Versterkers, oscillatoren, zenders en ontvangers voor 23 cm,
70 cm en 2 m, door Willy Acke, ON4AW.

Deel 4
2 m Eindtrap met tweemaal GI7b in push-pull, door Bouke Zwerver PAoZH, uit CQ-PA
2008, nummers 3 en 4.
De GI7b is een Russische triode die zich voor allerlei schakelingen bijzonder goed laat
gebruiken, robuust, goede versterking en goedkoop. Prijzen lopen uiteen van 15 tot 25 euro.
Uiteraard moet er enige luchtkoeling plaats vinden, zodat we beginnen met het chassis en de
luchtkoeling. Die bestaan uit een gesloten aluminium doos, waar door middel van twee
ventilatoren, koude lucht in geblazen wordt, die dan via de koelribben op de anoden weer
wordt uitgeblazen. Het hoeven geen te kleine ventilatoren te zijn. Zorg er bij de opstelling van
elke blower voor, dat hij zijn luchtaanzuiging heeft, middels een rond gat aan de achterkant
van de kast.

De buisvoet.
Buisvoeten heb je niet nodig. neem een voldoende dikke chassisplaat (2 tot 3 mm dik).
Boor hierin de gaten voor de UI7b van 0,36 mm diameter.

De steek van het grote middengat is voor een 2 meter uitvoering ongeveer 90 mm. voor de 6
meter uitvoering 120 tot 150 mm. Boor rondom dit gat 7 gaten van 10 mm. In de
tussenliggende ruimte, recht tegenover elkaar, 2 gaatjes boren en daar M4 in tappen, of
gewoon 4,3 mm boren, en daar later een boutje door steken. De kop van de 2 boutjes klemt
nu de rand van de buis vast op het chassis.

Schoorsteen.
De schoorsteen heeft een minimale lengte van 45 mm, en een inwendige diameter van
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mm. De schoorsteen kan gemaakt worden van teflon, werkstof of peek. Eventueel alleen dat
gedeelte wat in aanraking komt met de anode, het onderste gedeelte, mag ook gewoon PVCbuis zijn. Een minder elegante oplossing is, om gewoon teflon folie met een klem om de anode
te klemmen. Knip van de anode de 3 uitstekende punten af, zodoende kan de schoorsteen
gemakkelijker om de buis geschoven worden. Boor tevens een gaatje van 3,2 mm in éen van de
koelvinnen. en monteer daar een soldeerlip met een messing of RVS M3 schroefje, dit wordt
later de anode-aansluiting.

Gloeistroom.
De gloeistroom trafo is een hele simpele van 13 V, 4 amp (halogeen lamp trafo). Handig is om
een trafo te nemen van 2 x 13 V resp. 4 en 1 amp. Met die andere 13 volt wikkeling kun je de
gelijkspanning maken om wat lampjes te laten branden, en om het relais via de TRX PTT te
laten schakelen, en eventueel het ingebouwde (coaxiaal-) antenne-relais te schakelen.
Vanwege de balansopstelling, dient elke gloeidraad

voorzien te zijn van een hoogfrequent

smoorspoel. De 2 als wel de 6 meter uitvoering kunnen goed werken met een gloeidraadchoke
van 15 windingen. met een draaddikte van minimaal I mm. De 6 meter uitvoering mag ook
met een bifilair vol gewikkelde ferriet-staaf (2 x 20 windingen over 6 cm ferriet, 0,10 mm).
De aansluiting op de buis is ook simpel, gewoon een koperen stripje (beugeltje), rond de
gloeidraad-aansluitingen buigen, en aanknijpen met een M3 schroefje.

Maak éen pool van het beugeltje wat langer, dan heb je meteen een aansluiting voor de C’tjes
en de HF smoorspoelen.

Besturing en roostervoorspanning.
Universeel is ook het besturings/bias gedeelte. Via 2 diodes loopt de anode- en roosterstroom
vanaf de gloeidraad naar een. contact opgenomen in het TRX relais, dat bediend wordt vanuit
de transceiver. (TX, 0 naar massa).Staat het relais open... dan wordt een negatieve spanning
over de 33 k weerstand opgebouwd,voldoende om de buis dicht te houden. Sluit men bij het
zenden het contact, dan krijgen zowel emitter als basis de spanning aangeboden. De
zenerwaarde bepaalt uiteindelijk de voorspanning van de buis. De zeners zijn van het 15 V,2
watt type. Onderaan de zeners zie je nog een aantal 'gewone' Si diodes, daarmee kun je de
ruststroom juist instellen, temeer omdat niet iedereen dezelfde anodespanning toepast. Het is
handig om bijv. 20 van deze si diodes op een meerstanden (bijv. 10 standen) schakelaar te
zetten en deze schakelaar naar de buitenkant uit te voeren. Elke Si diode heeft een overgang
van 0.7 volt, dus met 20 stuks heb je een variabele zener gemaakt van 0 tot 14 volt, een
ruime marge om de beide buizen op een totale ruststroom van 80 tot 100 mA te zetten. Deze
stroom is dan weer at te lezen op de 1 ampère meter in de collector leiding van de transistor.
Meer meters heb je echt niet nodig. De transistor zit op een klein koelplaatje, gemonteerd aan
de onderkant van het chassis waar de koele luchtstroom loopt. Hij dissipeert tenslotte wel zo'n
30 watt in de pieken.
Als het nieuwe buizen zijn, laat ze in deze opstelling even 24 uur 'inbranden'. Sluit vervolgens
provisorisch even de 2000 volt HS aan op de beide anodes (denk er om, ook de aarde dus van
die 2000 V), en test de buizen, respectievelijk stel de ruststroom in. Het is handig om de 2000
volt voorziening te voorzien van een variac.

Op die manier kun je langzaam de HS opdraaien, en mooi zien wanneer de ruststroom begint
te lopen en kom je niet voor verrassingen te staan mocht het bias circuit en het relais niet
goed functioneren of aangesloten zijn.
Zoals gezegd, stel de ruststroom voor beide buizen in op 80 tot 100 mA. De opstelling is nu
klaar om er een definitieve bestemming aan te geven.

Waarom een balans schakeling?
Even terug naar de 4CX250, een bekende buis, waarvan we weten dat die 250 watt kan
leveren, en parallel geschakeld, zo een 600 watt als maximum. Maar als push pull schakeling
halen we mei 2 van die buisjes gemakkelijk 1 kW op 2 meter. Weten we nog dat we "vroeger"
een eindtrap maakten met een QQE06V40, en een Lecherlijn? Veeg al deze technieken op een
hoop en je komt uit op het onderstaand schema. De aansturing vindt nu niet plaats op de
roosters, maar op de gloeidraden,resp. de kathoden. Dat is ook de reden waarom elke buis
een aparte M.F. HF smoorspoel in het gloeidraad circuit moet hebben.
Koppelspoel.
De inkoppelspoel (ius) bestaat uit een primaire wikkeling van 3 windingen, éen kant aan de
aarde en aan de andere kant via een pi-filter verbonden met de ingang. Hei pi-filter bestaat uit
2 var. C's van elk 25 pF met daar tussen een spoel van 6 windingen 1 mm draad met een
diameter van 10 mm (niet kritisch). Het koppellusje wordt tussen de inkoppelspoel geplaatst
van 2 x 5 windingen. 1 mm draad en een diameter van 12 mm. Dit spoeltje wordt in éen keer
gewikkeld, waarna op de 5-de winding de spoel iets wordt uitgerekt, zoveel dat er I
(geïsoleerde) winding van de koppellus tussen past. Dit midden wordt aan de massa gelegd.
De 2 overige windingen van de koppellus worden tussen de eerste windingen vanaf het midden
(aarde) gedrukt. De uiteinden van deze inkoppelspoel worden met een hoogwaardig C’tje van
47 pF aan de gloeidraad gekoppeld. Eerst heb ik nog ge-experimenteerd om ook deze kring af
te stemmen, maar dat had alleen maar een negatief effect, dus weggelaten.
De koppeling is nu klaar!

Anodekring
De uitkoppeling is eigenlijk nog simpeler. Aan de anodes (soldeerlipjes weet je nog) wordt een
z.g. Lecherlijn bevestigd. Dit is de anode-kring. Tevens wordt aan dezelfde soldeerlipjes een
z.g. vlindercondensator bevestigd van 2 x 1 0 t o t 20 pF. Let op dat de plaat-afstand
voldoende is voor 2 kV. 2 mm dus! De rotor van deze C komt aan massa te liggen. Heb je
geen vlinder-C: een duo C van diezelfde waarde werkt net zo goed en eventueel met 2 aparte
C’s, iets moeilijker af te stemmen, maar het wil wel. Het midden van deze anodekring wordt
middels een HF smoorspoel van 15 windingen van 10 mm diameter, en 1 mm draad, aan de +
2000 V HS gelegd. Uiteraard ontkoppeld met 300 tot 1000 pF, 4kV. De uitgeslagen lengte
van de Lecherlijn is 220 mm, en deze kan gemaakt worden van (verzilverde) koperdraad of
buis, van 2 tot 5 mm wanddikte.

Uitkoppeling.
De uitkoppeling gebeurt ook met een Lecherlijn met een uitgeslagen lengte van 200 mm, en
van hetzelfde materiaal als de anodekring. Deze kring wordt via een variabele C van 0 tot 50
pF aan de aarde gelegd.
NB: houdt alle aardverbindingen zo kort mogelijk, en werk bij voorkeur met dubbelzijdige
printplaat om goede (aard-) verbindingen te verkrijgen. De andere kant van de lus komt aan
een stevige HF smoorspoel, gelijk aan deze van de anode. Aan éen kant aan de C, aan de
andere kant aan de smoorspoel, maak deze constructie voldoende stevig zodat de uitkoppellus
te allen tijde in dezelfde positie blijft. Leg de uitkoppellus ongeveer 1 cm boven de anodekring,
naar achteren of naar voren maakt niet uit aan welke kant je de uitkoppeling kiest. Rest ons
nog de coax aan te sluiten, en de totale anodekring is klaar.

Afregelen.
-Schakel de eindtrap in, en stel vast dat er 100 mA ruststroom loopt.
-Sluit de uitgang via een SWR meter aan op een 50 Ω dummy.
-Sluit vervolgens een 2 meter TRX aan op de ingang,en zet deze in de mode FM of CW.
-Geef eerst maar eens 5 watt draaggolf.
-Draai nu voorzichtig aan de beide C’s van het ingangsfllter, ergens zal er een punt zijn, dat de
anodestroom gaat oplopen. Hou die stand vast.
-Draai nu voorzichtig aan de vlinder-C, en let op de SWR-meter, in de stand 0 tot 15 watt.
-Ergens zal er een punt moeten komen waarop er een beetje vermogen uitkomt. Draai dan
even aan de C van de uitkoppellus om te kijken of er ook een maximum is.
-Kijk nu naar de positie van de vlinder-C. Staat die op maximale capaciteit, dan betekent dit
dat je Lecherlijn iets te kort is.
Staat de C op minimum capaciteit, dan is de Lecher iets te lang.
-Corrigeer dat dusdanig, dat op 145 MHz de vlinder-C op zijn "midden" capaciteit staat.
Vervolgens gaan we naar de uitkoppellus.
-Druk of til met een plastic voorwerp de Lecherlijn van en naar de anodekring.
-Draai en corrigeer gelijktijdig de beide variabele C’s.
-Om vuurwerk te voorkomen is het handig om eerst een goed geïsoleerde Lecher uitkoppellus
te maken. zodat aanraking met de anodekring niet leidt tot een gang naar de meterkast.
Tijdens dit druk- en tilwerk zul je merken dat er een maximum aanwezig is: in mijn situatie
ongeveer op 10 mm afstand boven de anodekring. Enfin, dit is even een spannend klusje,
maar als de lus een keer goed staat: niet meer aankomen.
-Verhoog nu het vermogen, en stem opnieuw af, en al spelend zul je tot de ontdekking komen
dat bij een anodespanning van 2,2 kV en een input van slechts 35 watt er 1000 watt uit deze
eindtrap komt. Ideaal voor Moon Bounce dus.
Ik wens je veel DX toe. met een eindtrapje van nog geen 100 € aan materiaal.
73. Bouke PA0ZH.
Noot van de CQ-PA redactie:
Werken met hoogspanning kan levensgevaarlijk zijn. Neem daarom de grootst
mogelijke voorzichtigheid in acht, en gebruik voor de toegepaste spanning passend
gereedschap en neem de noodzakelijke beschermingsmaatregelen.

Eenvoudige zender voor amateur-televisie (ATV)

Deze schakeling werkt met twee 6J6 buisjes en was oorspronkelijk bedoeld als een
impulsgemoduleerde oscillator, nu echter gewijzigd tot een kathode gemoduleerde (met video
en/of audio) continu werkende oscillator. De gezamenlijke roosterweerstand is een niet te klein
gekozen 10 kΩ, 2 W koolweerstand. Pin 4 van de 6J6 buisvoethouders wordt geaard.
Rond de 6J6-en mag geen afschermende blikken bus aangebracht worden, anders veroorzaakt
die met de inwendige elektroden van de buis een te grote capaciteit, waardoor deze actieve
elementen niet meer in staat zijn om tot op een frequentie van 430 MHz te werken en goed te
presteren. De lengte van de lecherlijn-buisjes, aangesloten op de twee anoden, zijn berekend
voor 430 MHz of 432 MHz,zoals in andere gedeelten van deze tekst terug te vinden.
Het verschuifbaar kortsluitstuk bevindt zich op 1,5 cm van het rechtse uiteinde.
De eenvoudige transistor-modulator voor het daarop toegepaste beeld- en klank signaal is
gemonteerd op een stuk geëtste epoxy printplaat. Monteer een UHF chassis-connector voor de
video ingang aan de zijde tegenover de UHF-connector voor de HF-uitgang. Sluit het vrije
einde van de kathode HF smoorspoel rechtstreeks aan op de collector van de 2N697.
Soldeer de gelijkrichterdiode IN4001 op de 6,3 V~ gloeidraad doorvoercondensator.
Aan de UHF-connector wordt een aardverbinding van een baan op de printplaat gesoldeerd, en
op de centrale pen komt de video-ingang. Alle leidingen moeten recht en kort zijn.
De gewenste en geschikte voeding levert 125 V gelijkspanning bij 60 mA, en 6,3 V
wisselspanning voor de gloeidraden.
Controle van de modulatie.
Met een diode die capacitief gekoppeld is met de transmissielijn die de antenne voedt, kan
men een videosein van 0,5 Vtop tot top aftakken en meten:

Deze eenvoudige schakeling laat toe te oordelen over de kwaliteit van uitgezonden TVbeelden.
De afmetingen van de opstelling, en de waarden der componenten zijn zo gekozen, dat ze de
juiste aanpassing voorzien voor binnenkomende en uitgaande coaxiale kabels.
Lineaire versterker voor UHF televisie-zender, door Jack Donio in sep. 2000.

Met deze UHF versterker werden zeer goede resultaten bereikt bij het uitzenden van televisie
beelden + klank voor het bestrijken van een volledige grote stad. Met een omnidirectionele
antenne was de reikwijdte groter dan 15 kilometer in een cirkel rond de antenne. Met een
gerichte antenne, een 14 element yagi, werd gemakkelijk een afstand van meer dan 70 km
overbrugd.
Transistor beeldzender voor 440 tot 451 MHz.
Typische trappen, die men in een dergelijke beeldzender vindt, zijn: de beeldvoorversterker,
beeldeindversterker, eerste oscillator, eerste modulator, tweede oscillator, frequentie-vermenigvuldiger,
tweede modulator, MF vermogen- versterker, en derde modulator.
Aan de uitgang van de frequentievermenigvuldiger ontstaat een frequentie van 395 MHz.
De collectorkring van de laatste frequentie-verdubbelaar en de collectorkring van de daaropvolgende
transistorversterker, zijn beiden met lecherlijnen uitgevoerd.

Men vindt in de schakeling tevens RCA transistorversterkers 2N3375 die op 445 MHz werken, in een GE
schakeling. 0p deze frequentie bedraagt de versterking van deze transistoren in klasse A,10 tot 12 dB bij
een maximaal uitgangsvermogen van 0,6 W. Tot aan dit vermogen, werkt de transistor versterker
lineair, en men kan er ook een amplitude-gemoduleerd sein mee versterken. Men zou een groter
uitgangsvermogen uit deze transistoren kunnen halen, door ze in klasse C te laten werken, maar dan is
de versterking niet meer lineair. De 2N3375 versterker, ligt over een met lecherlijnen gebouwd bandfilter
naar de derde modulator.
De kringen hebben een nullast bandbreedte van 0,4 MHz. Tijdens de werking, wordt er een gezamelijke
bandbreedte van 7 MHz ingesteld, waarbij de koppeling zodanig gekozen wordt, dat de doorlaatkromme
over een frequentiebereik van 5 tot 6 MHz vlak verloopt.
De sterkte of grootte van de koppeling tussen de twee transistor -compartimenten, is bepaald door de
lengte van de scheidingswand (voorgesteld in het schema door slechts een stuk vertikale lijn,van boven
naar beneden dalend), die zich bevindt tussen de beide capacitief aan het einde verkorte lijnen.
Rechts is een uitgangsbandfilter van de tweede transistor afgebeeld. Dit kan afgestemd worden op de
frequentie van de (beeld-) hulpdraaggolf om op deze frequentie een verzwakking van 30 dB te bekomen.
Aan de HF uitgang, is minimum 0,3 W UHF beschikbaar. Op deze plaats, zijn er nog twee detectoren
aangesloten. De gelijkgerichte spanning van eén ervan, wordt gebruikt om het uitgangsvermogen van de
zender te regelen. Tevens kan een meettoestel aangesloten worden, dat een controle van het
uitgangsvermogen toelaat. De gelijkgerichte spanning van de andere gelijkrichterdiode, wordt
toegevoerd aan een afvlakkring met kleine tijdconstante. Hierdoor wordt het mogelijk een versterker
daarachter toe te passen, die aan zijn uitgang een gelijkspanning aflevert, waarvan de grootte evenredig
is met de modulatiediepte.

De eindversterker.
In feite is 0,3 W HF voldoende, om een afstand van 3 tot 5 km te overbruggen in en met amateur
televisie (ATV). Voor grotere afstanden, gebruikt men gewoonlijk een uitgangsvermogen van 10 watt,
bekomen met de volgende tweetrappige eindversterker, met twee buizen QQE 03/20.

De bandfilterkringen bestaan hier uit op het einde van de tweede trap, uit lecherlijnen, die capacitief
afgestemd zijn door differentiaal condensatoren. De energie wordt vanuit dit uitgangsbandfilter naar de
antenne overgedragen via een lus met vast ingestelde koppeling.
Op het eerste (uiterst links voorgestelde) bandfilter, wordt het 0,3 watt HF vermogen toegepast.
Ook in dit bandfilter is de koppeling, door de constante afstand tussen de beide lussen, vast ingesteld.
De secundaire lus is vast belast door de ingangsweerstand van de buis, zodat zijn bandbreedte niet kan
gewijzigd worden.
Twee regelbare condensatoren, maken het daarentegen mogelijk zowel de resonantiefrequentie, als de bandbreedte van de primaire lus te wijzigen. Daarmee is het dan mogelijk een
koppeling met vlak frequentie verloop over 10 MHz bandbreedte in te stellen.
Tegelijkertijd werd de aftakking van de ingangsklem op 50 Ω gekozen. De grote inwendige weerstand
van de eerste buis, dempt nauwelijks de primaire van het tussenbandfilter. Men bekomt de nodige, grote
bandbreedte tussen de eerste en de tweede buis, door de sterke demping van de secundaire kring van
het middelste bandfilter, door de lage ingangsweerstand van de tweede buis.
De koppeling is vast ingesteld tussen de twee kringen, en zodanig gekozen, dat de bandbreedte van dit
bandfilter rond de 10 MHz ligt.
Zoals bij de ingangskoppellus, kan men ook bij de uitgangskoppellus, die loopt naar de antenne, de
resonantiefrequentie, en de bandbreedte instellen. De rotorplaten van de afstemcondensatoren, zijn
enkel bij de roosterkringen naar massa gelegd. Dit is niet gedaan bij de anodekringen. Inderdaad, omdat
de versterkers nooit volledig symmetrisch werken, zou een bijkomende massa-verbinding, een
vermindering van de vermogenversterking kunnen veroorzaken, en een onstabiliteit van de versterker.
Hierdoor kunnen er oscillaties optreden, waarbij de kringen niet meer in push-pull, maar met dezelfde
fase trillen.
Over de HF uitgang van de eindversterker, is een detector aangesloten, waarvan de
uitgangsgelijkspanning overeenstemt met de ogenblikkelijke waarde van de Hf uitgangspanning en
waarmee (met een detector met 2 dioden) men de modulatiediepte van de zender kan nagaan.
De beide buizen QQE 03/20, werken in klasse AB, en de daarvoor opgestelde sturende buis in klasse B
instelling. Om stoorstraling tegen te gaan, zijn de twee buizen boven elkaar opgesteld.
Daardoor zijn ze tevens beter gekoeld door convectie. Overal is gebruik gemaakt van afschermende
wanden. De voedingsspanningen, worden over ontkoppelfilters door de wand aangevoerd. Men kan de
binnenwanden van het kastje verzilveren.

Hoe (volgens het vroegere MBLE en Philips) een UHF modulator te verwezenlijken.
In het vooruitzicht van een betrekkelijk eenvoudig convergentie-test-beeld te verwezenlijken in AmateurTelevisie ATV, is het noodzakelijk over een UHF modulator, te beschikken. Een UHF in plaats van een
ZHF=VHF modulator wordt gekozen om reden dat een UHF modulator gemakkelijker te verwezenlijken
is, uitgaande van een UHF kanaalkiezer. Het is de kanaalkiezer AT 6382 of een gelijkwaardig type, dat
dienst kan doen als UHF generator, door enkel gebruik te maken van het oscillator-gedeelte.
Teneinde een laagohmig signaal (75 ohm) daar uit te betrekken, kan men een eenvoudige koppellus
voorzien naar de kwartgolf lijn, welke deze van de oscillator voorafgaat:

Een eenvoudige stevige koperdraad kan hiervoor gebruikt worden, welke uitgaat van een massapunt
naast de kwart golf geleider, en die verder langs deze laatste heen loopt. Deze kwartgolf is eveneens
gekoppeld met een lus verbonden met de emitter van de oscillator-transistor. Het is nodig een doorgang
doorheen de bovenkant van de kanaalkiezer te maken, door een gat te boren in deze laatste.
De koppeldraad welke doorheen de kanaalkiezer gaat, zal zo kort mogelijk aan een eind-coaxiale kabel
verbonden worden, waarvan de afscherming rechtstreeks aan de massa van de kanaalkiezer gesoldeerd
wordt. De eigenlijke modulator bestaat hoofdzakelijk uit een uitgebalanceerd Lechersysteem en twee
dioden AAY 21.

Het Lechersysteem kan verwezenlijkt worden door gebruik te maken van een ferrox-plana kern zoals
men gebruikt voor een antenne-impedantie transformator 75/300 ohm. De figuur toont aan op welke
manier dit Lechersysteem kan verwezenlijkt worden. Het symmetrisch uitgangsignaal wordt aangesloten
op een brugschakeling die bestaat uit vier condensatoren en de twee tegengestelde gepolariseerde
dioden. De twee eerste condensatoren van deze brugschakeling, zijn trimmers van 3 pF waardoor de
brug in evenwicht gebracht wordt (geen spanning tussen de punten waaraan de uitgangskabel
verbonden ligt). De beide dioden gaan verder door twee metalen buisjes,die aan een klein scherm
gesoldeerd worden, ten einde een minimum capacitieve koppeling tussen ingang en uitgang van de
dioden te verkrijgen. De beide andere condensatoren van 39 pF kunnen best doorvoer condensatoren
zijn, doch bij gebrek aan deze laatsten kan men ook gebruik maken van keramische condensatoren die
elk aan een zijde aan de massa liggen. Verder bestaat deze kring nog uit twee weerstanden R1 en R2
waarvan het gemeenschappelijk punt aangesloten is aan een video generator. De twee overige
weerstanden R3 en R4 liggen elk naar een polarisatie-potentiometer. De weerstandverandering die in de
dioden optreedt (in doorlaatzin) brengt de brug uit evenwicht waardoor tussen de punten A en B een
UHF signaal zal optreden.
Deze weerstandsvariatie wordt verwekt door het aangebrachte video signaal, en de voorpolarisatie der
dioden.
Dit veroorzaakt een amplitude-gemoduleerd UHF uitgangssignaal. Een coaxiale kabel ligt enerzijds
aangesloten aan de punten A en B en eindigt anderzijds op. een symmetrie-schakeling 75/300 ohm,
waar het signaal wordt van afgenomen.
Het aangebrachte videosignaal moet uitgaan van een laagohmige bron, welke het liefst bestaat uit een
emittervolger. De amplitude van het videosignaal is van het orde van een fractie van 1 volt.

Mechanische uitvoering van de modulator.
De eenvoudigste manier voor het op punt stellen van de modulator bestaat er in, dat men deze laatste
aansluit aan een UHF televisie ontvanger. De oscillator van de modulator kan afgestemd worden op éen
der kanalen begrepen tussen 520 en 860 MHz. Men kan dan het gedetecteerd signaal in de ontvanger
aan een oscilloscoop aansluiten, hetgeen zal toelaten de amplitude van het video-signaal op maximum in
te stellen zonder dat er vervorming optreedt. Hierbij zal ook de voorpolarisatie der dioden moeten
ingesteld worden op de gunstigste waarde. Hierdoor houdt men rekening met de lineariteit van de
gedetecteerde spanningen, teneinde geen begrenzing te veroorzaken van het wit enerzijds, en van de
synchrotoppen anderzijds. Deze laatsten bezitten normaal een amplitude van ongeveer een vierde van
het volledige video signaal. De modulator zal echter nooit een modulatie van 100 % toelaten, zonder
vervorming. Hierdoor zal het gedetecteerde signaal in de ontvanger zwakker zijn dan in het geval van
een tot 10 0 % gemoduleerde zender.
De UHF kanaalkiezer (enkel de oscillator) vergt een voedingsspanning van + 12 V terwijl voor de
voorpolarisatie van de modulator een spanning van + 12 V en - 6 V vereist is.
Een eenvoudige kleine voedingstransformator, die 100 mA bij 12 volt kan afleveren volstaat
ruimschoots.
Hiervoor kan ook een kleine 6,3 V~ gloeispanningstransformator dienen,gevolgd door een spanningsverdubbelaar tot + 13 V.
Het is van belang te weten dat voor een positief gemoduleerd signaal een negatief videosignaal vereist is
en omgekeerd. De instelling van de voorpolarisatie der dioden is ook verschillend voor positieve en
negatieve modulatie. Laten wij hier nog aan toevoegen dat de zojuist besproken schakeling geschikt is
voor een distributie van een videosignaal op verschillende plaatsen wanneer de afstanden daar naar toe
niet te groot zijn. Het is niet nodig in dat geval een dure UHF verzwakker te gebruiken bij deze
modulator, aangezien het uitgangssignaal slechts enkele millivolt bedraagt, zodat er geen gevaar bestaat
een televisie ontvanger te oversturen.
Meer over ATV vinden we op de download-site van N5DUX:
http://www.n5dux.com/ham/files/pdf/ATV%20Handbook.pdf
De ATA= Amateur Televisie Associatie.
We hoeven niet altijd naar andere OM's zoals N5DUX in andere landen te verwijzen om over
ATV= Amateur TeleVisie te kunnen spreken,want wij waren als ON4, ON5, ON6... op dat
gebied ook reeds actief, zoals de volgende foto's bewijzen:

De vereniging bestond van 1969 tot 1977,met regelmatige vergaderingen in het café 'De Ton'
op de Brusselse Steenweg,119 te GentBrugge, soms ook in de Hoogstraat,15 te Gent. Typisch
waren daarop aanwezig: Erik Platteeuw ON4LP, Willy Everaert ON4WM, Arthur Herregodts,
(alle drie: Technisch Ingenieurs die lesgaven aan de Rijkshogere Technische School, Lindenlei,
14,Gent)=> zo ook ON4AW Willy Acke (ir. en ing.) eveneens leraar daar, dr.ir. Walter Van
Loock, docent aan de Rijksuniversiteit Gent en aan de V.U.B. te Brussel, Luc Wallijn (die we
later hebben leren kennen als advocaat tot in Antwerpen), Maurice De Meyere ON4NU, Charles
Lebbe ON5LO uit Brugge, J. Coppens ON6JC, Ramlot A. Jean-Pierre Bullen, Hublau E., Van
Merck W., Snoeck (van EBES).
De A.T.A. beheerraad bestond uit W. Van Marck ON4RT voorzitter, Erik Platteeuw secretaris,
Maurice De Meyer ON4NU penningmeerster, A. Ramlot redactie, met de beheerders V. Claeys
ON4UM, Willy Everaert ON4WM, E. Hublau, Luc Wallijn, en als werkende leden L. Van Loo
ON4VP, G. Trigalet ON4TG, Arthur Herregodts, Jean-Pierre Bullen, Willy Acke ON4AW. Verder
mogen we een aantal leden niet vergeten die artikels schreven in het tijdschrift, waaronder ir.
W. Holm, ir. W. Bremer (beiden van Philips Eindhoven), ir. W. De Kinder (van O.I.P. te Gent),
techn. ing. Arnold Coolsaet, ON4MC/T, ON5LM Frans Eggermont, ON4LV Lucien Vervacle,
ON4HU (ATV-station te Nijvel), ON5LL, Marc Van Hecke, ON4ET, ON5DR, en de reeds
vermelden ON4LP, ON4WM en ON4AW.....
Vermits Johan ON5EX,en zijn broer Luc ON5UK beiden actief waren in de schoot van de
vereniging, nam Johan ON5EX het initiatief om een 'internationaal' A.T.A.-nummer uit te
geven, zoals blijkt uit het hieronder afgebeelde exemplaar, van A.T.A.-internationaal op datum
van 1 april 1977:

Buiten de vermelde plaatsen voor vergaderingen,nam de A.T.A. ook deel aan een
internationaal ATV-congres (19 en 20 april 1969) te Armentières in Frankrijk, bijeenkomsten
met HE1... en HB9... ATV stations in Zwitserland, bijeenkomst in de Sint Jacobsstraat te
Brugge, niet ver van de Grote Markt. Een kleurentelevisie cursus werd georganiseerd voor
geïnteresseerden,met verschillende sprekers uit de hierboven vernoemden.

Afgaande op de goede indruk
die de R.S.G.B. met activiteiten en publicaties had
achtergelaten, werd een A.T.A.-uitstap naar Engeland georganiseerd met een bezoek aan ATVverenigingen. Hieronder links een foto met A.T.A.-lid Jean-Pierre, en rechts enkele andere
leden op een voorbereidende vergadering in café De Ton op de Oude Brusselse Steenweg:

Een 10 GHz testbron voor amateur televisie ATV op 10 GHz, door PA0KKZ.
Het blad Radio Rivista van onze Italiaanse collega’s, gaf een aantal aanwijzingen voor ATV op
10 GHz. De daarbij gepubliceerde universeel toepasbare signaalbron leek interessant. Zoals bij
de meeste 10 GHz testgeneratoren maakt ook deze gebruik van de door een diode opgewekte
harmonischen.
Het leuke in dit ontwerp is dat er filtering wordt toegepast waardoor de kans op foutieve
afregelingen wordt verkleind. Het filter is een in de golfpijp ingebouwde resonantieruimte die
door middel van irissen wordt in- en uitgekoppeld.

De irissen worden gevormd door schotjes in de golfpijp waarin gaatjes van 6 mm geboord zijn.
De PA0KKZ testgenerator voor 10 GHz.
Voor de 1N82 diode in de 10 GHz testgenerator kan ook een 'gewone' 1N914 gebruikt worden.
De lengte 'A' is ongeveer 5 mm. De afstand tussen de irissen bedraagt λg/2, zulks in afwijking
van wat in de tekening staat.

λg= λ (guide)= golflengte in de golfpijp (en is niet gelijk aan de golflengte in de vrije
ruimte).De golf -pijplengte. λg wordt berekend uit de golflengte in de vrije ruimte (λ) en de
afmeting a van de golfpijp.

De voortplantingswijzen binnenin een rechthoekige of cilindervormige golfpijp, worden
modussen of modi genoemd, en we bekijken er hieronder enkele, zonder in details te treden.
TE= transversale elektrische golven, ook aangeduid als H-golven, en gekenmerkt door Ez= 0
en H z ≠ 0 (geen elektrisch veld in de richting en zin van de voortplanting). TE golven kan men
aantreffen binnen gesloten geleiders of pijpen maar ook tussen twee of meer gewone
geleiders.

TM, transversaal magnetisch golven, ook aangeduid als E-golven worden gekenmerkt door Ez
≠ 0 en Hz= 0 (geen magnetisch veld in de richting en zin van de voortplanting).
Zoals de TE’s, kan men de TM’s aantreffen binnen gesloten geleiders of pijpen, maar ook
tussen twee of meer gewone geleiders.
TEM betekent Transverse Electromagnetische Modus, waarin zowel het elektrisch als het
magnetisch veld dwars (loodrecht) op de voortplantingsrichting staat.
Ez= Hz= 0
De TEM-modus wordt ook soms de differentiële modus genoemd, omdat de signaalstroom in
de binnengeleider tegengesteld gericht is aan de naar de aarde afgeleide stroom in de
buitengeleider. De TEM-modus bezit een aantal unieke kenmerken:
Ten minste twee niet met elkaar verbonden geleiders, en één isolatiemateriaal is nodig om als
TEM te kunnen bestaan. De afsnijfrequentie van de TEM is nul.
De TEM vertoont twee veldcomponenten (E en H), uitgelijnd met de dwarse (=transverse)
coördinaten, dus geen longitudinale (z-gericht in een z,y,z assenstelsel) elektrische of
magnetische veldcomponent.
De voortplantingsconstante (γ= α +j*β => die het voortplantingsgedrag beschrijft in een
transmissielijn)
is gelijk aan het golfgetal in het luchtledige, vermenigvuldigd met de
vierkantswortel van de relatieve diëlektrische constante εr van het isolatiemateriaal tussen de
twee geleiders. Het hier vermelde golfgetal is uitgedrukt in reciproke meters: m-1, en in een
elektromagnetisch veld, is het gelijk aan 2π/λ, waarin de golflengte λ gegeven is in meters.

Verbinding op 10 GHz, door PA0CX en PA0KC.

PA0KC, J. A. Kliffen.
Hier volgt een beschouwing over de mogelijkheden van de 3 cm band (10000 MHz),en de
resultaten die wij er tot nu toe op bereikt hebben. De 3 cm-band zal nooit een geschikte band
worden om QSL-kaarten te verzamelen of uit te wisselen. Maar hij biedt toch wel belangrijke
perspectieven. Eén daarvan is de enorme bandbreedte, die men ter beschikking heeft.
De amateurband is breder dan de gehele lange-, midden-, korte- en ultra korte golf samen,
inclusief TV-, FM-, 2 m en de 70 cm-band. Men kan, wanneer eenmaal een verbinding tot
stand is gebracht, gemakkelijk bijv. de gehele 80 m-band doorgeven. We zouden zodoende
onze eigen HF-signalen kunnen horen zoals deze klinken in een ontvanger op 2,5 km afstand.
De ruim 13 km afstand tussen PA0CX en PA0KC is al vaak door radio overbrugd. Eerst op 144
MHz (zie Electron, April 1948), toen op 420 MHz en later op 3,8 MHz met één zijband. Nu
maar begonnen aan de zwaarste kluif, nl. de hoogste frequentie waarop amateurs mogen
werken.
Antennes.
Het is over het algemeen moeilijk, grote vermogens op te wekken op centimetergolven.
Er staat echter tegenover, dat men vrij gemakkelijk antennes kan maken, welke een sterk
gericht veld afgeven.
Yagi-antennes hebben vrijwel geen zin omdat men met minder moeite een goede reflector
kan maken. Deze reflectoren, paraboloïden, concentreren de straling van de antenne in een
scherpe bundel. Hiervoor gelden ongeveer dezelfde wetten als voor lichtstralen.
In het brandpunt van de reflector wordt de stralingsbron opgesteld, een dipool, of de
stralingsopening van een golfpijp. De versterking die nu bereikt kan worden t.o.v. een gewone
dipool, is:

waarin f de afstand tussen het midden van de reflector en het brandpunt, λ de golflengte en R
de straal van de reflector. Deze versterking is maximaal wanneer f in het vlak van de
reflectoropening ligt. De versterking t.o.v. een dipool wordt dan:

Als de stralingsbron zo wordt afgeschermd dat alle energie in de reflector gestraald wordt, dan
is deze factor twee maal zo hoog. Met onze 45 cm reflectoren wordt zodoende een versterking
van ca. 1000 maal behaald. De bundel welke de antenne uitstraalt is sterk geconcentreerd en
smal.

De bundelbreedte tussen opeenvolgende nulpunten bedraagt:

In ons geval is dat ca. 9 graden.
Klystron oscillatoren.
Klystrons zijn de enige oscillatoren voor de 3-cm amateurband. Magnetrons zijn vast ingesteld,
en andere buizen (travelling wave tubes) zijn zo schaars en duur, dat ze alleen nog maar in
tijdschriften te bewonderen zijn.
Het principe waarop de werking van een klystron berust, wijkt af van dat der bekende triodeoscillatoren. In een triode is de looptijd van de elektronen de beperkende factor, die de
hoogste oscillatie-frequentie bepaalt. Een 955 eikeltriode gaat tot 500 MHz, een 2C40
vuurtorentriode brengt het tot 3300 MHz. Maar dan is het uit, tenminste voor de amateur met
begrensde geldmiddelen. Klystrons daarentegen zijn nog wel eens te koop. Dit zijn dan de
reflex-klystrons, die ontwikkeld zijn uit de klystronversterkers, een uitvinding van de
gebroeders Varian.

Klystron met afgestemde caviteit.
Dit stelsel vormt een zendertje, dat in zijn geheel voor een antennereflector gemonteerd kan
worden.
Om de werking van een reflex-klystron te begrijpen, is het nodig om iets van de Varianklystrons te weten.
In deze klystrons bevindt zich een electronenkanon, dat een electronenstraal emitteert, net als
in een kathodestraalbuis. Deze electronenstraal passeert een doorboorde trilholte. Wanneer we
hieraan een HF-trilling toevoeren, zal er dus een wisselspanning ontstaan tussen de boven- en
onderkant van de trilholte.
Deze spanning is natuurlijk maximaal als de stuurfrequentie gelijk is aan de eigenfrequentie
van de trilholte. Door deze wisselspanning wordt de passerende electronenstroom afwisselend
vertraagd en versneld. De snelle electronen halen de langzame in, en na een zekere afstand
afgelegd te hebben is de constante electronenstroom veranderd in groepjes electronen.
Op een bepaald punt in de buis zal de concentratie van electronenwolkjes het grootst zijn.
Daar bevindt zich dan een tweede doorboorde trilholte, die door de regelmatig
voorbijschietende wolkjes (een draadloos pulserende gelijkstroom) een wisselspanning
geïnduceerd krijgt.
Deze wisselspanning heeft dezelfde frequentie als die, waarmee we de eerste trilholte sturen.

Uitgangssignaal en frewentie van een reflex-klystron als functie van de repellerspanning.
Repellerspanning-variaties in het midden van een 'lob', geven overwegend een
frequentiegemoduleerd signaal. Instelling op de flank geeft AM.
Zijn beide trilholten op deze frequentie afgestemd, dan vindt er natuurlijk een maximale
versterking plaats. Zo'n klystron is eigenlijk net een tetrode HF-versterker. Terugwerking vindt
er nl. niet plaats, men kan zonder veel moeite ook frequentie-vermenigvuldigen, en sturing is
er bijna niet nodig. Zo kunnen kristalgestuurde zenders al een flinke energie (meer dan 100 W
continu) afgeven op 10 GHz.
Nu is de reflex-klystron eigenlijk niets anders dan een doormidden gezaagde
versterkerklystron. De eerste trilholte is ook de tweede, want de electronenstroom wordt na
passage van deze trilholte weer teruggebogen door een sterk negatief geladen electrode, de
repeller. De electronen keren dus om en passeren opnieuw de trilholte, nu in de andere
richting. Analoog aan de overeenkomst tussen de versterkerklystron en de HF
tetrodeversterker kunnen we zeggen dat de reflex-klystron oscillator overeenkomt met de
gewone LC- oscillator, bijv. de Hartley.\

.
Links: Reflexklystron.
Boven: doorsnede van een 3 cm klystron (2K25= 723 A/B). De inhoud van de trilholte kan
langs mechanische weg enigszins gevarieerd worden. Daar naast: principeschema van een
reflexklystron.
De tijd die de electronen erover doen om de weg van trilholte naar repeller, en weer terug af
te leggen, hangt af van de snelheid der electronen, (dus de spanning tussen de kathode en de
trilholte) en de negatieve spanning van de repeller. De repellerspanning kan de weg der elkaar
inhalende electronen zo lang maken, dat er onderweg op meer dan een punt electronenwolkjes
ontstaan. Natuurlijk moet een van die wolkjespunten samenvallen met het punt waar de
electronen voor de tweede keer de trilholte doorlopen. Maar deze punten hoeven niet
volkomen samen te vallen. In dat geval gedraagt de trilholte zich inductief of capacitief voor de
electronenstroom, en dit heeft dan tot gevolg dat de opgewekte frequentie iets lager of hoger
komt te liggen. Natuurlijk wordt de output kleiner naarmate de punten verder uit elkaar komen
te liggen. Tenslotte houdt het genereren op; veranderen we de repellerspanning dan nog
meer, dan schuift het volgende wolkjespunt in de trilholte, en opnieuw ontstaan dan oscillaties
(zie grafiek).
In het algemeen is de output van een klystron het grootst, wanneer de afgelegde weg van de
electronen het kleinst is. Dat betekent dus dat dan de repellerspanning het sterkst negatief is.
Soms valt de output bij deze instelling wat tegen, en meestal wordt dan het volgende
oscillatiepunt gekozen. De electronen belanden na de tweede passage van de trilholte ergens
op de metalen buiswand, of op de buitenkant van de trilholte zelf. Door de niet zo beste
focussering eindigen onderweg ook heel wat electronen op en in de trilholte. Het rendement
van een reflex-klystron is dan ook niet al te best. De door ons gebruikte 723A/B komt niet
boven een half procent.
De trilholte wordt aan aarde gelegd, de kathode met gloeidraad krijgen -320 volt max., de
repeller daarboven nog eens een spanning, regelbaar tussen 0 en -150 volt. De energie,
opgewekt in de trilholte, wordt via een coaxiaal leidinkje naar buiten gevoerd (een van de
pennen van de octalvoet is als zodanig uitgevoerd). Deze coax: leiding kan men laten eindigen
als antenne in een golfpijp, via welke de straling verder wordt gericht.

Men kan de resonantiefrequentie van de trilholte nog enigszins variëren door haar d.m.v. enige
stelschroefjes enigszins in te 'deuken'.
Ontvangers.
HF-versterking op centimetergolven is praktisch onmogelijk. Zelfs een klystron geeft te veel
ruis. Achter de antenne volgt meteen de detector. Men is hoofdzakelijk aangewezen op
kristaldioden. Hiervoor komen alleen de allerbeste in aanmerking. Germaniumdioden doen
absoluut niets meer en vacuum-diodes bestaan alleen voor het meten van grote zendenergieën. Van de siliciumdioden zijn alleen die uit de 1N23 reeks bruikbaar. Het gevoeligste is
de 1N23B. Deze dioden zijn zeer teer, zowel mechanisch als elektrisch. De energie van een
klystron kan een kortgesloten kristal vernielen, maar ook. het inzetten, wanneer degene die
dat doet, toevallig een beetje spanningverschil heeft t.o.v. de kristalhouder.
Bij gebruik van een golfpijp wordt het kristal dwars in de pijp gemonteerd, een kant verbonden
met de wand, de andere zijde wordt naar buiten uitgevoerd en geeft de gedetecteerde energie.
Men kan een dergelijk kristal ook als mengdiode gebruiken. I.p.v. een lf-versterker volgt dan
een MF-versterker.

De geografische situatie tussen KC en CX.
Direct contact op centimetergolven is moeilijk wegens de vele gebouwen en fabrieken die het
zicht belemmeren. Reflectie via de gashouder kan echter hopelijk uitkomst brengen. (Het
'koperen gordijn' is een hoogspanningsleiding, welke een sterk afschermende invloed blijkt te
hebben op de 80 en 40 meter band.)
Praktische resultaten.
Het eerste contact op 3 cm was niet erg spectaculair. Er werd een QSO gevoerd over ca. 6
meter afstand. KC met toongemod. telegrafie, CX met fone. We hebben maar geen QSL
gestuurd.
Om een goede indruk te krijgen van de doelmatigheid van de antenne was het noodzakelijk er
op uit te trekken met een detector en een hoofdtelefoon. We hadden het geluk, dat de Zaan
dichtgevroren was. Vanuit het raam van de shack van KC was het mogelijk, een geweldige
ijsvlakte te bestrijken met onze antennes. Door op verschillende plekken de veldsterkte te
vergelijken, konden de afmetingen van de stralingskegel van de zender bepaald worden.
Het bleek mogelijk, door aan ontvangst- en zendzijde een reflector te gebruiken, met een
siliciumdiode (1N23B) en een gevoelige hoofdtelefoon met 0,02 watt zendenergie, ontvangst
te krijgen tot ca. 300 meter afstand. Met tussenschakeling van een lf-versterkertje (standaard
gehoortoestel) kon deze afstand vergroot worden tot ca. 600 meter. Het is niet waarschijnlijk
dat men ooit betere resultaten kan verkrijgen met deze 'recht-uit'-methode. De spanningen op
het detectorkristal liggen tenslotte zo laag, dat er geen detectie meer optreedt. Er zijn speciale
detectorkristallen die veel gevoeliger zijn, maar die zijn natuurlijk nergens te koop.

De enige oplossing is het gebruik van een super. Het is duidelijk, dat aan een super op 10 GHz
bijzondere eisen worden gesteld. Stabiliteit is er een van. Met doppier- en FM-radar kan men
echter al resultaat behalen zonder te veel afhankelijk te zijn van de stabiliteit van de oscillator.
De detectordiode is in de golfpijp gemonteerd op dezelfde plaats waar de klystron naar binnen
steekt. Het diodekristal is echter dwars t.o.v. de klystroncoax-pen zodat slechts een minimale
energie door de detector verloren gaat.
Als men de repeller van de klystron injecteert met een kleine bromspanning, zal de output FMgemoduleerd worden. Volgens het principe van de FM-radar kan men dan grote objecten
'waarnemen'. Zowel van KC als van CX uit is het mogelijk reflecties op te vangen van de grote
Zaandamse gashouder op ca. 1,5 km afstand.
Als men het signaal van de detector zichtbaar maakt op een electronenstraaloscillograaf (zie
foto) dan kan men duidelijk de interferentietoon op de bromspanning onderscheiden. Hoe
verder het doel verwijderd is, hoe hoger deze toon is.

Een oscillogram dat veel moeite heeft gekost. Brom met interferentie tengevolge van reflectie
tegen de gashouder. Dit oscillogram werd opgenomen bij PA0KC
Deze proef is wel belangrijk, omdat hij bewijst, dat het dus mogelijk is om met ca. 20 mW en
een eenvoudige super zonder mf-versterking reflecties op te vangen van voorwerpen op vrij
grote afstand. Dit geeft ons dan ook het vertrouwen, dat het mogelijk moet zijn, om langs
deze gashouder een verbinding tot stand te kunnen brengen tussen CX en KC. Dat dit tot op
heden nog niet gelukt is, komt waarschijnlijk door de onstabiliteit van de zender- en
ontvangeroscillator onderling. Er staat echter een ontvanger op stapel met zeer brede band en
hoge mf-versterking. Door de aanwezigheid van de Zaanse industrie is het helaas niet
mogelijk, de antennes van CX en KC rechtstreeks elkaar te laten 'aankijken'. Een verbinding
via de gashouder wordt dus op deze frequenties waarschijnlijk wel een noodzakelijkheid.
Een voeding en modulator voor klystron-oscillatoren
De voeding van een klystron is niet zo eenvoudig als die van een triode-oscillator.
De spanningen moeten heel stabiel gehouden worden, omdat anders de frequentie en de
afgegeven energie met de voedingsspanningrimpel gemoduleerd zijn.
Een spanningsverandering van een volt op de repeller geeft een frequentieverandering van
meer dan 2 MHz. Bovendien vormt de trilholte met aanhang meestal een groot metalen
oppervlak, en een tik van een gestabiliseerd PSA is niet om naar te verlangen.
Dat wil dus zeggen, dat we dan de trilholte moeten aarden. De coax-output kunnen we dan
tenminste zonder gummihandschoenen benaderen. Dat betekent, dat de minleiding van het
voedingsapparaat 300 V of meer spanning heeft t.o.v. massa. Electrolyten moeten dus
geïsoleerd opgesteld worden, liefst bedekt met isolatiemateriaal. Men is gauw geneigd een
elco-buitenkant als `dood' te beschouwen. De repellerspanning komt nog boven op de
trilholte-spanning. Een haywire-constructie is dus niet aan te bevelen.

Voor metingen hebben we vaak een amplitude-gemoduleerde HF-trilling nodig. Een klystron
kan geen nette amplitudemodulatie opbrengen zonder FM. En absorbtiemodulatie is wel wat
ingewikkeld. Maar 3 cm is niet uitsluitend voor grammofoonmuziek en we kunnen het best af
met een 100 pct. gemoduleerd signaal, dat dan d.m.v. een rechthoekspanning gemoduleerd is.
Het scheurende geluid van een rechthoek-spanning is vooral bij langdurige metingen, niet zo
irriterend als dat van een nette sinusspanning. We voeren de rechthoekspanning met de
gelijkspanning toe aan de repeller. De negatieve repellervoorspanning stellen we zo in, dat de
rechthoek-spanning de klystron in en uit oscilleren brengt. Deze instelling is niet zo moeilijk.
We beluisteren het gedetecteerde signaal, en regelen dan voorspanning en rechthoekspanning
af op maximaal laagfrequente ouput.
Ter controle kan men dit ook nog bekijken op een oscillograaf.
Het voedingsapparaat (zie schema) is geconstrueerd met het bovenstaande in gedachten.
De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden. Er zijn geen kritische onderdelen, en de EL41 kan
zonder verdere wijziging vervangen worden door een 6TP, 6L6 of iets dergelijks. Een VR65
doet het net zo goed als een EF42, en de neonstabilisatoren en gelijkrichters zijn evenmin
speciaal voor dit werk uitgezocht.

Voeding voor een klystron oscillator.
De spanning voor de repeller wordt geleverd door een halvegolfgelijkrichter, de 6H6. Deze
spanning wordt gestabiliseerd door de neonstabilisator VR150. Met R13 is de repellerspanning
instelbaar. Wordt de HF-output gemoduleerd, dan komt hier via C5 een 1000 Hz rechthoekspanning bij, die regelbaar is met R14.

De spanning voor de trilholte wordt electronisch gestabiliseerd. De spanning over de
stabilisator van 60 V wordt als vergelijking gebruikt. Deze moet dus heel stabiel zijn, omdat
anders de trilholtespanning ook niet stabiel is. De trilholtespanning is te variëren van 150 V tot
600 V. De afgenomen stroomsterkte mag natuurlijk niet te groot worden, anders smelt de
seriebuis EL41.
Omdat een electronisch gestabiliseerd voedingsapparaat een heel erg sterk tegengekoppelde
gelijkstroom-versterker is, geeft een beetje faseverschuiving al gauw een heleboel wild
generen. Daarom kan het zijn dat u C6 moet aanbrengen, wijzigen, wegnemen of zo iets.
Een mooi constante uitgangspanning verbergt vaak een gemene parasiet. Luister maar eens
met een omroepontvanger in de buurt van het voedingsapparaat.
Natuurlijk kunt u het gestabiliseerde voedingstoestel ook voor andere dan microgolfdoeleinden gebruiken. Photomultipliers bijv. eisen een stabiele 600 V. Bij het bepalen van
buiskarakteristieken is soms een hele reeks stabiele instelbare spanningen nodig. En bij het
zichtbaar maken van buiskarakteristieken op het scherm van een oscillograaf hebben we
meteen de rechthoek-spanning nodig voor de twee negatieve roosterspanningen.
Waar vinden we eventueel nog een klystron?...of de vervanger?
Op het industrieterrein te Brugge,bestond vroeger niet alleen een Philips-bedrijf dat kleurenTV’s vervaardigde, maar ook een afbraakfirma “Van Heyghen”,die grote schepen sloopte, en er
dus ook de scheepsradar uit verwijderde, waar OM’s, uit zo’n radar, de klystron konden halen.
Deze diende als plaatselijke oscillator voor de radar-ontvanger, terwijl een magnetron de
zendbuis was. Er blijkt nog een ‘Van Heyghen recycling’ te bestaan in Gent. en ‘Van Heygen
staal’ te Evergem, maar van de scheepsafbreker te Brugge is niets meer terug te vinden,en
Philips Brugge bestaat ook niet meer. De klystron is vervangen door de ‘gunn-diode’ in UHFschakelingen. Daarom zullen we in hetgeen nu volgt, het in de eerste plaats hebben over de
eigenschappen van die diode, dan de gunn als oscillator bekijken, en vervolgens de gunn,
toegepast in Amateur Televisie (ATV) op 10000 MHz of 3 cm.

Anabel White (UA1OJ), met achter haar rechter arm, een zelfgebouwde lineaire HF versterker
met Russische buizen zoals GU-7B en GU43B. Ze experimenteerde ook met Russische Gunndioden, waarover hieronder meer.
Er blijkt dat we bij de Russen moeten gaan aankloppen om goede en goedkope Gunn-dioden te
vinden, voor onze UHF-technieken en toepassingen.
Voorbeeld:

Twee Gunn-dioden van Russische makelij (rechts).
Russische Gun- diode als oscillator ingebouwd in een korte, op het einde afgesloten
golfgeleider (links).
Microgolf Gunn-dioden zijn vrij klein. De schroefdraadzijde van de rechtse diode wordt gebruikt
voor de verbinding met een koellichaam voor de dissipatie, en maakt daarbij ook een goed
elektrisch contact met het koellichaam.
Waarom kiezen voor de 10000 MHz of 3 cm amateurband?
Zichtlijn- voortplanting van microgolven, waarbij de zendantenne, de ontvangstantenne ‘ziet’
aan de horizon, biedt een betrouwbare en voorspelbare communicatie, onafhankelijk van de
zonne-energie of de weersomstandigheden.

Links: Ron, N01VN won een contest na 266 gemaakte QSO’s op 10 GHz met als grootste
overbrugde afstand 1450 km.
Rechts: Bernie,W4SW overbrugde als grootste afstand 66 km tijdens een QSO met KA4CKI,in
een contest op 10 GHz
Uitgebreide verre afstand communicatie kan bereikt worden met behulp van één, twee of
meer microgolf repeaters. Bovendien laat de grote bandbreedte van deze repeaters, meerdere
soorten communicatie tegelijkertijd toe. Het volgende voorbeeld kan dit verder verduidelijken.
Stel dat twee amateurs leven in stedelijke gebieden, gescheiden door een of twee bergen.
Zij willen een fast-scan-tv repeaterstation installeren. Hoewel daarvoor een deel van de 70-cm
band (420 MHz tot 432 MHz) zou kunnen dienen, zou dit dure filters en duplexers voor een
effectieve werking vereisen, en tevens zou men slechts éen enkel zendsignaal tegelijk kunnen
verwerken. Een frequentieband-omzettende fast-scan repeater, die werkt met een ingang van
70 cm, en een uitgangsvermogen op 23 cm (1240 MHz) of 13 cm (2300 MHz), zou de
problemen en de kosten van speciale filters en diplexers wat kunnen verlichten. Echter, zou de
werking nog steeds beperkt zijn tot slechts één zendsignaal tegelijk.
Een diplexer kan als een belangrijk onderdeel gekoppeld worden aan een zend/ontvangst
systeem en de antenne daarvan. Een diplexer is een passief element, dat het zendsignaal
leidt naar de antenne en niet naar de ontvanger in een zend/ontvangst installatie, en
anderzijds signalen die opgevangen zijn door de antenne, leidt naar de ontvanger en niet
naar de zender. We hebben in hetgeen voorafgaat reeds dergelijke opstellingen bekeken met
PIN-dioden als halfgeleider- schakelaars. Een diplexer is niet volmaakt en, kan dus enig
weglekken vertonen van de signalen naar niet bedoelde poorten, maar het weglekken wordt
sterk verzwakt, indien de diplexer goed ontworpen is. De lekkage zal geringer zijn indien de
zender gestuurd wordt door een PLL (= fasevergrendelde stabiele frequentieopwekker), en de
mengtrap in de ontvanger door een VCO (spanning gecontroleerde [plaatselijke of lokale]
oscillator.
Vooruitdenkend, kunnen de twee amateurs een goedkoop 10 cm (2300 MHz) of 3 cm (10000
MHz of 10 GHz). "minimalistisch" repeaterstation opstellen, voor het doorgeven van hun
signalen over het bergachtig gebied.
Op een later tijdstip, kunnen andere amateurs lid worden van deze activiteit door het
toevoegen van de juiste microgolf ingangs-schakelingen aan hun zend-ontvangst apparatuur.
Door elke nieuwe toevoeging kan dit initiatief uitgroeien tot een netwerk volgens een multioperator systeem. OM’s die op een appartement wonen met een klein balkonnetje, en geen
plat dak of tuin hebben om een beam te installeren, zouden via een straalverbinding op 10
GHz, en de tussenkomst van een PC met wat hardware en de gepaste software en
besturingen, vanop afstand kunnen gebruik maken van de beam’s van een clubstation.
Een niet te versmaden verbetering van amateur-radiocommunicaties voor de klein behuisden,
en hun toegang tot de gewone HF banden tussen 3,5 MHz en 30 MHz. In de huidige toestand,
zijn appartement-bewoners als OM’s te sterk beperkt in hun DX-mogelijkheden.

Deze toestand kan verbeterd worden door eenvoudige en goedkope 10 GHz apparatuur te
installeren. Waarom gebeurde dit niet eerder? Russische YL’s zijn ons daarin voorafgegaan,
zoals de volgende:

Ter herinnering: enkele bruikbare banden:
2m = 144 - 148 MHz
13 cm = 220 - 225 MHz
70 cm = 420 - 450 MHz
46 cm = 860 - 890 MHz
23 cm = 1240 - 1300 MHz
Commerciële weersatellieten:
L-band: 1,2 tot 1,8 GHz.
C-band: 3,4 tot 4,2 GHz,
en 5,9 tot 6,4 GHz
MDS band (Multiband Distributie Systemen).
2 100 - 2200 MHz
10 cm = 3300 - 3500 MHz
Satelliet TV band (Amerikaanse norm):
3 700 - 4200 MHz
5 cm = 5650 - 5925 MHz
3 cm =10000 - 10500 MHz
X band
10500 - 10600 MHz
15 mm = 24000 - 24500 MHz
K band
48000 - 48500 MHz

Een 10 GHz zender, door Dave Nelson, gepubliceerd in Feb. 2005; bijgewerkt in
Dec : 2008.
Het zou moeilijk zijn een nog eenvoudiger SHF zender te bouwen, dan deze van het
volgende schema. Hij is bedraad op veroboard. De 500 Ω regelbare weerstand,
waarmee de frequentie ingesteld wordt, door de klemmenspanning van een Gunn diode bij te regelen, is een 10 asverdraaiïngspotentiometer, dus een helipot fijnregelaar. Q1 is een algemene transistor, waarvoor ongeveer elke npn kan dienen.
Hier werd gekozen voor een
2SC945. De caviteit waarin de Gunn-diode opgesteld is, met de in het verlengde
daarvan gemonteerde hoorn-antenne, zijn tweedehands op het internet gevonden, als
afbraak van een garagedeur-opener, of een inbraakbeveiliging.

De voedingsgelijkspanning over de twee klemmen van de Gunn -diode mag nooit hoger
worden dan10 V, anders brandt ze door.
De schakeling is gebaseerd op een uitvoering die verschenen is in Ham Radio
Magazine van januari 1979. Een gestabiliseerde voeding met het regel-I.C.
LM317 speelt een belangrijke rol door het leveren van een regelbare gelijkspanning
als voedingsspanning voor een Gunn-diode oscillator, die dan in FM gemoduleerd
wordt door een microfoon-stem gestuurde laagfrequent generator met het IC.555.
De componentenwaarden rond de 555 zijn zodanig gekozen, dat dit I.C. een 1 kHz
toon voortbrengt.
De FM spanning heeft een zwaai die 150 kHz breed is, het is dus geen NBFM, maar
WBFM. (wide band i.p.v. narrow band FM), dus van goed verstaanbare kwaliteit na
ontvangst door de bestemmeling.

De stem-gestuurde toongenerator wordt ingeschakeld met een drukknopschakelaar S,
maar dat kan evengoed een schuifschakelaar of een wipschakelaartje zijn. Zowel de
gesoldeerde bedradingszijde als de componentenzijde van de zender, zijn hier
voorgesteld.
Negatieve weerstand oscillatoren.
Veel materialen en samengestelde elementen vertonen een negatieve weerstand. In dit geval
zullen we het hebben over het Gunn-effect, vernoemd naar zijn ontdekker. De volgende
stroom= f(spanning) karakteristiek van een geschikt stuk halfgeleidermateriaal toont hoe de
stroom door het materiaal afhankelijk is van de er over toegepaste spanning, maar wel op een
bijzondere, niet lineaire wijze.

Stoom = f(spanning) karakteristiek van een Gunn diode.
Verschillende soorten halfgeleiders vertonen dit effect, in het bijzonder gallium-arsenide
(GaAs) en indium-fosfide (InP). Hiermee kan men een diode maken met een stukje van dit
materiaal, dat op de gepaste wijze gedopeerd is, en met twee elektrische contactpunten op de
twee tegenovergestelde uiteinden.
Er zijn twee manieren om de weerstand van een toestel, schakeling of stuk materiaal te
definiëren. In de meeste gevallen maakt men gebruik van de statische weerstand R= V/I,
maar men kan ook zijn toevlucht nemen tot de dynamische of differentiële weerstand ΔV/ΔI.

Voor de meeste materialen geldt dat de stroom evenredig is met de op de tweepool toegepaste
spanning. Van dergelijke materialen zegt men dat ze zich volgens de wet van Ohm gedragen
of deze volgen. Kijkend naar de I/V kenmerkende kromme hierboven, ziet men duidelijk dat
dit materiaal niet ohm’s is. Aanvankelijk stijgt de stroom met een toenemende spanning tot
deze een Vpiek bereikt, maar daarna daalt de stroom tot een dal-waarde, zelfs wanneer men de
spanning nog meer verhoogde tot een grootte die men de vallei-spanning noemt: Vvallei.
In het gebied tussen deze twee bijzondere waarden van de spanning, bestaat er duidelijk een
gebied van negatieve weerstand omdat in dit spanningsbereik, de dynamische weerstand
ΔV/ΔI= r <0. Met een Ohmmeter zal men in deze zone nog steeds een statische weerstand
met een zekere grootte meten, positief te beschouwen. Daarom kan het gebruikelijke begrip:
”negatieve weerstand" beter of strikter ‘negatieve differentiële weerstand’ genoemd worden.
De piekspanning wordt ook wel de drempelspanning genoemd, V th afgekort, omdat er een
zekere drempelwaarde van het toegepaste potentiaalverschil moet overschreden worden om
de negatieve weerstandszone te bereiken. Het nut van de negatieve weerstand wordt duidelijk
als we de volgende opstelling bekijken met een standaard resonerende RLC kring, en de
daarbij behorende wisselstroom analyse.

In het negatief weerstandsgedeelte van de karakteristiek ontstaat een sinusoïdale
wisselstroom die aangroeit in amplitude omdat de weerstand van de kring negatief is, en
daardoor de kringverliezen opheft.

De stijging zal slechts stoppen op het ogenblik dat ze begrensd wordt door de grootte van de
op de schakeling toegepaste voedingsspanning (rond de 8 volt bij de meeste Gunn-dioden).
Een negatieve weerstandswaarde betekent dat α in de formule positief is. Daardoor zal de
amplitude en energie van de opgewekte trilling exponentieel groeien met de tijd met een limiet
gesteld door de grootte van de voedingsspanning. De volgende figuur toont hoe de
dynamische weerstand van de Gunn met de RLC-kring combinatie afhankelijk is van de
spanning over de diode.

In plaats van een RLC-parallelkring te gebruiken in de oscillatorschakeling zoals hierboven, kan
men even goed een RLC seriekring toepassen. In dat geval wordt een gelijkspanning
toegevoerd naar de diode over een HF smoorspoel die het opgewekte HF verhindert weg te
vloeien over de voeding. De grootte van de over de diode toegepaste voorspanning of
polarisatiespanning wordt dan opnieuw zo geregeld dat de diode gaat werken in haar negatief
weerstandgebied.

De totale dynamische weerstand van de opstelling is R= RL + r {V} <0. De oscillatie maakt
dat de diodespanning heen en weer zal slingeren rond V voorspanning. Deze schommeling groeit tot
ze uiteindelijk eindigt in het gebied waar r> 0. In dat r> 0 gebied van de energie, neigt de
trilling er toe te verkleinen door de resistieve dissipatie in de eigen weerstand van de kring.

De constante amplitude van de trilling wordt bereikt op het ogenblik dat R L + r(i)= 0.Hierin is
r(i) de grootte van de negatieve weerstand (r{ Vvoorsp}) in het negatief gebied, en RL de
weerstand die de oscillatieschakeling ziet als belasting. Er zal dus aan twee voorwaarden
moeten voldaan zijn om oscillatie te laten plaatsvinden, namelijk R L + r{i)= 0 en de
aanwezigheid van een RLC trilkring zonder al te veel eigen inwendige verliezen, die er kan voor
zorgen dat een trilling wordt opgewekt met pulsatie

ω

1
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Weerstand van de Gunn-diode in functie van de grootte van de oscillatie-stroom.
Het hoogfrequent vermogen Puit, dat opgewekt wordt door de negatieve weerstand oscillator,
heeft een grootte die bepaald is door een voor(gelijk-)spanningsvermogen Pin= I*Vvoorspanning.
Volgens het principe van behoud van energie, is vereist dat P in ≥ Puit, waaruit volgt dat de
negatieve weerstand zone nooit zal kunnen aanvangen op of vanaf nul volt.
Dit betekent ook dat men aan het systeem voldoende energie moet toevoeren, zodat
Vvoorspanning > 0.
Dit komt er op neer dat de gemiddelde stroom en spanning altijd hetzelfde teken zullen
hebben, dat wil zeggen dat de statische weerstand van de gehele opstelling altijd positief zal
zijn.
Mogelijk voorbeeld van opstelling van een Gunn-diode oscillator:

Dergelijke oscillatoren zijn bruikbaar tot in het microgolf Terahertz gebied.
De metalen coaxiale trilholte vervangt de RLC-resonantie kring. De omvang en afmeting van
deze holte bepaalt de tijdfase vertraging die de resonantiefrequentie bepaalt.
Elke schommeling die door de diode veroorzaakt wordt, verplaatst zich van de benedenkant
van de holte waar de diode opgesteld is, naar boven, en wordt weerkaatst op dat uiteinde en
teruggezonden naar beneden, zodat indien de lengte van de cilinder L is, de golf zal
teruggekeerd zijn na een tijd t= 2*L/c.
Hierin is c de lichtsnelheid binnenin de caviteit die met lucht gevuld is, met
diëlectriciteitsconstante εr=1, dus geen vertraging. De oscillator zal dus trillen op een
frequentie, gelijk aan f= c*n/2*L, waarin n het aantal halve golven is binnen de holte op een
bepaalde frequentie.
Vermits L in de noemer staat van de frequentie uitdrukking, is het duidelijk dat men de
trilholte zo kort mogelijk zal maken om trillingen met een echt zeer hoge frequentie te kunnen
opwekken. In de praktijk zal de diode een tijd t d nodig hebben om te reageren op wijzigingen
in de spanning. Deze tijd wordt bepaald door de fysische processen die het Gunn-effect
veroorzaken. Indien de diode een weergavetijd t d nodig heeft om met snelle respons te
reageren op een toename van de spanning, en t d voor een afname, kan men niet verwachten
dat de schakeling zal oscilleren op een frequentie hoger dan
fmax = 1/ 2*td.
Dit betekent dat de oscillator alleen kan werken op frequenties, bepaald door 1 ≤ n ≤ L/c*t d.
Indien L/c* td = 1
bekomt men een oscillatiemodus, waarbij n= 1, d.w.z. dat het systeem niet zal kunnen trillen
op een lagere frequentie, omdat de holte te kort is om dat mogelijk te maken.
Anderzijds zal de schakeling niet oscilleren op een hogere frequentie omdat de diode te traag
is, wegens een te lange responstijd td.

Dit zijn kleine uitvoeringen van Gunn-dioden, want de maten rechts staan in millimeters.
Een aantal Gunn-dioden hebben een responstijd die varieert met de grootte van de er over
toegepaste spanning, dus kan men de trillingsfrequentie elektronisch afstemmen door het
aanpassen van de grootte van de voorspanning. Door deze te veranderen, wijzigt dan t d en
verandert f dan ook. Aangezien de diode I/V karakteristiek gebogen is, dus niet rechtlijnig,
zullen de oscillatiestromen en -spanningen in de schakeling niet echt sinusvormig zijn. Toch zal
het systeem ook genereren op harmonischen van deze frequentie en dat maakt veel goed,
want de harmonischen zullen een betere golfvorm hebben. Conventionele GaAs Gunn-dioden
kunnen niet oscilleren boven ongeveer 65 GHz, maar ze worden via harmonischen toch
toegepast als 90 tot 140 GHz bronnen.

PA0KKZ. Een eenvoudige transceiver voor 10 GHz
De Gunn-oscillator kan gebruikt worden als zender, maar ook als locale oscillator voor de
ontvanger. De oscillator kan ook als zelf-oscillerende mengtrap gebruikt worden:

Het nadeel is echter dat het ruisgetal slecht is. Ik heb een ruisgetal gemeten van 25 dB,
overeenkomend met een gevoeligheid van -80 dBm. Om een beter ruisgetal te krijgen kan
men een enkele mengtrap, een balansmengtrap of een magic-tee-mengtrap, toepassen:

Het antenne-signaal komt in de zijtakken van de magic tee en er ontstaat een
electromagnetische trilling die in beide takken met elkaar in fase is. Het signaal van de Gunnoscillator verdeelt zich eveneens over beide takken van de magic tee. Een eigenschap van de
magische T is, dat het antennesignaal niet in de Gunn-oscillator kan komen en het signaal van
de Gunn-oscillator niet in de antenne. Door het niet-lineaire gedrag van de dioden treedt
menging op van antennesignaal en Gunn-oscillatorsignaal. De verschilfrequentie is het
gewenste m.f. signaal. Over de voorversterker volgen nog voorbeelden. Als dioden kan men
gebruiken: de 1N23 reeks, BAW95, AAY39, BAV96, CV2154. De diodestroom moet 0,4 tot 0,7
mA zijn met een maximum van 1 mA.
Over mijnheer Gunn (door Raynet Repair Services & Circuit Design, april 2016 ).
Gunn diodes worden vernoemd naar J. B. Gunn van IBM die in 1963 een fluctuerende stroom
ontdekte, tijdens het testen van een stuk Gallium-Arsenide (GaAs). Gunn merkte op dat
ogenblik niet op dat hij te doen had met trillingen op microgolf frequenties, en hij dacht er ook
niet aan zijn waarnemingen te laten dienen om met GaAs een microgolf oscillator te maken
omdat hij op zoek was naar ruis in halfgeleiders, en niet dacht in de richting van hoogfrequent
toepassingen. Niettegenstaande dat, sprak men over het resultaat van zijn opzoekingen, als
over “het Gunn-effect”. Achteraf zou blijken dat de Gunn-diode wel die naam gekregen had
omdat ze twee aansluitingen vertoont.

In werkelijkheid heeft ze echter geen pn-overgang zoals normale dioden. Zonder pn-overgang
kan er dus ook geen sprake van zijn, de Gunn-diode toe te passen als detector, gelijkrichter of
frequentievermenigvuldiger, om maar enkele toepassingen te noemen. Gunn dioden zijn op de
uiteinden niet voorzien van draden, maar korte aansluitvoorzieningen. Dit maakt dat ze een
geringe eigen inductie en capaciteit bezitten, belangrijke eigenschappen om te kunnen
presteren op UHF en SHF. Zo geeft bijvoorbeeld Microsoft Associates over een eigen capaciteit
van 0,22 pF en een zelfinductie van16 nH op 10 GHz.

De natuurkundige J.B. Gunn die bij IBM in 1962 de bijzondere eigenschappen van deze
halfgeleider ontdekte had in feite helemaal niet de bedoeling een bijzondere diode te bouwen,
maar voerde proeven uit om de sterkte van de ruis te meten die teweeggebracht werd,
wanneer hij een stroom stuurde doorheen een stukje galliumarsenide kristal.
Experimenterend had Gunn opgemerkt, dat een stroomimpuls door het kristal gejaagd,
onstabiel werd indien de toegepaste voorspanning steeg boven een bepaalde
drempelpotentiaal. Gunn vermoedde dat een negatieve weerstand verantwoordelijk was voor
dit ongewone gedrag. Omdat sommigen wensen te benadrukken dat een Gunn geen echte
diode is in de p-n zin van het woord (bestaande uit halfgeleidermaterialen, zoals silicium (Si)
en germanium (Ge).
In zuivere vorm met ladingsinjectie door doperingen), hebben ze verkozen deze
samengestelde halfgeleider ‘TED’ te noemen als afkorting van ‘Electron Transfer Device’, dus
een bouwsteen waarbinnen elektronen overgedragen worden. Of dit een goede omschrijving is,
valt te betwijfelen omdat er zonder twijfel nog andere soorten ‘TED’s zijn, die ook aan deze
definitie voldoen.
TED’s worden gemaakt uit verbindingen van halfgeleiders, dat wil zeggen uit materialen die
chemische verbindingen aangaan, waarbij dus minstens twee chemische elementen betrokken
zijn.
Voorbeelden zijn galliumarsenide (GaAs), indiumfosfide (InP), en cadmium telluride (CdTe).
Hiervan is GaAs is de meest gebruikte.
N-type GaAs gebruikt in TED samenstellingen, zijn gedopeerd tot een niveau van 10 14 tot1017
ladingsdragers per vierkante centimeter kristal, op kamertemperatuur (373° K). Een typisch
TED-staal, bruikbaar als Gunn-diode, bestaat bv. uit een 30 μm lang kristal met een vierkante
doorsnede van 150 X 150 μm.

