanmerking. Een periodiek signaal wordt van nature bepaald
door zijn frequentie , amplitude en fase. De eerste twee erootheden
komen zoals uit de inleidende metingen blijkt niet in

aanmerY~nc

om p• en P te. scheiden. Sèheiding is wel mogelijk door :.:;ebruik te
e
r .
maken van de fase-informatie in beide sign a l~n. Hiertoe hebben we
een "magie T"' toegepast.(fi guur 6) ..
Als in P vermogen ingestrea ld wordt , verdeelt dit zich gelijkelijk over de armen
1 ~ en

1

2

2 en komt er geen vermo gen rec h t-

etreeks in

s.

Het vermogen dat in 1 en 2 gereflecteerd
wordt verdeelt zich over de armen P en

s.

In arm P komt een sisnaal evenredig met
de vectorsom van 1 en 2 in het symmetrie•
Figuur 6. Magie T.
ar~

vlak va n de magie T. In arm S een si gnaal
16
evenredi g met het vectorverschil
). In

2 wordt nu het preparaat opgenomen en in arm 1 een verzwakker

en een beweegbare

kortslui~ng.

De laatste twee worden zó ingesteld

dat in het symmetrievlak van de brug de uit 1 en 2 gereflecteerde
golven dezelfde fase en amplitude hebben. In kanaal S komt dan geen
vermogen , terwijl in P het vermogen dan màximaal is. Als nu het preparaat bovendien nog emitteert , en de emissie , zoals verwacht, incoherent is zal het v ermogen in S niet meer gelijk aan nul te krijgen zijn. In de evenwichts teestand va n de brug is het vermogen in
arm S dan juist de helft van het geëmitteerde vermogen. De stand
van de verzwakker en de kortsluiting geeft in principe informatie
over de impedantie van het preparaat.
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4.2. Berekening van het · gedrag van de brug.
Als nog geen emissie optre edt kunnen we

berel~enen

hoe de brug rea-

geert op· varia t_ies in ampli tude en fase va n de gereflecteerde straling uit 1 en 2.
In het syinmetrievlak kan men voor de uit 1 en 2 gereflecteerde s panningsgolf schrijven:

= (1

y1

- 0\ ) exp i

V = (1 2

f-> ) exp

(w t +

cp )

( w t + ~ ).

i

Hierbij is de veldsterkte in de evenwichtsteestand op éf.n genorneerd
en is het nulpunt van de tijd (t) zo gekozen dat de fase van beide
golven dan nul is. w is de frequentie . Cl\ , j-> en cp,~ zijn respectievP.lijk afwijkingen in amplitude en fase uit de evenwichtstoestand .
De amplitude van de spanningsgolf in S (V ) is evenredig met de vees

torsom van v1 en V , die in P (V ) met he t vectoriële v erschil . F
2

p

en

.,
p ?
P , het vermogen in de armen P en S , zijn dus evenredig met VLs en 'V'p . ,
s
2
2
Door V en V
tè berekenen en in evenwicht P = 1 t e normer en vindt
s
p
p

men:
P p .= ( 1 - ·

p

s=

(

0\,

+
2

?

1:"1·. ) ~ (l..

c< -(!)
2

r )2 + ( 1

Aan de hand van deze formules

2
( 1 - o<. )( 1 - ~ ) sin- c:< ) ( 1 -

l~n

i-' ) .sin-?

-'
t UP.. ~
)

t ( cp -

( 4. 1)

_/

Cf-')

men nagaan hoe de brug re a geert

als gedurende de puls de reflectie v.:.n het pre pa r aa t verandert.
'Het _gedrag. van de brug wordt ges chetst vo or he t geval de afwijkingen
uit de evenwichtsteestand l:lein zijn. De formules C-, . 1) en (4.2) kan
men dan b-enaderen door:
pp

= 1-

ï-> )

( o( +

4 <P - cJ- )2

PS= ( o( -(?)2

Het gedrag .van P

p

en P

s

wordt r;esc hetst voor 2 mogelij i::.e

instellin ~7 en

vu.n de brug.
1) Brug in evenwicht buiten de puls .
Dan geldt buiten de puls

o(

=0 =tf =cl- =

0 en gedurende de puls o( = cf = 0 .

I.

----~----1-î->

_j
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2) Brug in evenwicht gedurende de puls .
Dan geldt buiten de puls
en geduren,de de pulst:'( =

(b =cl-: 0
~en cp = ~ .

1- o< ..

4.3. Toege raste cicrogolfopstelling .
Figuur 5 ia een blokschema van de toegepaste microgolfo:;:;stellin r: . :;a
een terugkoppelcircuit voor de vermogensregeling, een instelverzwakker en een aftal&..ing voor vermo c ens- en

frequentiemetin ~:

v: ordt he t

microgolfvermogen via een circulat or in de parallel- a rm van een
magie-T ingestraald. De magi e-T wordt gebvuikt om P* en P te sc11eie
r
den. De circulator dient' om het ingastraalde vermocen te scheiden
van het uit P terugkerende vermoc en.
Het ao.n poort 1 van de circulator ine;estraalde vermogen komt er
aan poort 2 weer uit. Het in 2 binnenkomende vermocen gan t naar 3.
Het verlies in de doorlaa trichting is ongeveer 0,5 dB . De isolatie
van .1 naar ·3 en 2. nç.ar 1 is 4o en 20 dB. De r.tagic-T is bruikbaar
in het frequentiegebied van 8 , 5 tot 9,5 GIIz. Bi j instralen in de
P of S arm wordt minder dan -40 dB doorgekoppeld naar de te genoverliggende arm en is de vermogensonbalans tussen beide zijtakken
kleiner dan 0 ,5 dB. Dij instralen in 1 of 2 wordt minder dan -20 dB
door gekoppeld en is de onbalans tussen P en S

l~ein er

dan 0,5 dB .

De door de gebruikte precisieverzwakker . A...,c. gerntro duc eerde va riatie
in de fasedraaiing is over het volle bereik v::,.n de verzwakker
kleiner dan

3%.

In de arm S van de brug is een richtin gsisola ter op-

genomen om te verhinderen dat reflecties aan het

:~rist a l

het brug-

evenwicht verstoren. Deze isolator geeft een verlies V<-t n 0,7 cD .
De detectiediodes D en D z~Jn zo gemonteerd dat ze gevoelig zijn
s
p
voor alle X-band frequenties (8 tot 12 GHz).
Daar de frequentie-afhankelijkheid van de brug toenee mt met het
verschil in lengte Vqn de

~rmen 1

en 2 va n de magie T, zijn beide

armen ongeveer even lang gemaakt . Hi erdoor wordt bereikt dat fluctuaties in

d~

frequentie va n het ingestraalde signaa l geen invloed
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oscilloscoop

D!>

I

Î

:preparaat

~

5

2

1

y

---4

G
vermogensregeling

p

G

microgolfgenerator, Alfred 650 /655 A

I

richtinesisolator

K

richtingakoppelaar

A1 : instelverzwakker
F

p

c

.

frequentiem~te~

Narda Microline 12 X 1

.. vermogensmeter,General }ücrowave

454 A

R

circulator,Melabs H 891 - 192
reflectievrije afsluiting

D

l<...ristaldetector,H. P . 423 A ·

T

magie T , :Hicrowave associa tes NA 541

A2 : precisieverzwakker 9 ? • •-\ . J . X101
z kortsluitzuiger , Philips PN 721X

s

.. sampling

probe,Tektronix P 6038

oscilloscoop Tektronix '5ó1 A met tijdbasis 3 T 77 en versterker

Figuur 7 . Blokschema van de microgolfopstellin g .

3S3.

hebben op het. gedrag'

v<:~n

d.'e bru::;-. Daar onsewenste reflecties in

de aruen 1 en, 2 van de magie 'r het gcd.rac; van de brug sterJ:: beinvloeden (zie 4.4), zijn de verschil~ende componenten van beide
arnen zorcvuld.ig met elkaar verbonden. De V. • :.

~.

(:'voltage

standing wave ratio") tengevolge vun de rest-reflecties werd ge:-leten in het frequentiegebied van

8,5

tot

9,5

GHz, ileze was L1axi•

maal 1,06 voor arm 1 en 1,10 voor arm 2.
De door de diode D afgegeven spanningen zijn te klein om recht-

s

streeks op een "sampling" oscilloscoop gemeten te kunnen worden.
Om de detectiegevoelicheid te vergroten werden verschillende
methoden geprobeerd: versterking van het microgolfver::10gen in S;
versterlr.ing V.an de door de detector afeegeven spanning; hooc-ohr.;i-:;e
afsluiting vnn D • Versterkin,r:; van het i'llcrogolfver;'logen gaf zeer
s
onbevredigende re sultaten dmdat de enige ons ter beschi.l&..ing
staande versterker (Eimac :t;.;:. 1030) een te grote versterking
(70 dB) en een te hoog ruisniveau had en bovendien instabiel war,.

Deze nethode biedt echter vrel }Jerspectieven als men een ruisa.rr.1.e
microgolfversterker met een versterkine van onseveer 20 dB en een
voldoende snelle pulsrespons kan toepassen. Versterl:.ing van de
detectorspannins is moeilijk we.cens de grote bandbreedte van hc:t
signaal. Deze g-aat van de d. c. tot ongeveer 500 EHz. Wel l;.:an men
de detectors}Jannine
over het

verster~:en

gelijks~'anningsniveau

met een pulsversterker. De inforn.n tie
G'aat r:an echter verloren. :Je

w-~..~rde

van de gelijl:spanninë; r.1oet daarohl in dit geva'f afzonderlijk beraalr1
worden. Deze r.1ethode heeft het nadeel dat de wo.arde

V<~n

p•e ber.aald
wordt uit het verschil van tvree oneeveer gelijke c'leetuaarden, waar~

door de meetnauwkeuri;;heid klein is. Ook de nauwkeurir;heid wuurmee
het brueevenwicht ing-est-eld kan worden is bij deze met:'.ode niet
groot.
Om reflecties van de pulsvorr.rl.ge detectorspannin,": te voorkomen
verdient het de voorkeur de detector D af te sluiten r.1et een 50 fl
s
belasting. Echter bij een hoogohr:û.ce
belastinG
is de ui tgangss~an,
ning ongeveer een fGctor 10 croter. De storende invloed van de dan
optredende reflecties 1-:an men beperken door de beiasting zo dicht
mogelijk bij de detector te plaatsen. Dit is mogelijk net behulp
van een hoosohmige probe.

Twe~

probes werden rnet elkaar vergeleken,

een sampling probe (Tektronix P 6038) en een veldeffect transistor
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probe (Tektronix 6045).
Voor ons doel voldoet de sa1:1pling probe het beste wecens zijn
lage ru:i,sniveau. Parallel aan de uitcang van de detectiediode
staat een capaciteit van 10 pF. Dit heeft tot r,;evolg dat de
stijgtijsl van het detectiesysteem sterk afhangt van de impedantie waaruee de diode wordt 1.:tfgesloten. Om een redelijke stij:tijd·te

verl~ijgen

verkleinen werd 1.6

zonder de detectiegevoeligheid al te veel te

liO. parallel aan de inr;anc; vo.n de probe ge-

plaatst. De keuze van deze weerstandswaarde werd 1:1ede bepaald
door het feit dat hierbij de afgegeven detectorspanning in een
ruim gebied,recht evenredig is net het opcestraalde microgolfvermogen. Jij metingen volgens deze methode wera een

naxin~le

pulslengte van 300 ns gekozen. De door de probe afgeceven spanning werd gemeten op een

Tel~tronix

storage oscilloscoop );!Ct de

bij de probe passende plug-in.

4.4. Afwijkinr;en van het ideale r;edraA•
dfwijlcingen van het ideale gedrag van de brug treden op door verliezen en ongewenste sit:;nalen. Verlies vo.n vernegen tr::edt op aan
het preparaat. Door de gaatjes in de golf-pijp W<.ardoor de draad_:es
I

naar de coax geleiders naar buiten komen wordt zowel een gedeelte
van het geë11li tteerde als van het ingestraalde ver1:1o ~en ui tgekorreld.
1-ieting van het uitgekoppelde vermogen is in de gebruikte OlJStellin;::;
niet moc;elijk. r:ietingen aan een proefsttlkje suggeren echter dat het
gedeelte van het microgolfvermogen dat uitgekoppeld worclt, niet
verwaarloosbaar zal zijn. Dit vermogensverlies kan bererkt worden
door montage van coaxiale low-pass filters bij de gaatjes in de
golfpijp.
Ongewenste signalen treden op door reflecties

a~m

de ve::'schillende

conponenten van de brug ten gevolge vnn de eindige isolatie tussen
de armen van de magie 'l'. nierdoor kunnen zm·:el de meting van de
etri.ssie als de instelling van het brugevenwicht heinvloed worc~en.
Ue invloed van kleine reflecties is in het algemeen verwaarloosbaar. Daar de instelling van het bruGevenwicht bernBt o:; interferentie van twee golven zullen echter reflecties die het interferentiepatroon verstoren, d.w.7.. reflecties in de arnen 1 en 2, een re~atief

grote invloed kunnen hebben. Om de invloed vnn restreflec-

ties op deze plaatsen te
\

berel~nen

Doeten we de uogelijke invloed
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ervan op het interferentiepatroon nagaan. De invallende spanningagolf ~et amplitude één noemen we Vin· De amrlitude van de apan"' , De gemeten
ningsgolf ten gevolce van restreflecties noemen we V

r

V. S • .i .R. ten gevolge van .restreflecties bedroeg 1 , 10 in arn 2 en
1,06 in arm 1. Met behulp van

v.s . .:. :t .

,.

,.

= ,.

,.
V

V.l.n + V
r
vin

r

,.

,.

volgt hier,uit Vr 1 = 0,03 en vr 2 = 0,05. De invloed van de restreflecties op het doorgelaten signaal wor dt verwaarloosd . De van he t
preparaat en de

terugkerende golven worden een factor

verzwaW~er

A respec ti evelijk ·A verzwak t ten opzichte van de invallende gol2
1
ven. De totale uit arm 1 terugkerende golf v 1 is de vectorsom van
A1 V:in en Vr 1 • Daar de fase van Vr 1 volkomen willekeurig is ten op-

zichte van de fase va n A1Vin kan de amplitude van
,.
,.
...
+
v1 = A1Vin
vr1
,.

Evenzo

,.

v2

= A2 V..J.n

In evenwj,ch t geldt

V1 =

worden:

..

+ vr2
,.

,.
V

v1

dus A
2
2

= A1

V 1 +

.

H
li

2

!.. (...-.r_ _.-,r...;.)

vin

Hierin is A de gemeten en A de feitelijke f a c tor waarmee de aan het
1
2
pre}Jaraat gereflecteerde golf ten opzichte van de int:estraalde golf
verzwakt is.
Op analo ge wijze blijkt dat de mogelijke f out bij meting van de
fase van· de aan het preparaat gereflecteerde golf
A

c.p = arctan

(

) + arctau (

Uit bovenstaande formules zijn de
en de waa rde van

A

ge~even

)

waartussen A Y~n liggen
2
berel::. end voor een drietal voorkomende waarden

cp

gre ~ zen

van A (tabel 2).
1
A1

~2

min

dB

c.
"'

dB

10 dB

8

dB

3

wordt door

20 dB
,.

15 dB

I
I
I
I
I

I
l

A

2 ma x
4 dB

6fj)
6V'

12 , 5dB

14°

39

43°

dB

Tabel 2.· Nu1.1erieke waarde Vé'. n de fout en t . g . v . reflecties.
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Uit tabel 2 blijkt dat de o-ptreder.cle restreflecties een zeer 0rote
invloed uitoefenen o; het gedrag van de bru;. De invloed van deze
reflecties is veel kleiner indien men in tr:.tnsnissie in pléèa ts
van in reflectie kan meten. Dit is

ec~1ter

in de Geceven situatie

technisch zeer moeilijl' te vervrezenlijJ.-::en.
leetingen aan een iets

cewijzi~de

opstelling toonden aan dat rest-

reflecties inderd<1ad de hier berekende invloed hebben. 'Uit :'con tinuous wave 11 met '.ngen aan de opstellinG bleek dat den,e zich overi;c;c:1s
bij instr.:üing gedr<:tagt als berel:end in

§

4.2.• Ook is nagegaan dat

de ecis siè zich binnen de meet~muwl;:eurighcid gelij:~elijk over de

armen P en. S vo.n de magie T verdeelt als nieti\'lordt in_7estraald.
Buiten het opgegeven frequentiegebied neemt de isolatie tussen de
armen 1 en 2 v<:tn de brug sterk af. Dit betekent dat de in de

brur~

opstelling eeneten emissie niet rechtstreeks verr,elijkbr:.u:-,r is det
de emissiemetingen in de basiso:?stelling.
Het brugeven\'licht wordt er niet door be1nvloed daar de eaissie
incoherent is en het geëmitteerde l'd.crocolfverr'ogen h.ag is. 3xperir:tenteel werd vastgesteld dat de ge1:1eten wnarde van de emissie
zonder instraling niet afhanc;t v2n de stand V'm de in arr1 1 opgenol:-.en verzwakker.

,,
1u

5.1. l<etinren in de basiso:;Jstellin;,.
In deze opstelling werden stroon:-spannin,:;;skarakteristioken V::ln de

.

•'

preparaten opgenomen en effiissie~etingen verricht. In fiGuur

4

van

de a-ppendix ,wordt een aantal I-V karal:teristieken .:;etoond. vonr verschillende waarden van het aanselegde · transversale r:-,agneetveld JJ...
Deze curven zijn gemeten aan preparaat I, g
voor

al~-e

en zijn re::;resentRtief

onderzochte preparaten. De sterl:e toename vnn de stroor::

die afhankelijk van de waarde van B.J.. o:r;treedt boven een ze:::ere ST'an.ning ·;1ordt veroorzaal::t door het optreden van stootioni:;a tie
In dit avalanche r;ebied werd

e~tissie

11~,

15)

waargenomen.

Indien geen magneetveld wordt aaYJ.gelegd vinden we alleen gedt.1rende
de tijd dat het avalanche plasma zich opbouwt emis.sie • .:::venvtij di ;se
2
magneetvelden tot 1, 5 'iîb/ü hebben hier weini;o invloed o: • In een
transversaal aagneetveld echter neemt deze emissie af en verdwijnt
-"}

bij een veld van onceveer

o,4

;Vb/:cl'-. Bij deze waarde van Bl. kon:t

emissie van het Suzuki-type o:r. Deze vindt plaats gedurende de r:e~·7 I 2
hele spanningspuls en neemt tot ongeveer o,G ~~m toe met toenemende
..

B. De overgang tunsen beide typen emissie in een transversaal nagneetveld wordt in figuur 8 geschetst. Bij deze metineen werd

de uit-

ganesspanning van de pulsgenerator constant ;:::;ehouclen or· een waarde
van 0,9 kV. Dit betekent niet dat het

ao.n~;elegde

elektrische veld

constant is, aan;ezien dat nog van de pre:para.atweerstand afhangt.
Het

microgolfvermo~en

wordt opgegeven in relatieve eenheden overeen-

komend met de door de detector afgegeven spanninc in

mV over 5011.

In dit hoofdstuk wordt verder alleen incegaan or de Suzt:l·:i-enissie.
j

Over de emissie die optreedt c,-edurende de opbonw van het avalanche
plasma is een artikel gepubliceerd in het tijdschrift ":',p:plied Physics
Letters". Een reproduktie van dit artikel is als a::;}'enéhx aan dit
~erslag

toegevoegd.

In alle gevallen waz::rin Suzuki-emissie werd waargenomen traden ook
stroon- of spanningsinstabili tei ten

o~.

Het is niet beJ7end of deze

met de emissie of de daarop voorkor'lende instD.bili te i ten :;ecorrel eerd
zijn. De gevonden Suzuki-emissie is maximaal indien de ele1::trische en
magnetische veldsterkte loodrecht op elkaar staar..
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Figuur 8.

",~

als functie van de tijd
Ove rgang va n de eoissie ge dure;.de avalanche n.;,ar Suzuki- emiss ie

Microgolfvermo g ~n

bij to enemend trans versaal

Curve a
Curve b
Curve c

~gnee t v e ld .

2
B..L = 0 , 13 Wb/m ; I
2 I
BJ,. ::: o , 42 Wb/ m
2 I
Bl. = 0 ,59 Wb/m

I

= 21 , 6A .

= 19 , 0A .
= 18, 2A .

•
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Bij

de~e

eonfigura tie werd

~an

preparaat L 8 voor enige waarden van

het geëmi tteerde vermogen P als funct ie van de stroomäterkte in
het preparaat bepaald. De hierbij gebruikte pulslengte was 100 ns.
\

De P-I

karakterist~eken

genom~n,

wer den 50 ns na het begin va n de puls op-

terwijl het t i jdsverschil tussen de P en I puls kleiner

was dan 1 ns.
Nauwkeur.ige meting van deze curven wordt beifoeilijkt door het instabiele karakter van het P '9n I signaal . In fi guur 9 is de geui ddelde waa rde van P geschetst als functie van I. Andere pre parat en
waaraa n emis s ie waa r genomen werd vertoonden kwalita t ief het zel f de
gedrag. Tussen de preparaten traden echter aanzienli j k e versc hillen op in het geëmitteerde vermogen onder overi gens verge lijkbare
omstandigheden. Ook werden bij metingen aan L 8

op verschillen de

data ve rs chillen gevonden in het gedetecteerde vermogen . Het geemitteerde vermog en verminderde in een periode van dri e maanden met ongeveer een factor 8 • .

_1 '1

i

relatieve
eenheden

f

8
31-8- 1967

L

30

20

/0

5

2.0

Fi guur 9.
Hi. crogolfvermogen als functie va n de stroo mste.r.kte ~ De parameter is
de waard~ V Rn he t .tr ansversale marn eetveld in Wlim • Ui tg~ zet zijn
de bemiddelde waa::· ie van P en I , 50 ns na het begin van de puls. :)e
pulslengte was 1.00 ns ..

B~
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5.2. Instralingsexperimenten.
Instralincsexperimenten werden uitgevoerd met de in hoofdstuk 4
beschreven

bru~orstellin8•

Om een eventuele invloed van externe

microgolven op de Suzuki emissie te kunnen detecteren, moet de
brug gedurende de puls in evenwicht gebracht worden. Hiertoe wcrdt
eerst de brug in evenwicht gebracht zonder dat over het

pre:;ar~.n.t

een elektrisch veld aangelegd wordt. VervolEens wordt over het pre\

par,'1a ~ een spannincsr)nls aangelegd en worden de verzwakl:er en kortsluitzuiger zodanig ingesteld dat de brng gedurende de puls in
eve11.wicht gebracht is. Daarna wordt de srann:l nz
voerd

~aarbij

st<'~?S(.~ewijs

steeds Je bruc gedurende de puls in evenwicht

0J::Gefebr~c~;t

wordt. De in de evenwic'!-ltsGt'"nd door de sdnplinc probe afgegeven

v;

genoemd. !Iet door de probe afgegeven

si~naal

in-

d.:Len gc.;n microgolven worden ing·estrac.ld, v:ordt aoncegeven ;:wt

V~..

spanning crordt

l•

In figuur 10 worden ?-e

verschi1~.ende

situaties ZOiJ.lc ::ie 'b2..j :.,.-

stelling van het brugeven·,·;icht ortreden geschetst. ]e bove:_ste
in elke

fig~1nr

C'

rve

nerd cen:eter:. cüs weJ., de onderste curve als ,:een

eicrogolven werden inijeS t.r:::u·~ld. In fi,SU'>r 10a was de brug btliten de
:puls in evenwicht. In dit

~cval

is in curve 1 de wnarde

u:. t

de rnls nul' gedurende de }J'Jls is de bru,s nu

bij dezelfde puls3:.!anning maar nu was de

'or1~::;

v~n

,

V

bui~en

evem1ich t en is cle

.c;e':urende de puls in

evenwicht. Hu is curve 1 (V*) gedurende c:c p~üs mi.ni::lê-..al en b1<iten
p
de :puls onc:;elijk aan mü. Dij deze sre.nnin~; tr:.rl noc c;een cmi8cie
o~ ~oals

blijkt uit curve 2 (V

het .c;cval geschetct dat

.
everY:iC 1t

zedl~re:.ct1e

1

de

1:1o~ic

:te

~el

= 0). :n

p
esiasic

rn 1 ~; o

oTtra~.
me';;~.l1 ..

,èi;j dese

'l' ingc-r:-:!'·,;üdc v l':'"l:;en c:~:::-ce.

~~nces tr~t&,l ,'1~

sit;nél[tl v.ras 9, 0

...,

·.JE~.

ficu~r

De

5

r;:~·:.

w~arde

1Cc tenslotte ~or~t

De

bru~ ~es ~e0r

C'Yl

WEtS

:tet in

arm

De frequent:e f
v~n

te~

~n

0

2

V' :·,

v:.r.. l:rt

t!'~nsv~rsale

neetveld J3.L becl:r0ec n,G 'ir/:::'-.

'
De bij dez.e exreri;Itenten
len~tc v~n

·~ebr:::L~·~te

er~r.

'l::.c-

300 n~ en een stij~tijd v~~ ~~n ns. ~it figuur 10 bliJkt

dat de door de ;robe afGegeven
t~ ~

S}iD.!1?:.::.nr;s:;,-: 1 ÜSen lFda.cn

c1 heeft. Deze wordt

sp~nninc3;u!s

veroorzéW~d

uit ::etinc v<'n :l.e door de

dor:r c'!.e

~-<.:.::'i

(}i;t~ctor <:\f~e;:eve21
J...S

dan

een veel

~rotere

stij~-

v, ''- hd dctect::.e-

s;;::nain:;srmls over een
~ie

v::.n de
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Verscl'>.i,llende situaties die optreden bij instelling van het brugevenwicht. De
bovenste curve in elke figuur wèrd opgenome n als wel, de onder s te curve als gee n
microgolven werden ingestraald . BJ. =< 0 , 6 Wb/m2; P. ~ 5 mW; f = 9,0 GHz.
'

'

l.

10a: I :.0,40 A,brug in evenwicht buiten de puls.
10b1 I ; 0;40 A,brug in evenwicht gedurende de puls
10c: I= 1,4o A,brug in evenwicht gedurende de puls.

0

.
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Uit de opgenomen V -t en V*-t curven werd de ceniddelde waarde
van Vp en

v•p

p

p

gedurende
de laatste 50 ns van de puls bepaald . Tevens
.

werd de geiniddelde waarde van I in dit tijdsinterval berekend uit
de spanning over de stroommeetweerstand. De l aa tste werd rechtstre ei:s
van het oscilloscoopscherm afgelezen.
De waarde van V

p

gedure11de de laatste 50 ns va n de puls is een maat

voor P • De in dit tijdsinterval bepaalde waarde van V* wordt behalve
e

p

door P* ook nog bepáald door de nauwkeurigheid waarmee de evenwicht s e
stand van de brug ingesteld kan worden en door het feit dat wegens
de lange pulsresponstijd van het detecties2·steem

V~

gedurende de puls

geen stationaire waarde bereikt. Aannemende d::' t het door de probe
afgeven signaal met een enkelvoudige "RC-tijd" besc hrèven kan worden
geldt:
V* =
p

Vp

(1 - exp (- t/r ) )

.

Hierin is V het verschil tussen de waarde van V* buiten de puls en
p

p

de stationaire wa:, rde van,"!/* als de brug in evenwicht is (gedurende
·p

de puls). t is de tijd na het begin van de P.Uls , 1:' de pulsresponstijd.
De waarde van 't" kan geschat worden uit figuur 10 • ..;ij bedraagt onge .
veer 55 ns . De waarde va n V kan met behulp van formule 4. 2 geschat

.

.

p

worden uit de evenwichtsatanden van verzwahlter en kortsluitzuiger
·met en zonder spanningspuls. Uit bovenstaande · formule kan de correctie die op de gemeten waarde va n V* aangebracht moet worden berekend
p

worden . In de evenwichtsstand van de brug is V minimaal. De nauwp
keuritçheid waarmee dit minimum ingesteld kan worden , wordt geschat op

één mV .
Aan de preparaten L 11

en L 20

werden een aantal metingen ver-

richt voor verschillende waarden van

B~

en I. De hieruit afgeleide

P -I-karakteristieken zijn geschetst in figuur 11 en 12. P wordt gee
e
geven in relatieve eenheden.overeenkomend met de door de detector
afgegeven spanning in mV . Aan preparaat L 11
B~

aantal metingen verricht voor

= 0,4

werden ook nog een

2

Wb/m • Hierbij was nog juist

emissie detecteerbaar. Bij al deze metingen was P.

l.

~

5 mW en f 0 = 9,0GHz.

Aan beide preparaten werden de. metingen bij B.&. = 0,8 Wb/m
voor f

0

= 8,6

en f

0

= 9,4

2

herhaald

GHz. In al deze gevallen was (V* - V )
p

p

kleiner dan 2 mV . Indien op V* de boven beschreven correcties worden
p

toegepast, blijkt dat binnen de meetnauwkeurigheid P; gelijk is aan Pe.
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Bij de instelling van het brugevenwicht werden ook steeds de stand
van de verzwakker en kortsluitzuiger

bepaald~

De verzwakking A1 van het ingestraalde signaal (f = 9 , 0 GHz) zoals
0
die aan L 20 gemeten werd is in figuur 13 geschetst als functie va n
de stroom door het preparaat. De variaties in de fase van het gereflecteerde signaal

w~reh

in .het algemeen klein ten opzichte v2n de

nauwkeurigheid waarmee deze bepaald konden worden. Alleen wanneer
A1 door een maximum ging kon duidelijk een faseverandering van het
gereflecteerde signaal vastgestela worden.

qs

1,5

I

--~)

2,0

2,5

amp

Figuur 13 .
Gemeten verzwakking (A ) tegen de str oomsterkte (I). De parameter is
1
2
de waarde van het transversale magneetveld in Wb/m •
P. ~ 5
l.

mW; f

0

= 9,0

GHz.

•'
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.Aan pre:Jar:La t L 20

werd ook emissie gevonden in evenwij d.i.:':e magneet, G...
,
1'J
I 2
velden. iJoor mar;neetvelden van c,.),
O,o0 en '1.,0
.• b,ril
en stroo~ter~,t~n
i

tot 3...\

in de3e conficura tie instralingsexperirnenten verric:, t.

w~rden

Hierbij was f

0

= 9, 0 G!Iz en P. ~
l

5

m',';. Ook in uit geval had, binnen de

meetnauwkeurit::heid, instralint::: geen invloed op de enü_:o;:::;ie.
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6. Discussie en conclu:üe.

6.1.

Discussie.
onduidelij'~.

Het mechanicne waarop de Suzuki-emissie berust is nog

:~r

zijn verschillende modellen voergesteld die de eJJissie zouden kunnen
1
verklaren. Toda 9) stelt een theorie voor we..:,rbij door het optreden
2
van stootionisatie ten gevolge van het Hall-veld C) het aangelegde
longitudinale elektrische veld verandert. Hierdoor verandert de wao.rà.e
vnn het Hall-veld weer. Als tussen de optredende veranderineen ern
voldoende groot faseverschil bestaat kun::en zo !;roeiende instabil::.tei ten optreden. Suzu}d 21 ) heeft berekend dat in een halfgeleider
•'

plam:m wa;:~rin de israd.ient'van de deeltjesr'lic 1:thei:d een cot.'ll'Onent in
de transve:·qale rict;.t:::_ng heeft, onder

1)e~<aalde

o:1stnndiL~heden

dic~ttheid

de inst<:.biliteiten 1nmnen ortrP:ien. Een gradient in de
treedt op onder invloed van een transversaal

groeien·

Ba._:;noet'.'e~.

d. Door .Steele

tenslotte is een m.odel voor.::;esteld dat beru;:;t n:p :,et optr0den van
11

photoconductivc mixin.;". Indien de in het

L.\V~Üanc[:e

~;P.':;ied

d:>'Cr !·.et

rrerarc1ut ceë1d tteerde r~conbinutiestralinG door r_.,t InSb zelf we··:r
geabsorheerd wordt zou dit aanleiding kunnen geven tot er.is;üe
·-ucro&;olfgebien.• Absorptie vém de

reco~bina tiestralin•c:

~:ct

iè1

wor·'lt bever-

derd door een niet uniforme :r:~lasna-c~.icht~eid ::_n het 1·-:ristal. ':)i: \·erklaart het belanc van een transversaal nacnec"tvcJ..è. 'Iet is nor;
duidelijk of een van deze modellen inderdaad
waarop de e!'linsie berust of dnt de

eci~sic

~et

een

OY'.-

:•}ec:: ':>niG:.le besc)·rij ft

~eheel

aniere

oorza~k

l1eeft.

Indien i:wtr::linc van exter:.e n:icorgolven het ,·:eclrc<; v:;n de e):isoie
beinvloed t,

zal de::.e invloed het du.:.clelij}:Gt ZlJ:'l ln een

de •y.;issie ster::: niet lineair v, .riëert ;··.et de P:~E;J1d.:1.";
die hij

Gtrooli

·e2ied

O'TCr

':l:;;.',r

of r~e

inRtr~li:1;

o~

treden ·zou kunnen bij é:racen tot o:r;helde:-in::; V<'n he-t. 1:ec':.a.nisme dat
ac.n Je eLlissie tèn

:;roivlsle~~

liz:.

Bij de door onG verrichte exrer::.:..r:lenten,

:~on

geen i1:vJ.ocd van inc:e-

2~)

~0

::.::..()

en

~et

f;;.sec"ir::~aiint.;.

Deze invloed z<.:cl echter alleen

een frequentie tussen de

f,s en 9,5

r:1e0tba~-..r

zijn in-

ceen invloed op de ec::isr;ie.

De bereil:t.e ::aeetnauvvkeuri:;heid Nordt in het crootste sc<leelte v.:;;.n
het onderzochte ~~issie-gebied bepaald door de ruis in P

en P*, alleen
e
e
in het t;e'b;Lcd waar P e zeer klein is ke.n de na".J.wkeuriglleid vergroot
worden door· toepusning va.n een gevoeli;:;;er
de

freq_uentie f

0

detectiesy.sb~e:

.• :Je

~;:e:;ze

van

werd be:paal.d door de bench::J':br,re a:r.·='aratuur. Eet

is niet ui teesloten dat" instrGlinr; van andere frequenties wel ir.':loed
heeft. Er zijn aanv:ijzingen .dat in het fre~uentiegebied rond
2 Gliz het Geëcitteerde microgolfvermogen veel groter is dan bij
2
10 GIIz 3) en dat in dit geb::.ed het vermogen sterk frequentieaf 11B.n}:.elijk ie. Om deze ::-edenen zou :ï.et misschien zinvol kunnen ::::ij:1 instraline;ce:::;JerL:.enten .:->e verricL ten voor f
onstac~ t

door

11

photocondû.cti.ve

onder invloed V?..n infrarood

n~ixi.ns"

"-J

0

2 GHz. Indien de er:d.ssic

verwac;: t r<:en eerder effcc ten

stralin;::; dEtèl onder invloed van strrüin;;

uit het !:ticroJolfgebied.

De

ge~eten

over 'net

vcrzwald:ing en fased.r'laiing óee:ft in :rrincipe infor:'!IG. tie
'"'>l~

~c::)

.... .". eren t.~e..:..e
··~
. .3.
g é'l
· e~·üngGver!nogen
van d e r}re})ara t en '- ' ---

·i~ I ..

Een nauwl:euri0e analyse vo.n cle situatie is .echter zeer

'

noeilij:~

voora.l w<?gens de sterlee Vc.riatic vcm .de deeltjes-diclltheid in

26, :: ":')

-·

~1et

:prej!araa t. Het li jl-:.t waarsc::lijnlijl: dat de veranderin;::;en in de absor::tie in het door ons gemeten gebied veroozo.al:t worden door het o:ptre1en
van st0otionisatie.

6.2. Conclusie.
In dit verslag werden een aantul ori~nterende metingen beschreven aan
de gevonden Suzuki-enissie en de emissie die optreed.t ,:;edurendc het
avalancheproces. Daarnaast werd een onderzoel::. ingesteld naar de in-

29

vloed van externe microgolven

op

de Suzuld-el:ri.ssie. Hieruit bleel::.;

dat, binnen de bereikte neetnauwkeurigheid, straling van de geJ:::o:?.e:l
frel1uentie geen invloed heeft op de emissie.
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Abstract: X-band microwave enission from n-type InSb during
avalancl"e plasma formation at 77 °K is reporte< ; .
field is not required.

n

ma ~~n~tic

- 3 -

In

th~

past two years Larrabee

1)

and several other authors

have p.ub1ished results on microwave emission from In::>b at

2) 2 )t)

--'

77 °K

under conditions of ap:plied electric and magnetic fields. ·:1e wish
to report on a kind of emission for which a macnetic field is not
required.
The experimental arrangement is very similar to t!lat of
Larrabee, the principal difference being the une of nanosecond
pulses instead of rr.icrosecond ones. In this way we achieve a time
resolution of + 1 ns.
Fi~.

1 is a simplified block scheme of the arrangement. A

bar shaped sample (loVT field resistance of the order of 1 00~) of
n-type InSb is provided with tin endcontacts and mounted as an
,
inductive post across an X-band waveguide at -..1· ./\

g

from a short circuit.

The samples were cut from an ingot pnrchased from

I'~onsanto

Chemical Company (C2 - 338); n = 1.oI" x 10 20 m-~---;~ = 55.5 m /Vsec;
2

f

= 0.72

x 10-n

m. They had the following dimensions:

L 2

7.5 x

0 .3L~ x 0.21 z::un3

L 3

2.8 x

o.• }lr

L

4

7.9 x

0.30 x 0 .1Lr Jj]I'.13

L

8

6.6

0.33 x 0.12 mm3

x

x 0.21

mm3

One of the long sides of the samples is a (111) plane.
The waveguide is placed in a liquid ni tro.,:en cryostat between
the poles of an electromagnet. Electric field pulses are provided by
a nano-second· .Pulser of the charging line type; the puls rise time is
about 0. 5 ns. fulse widths re.nee from 50 - 250 ns at a repetition
frequency of 30 Hz. The sample current is monitored using a 1

Jl

microwave resistor in series with the sample and mounted as _close
to it as possible. Viicrowaves were detected with a crystal diode,
in a broadband mount.
Of the three signals V1 I and VD' twq can be displayed simul-

- 4 -

taneously on the sampling oscilloscope, care is taken that these
signals have a time difference of less than 1 ns. The oscilloscope
screen may be photographed, or an X-Y recorder may be slaved to
the scope.
, In the A-versus B-channel mode of the scope one signal
can be displayed as a function of the other. In this way one can
obtain I-V characteristics at any specified time after the application of the pulse. From these characteristics one can draw conclusions about the conditions of the electron-hole plasma. The curves
of fig. 2 show .the evolution of the electron-hole plasma in time.
The parameter is the time after the beginning of the pulse

(~

1 ns)

at which the . values' of I and V were sampled. It takes about 3 ns
to complete the avalanche proces. The . curve at 63 ns shows a particularly interesting behaviour which we believe to be due to an
oscillating pinch 5 ) in the plasma. Much more refined measurements
6
of th~ impact ionisation proces were done by Ancker-Johnaon ). She
observed I-V curves at subnanosecond intervals, e.g. sets of curves
lying in between those marked 0 and 3 in fig. 2. Our value of the
avalanche time agrees very well with her values.
Fig. 3 shows a reproduction of a typical oscilloscope picture•
The lower trace represents the voltage across the sample versus
time while the upper trace shows the detector voltage. The ea 5 ns
wide peak in the beginning of the voltage pulse may be ascribed to
the creation of the avalanche plasma 6 ) 7 )B). At the same time we see
a peaked microwave emission. By operating a shutter (MA 704) and an
attenuator, we checked that the detector output was caused by a
microwave signal. The microwave peak is about twice as wide as the
peak in

~he

voltage curve, which can be understood from the dispersion

of the 'aveguide. When the sample was replaced by a dummy consisting
of a 100.ll-carbon resistor in series with a small inductance no emission

- 5 -

was observed. To eleminate the possibility of emission caused
by highev harmonics from the pulse, a 1 GHz low-pass filter was
inserted in the. output·line of the pulse generator.
The electric field is of great influence on the magnitude of
the effect. When the electric field is lowered below the threshold
for impact ionisation, the emission disappears. Magnetic fields up

2
to 1.5 Wb/m , parallel to the electric field, have little influence,
the detailed form of the microwave emission peak and its amplitude
are slightly altered. On applying a transverse magnetic field however a rise in voltage across the sample is required in order to
manintain the avalanche.

4
Two of our samples (L 4 and L 8) also showed a SuzW0:. ) type
of emission, at a magnetic field threshold of about 0.3,Wb/m2
(transverse ) . When the output of the pulse generator was held
fixed at its highest value (0.9 kV) while the transverse magnetic
field was increased, the peak emission gradually decreased in amplitude and finally disappeared. The magnetic field at which the
peak emission disappears is only slightly higher than the threshold
for the Suzuki emission. From fig.

4

it is clear that even in the

highest magnetic fields used there still is an avalanche. One is
therefore led to the conclusion that in transverse magnetic fields
larger than those required for the ·Suzuki type emission the
avalanche proces is not accompanied by a microwave emission peak.
The effect displayed in fig. 3 differs from the microwave
.
.
f rom I n Sb repor t e d ear l"ier 1
emission

>-4 )

.
since
a magne t"ic fi e 1d

is not required. We believe that the effect is also different from the
recent observations of Ferry et.al. 9) , for the weak emission they
"
report occilrs far below' the threshold for avalanche breakdown.

Ancker-Johnson observed emission from p-type material at moderate electric fields without a magnetic field

1

o).

There seem to

- 6 -

be two important differences between her experiments and the peak
emission de&cribed in this letter. The peak occurs during the
formation of the electron-hole plasma .whereas in re!. 10 the
emission comes from an already existing plasma. The time scales of
the two experiments differ by about a factor of 100.
.
7)
fu anoth~r publication Ancker-Johnson
indicates high frequency instabilities of the electric field in her samples during
plasma formation. It is not clear yet whether there is a correlation

·b~twee~

these observations and ours; it should be pointed out

that the detected frequency ranges are different.
The peaked emission is probably not correlated to the pinch
effect since the emission was also observed when large longitudinal
magnetic fields were applied, which would depress any pinch present.
Radiation due to stimul.ated electron-hole recombination as mentioned
by Schmidt 11 ) is therefore excluded.
On speculating about the mechanism which causes the peaked emission
one may think of coupling of the rapidly varying electric field in
the sample during avalanche, to the TE-mode in the waveguide.
hypothesis ~ght be checked by placing the sample at i

Ag

~his

from the

short or by putting it at right angles to the electric field in the
•'

waveguide. If the assumption is right, our results indicate that the
avalanche proces in transverse magnetic fields must be slower than
in zero field; the findings of Morisaki and Inuishi 12 ) suggest that
this is indeed the case in InSb. Repeating the Ancker-Johnson experiment6) with transverse magnetic fields could yield the necessary
information.
The authors thank Prof. dr. F. van der Maesen for his stimulating interest. Further experiments on this effect are in progress.

- 7 -
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