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In hetgeen we zojuist bekeken, werd de Impatt-diode, samen met de Gunn-diode, vemeld als
de mogelijke vervanger(s) van een klystron, als actief element van een UHF, SHF….. oscillator.
Daarom lichten we eerst de Impatt-diode en haar eigenschappen door.
Jarenlang zorgden achter elkaar geplaatste frequentievermenigvuldiger-kettingen voor de
hoogst bereikbare UHF- tot microgolf-frequenties met halfgeleiders, maar andere ontwikkelingen
hebben deze werkwijze achterhaald, vooral in het onderste gedeelte van het microgolfspectrum.
GaAs FET’s, Gunn- en IMPATT-dioden, zijn allen in staat een hoger vermogen af te leveren als
oscillator in het frequentiebereik van 20 GHz tot ten minste 100 GHz.
De hoogste frequentie stabiliteit wordt verwezenlijkt door de Gunn-oscillator, maar hiermee kan
niet zo’n hoog uitgangsvermogen bereikt worden, als met een Impatt diode oscillator, die echter
veel minder stabiel is tot op 100 GHz. Niettegenstaande dit nadeel, passen sommigen toch
Impatt-dioden toe.
Frequentie-vermenigvuldiger (bv. verdrievoudiger) om een Impatt oscillator te
sturen:
De volgende schakeling toont een eenvoudige frequentie-verdrievoudiger, die werkt met een
varactor of een stap-recovery diode. In de elektronica wordt een step recovery diode (SRD),
onder meer vertaald als stap-herstel-diode, beschreven al een halfgeleider, die in staat is zeer
korte impulsen te genereren, en bovendien te werken tot op de microgolf frequenties.
Ze wordt ook ‘snap-off diode genoemd, of geheugenvaractor, of ladingen-opslaande diode.
De diode werkt door het opslaan van een lading tijdens de positieve helft van een sinusvormig
ingangssignaal. Deze lading wordt vervolgens gebruikt tijdens de negatieve halve periode om
een stroompuls te leveren aan een frequentievermenigvuldigingskring, met een stijgtijd, die
overeenstemt met de korte "snap tijd” van de diode.
Filters in de uitgang van de totale schakeling, dienen vervolgens om de uitgangsspanning met
de gewenste harmonische te kiezen en als enige door te laten. Werkend als vermenigvuldigers,
kunnen stap-vrijloopdioden zijn afsnijfrequenties bezitten van 200 tot 300 GHz.

Rechts onder: Deze generator van harmonischen kan gestuurd worden door een zend-ontvanger
met een gering 1 tot 2 W uitgangsvermogen, zoals bv. een IC-202 of een FT290.
De schakeling oscilleert tot 1,2 GHz. R1 en R2 zijn twee 1W, 100 Ω weerstanden, die een goede
combinatie vormen om de ingang van deze schakeling aan te sluiten aan de 50 Ω uitgang van
een zender-ontvanger.
D1 is de diode die de harmonischen opwekt, zoals de BA244, die niet echt een step recovery
diode is, maar deze functie wel goed vervult, en sterk presteert. L1 is een λ/4 smoorspoel die
op lucht gewikkeld is, en een pad naar de massa vormt om er de gelijkspanning mee af te leiden,
en de (zeer-) hoogfrequente 144 MHz ingangsspanning tegenhoudt, en verhindert dat deze zou
wegvloeien over de voorspannings-voeding. Ze kan gemaakt worden met een 4 cm lange,
geïsoleerde koperdraad, met 0,3 mm diameter, gewikkeld op een boor van 3 mm diameter.
Op deze wijze bekomt men een λ/4 voor de L-band.
Samen met de parasitaire inductie van andere elementen, zal dit samenspel een maximum
amplitude van de harmonische uitgangsspanning rond de 1200 MHz opleveren.
C1 is een condensator zonder twee aansluitdraden, die daardoor praktisch vrij is van een eigen
zelfinductie. Aangeraden is, geen condensator toe te passen die samengesteld is uit meerdere
capacitieve lagen boven elkaar gestapeld en in parallel verbonden, of nog erger (op
zelfinductiegebied), in serie. Deze bouw treft men aan bij sommige SMD-condensatoren.
De step-recovery-diode, en haar inwendige structuur.
De SRD is vervaardigd als een PIN (P_Intrinsiek_N) -structuur met een doperingsniveau, dat
geleidelijk afneemt naarmate ladingsdragers de grenslaag PI of IN naderen.

Door deze opvatting verkleint de schakeltijd, omdat er zich minder ladingsdragers bevinden in
het gebied van de junctie, en er dus minder lading opgeslagen zit in deze regio. Hierdoor kan
deze geringe lading snel worden vrijgegeven, op het ogenblik dat men omschakelt van een
polarisatie van de diode in de doorlaatzin naar de sperzin.
Een ander voordeel is dat de stroom in de doorlaatzin sneller opgebouwd wordt, vermits er
minder ladingsdragers aan te pas komen.
Stap-recovery dioden zijn beschikbaar voor vermogens van meer dan 50 W op 1 GHz, van 10 W
op 2 GHz, en 1 W op 10 GHz. Vermenigvuldigings-verhoudingen tot 12 zijn mogelijk, en waarden
tot 32 zijn reeds voorgekomen. Een rendement van 80 procent kan bij verdrievoudigers bereikt
worden op frequenties tot 1 GHz.
Maar van zodra een uitgangsvermogen nodig is vanaf 12 GHz en hoger, daalt het rendement
van een stap-vrijloopdiode bij een 5 x vermenigvuldiger tot 15 procent.

Snap-off varactoren vermenigvuldigen met factoren waarmee men een beter rendement bekomt
dan met step-recovery dioden. Indien men een frequentievermenigvuldiger nodig heeft, kiest
men voor een varactor vanaf 10 GHz en hoger tot 100 GHz, omdat deze een groter
uitgangsvermogen aflevert dan een stap-recovery diode, want dat zijn frequenties waarop de
SRD niet meer werkt. Varactor dioden verdienen ook de voorkeur boven step-recovery dioden,
indien voor frequentie-vermenigvuldigers, breedband frequentie-karakteristieken vereist zijn.
Anders uitgedrukt, zijn SRD’s beter geschikt voor smalband-toepassingen.

Vier mogelijke uitvoeringsvormen van SRD’s.
Voor varactor dioden, varieert het uitgangsvermogen van meer dan 10 W op 2 GHz tot 25 mW
op 100 GHz. Varactoren die men wenst te laten werken op frequenties boven de 10 GHz zijn
vervaardigd uit galliumarsenide. Verdrievoudiger-rendementen lopen uiteen van 70 procent op
2 GHz tot iets minder dan 30% op 36 GHz en een GaAs varactor kan een verdubbelaarrendement behalen van 54 procent op 60 GHz.

Frequentievermenigvuldigers met een SRD, volgens de firma HP (Hewlett-Packard)

Twee voorbeelden van (CW-) frequentievermenigvuldigers met een SRD, volgens de firma HP.
De op een gewenste harmonische afgestemde uitgang coaxiale kring is in beide gevallen
dezelfde.
In de twee voorgestelde uitvoeringen is er gestreefd naar een 50 Ω belasting, en de sturende
generator heeft een 50 Ω inwendige weerstand.
Hiermee leren we ook de schemavoorstelling van een SRD kennen, namelijk een PN-diode met
onderaan de kathode een trapvormig haakje getekend, dat er op wijst dat deze diode in staat is
om smalle (rechthoekige) uitgangsimpulsen te vormen.
Voorbeeld van een frequentie-verdrievoudiger.
In de hieronder volgende opstelling van de SRD, wordt haar voorspanning geleverd door een

weerstand RB. Voor een goede werking als frequentie-vermenigvuldiger, wordt de waarde van
deze weerstand normaal gekozen tussen 100 en 300 kΩ. Er is geen circulatiepomp nodig om de
ingang van de uitgang te isoleren, omdat deze twee werken op een verschillende frequentie.
Filters kunnen wel helpen bij de vereiste isolatie. De tripler is wel voorzien van een ‘idler’
stroomkring (waarvan we de werking zullen bekijken bij een nog te volgen bespreking over
parametrische versterkers en varactoren) met een afgestemde kring, die afgestemd is op de
frequentie ( fuit - fin ).
De ingangsfrequentie van de verdrievoudiger kan best liggen binnen een bandbreedte van
maximaal 20 GHz, en de frequentie van een dergelijke ingangsspanning, wordt dan
vermenigvuldigd met een bepaalde factor aan de uitgang, hier met 3.

Harmonische generator, in plaats van een frequentie-vermenigvuldiger.
Het ontwerp van een harmonische generator met een stap-hersteldiode moet zorgen voor een
breedband-reactieve beëindiging van ongewenste harmonischen, die deze diode trillend
voortbrengt, en die aan haar uitgang verschijnen als spanningen met ongewenste frequenties.
De ingangsimpedantie van de geleidende diode in de volgende opstelling, is laag (1 tot 10 Ω) en
het er op toegepast ingangsvermogen, verschijnt aan de uitgang over een afgestemde kring met
hoge Q-factor.
In de twee volgende opstellingen wordt een breedband ingangsschakeling voorzien, om
afwijkingen van de frequentie van de ingangsspanning zo weinig mogelijk invloed te laten
uitoefenen op de goede werking van de diode. In deze twee schakelingen werkt de SRD slechts
op 1 frequentie, en is het dus duidelijk niet de bedoeling deze diode te laten werken als opwekker
van harmonischen van een ingangsfrequentie, zoals in vorige schakelingen. Integendeel,
harmonischen worden onderdrukt.

De afstemming vereist dat R1 en C3 worden ingesteld voor de beste aanpassing van de ingang
aan de sturende generator, en gepositioneerd voor het grootste uitgangsvermogen.
De condensatoren C1 en C2 hebben op de werkfrequentie van de schakeling een vrij grote
capaciteit, zodat hun reactanties klein zijn op de ingangsfrequentie. Hetzelfde geldt voor C3 en
C4 in de volgende schakeling. In de beide gevallen, wordt een gedeelte (C3, L2, C4 in de vorige,
en C1, L1 en C2 in de volgende figuur) gebruikt om de uitgangsweerstand van de sturende
generator aan te passen aan de ingangsweerstand van de diode.

Deze aanpassende secties voeren wel 90° faseverschuiving in, en zijn vergelijkbaar met een
kwart-golflengte HF transformator.
De ingangskring van de tweede=linkse, hieronder volgende schakeling, is eenvoudiger en
daardoor beter geschikt voor toepassingen waarin men niet te doen heeft met een brede band
van frequenties, maar met slechts met 1 enkele frequentie.

Links: De diode zelf-voorspanningsweerstand R, de uitgangsketen en de ingangsaanpassingsschakeling worden samen met de diode aangepast en geregeld, ter verbetering, en
voor een grootste stabiel uitgangsvermogen, en rendement. De bedoeling daarbij is ook, in de
diode eventueel ontstane parametrische resonanties te elimineren.
De ingangskring sluit ook ongewenste harmonischen van de (niet voorgestelde) sturende
generator kort. In de beide voorgestelde schakelingen wordt de diode vanzelf voorgespannen,
alhoewel men ook een afzonderlijke voorspanningsbron met regelbare polarisatiespanning zou
kunnen toepassen, om de instelling van de stroom= f(spanning) karakteristiek van de diode
optimaal te regelen. De afgestemde caviteit die volgt op de diode-aansturing is selectief
afgestemd op de frequentie van de ingang zodat harmonische frequenties van deze laatste geen
kans krijgen om zich te manifesteren.
In de twee laatste voorbeelden hierboven, is een dubbel-afgestemde, kwart-golf stub in de irisgekoppelde holte weergegeven. De trilholten moeten een hoge Q bezitten om het
(tussenschakel) verlies op de gewenste uitgangsfrequentie klein te houden, terwijl tegelijkertijd
de harmonischen daarvan geëlimineerd worden. Dit betekent ook het onderdrukken van een
eventuele ongewenste amplitudemodulatie aan de uitgang. Naburige zijbanden zullen met 20
dB verzwakt worden, maar daarvoor is wel een Q van ongeveer 300 vereist. Deze opstelling kan
werken als frequentievermenigvuldiger, indien ze met een voldoende ultra- of superhoogfrequent vermogen aan de ingang gestuurd wordt.
Een x 20 frequentievermenigvuldiger met diode.
De hieronder bekeken x 20 staphersteldiode- vermenigvuldiger, werkt met een rendement dat
beter is dan 10 %, hetgeen niet denderend is, maar voldoende. De harmonische uitgangsspanning kan bereikt worden met meerdere van deze stapterugwinning dioden, maar in dit geval
werd gekozen voor 1 enkele trap.

Het ingangssignaal wordt via een koppelcondensator, C1= 0,1 μF, die samen met een
smoorspoel, L1= 5 nH toegepast, om het hoogfrequent ingangsvermogen gescheiden te houden
van de gelijkspanning, die als voorspanning ontwikkeld wordt over de potentiometer R1= 50 kΩ.
De ingangsimpedantie is gekoppeld met een netwerk dat bestaat uit de regelbare condensator
C3= 15 tot 150 pF, L2= 70 nH en de ontkoppel condensator C4= 70 pF, die de hogere
harmonischen van de ingangsspanning doorlaat. De ingangsimpedantie van 50 Ω wordt door dit
netwerkje neergetransformeerd tot een ohms bereik van 5 Ω tot 15 Ω, dat zijn waarden die goed
geschikt blijken te zijn om de daar achtervolgende diode, met het beste rendement te sturen.
De SRD staat in serie met een enkelvoudige stub, waarvan de uitgang een probe doet trillen,
voorgesteld door een rechte lijn, die de caviteit of trilholte waar ze in het midden inzit, aanstoot
doet trillen op een gekozen harmonische frequentie.
In het voorgestelde geval is dat 2000 MHz met een bandbreedte van 20 MHz en een 2 dB
tussenschakel-verlies, en speelt de resonator-caviteit tegelijkertijd de rol van filter die
spanningen en vermogens met andere frequenties elimineert. Slechts een minimale sturing aan
de ingang is nodig om een stabiel maximaal uitgangsvermogen te bereiken.
De afstemming vereist enkel het bijregelen van de potentiometer R1,en van de regelbare
condensator C3, voor de beste ingangsaanpassing en het grootste uitgangsvermogen. De
afmeting van de stub kan gewijzigd worden (dus ook zijn reactantie) door een niet voorgestelde,
verplaatsbare brugvormige kortsluiting.
Enkele voorbeelden over de dimensionering van coaxiale kringen, en Lecher-kringen.
(Frequenzbereich und Besonderheiten in der HF-Technik, uit Funkschau nr.11, 1988).
Opgeloste vraagstukken:
A) De binnengeleider van een coaxiale trilholte, of van een coaxiale stub, heeft met een lengte
van 10 cm, een diameter van 0,5 cm, en een eigen zelfinductie van 100 nH. Men vraagt hoe
groot de topcapaciteit van deze kring moet zijn, om het geheel te laten resoneren op f = 470
MHz.
Oplossing.
470 MHz bepaalt de grootte van de inductantie of inductieve reactantie, namelijk: |X L|= ω*L=
2 π• 470 • 106 (Hz) • 100 • 10-9 (H)= +295 Ω.
Om hiermee een trilkring te vormen die resoneert op de voorgestelde frequentie, moeten we de
inductantie opheffen door een even grote, maar tegengestelde reactantie, namelijk de
capacitantie: XC= -1/ω*C= -295 Ω. Dit blijkt mogelijk te zijn met een condensator van 1,15 pF.
Inderdaad, dan wordt C= 1/(ω*295)= 1/(2π• 470*106 *295)= 1,15*10-12 F of 1,15 pF.
B) Men vraagt de lengte L te bepalen van een Lecherlijn die afgestemd wordt door een
condensator van 4 pF, en die daarmee moet resoneren op 145 MHz (λ= c/f = 300/145= 2,069
m of 206,9 cm), indien de karakteristieke impedantie of de golfweerstand van de lijn, gelijk is
aan Zc= 166 Ω. De afmetingen van dit stuk lijn, zijn gegeven als D/d= 2, waarin D de afstand

is tussen de aslijnen van de twee evenwijdige koperen buisjes van de Lecherlijn, en d de
buitendiameter van elk buisje. Tussen beiden bevindt zich luchtisolatie.

Oplossing.
De waarde van Zc wordt gevonden met de formule uit de transmissielijn-theorie: Zc= Zo=
276*log(2*D/d), dus door vervanging van de gekende elementen= 276*log(4)= 276*0,6= 166
Ω.
Wat de afstemcondensator betreft, is zijn capacitantie Xc= 1/ω*C= 1/(2*π•145*106* 4 • 1012
)= 1/(3,6424*10-3)= 274 Ω.
In de veronderstelling dat we te doen hebben met een op haar uiteinde kortgesloten stuk
Lecherlijn, die een inductantie zal vertonen volgens de transmissielijn-theorie van XL=
j*Zo*tg(β*L) met β=2*π/λ die aan het trillen moet gebracht worden met de afstemcondensator
van 4 pF over de ingang gesoldeerd.
Dan
hebben
we
op
de
resonantiefrequentie:
1/ω*C=
Zo*tg(β*L)
of
274=
166*tg[(360/2,069)*L] of 274/166= 1,65= tg(58,79) (afgelezen op de rekenmachine, als
arctan van 1,65)=> tg(58,79)= tg(174*L) of L= 58,79/174= 0,34 m of 34 cm.
Toepassingsvoorbeelden:

Korte beschouwing over de geaarde basis- of geaarde rooster versterker. We maken
zelf smoorspoeltjes (RFC of HF Sm).
De geaarde rooster- of geaarde basis versterker is gekend als een bijzonder stabiele versterker,
zowel geschikt als laag vermogen voorversterker, als voor de bouw van hoog vermogen
hoogfrequente eindversterkers, en dat voor een enorm groot frequentiegebied van 1 MHz tot
enkele GHz, niet alleen voor telegrafie, maar ook voor enkele zijband (EZB) schakelingen.
De ingangsimpedantie van een dergelijke versterker is dan laag, en er is een vrij groot
ingangsvermogen nodig om hem vol uit te sturen. Bij schakelingen, nog met buizen, krijgt men
te doen met het nadeel, dat men het filament of de gloeidraad moet isoleren van de massa, en
de daartoe algemeen toegepaste oplossing bestaat er in, hiervoor hoogfrequente smoorspoelen
te gebruiken, die we echter zelf kunnen maken.

Rechts: typische schakeling van een geaarde rooster HF vermogenversterker, waarin via bifilair
gewikkelde HF smoorspoelen de gloeidraad gevoed wordt.
T1 is een breedband transformator, gewikkeld op een ringkern, voor de ingangsimpedantieaanpassing.
Zoals direct opvalt uit het hierboven staand voorbeeld van een hoogfrequente geaarde rooster
vermogenversterker, is dat de gloeidraden die hier dienst doen als kathode, effectief boven
grondpotentiaal moeten kunnen werken, om deze schakeling als versterker te laten presteren.
Deze HF isolatie wordt verwezenlijkt door hoogfrequente smoorspoeltjes te plaatsen tussen de
filament-aansluitingen en de gloeistroomtransformator.
De voorwaarde die daarbij geldt, is dat op de gekozen werkfrequentie van de versterker, de
zelfinductie van elk spoeltje, of juister uitgedrukt, haar inductieve reactantie of inductantie ω*L
veel groter moet zijn dan de ingangsimpedantie van de actieve versterker. Indien bv. de
ingangsimpedantie 50 ohm is, dan moet de reactantie van elk smoorspoeltje, minstens 250 ohm
bedragen op de laagste werkfrequentie, en dat is laag geschat. Bovendien moet de dikte van de
draad waarmee het spoeltje gewikkeld is, voldoende zijn om de grootste stroom die de
versterker trekt, zonder opwarming door te laten. Binnen het kader van deze voorwaarden zal
men ook de smoorspoeltjes zodanig moeten wikkelen dat ze een geringe eigen capaciteit
vertonen, anders gaat hun zelfinductie daarmee parasitair trillen na aanstoting door een plotse
stroomovergang.
432 MHz Tx.
In de volgende UHF schakeling, wordt de frequentie van een 24 MHz kwartskristal
vermenigvuldigd tot 432 MHz. De door half regelbare condensatoren afgestemde Lecherlijnen
die men rechts ziet, vormen een transformator met een primaire spoel L1 en een secundaire
spoel L2, die het uitgangsvermogen van de BFR193 eindtransistor naar de zendantenne koppelt.

Frequentievermenigvuldiger voor de uitgangsspanning van de plaatselijke oscillator
in een superheterodyne ontvanger, in het bijzonder een ontvanger met een
middenfrequentie van 30 MHz.
De volgende schakeling vermenigvuldigt 92 MHz (bv. geleverd door een kristal of door de
uitgangsspanning van een plaatselijke oscillator LO), tot 828 MHz. Men zou 92 MHz in het totaal
kunnen vermenigvuldigen met 108 tot 9,936 GHz.
Het vermenigvuldigings-schema is: 92x3= 276 MHz, 276x3= 828 MHz; 828x3= 2484 MHz;
2484x4= 9936 MHz.

Tijdens de praktische uitvoering van deze schakeling werden de 276 MHz spoelen aan de
achterzijde van een epoxy printplaat opgesteld, en alle andere componenten plus het 828 MHzfilter vooraan. Interessant is ook op te merken dat de 2484 MHz filtering sterk vereenvoudigd
wordt door de toepassing van miniatuur monolithische filters Twee 2484 MHz trappen achter
elkaar waren nodig om een voldoende sturend vermogen (~5 dBm) voort te brengen dat de
GaAsFET x 4 vermenigvuldiger goed liet werken. De laatste vermenigvuldiger was een tweetraps
versterker met twee (niet voorgestelde) FET's, die men zo instelde dat ze werkten in het nietlineaire gebied van hun karakteristiek, dit is een vereiste om de harmonischen te genereren die
de gewenste frequentievermenigvuldiging opleveren.
De afregeling van frequentievermenigvuldigers voor schakelingen vanaf het ZHF tot
het frequentiegebied van de microgolven.

De resonerende kring van een frequentievermenigvuldiger moet afgestemd worden op de juiste
gewenste frequentie, en de frequentie en het vermogen-niveau van het sturend ingangssignaal
op de juiste waarden ingesteld. De waarde van de weerstand (of potentiometer), die zorgt voor
de juiste voorspanning van de diode of transistor, alsook de resonerende coaxiale uitgangskring
of trilholte worden geregeld voor een maximaal vermogen en beste rendement. Bij onjuiste
aanpassingen, kunnen parametrische trillingen optreden. Als ze aanwezig zijn, zal de schakeling
plots springen in en uit het genereren van trillingen of harmonischen. Het uitgangsvermogen zal
fluctueren, tot de gepaste regelingen uitgevoerd zijn.
Het moet mogelijk zijn om over een breed frequentiegebied dergelijke variaties voorkomen. Een
goed doordachte lay-out, en de logische bouw, en schikking van de componenten, zijn nodig om
ongewenste parasitair optredende trillingen te elimineren, en de frequentie-vermenigvuldiger
met een zo groot mogelijk rendement te laten werken.
Ter herinnering, over welke banden het gaat:

Nog eens: dioden met negatieve weerstandskarakteristiek, door D. Atchley et al, in
‘Gunn Diode Circuit Handbook’, Februari, 1971, Microwave Associates (en andere
bronnen).
In principe zijn er drie types halfgeleider microgolf oscillatoren, gebaseerd op de negatieve
weerstand-karakteristiek van speciale dioden in gebruik, met: de Esaki- of tunnel-diode, de
IMPATT (Impact Avalanche Transit Time) diode, en de Gunn-diode. De tunnel diode kenmerkt
zich vooral door een ruisarme versterking op microgolf frequenties. Daarom wordt ze toegepast
in de eerste HF versterkertrap van microgolf ontvangers voor o.a. straalverbindingen, in
Doppler- navigatie, in weerradars, enz. Door de geringe belastbaarheid dient ze in een ontvanger
als lokale oscillator, en nooit als een vermogenversterker. We herhalen hier dus kort, hetgeen
we reeds uitvoerig gezien hebben over de Tunnel-diode. Ze is opgebouwd uit germanium of uit
gallium arsenide, met P-en N-zones die sterker gedopeerd zijn dan in andere ‘conventionele’
dioden.

Rechts: een mogelijk kastje, om een T.D.-oscillator in onder te brengen
De voorgestelde T.D.-oscillator trilt tot 100 GHz, wanneer de negatieve weerstand van de diode
groter is dan de positieve verliesweerstand van de RLC-resonerende parallelkring waarmee de
diode in serie staat. De gelijkspanning waartoe de C oplaadt, stelt het werkpunt op de
karakteristieke kromme van de T.D.
Gunn-dioden vertonen een lage ruis, en ze kunnen in een ontvanger toegepast als lokale
oscillator, terwijl ze tegelijkertijd kunnen dienen als zender-generator, zoals we reeds opgemerkt
hebben bij de besproken Gunn-plexers. Het uitgangsvermogen van Gunn-dioden bedraagt 15
milliwatt tot 1 watt. De Gunn-diode vertoont een grote frequentiestabiliteit onder een
gecontroleerde en stabiele temperatuur, en met een gestabiliseerde voedingsspanning.

Twee verschillende mogelijkheden om een Gunn-diode in een trilholte op te stellen.
IMPATT dioden zijn grootvermogen dioden met piek-impuls mogelijkheden om als microgolf
oscillator tot 100-watt uitgangsvermogen te genereren. IMPATT dioden worden vervaardigd uit
silicium, galliumarsenide, of siliciumcarbide. Maar Impatt’s vertonen veel ruis, een slechte
stabiliteit, een slechte lineariteit, en een erg grote temperatuur-gevoeligheid.
Ondanks deze nadelen willen velen toch inzetten op het toepassen van deze dioden, omdat men
er versterkers, osillatoren en zenders kan mee bouwen, tot op SHF-frequenties, met een groot
uitgangsvermogen. Impatt dioden komen voor in twee uitvoeringen die als het ware elkaars
spiegelbeeld zijn, of tegengestelde: N+PIP+ en P+NIN+. De intrinsieke I is in het tweede type
(rechts) een N-.

Deze halfgeleider werkt door het injecteren van dragers in het gebied waarin ladingsdragers
migreren, en is vooral interessant door het ontstaan van een negatieve weerstandkarakteristiek, die gebaseerd is op een lawine-effect dat ontstaat door een geweldige
vermenigvuldiging van ladingsdragers, en een looptijd-effect (‘drift’ genoemd) van deze dragers,
dus twee verschillende verschijnselen, gecombineerd.
De diode werd in 1953 voorgesteld door W.T. Read van de Bell Laboratoria, die suggereerde dat
de fasevertraging in een PN-junctie diode, tussen een aangelegde HF spanning en een lawineeffect stroom kan gebruikt worden als negatieve weerstand voor het opwekken van
spanningen/vermogens op microgolf-frequenties. Deze opvatting vereiste een dubbele-’drift’ (=
migreren= bewegen van elektronen) regio, terwijl men enkel in staat was tot het vervaardigen
van halfgeleiders met een enkele drift regio.
Deze reden leidde tot een moeilijke fabricage, maar dit probleem is opgelost. Sinds enkele jaren
kan men IMPATT dioden met twee drift regio's commercieel vervaardigen.
Men vindt varianten op de werking en de bouw van de Impatt-diode, zoals de onderstaande. Het
principe blijft echter hetzelfde en we onthouden dat twee zones een belangrijke rol spelen, de
lawine-effect zone, ook injectie-zone genoemd omdat daarin ladingsdragers voortgebracht
worden, elektronen of gaten, en de ‘drift’-zone waarin de ladingsdragers bewegen en zicht
‘afdrijvend’ bewegen over de inhoud van de diode met een afgelegde weg die afhangt van de
dikte of breedte van dat gebied. De twee types dragers verplaatsen zich in tegengestelde
richtingen. Hieronder volgend twee verschillende opvattingen over de verplaatsing (=’drift’) van
de ladingsdragers:

In Read's diode, bewegen of migreren ladingsdragers doorheen een uitputtingszone in een
halfgeleider, hetgeen leidt tot het ontstaan van de negatieve weerstand.
Oorspronkelijk stelde Read voor om op microgolf-gebied gebruik te maken van het looptijd effect
van ladingsdragers, in een n + -p-i-p + structuur. Deze diode vervaardigen, lukte niet direct
met de toenmalige fabricage -methoden, tot in 1965 R.J. Johnson van de Bell Lab’s er wel in
slaagde zo’n (silicium-PN) diode te vervaardigen die in een oscillatorschakeling, 80 milliwatt
vermogen afleverde op 12 GHz. In het sperspanningsgebied van de diode-karakteristiek steeg
de lekstroom bij een bepaalde waarde van de toegepaste spanning in de sperzin, tot een zeer
grote waarde.
De ‘enkelvoudige drift‘-werking volgens de rechtse figuur hierboven.
Een uiterst hoge spanningsgradiënt wordt toegepast over de IMPATT diode van de grootteorde
van 400 kV/cm, hetgeen resulteert in een zeer grote stroom.
Een normale diode zou snel bezwijken onder deze omstandigheden, maar de IMPATT diode is
uitgevoerd om te kunnen weerstaan aan dergelijke omstandigheden.
Het actief gebied van een Impatt-diode is slechts een paar micrometer dik, hetgeen de looptijd
van ladingsdragers bepaalt voor een microgolf werking. De doorsnede is eveneens klein, om een
kleine eigen capaciteit te garanderen.
Met de hoge spanningsgradiënt en de daaruit volgende grote stroom, komen grote hoeveelheden
warmte vrij en dat is het belangrijkste nadeel van een Impatt-diode die dus in praktische
toepassingen steeds op een koelvin zal moeten geschroefd worden.
Typische werktemperaturen van commerciële dioden liggen in de buurt van 250 °C.
De snelheid van elektronen en gaten wordt daarbij zo hoog dat ze door ionisatie extra gaten en
elektronen vormen door ze vrij te slaan uit de kristalstructuur.

Het lawine-effect dat tenslotte optreedt wanneer de elektrische veldsterkte over de junctie
overschreden wordt, door de toename van de spanning in de sperzin, heeft niet onmiddellijk
plaats omdat de vermenigvuldiging van de ladingsdragers een zekere tijd in beslag neemt.
Op dat ogenblik bestaat er trouwens een 90 graden faseverschil tussen spanning en stroom in
het gegenereerde impuls. De tijd die de puls nodig heeft om de kathode of anode te bereiken,
hangt af van de dikte van de hooggedopeerde (n) laag.
De dikte van het driftgebied is zodanig gekozen dat de duur van de stroompuls om de kathode
te bereiken, overeenkomt met een verdere 90° faseverschil tot de kathodeklem in het zicht
komt. Daardoor zijn de HF spanning en stroom in de Impatt-diode tenslotte 180 graden in fase
verschoven. Men heeft bewezen dat daardoor een HF dynamische weerstand ontstaat die zich
goed leent zich tot de opstelling van een Impatt-diode als oscillator.
Wenst men ze als versterker toe te passen, dan blijkt ze enkel geschikt voor smalbandige
schakelingen, terwijl de Gunn-diode voor breedbandige toepassingen dient.

Vergelijking van de stroom= f(spanning)-karakteristieken van de Esaki (tunnel) diode, de Read
(IMPATT)-diode, en de Gunn-diode.
De IMPATT diode is gekenmerkt door een echte pn-overgang, en deze diode wordt in de sperzin
voorgespannen met een vrij hoge spanning (hetgeen deze diode minder geschikt maakt voor
draagbare toepassingen te velde) teneinde een overvloedige toevoer van elektronen en gaten
te produceren. De diode is vergelijkbaar met een zenerdiode, maar is gedopeerd met
onzuiverheden, om een overwegende invloed op de lawinevorming op te wekken.
De IMPATT diode wordt dus aangeduid als een lawine-effect halfgeleider. De IMPATT diode kent
een kritische spanning in het 80 tot 90 V bereik waarin een microgolf oscillatie kan
plaatsvinden, bv. oscillerend op 82,5 volt gelijkspanning bij 50 mA, en een vermogen van 100
mW opwekkend op 10 GHz. De ionisatie binnen de P-N junctie produceert een negatieve
weerstand op de kritische spanning, met een gecontroleerde stroom.
In dit geval wordt de IMPATT-diode voorgespannen net boven het lawinepunt, waarop een
positieve lawinestroom (die langzaam opbouwt) zijn hoogtepunt bereikt, een stroomstoot
veroorzakend in de richting van de anode. Dit is een geweldig gebeuren, niet geschikt voor een
toepassing van een Impatt-diode als plaatselijke oscillator in een ontvanger, omdat de diode op
dat ogenblik een veel te hoge SHF uitgangsspanning produceert.
Aan het uitzicht van de kenmerkende kromme van de IMPATT-diode kan men zien dat ze geschikt
is als constante stroomgenerator.
Een middel moet daarbij gevonden om de stroom te beperken tot een redelijke waarde want de
IMPATT- diode verdraagt geen overdreven grote stroom.
Het ontstaan van de negatieve weerstand is gedeeltelijk een gevolg van de aard van het
doorslagproces in het sperlaaggebied van de kenmerkende I= f(V)-kromme, en gedeeltelijk een
gevolg van een looptijd effect.
Door deze twee invloeden kan de fasehoek tussen de wisselspanning over de diode, en de
wisselstroom door de diode groter dan 90 graden worden, zodat het reële deel van de impedantie
negatief wordt.

Doorsnede:
In een praktische schakeling, wordt de IMPATT diode algemeen ingebed in de wand van een
trilholte, die tegelijkertijd werkt als een koellichaam. Ze is gekenmerkt door hoge doperingniveau die een dunne uitputtingszone veroorzaken. Het daaruit voortvloeiend sterk elektrisch
veld, versnelt de vrije ladingsdragers die recombineren doordat P’s met N’s botsen binnen de
kristalrooster-structuur. Daarbij komen gaten terecht in de P-zone, en elektronen worden naar
de N-zone getransporteerd. Over de grenslaag ijlen de stroom-impulsen na op de spanningsimpulsen.
Als de stroom een vertraging oploopt t.o.v. de spanning, ontstaat een negatieve weerstand, en
deze toestand brengt vrij grote trillingen voort in combinatie met een LC- resonantiekring. die
binnen een caviteit of golfpijp gemonteerd kan worden. De voorspanning in de sperzin wordt op
de diode toegepast over een HF smoorspoel die verhindert dat de spanning van de ontstane
oscillatie niet verloren gaat door wegvloeien in de voeding

De foto rechts boven toont een Impatt-diode in haar behuizing. Deze bestaat uit een koperen
voetje dat met een dunne goudlaag bedekt is, en een met een goudlaagje bedekt koperen
dekseltje. Voetje en dekseltje (die tevens de beide aansluitpunten van de diode vormen) worden
door een keramisch ringetje gescheiden.
Een n-laag is epitaxiaal gegroeid op een n substraat. De p-laag wordt vervolgens epitaxiaal
afgezet door ionenimplantatie, en tenslotte wordt de p+ gevormd door diffusie. Deze manier van
vervaardigen levert een p+p-n n-structuur op, gekend als dubbele-drift IMPATT diode, geschikt
voor toepassingen op de hoogste frequenties met het het hoogste rendement, dus wat dat
betreft, beter dan ‘enkele drift‘ uitvoeringen. Epitaxie is een methode om een dunne
monokristallijne laag aan te brengen op een monokristallijn substraat (onderlaag).
De aangebrachte laag wordt een epitaxiale laag genoemd. De term epitaxie komt van de Griekse
woorden epi („boven” of „op”) en taxis („geordend”). Epitaxiale lagen kunnen ‘gequeekt’ worden
uit een gasvormige of vloeibare fase. Daar het substraat als een groeikristal werkt, verkrijgt de
epitaxiale laag dezelfde kristalstructuur als het substraat.
Dit in tegenstelling tot methoden waarbij laag per laag, als boven elkaar gestapelde dunne lagen
worden opgedampt.
Epitaxiaal gegroeide halfgeleiderstructuren zijn organische verbindingen, die zelfs geschikt zijn
voor fotonische toepassingen.
Samengevat:
IMPATT-dioden zijn gemaakt van silicium, galliumarsenide of indiumfosfide. De dioden zijn
meestal mesa-uitvoeringen, en epitaxiale groei is voor ten minste een deel van de chip
toegepast.
Sommige hebben Schotlky-barrière grenslagen of juncties. GalliumArsenide verdient de
voorkeur, omdat ze minder ruis voortbrengen, met hogere rendementen werken, en men er
hogere frequenties mee kan bereiken.
Echter zijn silicium uitvoeringen goedkoper, en eenvoudiger te fabriceren, en het zijn silicium
dioden die de grootste uitgangsvermogens afleveren op de hoogste frequenties (meer dan 200
GHz).

Andere vervaardigingswijze van lawine-effect dioden, zoals de Impatt-diode.
Lawine-effect-dioden worden kunnen vervaardigd worden volgens een planaire techniek of een
mesa-techniek. De grenslaag-overgang in de diode moet in dit geval van het type metaalhalfgeleider zijn, zoals in de Schottky-barrierdiode, of van het lype halfgeleider-halfgeleider.
Dit laatste type kan onder meer vervaardigd worden met behulp van ionen-implantatie, of met
behulp van diffusie. De gediffundeerde diode met een mesa-structuur ziet er als volgt uit:

Het uitgangspunt is een plak halfgeleidermateriaal, die beslaat uit een substraat van goed
geleidend materiaal, bijv. van het type n met daarop een epitaxiale laag van hetzelfde type.
De p-n-overgang wordt in de epitaxiale laag gemaakt. Het substraat dient als drager van deze
dunne laag, en dient tevens als contact voor de epitaxiale laag (soortelijke weersland van het
subslraat bijv. 0,008 Ω cm).De soortelijke weerstand van de epitaxiale laag wordt zo gekozen
dat het verarmingsgebied van de uiteindelijke diode bij doorslag de gewenste dikte heeft.
Bij silicium is dat 3,5 μm. De dikte van de epilaxiale laag is zo gekozen, dat bi| doorslag het
verarmingsgebied juist tot aan het substraat komt. Hierdoor voorkomt men een relatief
hoogohmige laag lussen het verarmingsgebied en het substraat, die een bijdrage tot de verliesserieweerstand van de diode zou opleveren. Het substraat is 250 μm dik.
In de epitaxiale laag wordt door diffusie een laag van het type p aangebracht. waardoor de n-novergang ontstaat. Daarna wordt het substraat (in verband met latere etsprocessen) lot een
dikte van 20 tot 40 μm afgeëtst. Aan de boven- en onderzijde van de plak worden daarna
metallische kontakten (titaan of goud) aangebracht.
De plak wordt dan met de diffusie-kant op een glasplaat geplakt, waarna met behulp van
fotolakken aan de substraatzijde eilandjes worden afgeschermd.
Door middel van selectieve etsmiddelen wordt eerst het goud en het titaan tussen de eilandjes
verwijderd, en daarna enkel het silicium weg-geëtst totdat dioden met de gewenste diameter
overblijven. Na dit laatste etsproces blijft een veld van mesa-vormige dioden over.
Na het opnieuw selectief etsen van titaan en goud, zijn de dioden klaar om in een bijzondere
daarvoor geschikte behuizing gemonteerd te worden. Door de mesa-vorm van de diode, vindt
de doorslag plaats over een zo groot mogelijk oppervlak in de diode, en niet aan de randen.
In verband met de gewenste lage thermische weerstand, wordt de diode zodanig gemonteerd
dat de p-n-overgang zo dicht mogelijk bij het voetje (koellichaam) ligt, dus met de diffusie-zijde
naar onder. Eventueel kan men eerst elektrolytisch (ten hehoeve van een goede hechting) een
klein koellichaam aan de diffusiezijde van de diode laten groeien.
Over het opwekken van microgolven met behulp van Impatt avalanche-dioden, door
drs. J.J. Goedbloed, Natuurkundig Laboratorium der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken. Eindhoven. (uit: DE INGE NI EUR , JRG 83 / NR 22 , 4 JUNI 1971).
Bij een diode onder sperzinspanning, bijv ingesteld in het punt A (volgende figuur), bevindt zich
in de grenslaag tussen het p- en n-gebied een elektrisch veld, omdat de vrije ladingdragers
dichtbij de grenslaag worden weggetrokken. Het verloop van dit veld wordt beschreven door de
vergelijking van Poisson: dE/dx= ρ/ε. In deze uitdrukking is x de plaatscoordinaat, en ε de
diëlektrische constante. De ruimtelading ρ wordt gevormd door de vast in het kristalrooster
zittende negatieve acceptor-ionen in het p-gebied, en de positieve donor-ionen in het n-gebied,
Het aantal vrije ladingdragers (elektronen en gaten) dat in de praktijk tussen de grenzen 1 en 2
achter blijft is uiterst gering ten opzichte van het aantal vaste ladingen (ionen). De bijdrage tot
ρ, van de vrije ladingen, voor het geval dat de diode is ingesteld is in het punt A, mag hier dan
ook verwaarloosd worden.

Het gebied tussen de grenzen van de grenslaag wordt gewoonlijk het depletie- of het
verarmingsgebied genoemd, dat is de afstand, waarover het halfgeleidermateriaal verarmd is
(gerekend vanaf de grens tussen het p- en het n-gebied), en is het geringst in het materiaal met
de beste geleidbaarheid.

Bij een verhoging van de sperspanning over de diode, breidt het depletiegebied zich uit, tot bij
de maximale waarde van het veld, het doorslagpunt B bereikt wordt.
Voor silicium is dit bij 300 tot 400 kV/cm. Hoewel de diode onder keerspanning staat, loopt er
toch nog een zeer kleine stroom door de diode, de lekstroom. Op kamertemperatuur is deze
stroom (voor een siliciumdiode) enkele nA groot.
De lekstroom ontstaat, doordat in en rond het verarmingsgebied het halfgeleider-materiaal zelf
thermisch elektronen en gaten genereert door een willekeurige warmtebeweging door het
kristalrooster heen.
Ionisatie door botsing.
Bij een voldoende hoge veldsterkte, kan een elektron of gat tussen twee botsingen in, zoveel
kinetische energie winnen, dat het in staat is door botsing, een kristalatoom te ioniseren, d.w.z.
een elektron van dat atoom los te slaan waardoor er een elektron-gat paar ontstaat. Het elektron
en het gat van dit paar worden door het ter plaatse heersende veld direct van elkaar gescheiden.
Het elektron verplaatst zich (of: migreert) in de richting van het n-gebied, het gat in de richting
van het p-gebied. Bij een (weer) voldoende hoge veldsterkte kunnen ook dit elektron en dit gat
op hun beurt opnieuw atomen door middel van een botsing ioniseren.
Zo kan dus een enkel inkomend elektron of gat een ware lawine van elektronen en gaten
veroorzaken. Daardoor neemt de keerstroom van de diode toe, en de diode slaat door.
Hoe snel dit gebeurt hangt niet alleen af van de veldsterkte en de botsingen, maar van de
materiaalsoort en de ionisatiecoëfficient daarvan.
Een IMPATT diode wordt in de sperzin voorgespannen boven de doorslagspanning.
De hoge dopering-niveau’s veroorzaken een dunne uitputtingszone.
Het daaruit voortvloeiende sterk elektrisch veld, versnelt de vrije ladingsdragers, die botsen
binnen de kristalrooster-structuur. Daarbij komen gaten terecht in de P-zone, en elektronen
worden naar de N-zone getransporteerd. Dit proces met een cascadering-effect, creëert een
lawine-stroom, die zelfs nog vergroot, indien men de spanning over de grenslaag verkleint. Het
cascadering-effect, en creëert een lawine-stroom die vergroot tot in de verzadigingszone van de
halfgeleider.

Over de grenslaag ijlen stroom-impulsen na op spannings-impulsen. Als de stroom met
vertraging de spanning volgt, ontstaat een negatieve weerstand, en deze brengt (vrij grote)
trillingen voort in combinatie met een resonantiekring.
De voorgestelde uitvoering kan binnen een golfpijp gemonteerd worden. De voorspanning in de
sperzin, wordt op de diode toegepast over een smoorspoel, die verhindert dat de spanning van
de ontstane oscillatie niet verloren gaat in de voeding, die zorgt voor de polarisatiespanning.
Zenders kunnen uitgerust zijn met een IMPATT -diode als stroom- en vermogen-bron.
Daarentegen zijn deze dioden ongeschikt voor toepassing in ontvangers.
Het aantal gegenereerde elektronen dat door een lawinevermenigvuldiging voortgebracht wordt,
is een functie van de op de diode toegepaste spanning (fig. a hieronder) en van het reeds
aanwezig aantal ladingsdragers.
Indien aan deze dubbele vereiste voldaan is, blijft een lawine stroompuls (fig b) stijgen, zelfs
nadat de hoogfrequente spanningscyclus zijn hoogtepunt heen is. Tijdens dat proces stijgt de
ladingsdichtheid in het lawinepunt exponentieel, terwijl de lawine laadstroom (fig. c) afdrijft naar
het andere uiteinde van de drift zone.

Impatt-diode spanning- en stroom-golfvormen.
Hoe kan men vaststellen dat de Impatt een karakteristieke kromme heeft met een negatief
weerstandsgedeelte? In dat verband merken we op, dat de piek van de kromme in (c) bereikt
wordt op het ogenblik dat de hoogfrequente spanning door haar nulpunt gaat in (a).
Deze toestand komt overeen met een 90-graden vertraging ten opzichte van de spanningspiek.
Het criterium voor een negatieve weerstand, is een faseverschil van 90 graden of meer, tussen
de aangelegde spanning en de stroom, waaruit kan afgeleid worden dat die toestand hier bestaat
en de IMPATT wel degelijk een negatief karakter vertoont.
De hier voorgestelde golfvormen gelden voor een diode met één-drift zone. Maar een lawineeffect PN-junctie produceert beide soorten ladingsdragers, gaten en elektronen.
De enkele-drift IMPATT gebruikt alleen de elektronen en de gaten bewegen zich terug naar het
kathode P-gebied. Dit feit beperkt het rendement van de dioden met 1 drift zone, tot minder
dan 15 procent. De impulsstroom in de (fig. d) uitwendige resonantiekring, blijkt een vierkante
vorm te hebben.
Geïntegreerde Si-IMPATT dioden brengen hoge SHF uitgangsvermogens voort op frequenties
boven de 90 GHz. IMPATT-dioden werken altijd in de buurt van hun thermische limiet, omdat ze
in de lawine-effect zone geduwd worden tijdens hun werking als oscillator. Om de vernietiging
van deze dioden te voorkomen, werden grote technische inspanningen geleverd om de dioden
op een doeltreffende manier te koelen, bijvoorbeeld met een koelvin die gebaseerd is op
thermisch-samengeperste diamantkorrels, waarop de dioden met een goed elektrisch contact
gemonteerd worden, hetgeen hun ook een goede mechanische stabiliteit verschaft. Helaas zijn
dergelijke processen duur en tijdrovend, en niet compatibel met klassieke integratietechnieken.
Men heeft daarom de koelvin vervangen door een dikke metaallaag, aangebracht met
fotolithografie. Volledig monolithisch geïntegreerde vlakke IMPATT-dioden kunnen op die manier
vervaardigd worden met processtappen die zeer dicht liggen bij een standaard I.C.-proces.
Het proces begint met een mesa-etsstap om het contact van de hoge p-gedopeerde begraven
laag met een grote specifieke resistiviteit, groter dan 1000 Ω cm, in een wafel te maken.
De tweede stap, een geul-etsstap, isoleert de dioden in de wafel van elkaar, en legt het siliciumsubstraat met een hoge weerstand bloot, om de HF verzwakking van de coplanaire resonator te
verkleinen.
In een derde stap wordt een isolerende laag siliciumoxide neergeslagen, en de contactgaten
worden geëtst. In een laatste stap wordt er een aluminium metalliserende laag volgens een
bepaald patroon opgespat of opgedampt.
De gehele werkwijze is goed te volgen met een scanning elektronenmicroscoop, waarbij een foto
wordt gemaakt van de voltooide IMPATT- diode, geïntegreerd in een aluminium coplanaire
golfgeleider.
Achteraf zal de diode getest worden, waarbij vooral aandacht besteed wordt aan het gedeelte
met negatieve weerstand in de stroom= functie van de spanning karakteristiek, waar het lawineeffect punt overschreden wordt. Dan blijkt er een kleine stroom in de sperzin te vloeien, bv. van
de grootteorde van 10-11 A.
De Impatt-diode zal in dat geval kunnen oscilleren op frequenties boven deze van de lawinefrequentie, en in dit frequentiegebied is zowel het reële als het imaginaire deel van de diodeimpedantie negatief.
In dit gebied, typisch van 85 GHz tot 110 GHz, plaatst men dan een op een daartussen gekozen
resonantiefrequentie afgestemde trilkring, parallel met de diode, die dan een stroom trekt van
bv. 35 mA (in de sperzin, wegens de 180º faseverdraaiing tussen stroom en spanning). Andere
Impatt-dioden zullen dan typisch oscilleren tussen 3 en 6 GHz, waarbij natuurlijk veel afhangt
van de afgestemde kring of trilholte (met hoge Q-factor) waarmee men ze laat samenwerken.
De oscillator wordt gerealiseerd via een coplanaire golfgeleider resonator-schakeling, omdat
deze IMPATT- dioden zelf ook coplanaire-structuren zijn.
De actieve lagen worden geteeld met moleculaire bundel-epitaxie (MBE). Een MBE gegroeide en
gedopeerde laag ziet er als volgt uit:

De pn-overgang ligt aan de linkerkant van de structuur.
De rechterhand bevat een n-n+ overgang. Het n+ gebied vormt een contact met de lage
weerstand van de elektrode, en verhindert een metaal-ion migratie (zoals in een Gunn-diode
structuur) in het actieve gebied. Het middengebied bestaat uit n-type materiaal, en de actieve
zone.
Dit actief gebied is zodanig gedopeerd, dat het volledig verarmd of uitgeput is, op het ogenblik
dat een lawine-effect doorslag optreedt. Dit maakt, dat er slechts een zeer klein elektrisch
snelheidsveld nodig is om een snelle verzadiging van de elektronen te veroorzaken.
Dit komt ook daarop neer, dat er slechts een geringe toegevoegde spanning nodig is om een
grote toename van de stroom in die modus te veroorzaken. Indien de Impatt-diode zich op dat
ogenblik bevindt in een trilholte, zal ze beginnen oscilleren op een frequentie die bepaald is door
de afmetingen van die caviteit. Een gering ruissignaal is reeds voldoende om ze in een trilling
aan te stoten, die zal blijven aanhouden met golfvormen volgens de reeds bekeken figuren a, b,
c hierboven.
Samengevat, kan men stellen dat bij een polarisatie met een uitwendige spanning van de diode
in de sperzin, de stroom doorheen de pn-overgang bestaat uit een zeer kleine lekstroom. Maar
de stroom neemt plotseling toe wanneer de sperzin potentiaal een bepaalde waarde Vz
overschrijdt. De junctie kipt om in een lawine-regime, en de vergrote stroom is te wijten aan
een secundaire emissie of lawine-effect vermenigvuldiging, waarin elektronen van de lekstroom
een grote kans krijgen om te botsen met andere elektronen. Het resultaat daarvan is een zeer
snelle stijging van de sperzinstroom. In gewone dioden, kan het lawineverschijnsel destructief
zijn, tenzij het lawineproces onder controle gehouden wordt met een juist gedopeerd
halfgeleidermateriaal. zoals in zenerdioden.
Andere IMPATT toepassingen. IMPATT versterkers.
IMPATT's worden vooral op frequenties boven 3 of 4 GHz toegepast, maar frequenties tot 100
GHz zijn mogelijk. De Impatt diode vereist dan een operationele voorspanning tussen 75 en
150 volt gelijkspanning, en daartoe een voeding die als constante stroombron kan beschouwd
worden. Dit zijn vereisten die moeilijk ‘te velde‘ te verwezenlijken zijn, als men er buiten op
uittrekt met mobiele apparatuur.
Meestal is, in grootte van stroom uitgedrukt, de verhouding van de wisselstroom die vloeit door
de diode, tot de waarde van de gelijkstroom, gelijk aan 2/тг, en het rendement van de werking
1/pi, of meer dan 30% voor een Impatt-diode met ‘dubbele drift’ en 15% voor een diode met
‘enkele drift’. De dubbele drift uitvoering werkt met elektronen-geleiding in een bepaald gebied
van de halfgeleider, en gat- geleiding in een ander gebied. Dit is mogelijk omdat de twee soorten
ladingsdragers zich ongeveer in fase met elkaar verplaatsen.
In praktische schakelingen ligt het rendement van de werking meestal lager dan 30 %, vanwege
het ruimteladingseffect, de verzadigingstroom die bij een zekere waarde van de sperzinspanning
bereikt wordt, het huid- of skinn-effect de hoge frequentie-huideffect, en de verzadigingsstroom,
veroorzaakt door ionisatie. Het grootste CW uitgangsvermogen bedraagt daardoor in watt, bij
een rendement van 15%, bijvoorbeeld slechts 3 W.
GaAs IMPATT’s zijn in staat hogere vermogens af te leveren in de 40- tot 60-GHz regio, terwijl

Si IMPATT’s worden geproduceerd met een hogere betrouwbaarheid op deze zelfde
frequentieband.
Daarentegen presteren GaAs IMPATT’s beter onder de 40 GHz dan Si IMPATT’, terwijl boven
de 60 GHz Si IMPATT’s beter presteren dan de GaAs uitvoeringen. IMPATT toepassingen zijn niet
beperkt tot oscillator schakelingen, want men vindt ze in frequentievermenigvuldigers en
versterkers (dit laatste bv. in de band van 8,2 tot 12,4 GHz) en zelfs in een vorm van klasse Cversterkers. IMPATT versterkers hebben slechts één poort, dus moeten ze gekoppeld worden
aan een circulatiepomp, teneinde hun in-en uitgang van elkaar te isoleren.
Dat komt hierop neer:

In een IMPATT-diode met bv. een N+ P- P+ structuur, duidt de "+" op een hogere dan normale
doperingsconcentratie. De totale spanning die over de diode verschijnt is in feite de algebraïsche
som van de gelijkspanning die dient als voorspanning, en de sinusoïdale wisselspanning die zich
ontwikkelt over de afgestemde RLC-kring. De lawine-effect stroom wordt geïnjecteerd in de
intrinsieke (= niet gedopeerde) zone, en verplaatst zich daarin (met ‘drif’t’) over de gehele lengte
van dat gebied. De geïnjecteerde stroom bouwt exponentieel op totdat het sinusvormig verloop
door nul gaat, en daalt dan exponentieel totdat de sinus de negatieve piek bereikt. Deze
stroompuls wordt dus vertraagd ten opzichte van de toegepaste spanning. Kenmerkende
waarden van IMPATT-dioden omvatten het frequentiebereik (meestal GHz), het
bandbreedtebereik (GHz), en het uitgangsvermogen (W).
Een door een impulsvormige spanning gestuurde IMPATT- diode die werkt met impulsen met
een en lage werkcyclus, zal een groter EHF vermogen afleveren dan ene, die gestuurd wordt
door een continue golf (CW).
Ruis
Te wijten aan het lawine-effect proces, zit er op het hoogfrequente uitgangsvermogen van een
Impatt-diode een flink hoeveelheid ruis.
Ruis wordt ook op de dodestroom gesuperponeerd, die vloeit doorheen een Impatt-diode,
wanneer hij ontstaat tijdens de thermische generatie van de eleklronen en gaten, die de
verzadigingsstroom veroorzaken.
De verzadigingsstroom bestaat uit een zuivere gelijkstroom. met daarop een hagelruisstroom
gesuperponeerd. De totale ruisstroom is de som van deze op het ingangs-signaal, en deze van
de trillingskring. Het ingangssignaal wordt door de ontdemping van de trillingskring smalbandig
versterkt tot een zeker uitgangsvermogen, dat afgegeven wordt aan een belastingsweerstand.
Op het uitgangsvermogensspectrum, zit dus nog een deel van de primaire en gegenereerde
ruisstroom.
Informatie over bv. een Tunnel-diode UHF circulator, vinden we op het internet in de gratis
downloadable: http://w140.com/ge_transistor_manual_1964-ch14_td.pdf
Hierin staan ook tal van oscillatoren die we in hetgeen volgt, eventueel kunnen toepassen als
plaatselijke oscillator in onze superhet ontvanger.
T-verbindingen. De magische T.

De kwart golf stub ter ondersteuning van een golfpijp of een coaxiale geleider, is een voorbeeld
van een T-verbinding.
Voorbeeld van een zend-ontvangst-installatie, waarin door een zogenaamde TRschakelaar (transmit-receive), met vonkenbruggen (gasgevulde buisjes die doorslaan
onder invloed van het sterke zend-signaal), automatische wordt overgeschakeld van
zenden naar ontvangen:

Hierin worden telkens twee T’s gebruikt.
T-juncties worden zelden toegepast met cirkelvormige golfgeleiders. Een populaire uitvoering,
is de ‘magische T‘ die bestaat uit een lengte van een rechthoekige golfgeleider met een Eknooppunt en een H-knooppunt, die als volgt samengevoegd zijn:

Indien een signaal wordt toegevoerd naar A of B, zal er enig uitgangsvermogen gemeten worden
in elk van de andere takken van deze samengestelde T.
Indien echter een signaal wordt toegevoerd aan С of D, zal men enkel een uitgangsvermogen
meten in A en B. Indien men een ingangssignaal toepast op de tak C, dan zal een elektrisch veld
in tak D en pogen om ofwel een TM-modus of een TE2m modus op te wekken, maar beiden
worden onderdrukt door de keuze van de golfgeleider afmetingen, en geen energie wordt
voortgeplant langs de tak D. De rechtse figuur hierboven illustreert wat er gebeurt indien er een
ingangssignaal wordt toegepast op de tak D. In dat geval probeert het elektrisch veld een TE 02

modus op te wekken in C, maar ook deze wordt onderdrukt door de gekozen afmetingen van C,
terwijl men wel een uitgangsvermogen meet aan de uitgang van A en B. De splitsing blijkt zich
slechts op deze wijze te gedragen, indien de takken A en В vrij plat uitgevoerd zijn. Anders
zullen er ongewenste weerkaatsingen van het geïnjecteerd vermogen optreden. Voorbeelden
van ‘platte’ uitvoeringen:

Een magische T kan de plaats innemen van een richtkoppeling (‘directional coupler’= een
reciprook netwerk met 4 poorten), en is gevoelig voor het detecteren van weerkaatste signalen.
Het ingangssignaal dat in c binnengebracht wordt, en verlaat de T via tak a.
Indien tak b op de juiste manier met een Zo afgesloten is, kan een detector verbonden worden
met d, of er binnen in geplaatst worden via een sonde. Zolang het transmissiesysteem plat
uitgevoerd is, (en tak a correct afgesloten, zal er geen uitgangssignaal voorhanden zijn in d. (d
doet hier dus dienst als de hetgeen hieronder een geïsoleerde poort genoemd wordt in deze
richtkoppeling).
Directionele koppelingen zijn passieve hoogfrequente uitvoeringen die gebruikt worden voor het
koppelen van een bepaald deel van een vermogen dat zich verplaatst op een transmissielijn van
een ingang naar 1 of 2 van haar uitgang(en) of poort(en).
Een directionele koppeling kan dienen voor het isoleren, elimineren of het combineren van
signalen in een microgolf opstelling.
De vier poorten van een richtkoppeling zijn: 1) ingang; 2) uitgang (of ‘’naar verzonden’); 3)
gekoppelde; 4) geïsoleerde (of ‘afgesloten op een weerstand’).

Rechts: microstrip richtkoppeling: het grootste deel van het ingangsvermogen zal van poort 1
naar poort 2 vloeien, en slechts weinig naar poort 3.
Praktisch niets van dat vermogen bereikt poort 4.
Er bestaat een sterke isolatie tussen de gekoppelde poort en de drie andere poorten.
Een schematische weergave van de richtkoppeling is weergegeven in de middelste figuur, en de
pijlen geven de door het ingangssignaal gevolgde weg. Typisch is de hoofdlijn, deze tussen de
poorten 1 en 2.
Normaal gesproken is deze gevolgde weg geschikt om een hoog vermogenniveau over te dragen,
en zal derhalve voorzien zijn van grote HF connectoren of aansluitingen.
De twee andere poorten zijn doorgaans geschikter voor lagere vermogens, en zijn alleen maar
bedoeld om een klein deel van het hoofdlijn-ingangsvermogen over te dragen.
(Vergelijk met schakelingen van SWR=SGV -meters):

De poorten 3 en 4 hebben daardoor kleinere connectoren om ze te onderscheiden van de
hoofdlijn-poorten van de hoofdkoppeling. Vaak is de geïsoleerde poort afgesloten met een
inwendige, of uitwendige aangepaste belasting, die typisch 50 Ω kan bedragen.
Samengevat komt de werking van een richtkoppeling daarop neer, dat een golf die invalt op de
ingangspoort 1, een zeker vermogen kan sturen naar de poorten 2 en 3, maar niet naar de poort
4, of anders uitgedrukt, zijn de poorten 1 en 4 van elkaar losgekoppeld.
Een golf die invalt op de 2 of 3, is op gebied van het vloeien van een stroom ook losgekoppeld
van poort 4.

Opstelling van een magische T als mengtrap, eerst met 1 kristalmenger, en vervolgens
bekeken met twee kristallen:
A) Met 1 mengkristal (rechtse figuur ):

Het lokale oscillator-signaal wordt geïnjecteerd op een manier die ter verduidelijking voorgesteld
is met een gelijkwaardig schema over hetgeen gebeurt in de ontvanger. Een vrij sterk LO-signaal
wordt naar binnen gekoppeld op de microgolf transmissielijn. Dit kan bv. met een probe in de
golfpijp, of via een iris-opening als koppelvenster.
Amplitude-modulatie van de lokale oscillator van de ontvanger is storend voor de mengtrap, en
zal door de gekozen afmetingen van de opstelling, en het toevoegen van een filter aan de uitgang
van de menger (onder meer met C), onderdrukt worden.
B) Hybride menger met twee dioden. (Hybrid-tee mixer for 10 GHz, door R. J. Harry,
G3NRT, oktober 1977, in Ham Radio HR)
Mogelijke opstelling: figuur links hierboven.
Op ZHF tot EHF worden de prestaties van een ontvanger beperkt door het ruisgetal van de
menger, en deels ook door de daaropvolgende middenfrequente versterker, zodat elke werkwijze
die het mengen kan verbeteren, de moeite waard is, en verwelkomt wordt, zoals een magische

T met twee kristallen, waarin het door de antenne of door een voorversterker afgeleverd signaal
wordt toegepast op de E-arm, en de uitgang van de LO, naar binnen gevoed wordt in de H-arm
(zo genoemd omdat hij evenwijdig is met de magnetische veldlijnen daarbinnen).

In de voorstellingen van hetzelfde proces, werden voor de eenvoud, de magnetische
krachtlijnen, die altijd aanwezig zijn, samen met een elektrisch veld, weggelaten.
Het hoogfrequente ingangssignaal, binnengebracht in poort 3 (in hetgeen volgt: ’b’ genoemd)
zal zich gelijk en in fase verdelen tussen de poorten 1 en 2 en geen enkel vermogen zal
verschijnen aan de (geïsoleerde) poort 4. Een golf (in dit geval het LO-signaal), ingevoerd in
poort 4 zal eveneens tussen de poorten 1 en 2 gelijk verdeeld worden, maar in tegenfase.
Daarom kan een mengorgaan gebouwd worden met een mengdiode, zowel binnen de poort 1
als 2. Men zou evengoed het signaal van de plaatselijke oscillator kunnen injecteren in poort 3,
en het hoogfrequent dat afkomstig is van de antenne of de daaropvolgende voorversterker, in
poort 4.
Daarom noemt men deze magische T ‘reciprook’: men mag de ingang en uitgang omwisselen.
Deze opstelling heeft het voordeel boven een mengtrap met 1 diode, dat de (amplitudegemoduleerde) zijbanden in de ruis, voortgebracht door de lokale oscillator, teniet gedaan
worden in het mengproces. Bij een menger met 1 diode, wordt deze ruis, samen met het nuttig
verschil of som (fm= fi ± fo)-signaal doorgestuurd naar de eerste MF-versterker.
De systeemgevoeligheid wordt daardoor beperkt door de kwaliteit van het lokale
oscillatorsignaal. Een ander punt is, dat door het installeren van de twee dioden, ook volgens de
hieronder volgende figuren, misaanpassingen ingevoerd worden in de goede werking van de
magische T, die men zal proberen weg te werken door afstemschroeven (in dit geval niet
voorgesteld) dichtbij de dioden, schroeven die in feite enkelvoudige afstemstubs
vertegenwoordigen.

De ontvanger zal dikwijls een MF= fm hebben van 30 of 60 MHz en een bandbreedte van 2 tot 8
MHz.
De kristallen bevinden zich op een kwart golflengte van hun respectieve kort te sluiten
golfgeleider uiteinden (in een punt van maximale spanning of veldsterkte). De kristallen zijn ook
verbonden met een transformator met middenaftakking op de primaire wikkeling (dus
symmetrisch), en met een secundaire die afgestemd is op de gewenste MF= fm. Het lokale
oscillatorsignaal wordt in de golfgeleider gebracht in de lokale oscillator-arm, en verspreidt zich,

zodat het in fase aankomt en invalt op de kristallen.
Daarentegen komt het hoogfrequente ingangssein van de antenne niet in faze aan bij de
kristallen, maar in tegenfase (rechtse figuur). Daardoor zullen op een gegeven moment beide
signalen toegepast op kristal 1 in fase zijn, en deze op kristal 2 in tegenfase.
Dit betekent dat een MF signaal met één polariteit wordt geproduceerd in kristal 1 en een MF
signaal in tegenfase wordt geproduceerd in kristal 2. Wanneer deze twee signalen worden
toegevoerd naar de primaire wikkeling van de uitgangstransformator, zullen ze door de
middenaftakking op de primaire, optellen in fase op de secundaire.
Uitgangen met dezelfde polariteit wordt geannuleerd door deze uitvoering van de transformator,
die de ruis (met componenten in fase) van de lokale oscillator verwijdert (daarvoor moeten de
2 mengdioden ook identiek aan elkaar gekozen zijn).
De ruis, voortgebracht door de plaatselijke oscillator, wordt geannuleerd, maar ruis die
meegekomen is met het antennesignaal niet.
Andere opvatting en samenvatting:
Als een ingangssignaal wordt toegepast op de ingang b, veroorzaakt dit even grote signalen in
tegenfase in a en c, en wordt geen uitvoer verkregen van de d arm, omdat de tegengestelde
velden elkaar annuleren op het kruispunt. De uitgangssignalen van armen a en c zijn 180 graden
uit fase met elkaar, waardoor er geen uitvoer optreedt in de d- arm.

Links—Magische-T met ingang= d. Rechts.—Magische-T met ingang in arm a.
Links: Wanneer in het H-type T-splitsing van een magische T, een ingangssignaal toegepast
wordt op de d arm, dan verdeelt dat ingangssignaal zich in twee, en bewegen de twee gelijke
delen zich langs de a en c armen, waarvan de uitgangen in fase zijn met elkaar, en met het
ingangssignaal. De vorm van het E veld in het vertikaal E-gedeelte is bepaald door de potentialen
aan beide zijden van de arm b, en omdat die gelijk zijn, bestaat er geen potentiaalverschil op
de ingang van de b arm, waardoor de b-arm ook geen uitgangssignaal aflevert.
Wanneer een ingangssignaal wordt toegevoerd aan de arm a zoals getoond in de rechtse figuur,
wordt een deel van de energie gekoppeld naar de b arm in een E-type T.
Een even groot deel van het signaal, loopt via de d arm door de werking van het H-type gedeelte.
De c arm vindt twee velden in tegenfase die elkaar opheffen, dus geen uitgangssignaal langs de
c-arm. Het omgekeerde van deze actie vindt plaats, als een signaal in de c arm wordt gevoed,
hetgeen resulteert in een uitgangssignaal via de b en d -armen en geen signaal langs de a- arm.
Wanneer een signaal wordt toegepast op elke arm van een magische-T, wordt de energiestroom
in de uitgangsarmen beïnvloed door weerkaatsingen. Reflecties worden veroorzaakt door
impedantie- misaanpassing tussen de verbindingspunten.
Deze reflecties zijn de oorzaak van de twee belangrijkste nadelen van de magische T.
Ten eerste, vertegenwoordigen de weerkaatsingen een vermogenverlies, omdat alle energie die
naar binnen de kruising gevoed wordt, de belasting van de armen niet zal bereiken.
Ten tweede, produceren de weerkaatsingen, staande golven die een overslaande lichtboog
kunnen veroorzaken. Daardoor wordt het maximum verwerkbaar hoogfrequent vermogen van
een magische-T sterk verminderd.
Oscillatoren: een superheterodyne ontvanger kan slechts goed werken met een
mengtrap, waaraan de uitgangsspanning van een plaatselijke oscillator wordt
toegevoerd. Tijd dus, om enkele mogelijke oscillatoren te bekijken.
De plaatselijke oscillator (L.O. of LO).
Tal van ontvangers maken gebruik van een 30 of 60 megahertz middenfrequentie (MF).

De MF ontstaat door het mengen van een lokaal oscillatorsignaal L.O. met het binnenkomende
signaal. De plaatselijke oscillator is daarom essentieel voor het bekomen van een vaste of
afstembare en stabiele middenfrequentie. Bijvoorbeeld, als de plaatselijke oscillatorfrequentie
3000 MHz is, zal een frequentieverandering van 0,1 procent een frequentieverschuiving van 3
MHz teweeg brengen.
Dit is gelijk aan de bandbreedte van de meeste ontvangers, waardoor de ontvangstversterking
sterk zal verminderen.
Het uitgangsvermogen, dat vereist is voor de meeste lokale oscillatoren, is klein (20 tot 50
milliwatt), in het bijzonder voor ontvangers met kristal mengers, die weinig stroom trekken. De
uitgangsfrequentie van de lokale oscillator moet afstembaar zijn over een bereik van enkele
megahertz in de 4000 MHz regio, en moet (liefst automatisch met AFC) compenseren voor
eventuele veranderingen van de uitgezonden frequentie zodat een constant (bv.) 30 of 60 MHz
(MF) verschil tussen de oscillator- en de zender- frequentie behouden blijft.
De meeste ZHF/UHF/SHF/EHF ontvangstsystemen zijn uitgerust met een automatische
frequentie controle (AFC) om de frequentie van de plaatselijke oscillator bij te regelen.
In het volgende typische voorbeeld, merken we op, dat op regeltechnisch gebied, een AFC
schakeling een gesloten lus-systeem is:

De bedoeling is de MF stabiel te houden. De discriminator levert een uitgangs (fout-)spanning
af, die de mate van ontregeling vertegenwoordigt tussen de frequentie van de zender en de
lokale oscillator. In dit specifieke voorbeeld laten we aannemen dat de MF 30 MHz is. Als de
uitgang van de menger juist is, levert de discriminator geen uitgangsspanning af. Indien de
mengtrap-uitgang boven de 30 MHz uitkomt, zal de uitgangsspanning van de discriminator
positief worden, en bij lager dan 30 MHz, negatief. In de beide gevallen wordt deze
uitgangsspanning toegevoerd naar een capaciteitsdiode, die de werkfrequentie van de
plaatselijke oscillator in de gewenste zin zal bijstellen, zodat er geen ontregeling optreedt, en de
MF op 30 MHz blijft.
De kwartsgestuurde oscillator met variabele eerste middenfrequentie. (door PA0….:
auteur uit oud nummer van Electron v.d. Veron niet meer opspoorbaar).
Aan de beide uiteinden van de band mag de LO-injectiespanning niet ontoelaatbaar dalen.
Wanneer men bij een kristalmenger in het midden van de band de diode-stroom op een
toelaatbaar maximum instelt, dan is de menger-instelling aan de uiteinden van de band nog
steeds optimaal. Een argument tegen de kristalgestuurde oscillator van een 435 MHz-mengtrap
is er niet, men moet er echter voor zorgen dat de erachter volgende middenfrequent versterker
goed afgeschermd is.
Wanneer men de antenne uit trekt, mag men geen enkel station meer kunnen 'influiten'.
De keuze van de grondfrequentie van het kwarts-kristal moet zeer zorgvuldig geschieden.
De harmonischen mogen noch in het ontvangbereik en het spiegel-bereik, noch in het variabele
middenfrequentie-bereik en het spiegelbereik hiervan vallen.

Wanneer men het kristal op zijn grondfrequentie laat trillen, dan moet deze groter zijn dan de
breedte van het te ontvangen bereik. Voor het 6 MHz brede deel van de 70 cm band van 432438 MHz heeft men dus ееn kristal nodig met een grondfrequentie, groter dan 6 MHz.
Bij het gebruik van de grondfrequentie heeft men een niet onaanzienlijk aantal trappen nodig
om tot de injectiefrequentie te komen. Wegens economische redenen, is het daarom beter, een
overtoon-oscillator te maken. De verkregen harmonischen zijn weliswaar niet precies
veelvouden van de grondfrequentie, echter zijn de afwijkingen zo gering, dat men ze op een
erachter geschakelde middenfrequent versterker met normale bandspreiding nauwelijks kan
vaststellen. Ze liggen in de orde van grootte van 20 kHz op de injectiefrequentie.
Bij een overtoon oscillator is de in de eerste trap te bereiken frequentie reeds zo hoog, dat het
gevaar van ongewenste fluitjes belangrijk wordt verminderd. Het bereik van de variabele
middenfrequentie moet lopen van 20 tot 30 MHz. De volgende figuur geeft een voorbeeld van
een kristalgestuurde oscillator die zijn sporen verdiend heeft. De schakeling bestaat uit een
overtoon kristal oscillator en een frequentievermenigvuldiger. (9 x 5= 45 ; 45 x 3= 135; 135 x
3= 405). De niet voorgestelde mengdiode die gestuurd wordt door deze LO, zal een diodestroom
trekken van 0,2 tot 1,5 mA.

De vereiste harmonische wordt door een coaxiale kring geselecteerd. Deze hoeft slechts eenmaal
in het midden van de gekozen frequentieband ingesteld te worden, bijvoorbeeld voor de 70 cm
band op 425 MHz. De bandbreedte is zo groot, dat de afregeling niet kritisch is.
De injectiefrequentie is 405 MHz, zodat de variabele middenfrequentie van 23 tot 29 MHz loopt.
De tekening toont met welke geringe middelen men een frequentievermenigvuldiging met een
factor 45 bereikt. Indien een oscillator, nog met een buis, geen zuivere golfvorm aflevert, ligt
dat aan de aarding van de gloeidraad aan slechts 1 zijde van het filament, rechtstreeks of met
een condensator van 1000 pF tot 4700 pF.
Als men helemaal zeker wil zijn van zijn zaak, is het best de gloeidraad te voeden met een
gelijkstroom.
Oscillator met variabele frequentie voor de 70 cm band.
Voor men een beslissing neemt, welke oscillator men in een 70 cm ontvanger of converter zal
inbouwen, moet men eerst vastgesteld hebben, welk doel men op 70 cm nastreeft.
Met de oscillator met regelbare frequentie, is een verrassend goede stabiliteit te verkrijgen,
wanneer men deze niet op de injectiefrequentie, maar op een subharmonische daarvan laat
genereren. Wenst men bv. een vaste middenfrequentie van 10 MHz, dan moet voor de ontvangst
van het bereik van 432 tot 438 MHz de injectie-frequentie van 422 tot 428 MHz gekozen worden,
wanneer men aan de voorwaarde fm= fi - fo wil voldoen.
Indien men de derde harmonische van de oscillator wenst te gebruiken, dan moet de
trillingskring van de ultra-audion oscillator zo gedimensioneerd worden, dat deze van 140,33 tot
142,66 MHz afstembaar is. [een ultra-audion oscillator is een variante van een Colpitts
oscillator].

Bij een voldoende lage L/C-verhouding van deze kring, is een goede stabiliteit te bereiken.
Vanzelfsprekend moet de voedingsspanning (en de anodespanningen) gestabiliseerd zijn. De
luchtcirculatie heeft een grote invloed op de stabiliteit van de oscillator-schakeling.
Het is het beste, de oscillatortransistor of buis aan de ene, en de trilkring aan de andere kant
van het chassis of de printplaat te monteren, en wel bij voorkeur de laatste onder en de eerste
boven de montageplaat, zodat de warme luchtstroom die altijd opstijgt, geen invloed kan hebben
op de trilkring. De warmte-ontwikkeling kan men door het toepassen van ruim gedimensioneerde
weerstanden en andere onderdelen zo gunstig mogelijk maken.

Links: Oscillator met veranderlijke frequentie, gevolgd door een frequentievermenigvuldiger. De
gloeidraad wordt gevoed met een gelijkspanning.
Wanneer men de gloeidraad van de oscillatorbuis met wisselstroom zou voeden, kan een geringe
modulatie van de elektronenstroom in de buis optreden via de kathode-gloeidraad capaciteit,
zodat aan de oscillatorfrequentie een frequentiemodulatie met zeer geringe zwaai wordt
toegevoegd, die als brommodulatie waarneembaar wordt. Een helft van de dubbeltriode werkt
als ‘ultra audion’ schakeling, aan een trillingskring aangesloten, die zo gedimensioneerd is, dat
zijn derde of vierde harmonische de vereiste injectie-frequentie oplevert.
De draaicondensator van de oscillator kan best van kogellagers voorzien zijn, met de vaste
platen van de CV rustend op keramische isolatoren. Met een kleine, koperen beugel, een
zogenaamde haarspeldlus, bereikt men niet het optimum aan stabiliteit, omdat de
uitzettingscoëfficient van koper zeer groot is. Het is daarom aan te bevelen, een invar-stalen
Lechersysteem te gebruiken, waarvan de effectieve zelfinductie met een invarstalen
kortsluitstrip ingesteld kan worden.

Midden: componentenzijde, en rechts de bestukte componentenzijde.
Deze condensator is van het "vlinder" type, dat moeilijk in de handel verkrijgbaar is.
Twee statorbladen zijn in een zelfde vlak gemonteerd. Tussen hen bestaat bijna geen eigen
capaciteit. De rotor bestaat uit vlindervormige vleugels, die, wanneer geplaatst over de
statorplaten, maakt dat twee condensatoren in serie komen te staan, althans zoals de statorprint
nu geëtst is.
Deze techniek levert een groter capaciteitsbereik op, dan met een standaard afstemcondensator
mogelijk is, en een kleinere minimum capaciteit van deze regelbare condensator, ideaal voor
ZHF en UHF. Een standaard afstemcondensator met luchtisolatie tussen de stator-en de
rotorplaten, heeft een typische capaciteit verhouding (max. gedeeld door min. capaciteit) van
10:1, wat resulteert in een afgestemde kring frequentieverhouding van 3:1. Dit is de reden
waarom de oude middengolf band liep van 550 kHz tot 1,65 MHz.

De vlinder-condensator heeft een veel grotere max/min verhouding, namelijk 16:1.
Als printplaat-materiaal kan 0,5 mm dikke glasvezelplaat dienen tussen de koperen
bedekkingslagen. De op de figuur voorgestelde vlindercondensator kan dan op verschillende
manieren gebruikt worden, namelijk als 10 pF en 10 pF in serie= 5 pF, afstembaar door
verdraaiing van de rotor, of 10 pF parallel met 10 pF, is 20 pF maximum.
De getekende en met fotogevoelige lak besproeide koperfolie wordt foto-geëtst, en daarna kan
men de rotor uitknippen met een stevige schaar. Boor een gat in het centrum van zowel de
rotor- als statorplaten met een 3 mm diameter boortje en schroef de rotor (met een dun
isolerend micablad of een keramisch ringetje tussen beiden), tegen de stator met behulp van
een M3 bout en moer. De in het rood weergegeven onderdelen zijn gemonteerd op de koperen
kant van de print. Het gebied dat geel en blauw gekleurd is, zijn de rotorplaten van de
condensator. De op de figuur naar links gerichte punt is de aanwijzer v.d. rotor, bestemd om bij
de verdraaiing een idee te krijgen over de grootte van de capaciteit van de condensator, die zal
instaan voor de verandering van de frequentie van de oscillator.
De onderaanzicht van de afgewerkte condensator (koperzijde) ziet er als volgt uit:

Hartley oscillator voor het bereik van 200 MHz tot 450 Mhz, met de zojuist beschreven
zelfgemaakte printplaat-condensator.
De hierboven rechts afgebeelde schakeling is een variante op een FET Hartley oscillator.
De spoel van de oscillator wordt ook geëtst op de print, dus alles wat de frequentie componenten
betreft is reeds voorbereid in hetgeen hieraan voorafgaat. Tr1= BF245, is de oscillator en TR2,
eveneens een BF245 is een FET bufferversterker, zodat de op de uitgang aangesloten
belastingsimpedantie, de oscillator niet zal dempen en de oscillatorfrequentie niet zal wijzigen.
De oscillator is capacitief gekoppeld met de versterker. TR2 kan vervangen worden door elke
redelijk goede UHF FET. L2 bestaat uit drie windingen geïsoleerde koperdraad, gewikkeld op een
ferriet kraal.
Deze schakeling kan onder meer dienen als oscillator voor een TV-zender, en zal een
ongemoduleerde draaggolf voortbrengen met een uitgangsvermogen van 5 mW, in de 200 MHz
tot 350 MHz band.
De hoogste bereikbare frequentie is 450 MHz, maar als men de BF245 oscillator vervangt door
een BF959, zal de schakeling trillen tot 600 MHz, mits verkleinen van de afmeting van de spoel
L1. The 10 nF, links op het schema, is een afvlakcondensator voor de voedingsspanning.
De 47 Ω leidt de voedingsstroom naar de drain van Tr1 over de spoel L1. De C1= 5 pF of 20 pF,
is een onderdeel van de frequentiebepalende afgestemde kring. Voor een werking van 285 MHz
naar een 350 MHz bereik,
verlaagt de 12 pF condensator de frequentie tot 225 MHz. Men kan Tr1 eventueel vervangen
door een gewone bipolaire transistor 2N2369, en dan dient de 100 kΩ tussen de source en de
massa vervangen te worden door 22 kΩ.
.
250 MHz tot 500 MHz Colpitts oscillator.

Het schema (links) toont een 60 MHz oscillator, maar als men de transistor vervangt door een
snel schakelende zoals de BFR42A, oscilleert deze schakeling tot 5 GHz met zeer behoorlijke
resultaten tot 500 MHz. Als men die hogere frequenties verkiest is het best enkele
weerstandswaarden te wijzigen: R3= 2,2 kΩ en R1= 1kΩ.
Rechts: JFET Colpitts (nog eenvoudiger). De JFET is een BF545B. De bovenste condensator is er
een van 4,7 pF, en de onderste van 10 pF. De spoel heeft 12 nH zelfinductie. Vanaf een
voedingsspanning van 3 V, zal deze JFET oscilleren. De uitgangsspanning wordt met een 2 pF
condensator gekoppeld naar de volgende trap, die een niet voorgestelde BFR42A is in
gemeenschappelijke emitter schakeling.
De uitgangsspanning heeft een mooie sinusgolfvorm. Deze vorm kan nog verbeterd worden door
met een laagdoorlaatfilter achter de bufferversterker, de tweede harmonische 20 dB te
verzwakken.
De enige weerstand in de schakeling is 1,5 kΩ groot, maar deze waarde hangt wel af van het
gekozen type FET.
Beide ontwerpen kunnen afgestemd worden met een varactor, en een dergelijke capaciteitsdiode
kan ook dienen om de oscillator in frequentie te moduleren. Tenslotte kan men de varicap sturen
met de uitgangsspanning van een PLL zoals de ADF4111 als men verder wil gaan men de
sofisticering van deze eenvoudige oscillator.
Voorbeeld van een (eerste) oscillator, die door een PLL gestuurd wordt in een dubbel super.

Het laatste restje gevoeligheid, haait men pas dan uit een ontvanger, wanneer men met zeer
geringe bandbreedten in de orde van grootte van een paar honderd hertz werkt. Neemt men
een bandbreedte van 300 Hz aan, dan moet de oscillator ook gedurende een korte tijd een
constantheid van 300 Hz bezitten, opdat het ontvangen signaal niet uit het hoorbare gebied zou
verdwijnen. Deze constantheid ligt tussen 1 op 10-5 en 10-6. Men kan zonder moeite grote
constantheden bereiken, wanneer men een kristal als frequentiebepalend element neemt, met
een variabele eerste middenfrequentie, zoals in de vorige oscillatorschakeling.
Afstemcondensatoren voor een VHF/UHF oscillator (Tuning capacitors, door Larry
Lythall, SM0VPO).
We kunnen zelf regelbare condensatoren maken voor een ZHF of UHF oscillator, uit een
printplaat met de er zich op bevindende koperfolie, waaruit de statorplaten van de condensator
geëtst en gesneden worden. De rotorplaten worden uit een andere printplaat gemaakt die men
boven de eerstgenoemde monteert, en met een daaraan vastgekleefde of vastgeschroefde knop,
kan verdraaien.

135 tot 138 dubbelsuper, gemakkelijk te wijzigen in 144 tot 146 MHz ontvanger, uitgerust met
een PLL, als phased locked loop, die een VCO stuurt als spanningsgecontroleerde plaatselijke
oscillator voor de eerste mengtrap. [uit het boek ‘Weersatellieten, door W. Janssen en F.
Schimmel (uitgeverij Kluwer)].
De architectuur van deze ontvanger is opgevat als een traditionele dubbele superheterodyne
met een eerste MF frequentie van 10,7MHz en een tweede van 455 kHz. Hij is gebouwd uit 3
modules, elk op een kleine printplaat, met behulp van conventionele componenten.
Alles is samengebouwd in een door tussenschotjes onderverdeelde doos, gemaakt van aan
elkaar gesoldeerde enkelzijdige of dubbelzijdige koperbedekte printplaten, leidend tot een
stevige behuizing van 190 x115 x 50 mm. Boven- en onder- deksels zijn gemaakt van éénlaags
koperbedekte printplaat, elk met 4 kleine schroeven op de juiste plaats gemonteerd. Elektrische
aansluitingen (stroom, ZHF spanningen,..) worden naar binnengeleid door middel van
doorvoercondensatoren (1nF), rechtstreeks gesoldeerd op de vertikale tussenschotten.
De hoogfrequente verbinding tussen de VCO en de PLL komt tot stand door een miniatuur 50 Ω
coaxiale kabel. Die wordt met 3 windingen geleid door een kleine ferrietring om interferenties te
vermijden. De 3 kleine printplaten zijn dubbelzijdig bedekt met een koperlaag, maar de geboorde
gaten omgeven door koperen rondjes zijn niet doorgemetalliseerd. Brede koperen banen zijn
voorzien voor een aardverbinding.
Een LCD uitlezing dient om de frequentie van de op de antenne ontvangen stations af te lezen.
De antenne-ingang is een BNC connector, en de LF-uitgang is een DIN5 stereo connector.
De 230 V~ aansluiting maakt deel uit van een EMI filter. Een kleine luidspreker, en een volumeregelingsknop zijn goed toegankelijk gemonteerd op een gekozen voorkeurplaats op het kastje.
Het ZHF en MF deel.
Het ZHF signaal wordt geleid door een VHF banddoorlaatfilter dat bestaat uit twee gekoppelde
resonatoren die afgestemd zijn op 135 tot 138 MHz. De spoelen zijn gemaakt van 7 mm plastiek
mallen, met zilveren bedrading, en een inwendig in de spoelvorm verplaatsbare magenetische
kern uit ijzerpoeder
De voorversterker werkt met een BF981 (lage ruis VHF dual gate MOSFET), en met 3 afgestemde
afgestemde kringen. Deze voorversterker realiseert een winst van 14 dB, het verlies van de
filters inbegrepen. Een tussenschot in koper scheidt de invoer- van de uitgangsschakeling. Een
klassieke NE612A IC (Philips) wordt gebruikt als oscillator/mengtrap, met een uitwendige
weerstand die de stroom door de oscillator transistor enigszins vergroot, waardoor de transistor
gemakkelijker en sneller begint te oscilleren op ZHF frequenties.
Het frequentiebereik van de 1e plaatselijke oscillator is 125,3 tot 127,3 MHz, of 10,7 MHz onder
de ontvangen frequentie (= lage kant injectie). De schakeling rond de BB405B capaciteitsdiode
maakt het mogelijk om af te stemmen over de volledige band, met een spanning van 2,5 tot 7,5
V. De NE612A versterkt het signaal met 15 dB.

Op de punten met een hoge impedantie in de schakeling, is het nodig te letten op de parasitaire
capaciteit die op die plaatsen een schadelijke rol kan spelen. Een buffer/impedantie
transformator met een tweede BF981 met bijgaande afgestemde kring, ziet er op toe dat de
MC145170P1 synthesizer chip zijn 500 mVtop_tot_top krijgt.
Het 10,7 MHz MF-filter bestaat uit twee 7 mm resonatoren (Toko: 85AC3000A) gekoppeld via
een keramische resonator (Murata: E10.7S), dat zijn onderdelen, die gehaald zijn uit een
gesloopte oudere FM radio ontvanger. Een veel minder klassiek, maar toch uitstekend NE615 IC
(ook van Philips) doet bijna al de rest: de tweede lokale oscillator/menger gestabiliseerd met
een 10,245MHz kristal wordt er mee verwezenlijkt, alsook de 455 kHz MF-versterker, de
begrenzer en de FM discriminator. Twee stellen gekoppelde resonatoren worden hier gebruikt
als 455 kHz MF filters, met 7 mm spoelen (Toko: LMCS420288369).
Deze werden ook uit gesloopte oudere radio's gedemonteerd, LC-filters in de plaats van
keramische filters, omdat er van deze laatste soort niet één enkele te vinden was met een
voldoende grote 25 tot 30 kHz bandbreedte. De filters worden afgestemd met de zogenaamde
‘verscherfde’ kringen (=>”staggered tuning’) -methode waarvan we weten dat twee op de
frequentie-as verschoven, elkaar overlappende doorlaatkrommen voor een voldoende
bandbreedte zorgen. Een laatste 455 kHz resonator wordt gebruikt als spoel voor de
discriminator.
De laagfrequente uitgangsspanning ( 300 mVeff) van de NE615 wordt geleid doorheen een 3e
orde Bessel 3,4 kHz actief laagdoorlaatfilter, met een LF351 OpAmp. Van daaruit vertrekt het
audiosignaal van de ontvanger naar een DIN5 connector. Alle signalen op de DIN5 connector
zijn HFinterferentie gefilterd om storingen te voorkomen. Met een volumeregeling -potentiometer en
een LM386 laagfrequente versterker, kan een kleine luidspreker gestuurd worden.
Colpitts oscillator, waarvan de frequentie ingesteld wordt door een capaciteitsdiode.

De verhouding van de terugkoppel-condensatoren (C3 en C4) in de Colpitts VCO, is belangrijker
dan de werkelijke waarden van deze condensatoren. Een goede wijze om te beginnen, is met
een 0,59 verhouding (=> 3,3 pF: 5,6 pF). De kwaliteitsfactor Q van de resonerende kring kan
verhoogd worden door C3 te verkleinen of C4 te vergroten. Daardoor verkleint echter de gesloten
lusversterking van de oscillator, en een voldoende versterking moet gehandhaafd worden om de
oscillatie te laten starten in alle omstandigheden van de omgevingstemperatuur en van de
belasting aan de uitgang van de oscillatorschakeling.
Ook de waarde van de collektorweerstand R3 beïnvloedt de lusversterking.

Deze weerstand biedt met andere woorden, een middel om de lusversterking van de oscillator
zodanig in te stellen, dat een betrouwbare start van de trillingen gegarandeerd is.
Als de lusversterking te groot is, zal de collektorstroom verzadigen, harmonischen opgewekt
worden, en de L//C trilkring sterk gedempt worden door de lage ingangsimpedantie van de basis
van de transistor.
Door een goede keuze van R3 kan men dus ook het niveau van de harmonischen minimaliseren.
L2 wordt gekozen als een HF spoel met een hoge impedantie in de emitterkring, en zorgt er voor
dat vanuit de emitter als sturende terugkoppelkring, voldoende stroom teruggevoerd wordt naar
de basis van Q1, in plaats van gedissipeerd te worden in R2. Deze laatste werkt als
stroomtegenkoppeling, waardoor een stabiel gelijkstroom instelpunt zich op de karakteristieke
kromme van de transistor zal instellen, zodat de werking van de transistor onafhankelijk van
zijn stroomversterking β zal worden.
De condensator C1 bepaalt de grootte van de koppeling tussen de actieve halfgeleider, en de
resonantiekring. Hoe kleiner de koppeling (een kleinere waarde C1), hoe beter de Q van de
resonator, waardoor de schakeling beter presteert met minder opgewekte ruis.
Men mag echter ook niet overdrijven, want bij een te kleine C1 is de koppeling zo zwak, dat de
oscillator niet meer zal starten.C2 bepaalt hoeveel invloed de capaciteitsdiode D1 kan uitoefenen
op de afstemming van L1,en draagt dus bij tot het frequentie-afstembereik van de VCO.
Omdat C2 vrij klein gekozen werd, dus licht koppelend, wordt de faseruis-bijdrage van de
varactor geminimaliseerd. Als deze koppeling echter te zwak is, zal de oscillator niet starten.
Een goede manier om te controleren of C2 groot genoeg is voor een betrouwbare oscillator opstarting, is het uitgangsvermogen van de VCO meten met nul volt varicap spanning toegepast
op de varactor. Als C2 te klein is, zal het uitgangsvermogen van de VCO sterk dalen als V-varicap
tot nul volt nadert (vanaf bv. 3 volt of meer), of de oscillator zal volledig te stoppen.
Dit zal minder voorkomen bij transistoren die tot op een hoge grensfrequentie werken zoals de
zoals de BFP420 (Ft = 25 GHz). Men kan de varactor ook vervangen door twee of meer varactoren
met een kleinere waarde, parallel geschakeld, met behoud van dezelfde afstemkromme.
Hierdoor verkleint het eigen ruisniveau, ingevoerd door deze capaciteitsdiode-afstemming.
Hartley spanningsgecontroleerde oscillator (VCO), in vergelijking met een gewone
Hartley oscillator.

Een Hartley oscillator (hier onder) is vergelijkbaar met een Colpitts oscillator, en een Hartley
VCO (hier boven) met een Colpitts VCO, maar de afgestemde kring ziet er anders uit.
Bij een Colpitts osc. is de emitter (of de kathode van een buis) afgetakt naar een verbinding
tussen twee in serie staande condensatoren, die samen in parallel staan met de
frequentiebepalende spoel, en bij een Hartley ligt die emitter naar een verbinding tussen twee
in serie staande spoelen die in hun geheel parallel staan met de frequentiebepalende
afstemcondensator.

De emitter van de transistor kan ook naar een aftakking liggen op 1 spoel die parallel staat met
de afstemcondensator, maar dat komt op hetzelfde neer. Een typische plaatsing van die
aftakking ligt op 10 tot 20 % van het "koude" einde (= de aarding of massa) van het totaal
aantal windingen van de spoel.C2 (in de linkse schakeling hier boven) beperkt het afstembereik,
zoals vereist. C1 wordt verminderd tot de minimale waarde die een betrouwbare start van de
trillingen nog mogelijk maakt. Op ZHF en UHF kunnen de eigen inwendige capaciteiten van de
transistor of buis, de grootte van de opgewekte frequentie en zelfs de frequentiestabiliteit (o.a.
bij omgevingstemperatuur verandering) beïnvloeden.

Rechts: ZHF Hartley oscillator door VK2PIB (Ian Purdie). De waarden van de componenten
bepalen de frequentie van de uitgangsspanning.
De Clapp oscillator, afgeleid uit de Colpitts oscillator.
De Colpitts oscillator werd uitgevonden door de Amerikaanse wetenschapper Edwin Colpitts in
1918. Het is een type van sinusvormige L//C oscillator die veel toepassingen heeft.
De Colpitts oscillator kan verwezenlijkt worden met behulp van buizen, transistoren, FET’s of
Op-Amp’s. Collpitts oscillator vindt men meestal gebruikt in toepassingen die typisch 20 kHz tot
300 MHz betreffen. In een Colpitts oscillator, werkt een capacitieve spanningsdeler in de
afgestemde resonantiekring als terugkoppeling-bron, en deze opstelling levert een betere
frequentie-stabiliteit in vergelijking met de Hartley-oscillator, die een inductieve spanningsdeler
gebruikt voor de terugkoppelkring, die van een versterker een oscillator maakt.

In het schakelschema zorgen de weerstanden R1 en R2 als spanningsdeler voor de basisvoorspanning van de transistor. De weerstand R4 beperkt de grootte van de collektorstroom van
de transistor. Cin is de ingangs- koppelcondensator, terwijl Cuit de condensator is die de
opgewekte oscillatorspanning naar buiten koppelt. R e is de emitter weerstand, en zorgt voor de
thermische stabiliteit van de schakeling. Ce is de emitter ontkoppelcondensator die de
wisselspanningscomponent over Re kortsluit.
Zonder Ce zou de transistor minder versterken door de Re-tegenkoppeling in de emitter.
De condensatoren C1, C2 en L1 vormt de afgestemde kring die de frequentie van de
uitgangsspanning van de oscillator bepaalt.

Terugkoppeling naar de basis van transistor, vangt aan vanuit de verbinding van condensator
C2 en L1 in de afgestemde kring.
Werkingswijze en frequentiebepaling:
Als voeding wordt ingeschakeld, beginnen de condensatoren C1 en C2 op te laden.
Wanneer ze volledig geladen zijn, beginnen ze te ontladen door de spoel L1.
Wanneer de condensatoren volledig ontladen zijn, wordt de elektrostatische energie die zat
opgeslagen in de condensatoren, naar de spoel overgeheveld, zich opbouwend tot een
magnetische flux. De spoel ontlaadt deze flux, waardoor de condensatoren weer worden
opgeladen. Deze overdracht van energie heen en weer tussen de condensatoren en de spoel,
vormt de basis van het ontstaan van een trilling.
De spanning over C2 is in fase tegengesteld aan die van de spanning over C1, en het is de
spanning over C2, die naar de basis van de transistor wordt teruggevoerd.
Het terugkoppelingssignaal op de basis van transistor verschijnt in versterkte vorm over de
collektor- en emitter-weerstanden van de transistor.
Het energieverlies dat in de loop van de duur van de werking onvermijdelijk optreedt in de L//C
kring, wordt gecompenseerd door de versterking van de transistor, zodat de trillingen continu
onderhouden kunnen worden. De L//C kring veroorzaakt een 180 graden faseverschuiving, en
de transistor in geaarde emitter schakeling produceert zelf nog eens 180 graden
faseverschuiving.
Dat betekent dat de in- en uitgang na 360 graden totale verschuiving in fase zijn, en dat is een
noodzakelijke voorwaarde van een positieve terugkoppeling voor het handhaven van
aanhoudende oscillaties. De frequentie van de trillingen, voortgebracht door de Colpitts
oscillator, kan worden bepaald met de volgende vergelijking:

Hierin is L de zelfinductie van L1, en C is de effectieve capaciteit van de condensatoren in de
tankschakeling. De serie-combinatie van C1 en C2 levert een effectieve capaciteit op, die gelijk
is aan hun product gedeeld door hun som, zoals bij weerstanden in parallel, dus C= (C1*C2)/(C1
+ C2).
Door C1 en C2 te vervangen door regelbare condensatoren, kan de Colpitts oscillator variabel in
frequentie gemaakt worden.
De frequentie van de uitgangsspanning is:

De Clapp oscillator is een gewijzigde Colpitts oscillator. Het enige verschil is dat er een extra
condensator in serie met de spoel L1 in de tankschakeling wordt opgenomen. Het schema van
een typische Clapp oscillator wordt weergegeven in de volgende figuur.

Rechts: voorbeeld van een Clapp oscillator in geaarde basis opstelling. [Transistor Clapp
oscillator, door Leonard Krugman].
Het belangrijkste doel van het toevoegen van de extra condensator C3, is het verbeteren van
de frequentiestabiliteit. De condensator C3 voorkomt dat de parasitaire capaciteiten en andere
parameters van de transistor, de goede werking van C1 en C2 zouden beïnvloeden.
In variabele frequentie toepassingen met een Clapp oscillator, bestaat de gangbare praktijk er
in, de condensatoren C1 en C2 als vaste condensatoren te kiezen, en C3 regelbaar te maken.
De vergelijking van de frequentie van de opgewekte spanning, is:

De waarde van C3 wordt gewoonlijk veel kleiner gekozen dan de capaciteitswaarde van C1 en
C2, waardoor de uitdrukking van de frequentie kan vereenvoudigd worden tot:

.
Colpitts kristal oscillator, die een buffer versterker stuurt.
De volgende schakeling levert gewone HF af tussen 3,5 en 14 MHz, die nog in frequentie moet
vermenigvuldigd worden om bruikbaar te zijn als tweede oscillator in een dubbel super voor
ZHF.
De kristallen kunnen uiteraard vervangen worden door overtoon kristallen die trillen op een
basis-frequentie die verschillend is dan deze van de kristallen in het schema.

Een Colpitts oscillator, waarin de spoel in de afgestemde L//C kring vervangen werd door een
kiesbaar kristal, kan met Q1 tot vier kiesbare frequenties genereren.
Q2 is een source-volger bufferversterker die helpt de oscillator t.o.v. de uitgangsbelasting te
isoleren.
De smoorspoel HF Sm bovenaan rechts van Q2 verhindert, dat eventueel hoogfrequent zou
wegvloeien over de voeding.
Aan de uitgang van Q2 kan een breedband klasse-A versterker aangesloten worden, of een
geijkte verzwakker.

Nog een Colpitts oscillator, gevolgd door een bufferversterker die een mengtrap
stuurt:

Het schema toont een typische menger/oscillator opstelling. Bipolaire transistoren, FET’s en
MOSFET’s zijn geschikt voor deze toepassing, en de typische opbouw toont hier een Colpitts
oscillator, met de collektorspanning gestabiliseerd door een 6,8 V zenerdiode.
Het oscillator uitgangssignaal wordt toegevoerd aan een buffertrap om isolatie tussen de
oscillator en de mengtrap te verschaffen. De menger werkt hier met een dubbele gate MOSFET
die bijzonder geschikt is voor deze toepassing door zijn twee ingangspoorten.
De ingang (HF) afgestemde kring staat tussen de gate 1 en de aarde, en de uitgang (MF)
afgestemde kring tussen de drain, en de 12V voeding. De uitgangsspanning van de oscillator en
zijn bufferversterker wordt toegepast op gate 2.
Typische transistor mengtrap met L.O. injectie op de emitter, en de daaropvolgende
(mogelijke) eerste MF versterker:

De weerstanden in dergelijke schakelingen zijn 1/4- of 1/2-watt koolweerstanden.
De condensatoren zijn dikwijls keramische schijf types.
Als men de HF spoelen en de MF transformatorspoelen zelf wenst te wikkelen, zal dit meestal
nog mogelijk zijn met geëmailleerde koperdraad, alhoewel op de veel gebruikte
middenfrequenties van 30 en 60 MHz wel andere mogelijkheden kunnen overwogen worden voor
het gering aantal windingen van spoelen voor dergelijke frequenties.

Bij een transistormengtrap kan men de oscillatorspanning injecteren op de niet ontkoppelde
emitterweerstand zoals in het linkse schema voorgesteld, terwijl de hoogfrequente
ingangsspanning toegepast wordt op de basis. Dat heeft hier plaats over een koppelcondensator,
maar op die plaats zou even goed een L//C kring of zelfs een HF transformator kunnen staan,
afgestemd op de centerfrequentie van de ingangsspanning. Een FET kan de transistor vervangen
in deze toepassingen. Rechts staat een mogelijke uitvoering van een eerste middenfrequent
versterker in geaarde basis opstelling.
Geaarde-basis oscillator voor VHF/UHF toepassingen op 144 MHz en 432 MHz. (Large
signal approach yields low noise VHF/UHF oscillators, door Ulrich L. Rohde en Ajay
Kumar Poddar, in Microwaves and RF, mei 2008).

De componenten- waarden voor de 144 MHz oscillator (C1, C2, C3, C4 en L) werden in het
rechtse schema berekend, en voor de condensatoren werd een goede plaatsing. gezocht op de
printplaat. Bij de keuze van een verhouding van C1/C2 = 1: 4, is de waarde van de condensator
C1= 11 pF gevonden.
De waarden voor de condensatoren C3 en C4 werden gevonden door ze te kiezen voor een
kleinste faseruis en een grootste uitgangsvermogen, waarbij een waarde van 220 pF toegekend
werd aan C3, en 220 pF aan C4. De waarde van de spoel L voor f 0 = 144 MHz, en de zelfinductie
van L (=39*10-9 H), zijn afhankelijk van de L/C verhouding van de afgestemde kringen, waarop
deze spoelen werken op 144 MHz. De Q van de resonator (de Q van de spoel op 144 MHz) is
200, de zelfinductie van de resonator 39 nH, en de eigen capaciteit van de resonator is 22 pF.
De transistor BFR193 trekt een collektorstroom Ic= 10 mA.
Links staat een gelijkaardige uitvoering met componentenwaarden voor 432 MHz.
Eenvoudige TV-zender (Simple television transmitter, door Danyk.cz).
Met deze eenvoudige TV-zender die vooral bestaat uit een geaarde basis oscillator, kan men TVbeelden op de UHF-band 470-855 MHz uitzenden. De frequentie wordt bepaald door de waarden
van de componenten L1 en C1. De waarden in het schema stellen de zender in op ongeveer 600
tot 700 MHz, hetgeen in het bereik ligt van de kanalen 37 tot 50 van de analoge TV banden.
De TV-zender bestaat uit een eenvoudige oscillator met een hoge frequentie NPN-transistor.
Geschikt zijn bijvoorbeeld BFR90, BFR91A, BFR92 of BFR93. In dit geval werd een BFR91A
toegepast, in een planar TO50 uitvoering met een afsnijfrequentie van 6 GHz.
De draaggolffrequentie wordt in amplitude gemoduleerd door het ingangsvideosignaal.
Als de videobron kan een tv-camera, of camera met video-uitgang gebruikt worden.
De antenne, waarvan de afmeting te berekenen is voor de gekozen werkfrequentie, is
rechtstreeks verbonden met de oscillator.
Het uitgezonden signaal kan worden afgestemd op elke analoge TV die voorzien is van een UHFband. De werkfrequentie kan gewijzigd worden, door andere waarden te kiezen van L1 en C1.
Fijn afregelen is mogelijk door het spoeltje L1 uit te rekken of samen te duwen. Deze TV-zender
werkt reeds met een voedingsgelijkspanning van 5 volt (tot 12 V).

Alle aansluitingen moeten zo kort mogelijk bedraad worden om de parasitaire capaciteiten en
inducties klein te houden. De ontkoppelcondensator van 100 nF zo dicht mogelijk bij de transistor
plaatsen. De elektrolyt van 100 μF staat parallel daar mee, omdat het noodzakelijk is om effectief
het frequentiegebied van 50 Hz tot enkele honderden MHz te blokkeren. De potentiometer P1
stelt de modulatiediepte in. Hij wordt geregeld tot de beeldkwaliteit goed is.
Een te diepe modulatie leidt tot een te sterk contrast. Bij een te laag modulatieniveau vertoont
het beeld een te laag contrast, en de vertikale en horizontale synchronisatie kan mislukken.
De tv-zender kan elk signaal, bijvoorbeeld PAL (50 Hz) of NTSC (60 Hz) uitzenden.
Daarbij is natuurlijk belangrijk, wat de beschikbare televisieontvanger daarvan kan weergeven.
Voor het afregelen, schakel de voedingsspanning van de zender in, sluit de videobron aan, en
zoek het beeld op een analoge TV rond de 600 tot 700 MHz of kanaal 37 tot 50.
Sommige zelf zoekende TV's kunnen het videosignaal weergeven zonder geluid of omgekeerd,
en dan is het beter om handmatig te zoeken.

Links: ‘Hij had deze katten reeds, vooraleer hij slaagde in het zend-examen van radio-amateur,
en ze volgen hem overal.’
Rechts: “Ik leerde mijn papegaai “CQ” te roepen voor de microfoon, en als er een antwoord
komt, ‘ uw R-S is vijf-negen” te zeggen. Zo krijg ik de tijd om ondertussen de antenne te draaien,
voor de beste ontvangst van het tegenstation”.

