Versterkers, oscillatoren, zenders en ontvangers voor 23 cm,
70 cm en 2 m, door Willy Acke, ON4AW.
Deel 5
B. Gunn verklaarde in zijn publicatie over zijn opzoekingswerk over het gedrag van een GaAs
kristal: “Boven een kritieke spanning, overeenkomend met een elektrisch veld van 2000 tot
4000 V/cm, werd in functie van de tijd.in het GaAs een fluctuatie vastgesteld, in de vorm van
een periodieke oscillatie gesuperponeerd op een impulsvormige stroom”.

“De periode van de trilling was omgekeerd evenredig met lengte van het kristal en gelijk aan
de looptijd of transit tijd van de elektronen tussen de twee elektroden. Hun berekende snelheid
bedraagt iets meer dan 107 cm/s. Het piekpuls microgolfvermogen dat het GaAs kristal
afleverde, was 0,5 Watt op 1 GHz en 0,15 W op 3 GHz, overeenkomend met 1tot 2% van de
het impuls ingangsvermogen”.
De stroomchommelingen zijn voorgesteld op de volgende figuur.

Deze golfvorm kwam tot stand door een spanningspuls van 16 V amplitude en 10 ns duur in
een stukje GaAs van 2,5 x 10-3 cm. De oscillatie frequentie bedroeg 4,5 GHz, en de gemeten
weerstand van het kristal,16 Ω.
Radio amateur toepassingen, door C.L. Houghton WB6IGP.
Omdat Gunn dioden goed werken met een lage voedingsspanning, geleverd door batterijen, of
een eenvoudige gestabiliseerde voeding,zijn ze geschikt als microgolf generatoren die een laag
vermogen (enkele-milliwatt) afleveren in zenders-ontvangers, “Gunnplexers” genoemd.
Een geringe gelijkspanning (kleiner dan 12 volt,meestal 7 tot 8 V), die goed gemoduleerd kan
worden, voedt de diode. De diode is gemonteerd binnen in een golfgeleider die (met een
metalen plaat) afgedicht is op één uiteinde, zodat daardoor een trilholte ontstaat, en het ander
uiteinde voedt een hoornantenne. Een extra mengdiode wordt in de golfgeleider geplaatst, en
deze is verbonden met een FM ontvanger om te luisteren naar de andere amateurstations.
Gunnplexers vindt men meestal in de 10 GHz en 24 GHz amateur banden,en worden onder
meer op internet goedkoop door eBay aangeboden. Voorbeeld met de meest essentiële delen
van zo’n Gunnplexer:

De irisplaat wordt gebruikt om de grootte van de Gunn trilholte af te bakenen, en helpt de
oscillator te stabiliseren, door de invloed van handaanrakingen te verminderen,net zoals van
andere capacitieve invloeden van voorwerpen in de omgeving. De grootte van de iris-opening
bepaalt hoeveel UHF, gegeneerd door de Gunn-diode, de mengdiode bereikt. Met behulp van
een afstemschroef kan de injectie op de mengdiode ingesteld worden voor het optimaliseren
van het beste ruisgetal. Deze instelling valt meestal ook samen met het grootst mogelijk UHF
of SHF uitgangsvermogen van deze opstelling.
Wisseloplossing voor de ontvangst: hieronder volgt een schema van een locale oscillator, die in
een superheterodyne opstelling, een 1N23 mengdiode kan sturen, zodat deze mengt met het
op de antennehoorn invallend signaal.
Niet alle onderdelen en kringen zijn voorgesteld.

Hoog vermogen Gunn dioden,met een behuizing stijl 118,voorzien van verzilverde koperen
aansluitklemmen, zijn geschikt om te werken binnen trilholten die gedimensioneerd zijn om te
werken op 10 GHz. In combinatie als zenddiode met een 1N23 als ontvangstdiode,leveren deze
Gunn-dioden een vermogen af van 50 tot 100 mW (15 tot 20 dB) en ze kosten 5 euro per
stuk. Rond dezelfde prijs betaalt men voor Gunn-dioden die nog hogere vermogens afleveren
op 6 GHz, 10 GHz en 18 GHz.
Het uitgangsvermogen varieert wel met de binnenafmetingen van de trilholte.
In 73 Magazine van januari 1989, vinden we het volgende interessante idee, om met de
70igste harmonische van 146 MHz uit een 2 meter transceiver, te kunnen uitzenden en
ontvangen op de 3 cm band, namelijk op 10,22 GHz d.m.v. een andere, volwaardige 3 cm
zender-ontvanger.

Gedetailleerder verklaring over de werking van een Gunnplexer.
Een Gunnplexer radiocommunicatiesysteem is een combinatie van een microgolf oscillator,
gebaseerd op een Gunn-diode, een mengtrap, een laagfrequent versterker, een microfoon, en
een breedband FM-ontvanger. Er bestaan een aantal variaties op dit thema, maar elke
Gunnplexer bestaat uit minimaal deze componenten.
In Gunnplexers die werken op 10 GHz en hoger (24 GHz), wordt het gehele microgolf actief
werkend gedeelte ingebouwd in een golfgeleider, waarop meestal een hoorn-antenne
(eventueel een parabool-schotelantenne) is aangesloten.
Voorbeeld van een dergelijke typische fysieke indeling en opstelling:

De beste waarde van de bedrijfsspanning die toegepast wordt over de twee klemmen van de
Gunn-diode bedraagt ongeveer drie maal de drempelspanning V th. Gunn’s kunnen ontworpen
en gemaakt worden om te oscilleren tot 100 GHz, en amateur Gunnplexers werken met een
nominale 75 kHz afwijking, deviatie of frequentiezwaai op FM-gebied, hetgeen resulteert in
200 kHz bandbreedte met een goede audiokwaliteit. Hoe wordt de Gunn oscillator
gemoduleerd? We moduleren het signaal in frequentie met een zwaai van 75 kHz voor
spraakcommunicatie, en er zijn twee manieren om dit te doen. De ene heet "duw" -modulatie
en de andere " trek” –modulatie. De duw- techniek moduleert de voorspanning van de Gunndiode. De duw-gevoeligheid op 10 GHz Gunn’s bedraagt 10 MHz/V of meer. Dit betekent dat
men voor een FM frequentiezwaai van 75 kHz slechts 7,5 mV van de modulatiespanning nodig
heeft. Hoewel het duwen, ook de amplitude moduleert van de oscillatie,is de in dit
geval,daaruit voortvloeiende ongewenste vervorming, onmerkbaar klein.
Bij het aanpassen van een tweedehand’s Gunn systeem, zoals voor een appel en een ei
gekocht op een rommelmarkt, of bij eBay op het internet,(zoals een SHF deuropener) is de
duw-modulatie, de aangewezen toe te passen modulatie-methode. "Trek-modulatie" heeft
betrekking op het wijzigen van de reactantie, of van de belasting van de trilholte of
golfgeleider, waarbinnen de oscillator opgesteld is. De aangewezen weg hiervoor, is het
plaatsen van een varactor-diode binnen de golfgeleider dichtbij de Gunn-diode, in feite het
best op een halve golfgeleider- of caviteit- golflengte λg Varactoren worden zo gekozen, dat
hun parameters geschikt zijn voor het frequentieafstembereik, en voor de gewenste
modulatiediepte,in dit geval ook de grootte van de FM frequentiezwaai.
De capaciteitsvariatie van de varactor of capaciteitsdiode, wordt ingesteld d.m.v. de grootte
van een gelijkspanning, die geregeld wordt met een meerdere-asverdraaiingen potentiometer
of helipot. Het gemoduleerde signaal verlaat het einde van de golfgeleider,stroomt door naar
de antenne, en wordt door deze uitgestraald.

Breedband operatoren verkiezen vertikale antenne- polarisatie, waarbij de smalle afmeting van
de golfgeleider vertikaal moet opgesteld zijn. Daarvoor is de hoornantenne beter geschikt dan
een schotelantenne met parabool. Kiest men toch voor deze laatste, dan is 50 cm diameter
van de schotel geschikt voor 10 GHz.
De ontvangst door een Gunnplexer, is gebaseerd op een mengdiode. Het is mogelijk om de
Gunn-diode zelf als menger te laten werken, en dit wordt gedaan in een aantal van de
goedkope 10 GHz garagedeur-openers, maar om tot beter bruikbare communicaties over
redelijke afstanden te komen,is het beter een afzonderlijke mengdiode voor de ontvangst toe
te passen. Een hoge gevoeligheid Schottky-diode van het barrière-type, is het beste.
Deze wordt eveneens in de golfgeleider gemonteerd, zodat nu een ideaal systeem ontstaat,
waardoor zowel SHF-energie wordt ontvangen als uitgezonden. Deze eenvoudige Gunnplexer is
dus een zender/ontvanger geworden. De mengdiode mengt de uitgaande en binnenkomende
signalen, en produceert de verschil-signalen. Deze middenfrequente spanningen worden
toegevoerd aan een breedband FM-ontvanger, gewoonlijk afgestemd op 30 MHz, die dus in
vele gevallen de middenfrequentie van het systeem wordt. Hoe werkt een circulatiepomp in
een Gunnplexer? In hogere kwaliteit Gunnplexers wordt een circulator toegepast, om de
uitgezonden en ontvangen signalen te scheiden. De interne werking van een circulator berust
op een stuk ferriet, en een magneet die de UHF/SHF-signalen rond de ferriet sturen.
De circulator binnen de golfgeleider “lekt” een kleine hoeveelheid van de zendenergie naar de
menger, net genoeg om de menger juist te laten functioneren. De circulator stuurt verder
zoveel mogelijk van de ontvangen SHF naar de mengdiode.
Deze opstelling verhoogt het rendement van de mengdiode, en verbetert de algemene
prestaties. Als twee Gunnplexer stations communiceren met in de zichtlijn naar elkaar gerichte
hoornantennes, worden hun oscillatoren aangepast om te zenden op verschillende frequenties,
die onderling overeengekomen zijn.
Het typische frequentieverschil wordt meestal gelijk gekozen aan 30 MHz, zodat bv. de
frequenties van zend- en ontvangst station gekozen worden op respectievelijk 10250 MHz en
10280 MHz. Als de twee systemen met hun antenne naar elkaar gericht worden, zullen beide
stations een signaal ontvangen,dat aan de uitgang van hun respectievelijke mengtrap 30 MHz
als middenfrequentie aflevert, in FM gemoduleerd, en dus rechtstreeks te ontvangen en te
beluisteren op een 30 MHz ingangsversterker van een FM ontvanger. Indien men 100 MHz als
verschil kiest, dan is deze middenfrequentie met elke gewone FM ontvanger te ontvangen.
De ontvanger is dus gewoonlijk een conventionele FM radio, gewijzigd om te werken op 30
MHz, of niet gewijzigd om te ontvangen op de gewone FM-band tussen 88 MHz en 108 MHz of
106 MHz. Een interessant voordeel van de Gunnplexer- keuze en -werking, is dat de radio's
‘full duplex’ zijn, dat wil zeggen dat de operatoren zowel tegelijkertijd kunnen spreken en
luisteren.
M en vi n dt Gu n n pl e x e rs t w e ed eh an ds op h et i n te rn et d o o r e Ba y aan g eb od e n ,
on d e r d e v o rm van afg e v o e rd e z og ez e g de D oppl e r r ada r ’ s v oo r d e d et e cti e va n
sn el b ew eg en d e v o o rw e rp en z oal s v o e rtu i ge n op d e w eg , en ga ra g ed eu r op en e r s o f an ti - di ef stal en i n b re k e r s sy st em en . D e a an g eb od en t o est el l en z i e n
e r dan b v. al s v ol gt u i t:

Terug naar de essentie over de Gunn-diode. Schematische voorstelling en bouw van
een Gunn-diode:
Gunn-dioden kunnen vervaardigd worden uit materialen die bestaan uit galliumarsenide
(GaAs), indiumfosfide (InP), galliumnitride (GaN), cadmiumtelluride (CdTe), Cadmium Sulfide
(CdS), Indium arsenide (InAs), indiumantimonide (InSb) en Zinkselenide (ZnSe). De meeste
hedendaagse Gunn-dioden zijn gemaakt van drie lagen expitaxiaal gegroeide galliumarsenide
kristallen. Indiumfosfide Gunn dioden worden ook geproduceerd, maar galliumarsenide komt
het meest voor.
De algemene productiemethode die hierbij toegepast wordt,bestaat uit het laten groeien van
een epitaxiale laag op een n+ substraat, teneinde drie n-type halfgeleiderlagen te vormen,
waarvan twee sterk gedopeerde n+ lagen in vergelijking met de middelste, actieve laag, die
een zwak gedopeerde n- laag is.
Verder zijn er aan de beide uiteinden van de Gunn-diode metalen kontakten aangebracht als
aansluitklemmen.

De inwendige bouw van een Gunn, in tegenstelling tot andere dioden, bestaat dus enkel uit Ngedopeerd halfgeleidermateriaal, terwijl de andere dioden uit zowel P,als N-gedopeerde
gebieden bestaan. Een Gunn geleidt dus niet in slechts één richting en (doorlaat-) zin, en kan
wisselstroom niet gelijkrichten (of op hoge frequenties detecteren) zoals andere dioden.
Dat is de reden waarom sommige bronnen niet de term diode wensen te gebruiken, maar een
Gunn ‘diode’ liever een TED element of structuur noemen, zoals reeds vermeld. De middelste,
dunne laag licht gedopeerde n-laag speelt de belangrijkste rol.

Elektronen bewegen zich van de kathode naar de anode in bundels, groepen of hoopjes, die
’domeinen’ genoemd worden.
Laag I heeft een lage soortelijke weerstand en bestaat uit gallium arsenide substraat 100 μm
dik, waarop de epitaxiale lagen II en III gegroeid zijn in een dampfase reactor.
De weerstand van laag I is 0,001 ohm per cm, en de afmeting van het galliumarsenide
segment kan tot 25 mm in diameter bedragen Duizenden Gunn-diode plakjes kristal kunnen
verkregen worden uit een enkel sneetje dergelijk materiaal (na het zagen of aftekenen met
groeven en uitbreken of uitslijpen), maar de opbrengst varieert sterk, rekening houdende met
de uitval van een aantal onbruikbare chips,na grondig testen van elke diode. Laag II is een
epitaxiaal gegroeide N– laag die gedopeerd wordt tijdens de groei, en daardoor een weerstand
verkrijgt van 0,5 ohm per cm. Dit is de actieve laag van de Gunn-diode, en de dikte bepaalt de
optimale centrale werkfrequentie, variërend van 18 μm op 6 GHz tot 6 μm op 18 GHz.
Een op 10 GHz werkende Gunn-diode bezit typisch een laag II dikte van 10 μm.
Laag III is slechts 1 tot 2 μm dik en is niet echt noodzakelijk voor een goede werking,maar
wordt wel aangebracht omdat gebleken is dat ze zorgt voor een betere werking en een langere
levensduur van de Gunn-diode. Laag III wordt tot stand gebracht na de dopering van laag II,
en vervolgens wordt de onderzijde van laag III met een goudfilm gemetalliseerd teneinde een
goed contact te kunnen maken met de eronder liggende koelplaat. De bovenkant van de
bovenste laag I wordt ook gemetalliseerd om met de bovenste aansluitklem van de diode een
lage thermische en elektrische weerstand te verzekeren.
De gemiddelde oppervlakte van een Gunn-diode bedraagt ongeveer 2 x 10-4 vierkante
centimeters. Dat is zo klein dat een paar honderd op de tafel liggende chips, door een
windstoot zouden weggeblazen worden indien ze niet waren ingekapseld in een gepaste
behuizing. Sommigen blijven echter klein en zijn slechts 1,5 cm lang bij 5 mm of zelfs maar 3
mm diameter.
De volgende figuur stelt een

GaAs Gunn-diode voor met enkele uitvoeringsvormen of ‘stijlen’:

Het rendement van Gunn-dioden is klein, minder dan 20%. De GaAs Gunn-diode kan
ondergebracht worden in een geschikte microgolf golfgeleider, bekrachtigd door een bron van
gelijkspanning, positief toegepast op de anode. Wanneer de spanning wordt ingesteld op
bepaalde kritische waarde (tussen 7 en 14 V), treedt een microgolfenergie-oscillatie op,
bepaald door de afmetingen van de golfgeleider. De weerstand van de diode verandert
daardoor tot een waarde tussen 1 en 10 Ω. Tijdens het testen kan de voedingsspanning
langzaam verhoogd worden met een voeding, gemaakt met een LM-317. De stroom neemt toe
met de spanning tot aan een kritisch punt zelfs soms reeds tussen 4 en 6 V= Vth, waarop een
lichte stijging van de spanning een daling van de stroom veroorzaakt. Op dit ogenblik vindt in
dit negatief weerstandgebied de oscillatie plaats. Sommige Gunn-dioden branden reeds door
als men de voorspanning opvoert tot 9 of 10 V, dus waakzaamheid is geboden.
Zo’n diode levert bv. bij 8 polarisatiespanning 100 tot 250 mW UHF/SHF vermogen af.
Indien de Gunn-diode 600-850 mA stroom kan voeren,is een koellichaam nodig of een grote
metalen trilholte waarin ze kan geschroefd worden voor een langdurige, stabiele werking.
Voorbeeld:

De trilholte of caviteit bestaat meestal uit een gegoten metalen blokholte in het midden van
een blok metaal. De holte wordt warm tijdens de actieve werking, reeds vanaf 10 mW tot 200
mW, afgeleverd door Gunn-dioden (met bv.23-dBm uitgangsvermogenversterking). Een beter
koellichaam is nodig voor langere operationele perioden en dioden die grotere SHF vermogens
kunnen afleveren. Een holte-temperatuur tot 50 graden Celsius is normaal, en mag voor een
stabiele werking van de Gunn-diode, gehandhaafd worden, nadat de eerste frequentieverschuivingen (van enkele MHz) tijdens het opwarmen, achter de rug zijn.
De schroef onderaan in de middelste figuur dient als fijnregeling voor de frequentie, door de
afmeting of het volume van de holte binnenin wat te wijzigen. Het kan een messingsschroef
zijn,waarop 3/48 schroefdraad getrokken is.
De trilholte (rechtse figuur) resoneert op een gewenste frequentie door de stand van de rechts
voorgestelde kortsluitplaat die in feite verschuifbaar is, aan te passen. De naar buitenkoppeling
van het opgewekte SHF vermogen heeft plaats over hetgeen in de figuur ‘membraan’ genoemd
wordt,waarin een niet voorgestelde opening (iris) geboord is. De afstemschroef dient als fijne
frequentie regeling van de trilholte.

Het komt vrij zelden voor,maar het is mogelijk om twee Gunn diodes in parallel te plaatsen in
een golfgeleider op een afstand van een halve golflengte, teneinde het afgeleverd vermogen te
verhogen. De twee moeten dan nog vergrendeld worden zodat ze trillen op een
gemeenschappelijke frequentie. Dit kan ook tweemaal de grondfrequentie zijn van de identieke
dioden,zoals men ze soms toepast in de sterrenkunde, want Gunn dioden zijn ook populair in
astronomie-ontvangers, bijvoorbeeld dioden met een negatieve weerstand van 100 Ohm, met
een parallelle strooicapaciteit van 0,6 pF, werkend bij 9 V met een bedrijfsstroom van 950 mA,
op frequenties van 4 GHz tot 100 GHz. De lengte van de trilholte wordt in dergelijke
toepassingen geregeld met een micrometer.
De Gunn oscillatorfrequentie kan ook vermenigvuldigd worden met een diode frequentievermenigvuldiger voor submillimeter-golf toepassingen.
Werking van de Gunn-diode.
Na het toepassen van een spanning over de Gunn-diode, zal een grote elektrische gradiënt
over de middenlaag (N- van het kristal) ontstaan. Maar op een hogere potentiaal, zullen de
geleidende eigenschappen van de middelste laag veranderen waardoor de elektrische gradiënt
over die middenlaag zal verkleinen. De stroomgeleiding neemt daardoor langzaam af.
Deze negatieve weerstandkarakteristiek veroorzaakt samen met de ermee parallelstaande
resonantietrilkring en parasitaire capaciteiten van de schakeling, oscillaties. In sommige
gevallen worden deze trillingen te groot met een amplitude die het doorbranden van de diode
veroorzaakt. Om dit te voorkomen,soldeert men soms een condensator parallel met de twee
klemmen van de Gunn-diode.
Wanneer een spanning wordt toegepast over de twee klemmen (plus op de anode en min op
de kathode), zal de elektrische veldsterkte die daardoor ontstaat,het grootst zijn in de dunne
middelste laag. Als de spanning verhoogd wordt, zal de stroom door lagen aanvankelijk
vergroten, maar bij hogere veldsterkte waarden, blijken de geleidende eigenschappen van de
middelste laag zich te wijzigen met een toename van de weerstand van dat gedeelte, waardoor
de stroom zal dalen. Dit betekent, dat een Gunn-diode een gebied van negatieve differentiële
weerstand vertoont in de stroom-spanningskarakteristiek, waar een toename van de
aangelegde spanning, een afnemende stroom veroorzaakt. Naast het verbeteren van het
contact, verhinderen de N* gebieden de migratie van metaalionen in het actieve gebied.
Het twee-valleien TED model
De werking van TED samengestelde halfgeleiders berust op de Ridley / Watkins / Hilsum
theorie, die voorop stelt dat in een dergelijk kristal twee vallei toestanden mogelijk zijn. Deze
toestand blijkt te maken te hebben met de Fermi bandenstructuur in halfgeleiders.
GaAs en andere halfgeleidermaterialen bestaan uit drie energiebanden, en de extra derde band
is aanvankelijk leeg. De elektronen van de Fermi geleidingsband met verwaarloosbare
elektrische weerstand worden overgebracht (of getransfereerd (met de T van Transfer uit de
TED-opvatting), naar de derde band, omdat deze elektronen worden verspreid door de
aangelegde spanning. De derde band van GaAs heeft een mobiliteit die kleiner is dan die van
de geleidingband. Bij een toename van de voorspanning in de doorlaatzin van de diode,
verhoogt de veldsterkte (en zeker als de spanning groter is dan de drempelspanning),
waardoor de effectieve massa aan de elektronen toeneemt, met afname van hun snelheid,
dus zal de stroom verkleinen, met een negatieve weerstand karakteristiek tot gevolg.
Zo zijn er volgens deze vorm van redenering zelfs drie valleien mogelijk,en die zouden
veroorzaakt zijn door het bandenmodel met een energie-diagram dat drie mogelijke banden
vertoont: de valentieband, de verboden band, en de geleiding- band, een Fermi-model
waarover we het reeds hadden in hetgeen voorafgaat. De verboden band bevat geen
toegestane energie- toestanden, dus bevat geen ladingsdragers. Het potentiaalverschil tussen
de valentie en de geleiding banden, definieert de verboden band, en dit potentiaalverschil
wordt de bandafstand- spanning genoemd. In het dubbel–dal- model bestaan er twee gebieden
in de geleidingsband, waarin ladingdragers (bijvoorbeeld elektronen) kunnen bestaan, en zich
kunnen verplaatsen, en deze zone’s worden als valleien aangeduid met een bovenste vallei (of
dal) en een onderste vallei. Elektronen in de lagere vallei hebben een geringe effectieve massa
(0,068 zoals in de elemententabel van Mendeliev) en dientengevolge een grote mobiliteit
(8000 cmW sec.) in het bovenste dal, dat gescheiden is van het onderste dal door een
potentiaal van 0,35 elektronvolt (eV).

De werking berust dus
op de reeds
hogerstaand
bekeken negatieve weerstand
karakteristiek. Na het bereiken van een bepaalde drempelwaarde (V th), verkleint de
geleidingsstroom door de Gunn-diode. Dit komt doordat, bij hogere spanningen de elektronen
in de lagere vallei van de geleidingsband, overgaan naar de hogere vallei waar hun mobiliteit
daalt door een verhoging van hun effectieve massa. De vermindering van mobiliteit vermindert
de geleidbaarheid die leidt tot een afname van de stroom door de diode. Hierdoor komt de
diode terecht in een negatief weerstand gebied (vanaf het piek punt ) in de V-I karakteristiek.
Om de oscillatie frequentie te wijzigen, moet men de dikte van het centrale actieve gebied
variëren.

Overdracht of transfer van elektronen in een Gunn-diode.
Elektronen bezitten een effectieve massa= 1,2, en een geringere mobiliteit (180 cm2/V sec.)
in de hogere dan in het lagere vallei.
Bij een geringe elektrische veldsterkte (0 tot 3,4 kV/cm), blijven de elektronen zitten in de
lage vallei, en gedraagt het materiaal zich ohms,terwijl het materiaal een positieve
differentiële weerstand vertoont. Op een bepaalde kritieke drempelpotentiaal V th worden de
elektronen verdreven uit het onderste dal, naar het bovenste dal (vandaar de benaming
elektronenoverdracht bouwsteen ‘TED’). Voor GaAs grijpt dit plaats bij een elektrisch veld dat
iets groter is dan 3,4 kV/cm.

‘Momentum K ’ op de x-as [ook in de vorige grafiek] betekent de hoeveelheid energie die een
pakje elektronen, ’domein’ genoemd, bezit, op het ogenblik dat het versneld verschoven wordt
onder de invloed van een elektrisch veld, of van een potentiaalverschil van de ene plaats
binnen een halfgeleider kristal naar een andere (typisch:van kathode naar anode).
De band-afstand potentiaal van 1,43 eV is het potentiaalverschil, dat de sterkte van het
elektrisch veld bepaalt. Omdat het product van de elektrische veld- potentiaal met bv. de 10
mm lengte van een GaAs kristal, een drempelspanning van V th= 3,4 V oplevert,
blijkt dit laatste een afwijking te zijn t.ov. de meeste GaAs TED’s die werken met een grootste
drempelspanning in het 7- tot 10 V bereik.
De gemiddelde snelheid van ladingen in een twee-dal systeem (zoals GaAs) is een functie van
de ladingsdragermobiliteit in de twee valleien, en van de relatieve aantallen ladingen of
domeinen. In de zone van de positieve (ohmse) weerstand,neemt de snelheid van
ladingsdragers lineair toe,en zou zelfs blijven stijgen tot de verzadigingssnelheid bereikt wordt
(107 cm/s). Naarmate de spanning stijgt boven de drempelpotentiaal, wat tot velden van
meer dan 3,4 kV/cm leidt, migreren steeds meer elektronen naar de bovenvallei, zodat hun
gemiddelde verplaatsingssnelheid daalt, leidend tot het negatieve weerstand effect.

Opdat het twee-valleien model goed zou werken,moet aan een aantal criteria worden voldaan.
Ten eerste moet het energieverschil tussen de onderste en bovenste dalen groter zijn dan de
thermische energie binnenin het materiaal,dat is 0,026 eV. Dus GaAs met 0,036 eV
differentiële energie, voldoet aan die eis. Ten tweede, om een gat-elektron paarvorming te
voorkomen, moet de differentiële energie tussen de twee valleien onder de verboden bandenergie (d.w.z. de bandafstand potentiële energie) liggen. Ten derde moeten elektronen in de
lage vallei een grote mobiliteit hebben, een geringe dichtheid van hun domein, en een geringe
effectieve massa. Tenslotte moeten elektronen in de bovenste vallei juist de tegenovergestelde
eigenschappen hebben,d.w.z. lage mobiliteit, hoge effectieve massa, en een hoge dichtheid
van hun toestand. Soms wordt beweerd dat gewone halfgeleiders werken met zogenaamde
"warme" elektronen ( 0,026 eV) en TED- halfgeleiders met "hete" elektronen (groter dan 0,026
eV).

NASA wetenschapper W. Schrik Straub, tijdens het uitvoeren van metingen over het Gunn
effect. (foto Wikipedia).
Samenvattend:
Als in de Fermi bandenmodel -voorstelling, de spanning over de Gunn diode wordt verhoogd,
neemt de geleiding toe door de elektronen in de lage energie geleidingsband. Als de spanning
wordt verhoogd tot boven de drempel van bv. ongeveer 1 V, bewegen elektronen van de
onderste geleidingsband naar de hogere energie geleidingsband tot ze niet langer bijdragen tot
de geleiding. Met andere woorden, als de spanning toeneemt, verkleint de stroom hetgeen de
eigenschap is van een negatieve weerstand. De oscillatiefrequentie wordt bepaald door de
looptijd of transit tijd van de geleidingselektronen, een tijd die omgekeerd evenredig is met de
dikte van de zwak gedopeerde N-- laag.
Gunn dioden, oscillerend in een niet resonante transit modus, kunnen frequenties van 1 tot 18
GHz genereren met een uitgangsvermogen tot 2 watt. Daarentegen, in een resonerende
beperkte ruimtelading modus, trillen ze tot 100 Ghz met 100 watt gepulseerd
uitgangsvermogen.
Gunn-dioden worden vaak gebruikt als oscillatoren in W-band (75 GHz tot 110).
Galliumarsenide Gunn dioden tot frequenties van 200 GHz terwijl dit bij GalliumNitride
materialen kan oplopen tot 3 THz.

In het begin van de werking staat de spanning over de klemmen van de Gunn-diode bijna
geheel over het centrale actieve N- gebied. De elektronen van de geleidingsband met
verwaarloosbare elektrische weerstand, worden overgebracht naar de derde band door de
vergrote spanning. De derde band van GaAs heeft een mobiliteit die kleiner is dan die van de
geleidingband. Door een toename in de spanning in de doorlaatzin verhoogt de veldsterkte, die
een toename veroorzaakt van de effectieve massa van de pakjes elektronen of domeinen,
Daardoor verkleint hun snelheid, dus de stroom door de diode, waardoor de negatieve
weerstand karakteristiek ontstaat. Elektronen moeten met de juiste energie worden
geïnjecteerd door de kathode. Daarom moet het kathodemateriaal zorgvuldig gekozen worden.
Wanneer het over de diode toegepast potentiaalverschil groot genoeg is,om een hoge
ladingsdichtheid langs de kathode te doen ontstaan, zullen kleine plakjes elektronen, de
domeinen, zich door de lage geleidbaarheid en hoge veldsterkte bewegen van de kathode
naar de anode.

Cj en Rj zijn respectievelijk de diode capaciteit en weerstand. De totale weerstand omvat
bovendien deze van de aansluitkontakten en van de behuizing, waarvan Cp en Lp de eigen
capaciteit en zelfinductie zijn. De negatieve weerstand -Rj heeft een waarde die typisch ligt
tussen -5 en -20 ohm. Hoewel Gun oscillator in amplitude kan gemoduleerd worden door de
voorspanning op een bepaald ritme te laten veranderen, verkiest men een aparte PIN-diode
modulator toe te passen met een PIN-diode blokgolf modulatie.

De negatieve weerstand -Rj heeft een waarde die typisch ligt tussen R= -5 en -20 Ω zodat tite
parallel combinatie -R * Rd / (R-Rd) zal negatief zijn. Met Rd wordt hier de weerstand bedoelt
die de oscillatoruitgang belast. In de volgende opstelling bevindt de Gunn-dode zich onderaan
een rechthoekige golfgeleider in een houder.

Hierboven staat een uitvoering, waarin de hoge impedantie van de golfgeleider wordt omgezet
in een weg met lage impedantie via een opeenvolging van kwartgolf transformatoren.
De andere regelingen (verschuifbare kortsluiting van de rechtse wand,en schroef) blijven
gelden.
PA0KKZ over metingen in de 10 GHz techniek
Hoe worden eigenlijk de frequenties gemeten in het SHF gebied? Daar worden tegenwoordig
verschillende systemen voor gebruikt, bijvoorbeeld golf -meters met een zeer precieze schaal
(micrometer of digitale uitlezing), maar ook wordt met een zeer precieze hulpdraaggolf
(transfer-oscillator) het te meten signaal met behulp van enig rekenwerk gemeten.
Op het moment zijn er al elektronische digitale frequentiemeters die dat omzettingsproces
automatisch uitvoeren tot zo'n 18 GHz.
Voor ons amateurs is op het ogenblik alleen het (mechanische) golfmetertype bereikbaar. Zo'n
golfmeter bestaat uit een cylindrische trilholte, die verstemd kan worden door er een soort
zuiger in te bewegen. Door met de zuigerbeweging een zeer nauwkeurige schaal te koppelen
kan de resonantiefrequentie nauwkeurig worden afgelezen.
De variabele trilholte wordt door middel van een koppelgat met de golfpijp waarin het te
meten signaal loopt, gekoppeld. Op de resonantiefrequentie onttrekt de trilholte dan vermogen
aan de golfpijp, waardoor een reflectiepunt optreedt en de pijpdemping toeneemt. Meten we
nu tegelijkertijd het vermogen, dan zien we op de vermogensmeter bij resonantie van de
trilholte een dip en op de micrometerschaal kan de frequentie worden afgelezen.
De vermogensmeter is vrijwel altijd een thermistorelement, waarvan de weerstand verandert
door het er in gedissipeerde vermogen. Deze weerstandsverandering wordt dan precies
gecompenseerd door een verandering van een ook aan de thermistor toegevoerd
laagfrekwentvermogen. Dat LF-vermogen is natuurlijk eenvoudig te meten.
Er zijn overigens verschillende uitvoeringen van de golfmeters. Hoe hoger de Q is, des te
preciezer en des te kleiner het koppelgat kan zijn, met een evenredig lagere belasting van de
te meten oscillator. Een dergelijke golfmeter is door Engelse amateurs overigens ook gebruikt
om hun Gunn-oscillator te stabiliseren en ruisarmer te maken.
Op bijgaande foto ziet U een 10 GHz meetopstelling.

Links: SHF-meetapparatuur.
Op de foto (links) staat een verzameling SHF meetapparatuur, van PAoKKZ.
Van links naar rechts een 10 GHz ATV ontvanger met er bovenop het meetgedeelte van een
vermogensmeter met een dubbele thermistor meetkop (type FXR9). Het bereik is van 7 tot
10,5 GHz, en met een tweede kop van 18 tot 26,5 GHz. De grote kast in het midden is de
transfer-oscillator en er bovenop staan een thermistormeetkop, een 18-26,5 GHz golfmeter en
een 8,2-12,4 GHz golfmeter. Rechtsboven een regelbare verzwakker (max 20 dB). Rechts van
de oscillator staat een met een micrometer uitgeruste golfmeter en een regelbare verzwakker.
Op de voorgrond van links naar rechts een eenheid bestaande uit een thermistormeetkop, een
golfmeter met digitale uitlezing. Dan een richtingskoppelaar voor 18-26 GHz (30 dB). Verder
nog wat 24 GHz spullen die wat minder duidelijk zichtbaar zijn.
Caviteit vergrendeling (met golfmeters) van Gunn oscillatoren op 10 GHz in
microgolf testsystemen, door Dain Evans (G3RPE) in Radcom januari 1978.
De mogelijkheid bestaat om Gunn oscillatoren stabiel te laten werken door ze te vergrendelen
met stabiele golfmeters.
G3KSU deed dit door een golfmeter dichtbij zijn Gunn oscillator te plaatsen. Zijn golfmeter met
een Q-factor van 200, leverde een dip op van 2 dB diep en 30 MHz breed rond de frequentie
van de Gunn-oscillator, die op zijn frequentie vergrendeld werd aan de LF kant van de dip.
De stabiliteit van de oscillator zal afhangen van de kwaliteitsfactor Q van de toegepaste
golfmeter, waarbij Q’s van 2000 tot 5000 aan te bevelen zijn.
De vergrendeling is ook afhankelijk van de energie die op resonantie door de golfmeter
gereflecteerd wordt naar de Gunn oscillator, en dat in de juiste fase. In de volgende opstelling
zit de Gunn-diode in de trilholte aan de achterzijde van de oscillator en die plaatsing speelt ook
een rol.

De afstand tussen de Gunn-diode en de trilholte bedraagt hier λg/4, en de caviteit trilt in de
TE111 modus. Zorg moet besteed worden aan de bouw van de trilholte, het best vervaardigd
uit een materiaal dat weinig uitzet met de warmte van de omgeving, en dat blijkt het best
invar te zijn, dat vervolgens bekleed wordt met een goudlaag om de huidweerstand op die
hoge frequenties te verminderen tot een aanvaardbaar lage waarde. Een praktisch alternatief
voor amateurs zou koper zijn,met het nadeel daarvan, dat de resonantiefrequentie van de
holte dan zal veranderen met de temperatuur. Om een trilholte met hoge Q te verwezenlijken
(een onbelaste Q= 10000 is mogelijk), moet zoveel mogelijk van het gebruikte materiaal
koper zijn, namelijk niet alleen de trilholte zelf, maar ook de afstemschroef, en de irisplaat
waarin het gat geboord is om de elektromagnetische gegenereerde golven door te laten.
De binnenzijde van de holte wordt gepolijst, ook om eventuele spatten achtergebleven
soldeersel te verwijderen. Een caviteit, resonerend op een frequentie van 10,6 GHz, zal voor
het trillen in een TEM111 modus een afmeting D van 3,3 cm hebben. Daarvoor komt een
rechthoekige koperen waterleidingbuis uit de supermarkt in aanmerking, die een L heeft, gelijk
aan 18,1 mm. Een schroef die evenwijdig geplaatst wordt met het elektrisch veld (E-vlak), zal
toelaten de trilholte in frequentie aan te passen, en bij te regelen over een paar honderd
megahertz. De grootte van het gat van de iris - koppeling van de oscillator naar buiten mag
het gegenereerde uitgangsvermogen van de oscillator met niet meer dan maximaal een derde
(bijvoorbeeld 2 dB) verzwakken,dus deze opening mag niet te klein gekozen worden.

Andere metingen op de Gunn-diode. (Laboratoire
d'Acoustique (LEMA): Oscillateur à diode Gunn).
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Een diode Gunn oscillator met de diode CXY11C werd bestudeerd. Met een schroef-aanpasser,
wijzigt men de grootte van de belasting van de golfgeleider waarin de Gunn-diode opgesteld is.
In de volgende meetopstelling komen verder voor: een golfmeter, een wattmeter, een SGV
meter en een detector. De golfmeter meet de frequentie van de opgewekte trilling. Dit gebeurt
met een trilholte, die in parallel met de golfgeleider, daaruit energie opslorpt op de
resonantiefrequentie.
Deze absorptie wordt door een meterterugslag geregistreerd (oscilloscoop of meter).

Vermogen wordt gemeten met een richtkoppeling van 10 dB, die 10% van het door de diode
Gunn oscillator geproduceerd vermogen toevoert naar een thermistor, die deel uitmaakt van
een wattmeter-opstelling.

Vóór elke meting, is het wel noodzakelijk de nul-instelling van de wattmeter te controleren en
eventueel bij te regelen om thermische buiteninvloeden geen verstorende rol te laten spelen.
Meten van de stroom-spanningskarakteristiek
Stem de oscillator af op 9,5 GHz. Regel de voedingsgelijkspanning voor de Gunn-diode op 7V
(niet overschrijden), en schakel alle toestellen in. In stapjes van 0,5 V, de 7 V spanning
verlagend, meet de stroom en noteer de waarde bij elke stap, zo ook de juiste grootte van de
spanning met een digitale multimeter. Teken de kenmerkende kromme van de diode, namelijk
de verandering van de stroom in functie van de spanning.
Meten van het uitgangsvermogen en van de frequentie in functie van de grootte van de
spanning.
Regel de frequentie van de oscillator op 9,5 GHz (kontroleer met de golfmeter). Kijk na of de
vermogenmeter juist op nul staat. Vertrekkend van de 7 V voedingsspanning, verminder deze
opnieuw in stapjes van van 0,5 V, en noteer telkens het overeenkomend vermogen, alsook de
frequentie. Teken met de kennis van deze informatie, twee grafieken, namelijk het vermogen
in functie van de voedingsspanning en de frequentie in functie van de voedingsspanning.
Probeer daaruit af te leiden hoe men een Gunn-diode oscillator of zender zou kunnen
moduleren.
Meten van het uitgangsvermogen als functie van de frequentie.
Voor deze meting,wordt op de oscillator opnieuw 7 V gelijkspanning toegepast, en vervolgens
stemt men hem af op 8,5; 9; 9.5; 10 en 10,5 GHz (frequentie telkens gecontroleerd met de
golfmeter), en daarbij telkens de waarde van het uitgangsvermogen noterend op de
wattmeter. Teken met deze gegevens de grafiek van het uitgangsvermogen in functie van de
frequentie. Bereken het rendement van de Gunn-diode oscillator telkens met de volgende
formule: η= (PHF uitgangsvermogen)/(Uvoeding*Ivoeding)
Het meten van de frequentieafwijking in functie van het verloop van de tijd na het onder
spanning brengen door inschakelen (de zogenaamde ‘drift’).
Voer deze meting uit op 9 GHz door de oscillatorfrequentie op deze waarde te regelen. Daarbij
kan een bijkomende bijregeling met de schroef op de golfpijp nodig blijken. Zorg voor een
meetopstelling met de volgende instrumenten:

Meet de staande golf verhouding met de SGV-meter, na de diode oscillator gemoduleerd te
hebben,samen met een 1000 Hz rechthoekgolf generator, met de bedoeling om na detectie,
een laagfrequente uitgangsspanning te bekomen. Ga de invloed na van de positie van de
regelschroef in de golfgeleider. Probeer door deze meting na te gaan, hoeveel megahertz de
frequentie van de Gunn-oscillator eventueel afwijkt van de oorspronkelijke waarde (de
zogenaamde ‘drift’), juist na het inschakelen van de voedingsspanning.

Praktijk-experiment om de invloed, en het belang van een goede impedantieaanpassing aan te tonen in een golfgeleider van een microgolf systeem (de X-band
op ongeveer 10 GHz).
Elke impedantie misaanpassing veroorzaakt staande golven, die vermogenverliezen
veroorzaken, vermindering van de belastbaarheid, en frequentie onstabiliteit. Het is derhalve
belangrijk om een systeem te testen om te zien of daarin alles goed aangepast is.
De bestanddelen die gebruikt worden voor een dergelijke proef,zijn:
• Een gevoelige stroommeter (1 tot 100 microampere).
• Een kristalhouder.
• een mengdiode, in dit geval gebruikt voor detectie.
• Een 3-polige afstembare verzwakker/filter.
• Een trilholte frequentiemeter.
• Een Gunnplexer- module, gebruikt voor de Gunn oscillatie.
De volgende foto toont de opstelling:

Het kastje links boven is vooral een mA meter, en de golfmeter is het ronde toestel, met een
rechtstreekse ingangsprobe, gedompeld binnen in de golfgeleider.
De Gunn oscillator produceert een X-Band draaggolf-signaal. Met de golfmeter meet men de
frequentie van dit signaal dat men verder leidt naar een detector, alleen als het ganse systeem
resoneert op de signaalfrequentie. Met de huidige opstelling resoneert de golfmeter op 9113
GHz. Rechts van de meter, is achter de golfgeleider een filter/verzwakker aangesloten, gevolgd
door een detector, beiden praktisch niet zichtbaar op de foto. De uitgangsspanning van de
detector wordt gemeten met de mA/microampère meter. Deze is voorzien van een
inschakelbare 5 kΩ shunt, om wat grotere stromen te kunnen meten.
De eerste meting had plaats zonder filter. De meter las een stroom af van 45 microampere.
Vervolgens werd het filter ingeschakeld aan de uitgang van de golfgeleider (niet afgestemd
met de schroef). Deze aflezing gaf ook 45 microampere aan. Met de schroef regelde men het
systeem bij op de juiste frequentie, en sloot de belasting aan met verschillende ingestelde
waarden. Na opeenvolgende aanpassingen van de schroeven van de filter, kon op de meter
een aflezing van meer dan 100 microampère worden bereikt. Dat betekende dat de belasting
volledig aangepast was aan de impedantie van bron, en daardoor meer stroom, en bijgevolg
meer vermogen opnam. De staande golven waren geminimaliseerd en een groter vermogen
bereikte de detector.
Ruismetingen op 10 GHz door PA0EZ, Arie.
We lazen reeds hier boven…” ruisarmer te maken…”,alsook: “ de Gun-diode is er gekomen
omdat mijnheer Gunn de ruis onderzocht in kristallen van GaAs”.

Ruis is dus een belangrijk gegeven op microgolf frequenties. Voor het bepalen van de
gevoeligheid van microgolfontvangers is een dure ruisgenerator wel handig, maar niet nodig.
We kunnen namelijk met vrucht gebruik maken van natuurlijke ruisbronnen, zoals de Aarde (T
ongeveer 290 Kº) en de Zon, terwijl de 'koude' hemel als referentie kan dienen.
Door namelijk onze antenne op deze bronnen te richten gedraagt zij zich als een ruisende
weerstand met een ruis-temperatuur TA, die bepaald wordt door de hoeveelheid ontvangen
ruis. Richten we de antenne naar het aardoppervlak en wel zo dat zij alleen maar 'Aarde' ziet,
dan mogen we stellen dat TA = 290 °K. Richten we de antenne naar een koude plek aan de
hemel, bijvoorbeeld de poolster en is de zijlob-onderdrukking van de antennevoldoende, zodat
er geen ruis van Zon of Aarde wordt ontvangen, dan kan worden aangenomen dat TA= 20 ºK.
Richten we echter de antenne naar de Zon, dan is de antennetemperatuur niet alleen
afhankelijk van het door de Zon uitgestraalde ruisflux (F), maar ook van de antennewinst
omdat de Zon niet de gehele bundel van de antenne vult. De Zon levert veel ruis, al kan de
hoeveelheid variëren. Bij het meten heeft het zin de metingen op verschillende dagen te
herhalen en de minimum waarde te nemen omdat men anders wel eens met plotselinge ruisuitbarstingen te maken krijgt. We gebruiken de formule: TA= F × GA ×10-4 × 2,414 ºK.
Hierbij is GA de antennewinst (niet in dB) en F de zonneruisflux. Hiervoor geeft G3WDG een
waarde van 270 terwijl DL6WU waarden tussen 310 (rustige Zon in 1974) en 450 (actieve Zon
in 1979) aangeeft.
Heeft U een hoorn of een goed belichte paraboolspiegel, dan kunt U de antennewinst
eenvoudig bepalen. Hoe kunnen we nu meten met deze kennis? Er moet wat worden gerekend
en U moet vrij nauwkeurig de ontvangerruis kunnen aangeven, althans de verhouding tussen
twee situaties. Dit laatste kan het beste gebeuren door de ontvanger zo lineair mogelijk in te
stellen (stand EZB en AVC uitgeschakeld). Via een transformator sluiten we een
diodegelijkrichter met een condensator van zo'n 16 µF op een voltmeter van rond 20
kohm/volt aan. Andere opstelling in verband met metingen op een Gunn-diode:

Andere mogelijke meetopstelling.

De meter moet een spanning van ten minste 10 volt aanwijzen zodat de niet-lineariteit van de
diode verwaarloosd kan worden. De transformator zorgt er voor dat het luidsprekersignaal
voldoende wordt opgetransformeerd. De meteruitslag is nu evenredig met de wortel uit het
ontvangen ruisvermogen. Vergelijken we nu de ruis uit de koude hemel (de meter geeft V1
aan) met die wanneer de antenne naar de Zon staat (de meter geeft V 2 aan) dan is de
verhouding tussen de ontvangen ruisvermogens (uiteraard inclusief de ontvangerruis):

Met zo'n meetsysteem kunnen we verhoudingen van minder dan 1 dB aantonen.
Bij het rekenen werken we niet met de ruisfactor, maar met de 'ruistemperatuur', T. De totale
ruistemperatuur van het station is de som van de ruistemperaturen van de antenne, de
voedingskabel en de ontvanger. Het verband tussen ruisfactor en ruistemperatuur is T= (HF1)* 290 ºK. De ruisfactor van een kabel is gelijk aan de kabeldemping.
Stel, U richt Uw antenne naar de koude hemel en Uw meter slaat uit op 11 volt. De ruis komt
nu van Uw antenne met een ruistemperatuur van 20° en Uw ontvangstinstallatie meet een
ruistemperatuur van (To°)* (Ttot)= TAkd + To.
U richt vervolgens de antenne naar de Aarde en de meter slaat uit op 11,7 volt. Nu is de
ruistemperatuur 290° + To.
Er geldt nu:

Na enig rekenwerk vinden we: To= 2036° [HF= 8 (= 9 dB)]. Bepaald niet zo slecht.
In de praktijk echter hebben we op 10 GHz geen spiegelfrequentie, en de ontvanger ruist en
ontvangt ruis op beide kanalen. Voor de ontvangstpraktijk gedraagt zij zich dan als een 3 dB
slechtere ontvanger. De 3 dB meetfout treedt uiteraard niet op, indien de ontvanger door
filtering ongevoelig is voor een spiegelfrequentie.
Dezelfde meting kunnen we nu ook gaan doen met de Zon als ruisbron, maar dan moeten we
eerst de antennewinst bepalen en daarmee de antenne-temperatuur berekenen. Uit een
vergelijking van de metingen met de Aarde en met de Zon als ruisbron kunnen we ook een
indruk over de antennewinst krijgen, maar daarvoor zijn wel betere meetmethoden
beschikbaar.
Deze soort ruismetingen zijn ook op de lagere frequentiebanden uit te voeren, maar het wordt
steeds moeilijker om er met hanteerbare antennes voldoende zeker van te zijn dat we alleen
de gewenste 'warme' of 'koude' bron zien. Vaak lekt ruis van Zon of Aarde via zijlobben
binnen.

Ruis in Gunn-diode oscillatoren.
Alle oscillatoren vertonen een ruisspectrum en brengen dus (ongewenste) ruis voort. Teneinde
deze parasitaire spanningsschommelingen weinig kans te geven om de werking van de
oscillator te verstoren, zal men vaak zijn toevlucht nemen tot PLL (phase locked loop)
oscillatoren met fasevergrendeling, bijvoorbeeld naar een harmonische van een 18- tot 19 MHz
derde boventoon kristal. Wat ook nog helpt voor het minimaliseren van de ruis, is de Gunndiode te voeden met een zo goed mogelijk gekozen polarisatiespanning tussen de 7 en de 10
volt, en het optimaliseren of beter maximaliseren van de afmetingen van de trilholte, die de
frequentie bepaalt van de oscillator, door de Q-factor van deze trilkring zo groot mogelijk te
maken, bv. door de inwendige verzilvering van de binnenwanden van de caviteit. De frequentie
van een Gunn-diode oscillator kan gewijzigd worden d.m.v. een capaciteitsdiode of varactor,
gestuurd door de geschikte voedingsspanning,ook indien de oscillator moet dienen in een FMomgeving, die trouwens ook een ongewenste FM-spectrale ruis zal genereren.

Voorbeeld van hoe een varactor of capaciteitsdiode in een caviteit of golfpijp gemonteerd
wordt, dichtbij een Gunn-diode, om de frequentie van de opgewekte microgolf trilling te
controleren.
Rechts: in de trilholte is plaats voorzien voor twee dioden,de Gunn en een varactor, deze
laatste om door zijn capaciteitsverandering onder invloed van de erop toegepaste regelbare
gelijkspanning, de frequentie te veranderen. Indien men een wobbelende zaagtandspanning
toepast op de capaciteitsdiode, zal de oscillator in frequentie gemoduleerd worden.
Zowel tijdens een breedband FM werking (75 kHz deviatie), als bij een smalband FM werking
(15 kHz frequentiezwaai), met vergelijkbare bandbreedte van 30 kHz op 200 tot 10000 MHz,
zal gelukkig de spectrale ruis van een Gunn oscillator bijna niet merkbaar zijn,alhoewel hij wel
kan gemeten worden met een spectrum analyzer. Bij een hoogwaardige communicatieontvanger met een middenfrequente bandbreedte van 8 kHz, zal de spectrale ruis enkel
merkbaar zijn tijdens telegrafie ontvangst, dus in de CW-modus. In de smalband 2 kHz, 1 kHz
of 400 Hz middenfrequente bandbreedte-posities, kiesbaar met een omschakelaar op het
voorpaneel van een dergelijke kwaliteits-ontvanger, kan een CW- toon wel overstemd worden
door "witte ruis", vergelijkbaar met een kettingzaag-lawaai. Als men de bandbreedte nog
kleiner maakt dan 400 Hz, is een zeer zuivere CW- toon wel verkrijgbaar.

Bij het ontwerpen van een varactor afgestemde Gunn oscillator met een resonerende
parallelkring, is gebleken dat het best is tussen de capaciteitsdiode en de Gunn-diode een
ruimte te laten met de elektrische lengte van een halve golfgeleider-golflengte λg op de
gekozen frequentie.
Beide dioden kunnen gemonteerd worden binnenin een typische rechthoekige golfgeleider met
een inwendige breedte a en een hoogte b, waarbij meestal a= 2b.

Voor een golfpijp met een rechthoekige doorsnede,is meestal a = 2b.
De vrije ruimte-golflengte λ0 wordt gevonden uit λ0 = c/f. Als afsnijgolflengte van de
golfgeleider, λcut-off= λc, blijkt dat deze voor de voorgestelde golfgeleider, gelijk is aan uit λc=
2*a, en de golfgeleider-golflengte, λg kan gevonden worden uit λg= (λ0*λc)/(λc2 *λ02)0,5.
Als f= 94 GHz, a= 2,54 mm voor een WR10 rechthoekige golfgeleider, en λg is 4,10 mm, dan
moet de hierboven vermelde ruimtelijke scheiding 2,05 mm bedragen, gevonden uit (0,5
+N)*( λg /2) waarin N= 0, 1, 2, 3, enz. (N moet zo klein zijn als praktische beperkingen
toelaten, anders zullen meervoudige weerkaatsingen, de bruikbare bandbreedte verkleinen).
Metingen tonen aan dat een serie resonantiekring meer bandbreedte biedt. Ook blijkt dat de
bandbreedte voor elke kring kan gewijzigd worden door het variëren van de sterkte van de
koppeling tussen de Gunn- en varactor- dioden.
Bouw van een testoscillator voor 10 GHz door PA0KKZ.
Voor het afregelen van ontvangers en antennes is een testoscillator onontbeerlijk. G3WDG
heeft een zeer handige generator beschreven die uitgaat van een 48 MHz oscillator, gevolgd
door een verdubbelaar naar 96 MHz. Een 1N23, gemonteerd in een golfpijp zorgt voor de
laatste vermenigvuldiging, 108 maal, naar 10368 MHz. Ook de 104e tot 110e harmonische van
het 96 MHz signaal, en rond 20 dB zwakker, de 209e tot 219e harmonischen van het 48 MHz
signaal, zijn hoorbaar.
Om het signaal beter in de ontvanger hoorbaar te maken, is het aan te bevelen de
oscillatorvoedingsspanning met een toontje te moduleren, ofwel in de ontvanger, ofwel in de
generator. Het schema spreekt verder voor zichzelf.

Het schema van de 3 cm testoscillator.

L1= 16 wind. 0,2 tot 0,3 mm op spoelvorm met 7 tot 8 mm diam. Aftakken op 1 wind. vanaf
het koude einde. L2, L3= 5 wind. 1 mm draad, lang 12 mm, diam. 6 mm. L2 in het midden
afgetakt. RFC1, RFC3= 21/2 wind. op een varkensneusje. RFC4= 10 wind. op varkensneusje.
R= 68 à 100 ohm, te kiezen voor 20 à 25 mA diodestroom; C1, C3= 30 pF trimmer of 20 pF
trimmer met 10 pF vast; C2= twee stukjes draad over 12 mm samengeslagen. C4 wordt
gevormd door 0,1 à 0,15 mm dik Teflon-folie tussen het einde van de 1N23 en de golfpijp.
Het geheel is gemonteerd in een Eddystone doosje dat aan de WG-16 golfpijp is gemonteerd.
In de Eddystone doos is het VHF-gedeelte op een enkelzijdige print van 11 x 6 cm
gemonteerd. De 1N23 zit op 7,5 mm van het gesloten einde van de golfpijp gemonteerd.
Werkt de generator, dan worden verschillende signalen in de ontvanger hoorbaar. Het is nu
zaak uit te vinden welke het zijn. Koppel de generator via een regelbare verzwakker (of zet
haar op 30 cm van de ontvangantenne) met de ontvanger. Maak eerst de demping zo hoog dat
alleen 96 MHz harmonischen hoorbaar worden. Bepaal nu grof met een golfmeter waar U
ongeveer zit. Houdt er wel rekening mee dat ook spiegels ontvangen worden (2 x de MF). Bij
een 100 MHz MF valt dat overigens erg mee. Wordt nu de verzwakking verminderd, dan
worden ook de harmonischen van 48 MHz hoorbaar. Met enige ervaring is zo een voor de
praktijk voldoende nauwkeurige ijking mogelijk. Het VHF-deel kan, met een aangepaste
vermenigvuldiger, ook als testgenerator voor 23 cm en hoger dienen.
Overigens kan iedere amateur die op 3 cm meetproblemen heeft, zonder veel moeite, zelf een
7 tot 10,8 GHz generator,een golfmeter en een vermogenmeter bouwen.

Opstelling der componenten:

Schets van de montage van de onderdelen. De koperfolieplaat wordt op het deksel van de
Eddystone doos vastgeschroefd met M3 boutjes, waartoe de M3 moertjes op het koperfolie zijn
gesoldeerd. Rechts: zijaanzicht van de diodebevestiging.

a= WG 16 golfpijp, gat van 3,5 mm diam.; b= Teflonfolie; c= Deksel van de Eddystone doos
met 6 mm gat; 6= Koperfolieplaat met 5 mm gat; e= Binnenwerk van een Belling & Lee coax.
chassisdeel, vastgehouden door een isolatiebus voor een TO3 transistor.

U ziet de Eddystone doos met de koperfolieplaat met de onderdelen die erop zijn geschroefd.
Rechts: De testoscillator van G3RPE, gezien van de 'golfpijpzijde'.

Nog meer Russische yl’s die aan zelfbouw doen met in Rusland gefabriceerde Gunn-dioden en
vuurtorenbuizen van het triode – en tetrode type, allen goedkope componenten voor ZHF,
UHF, SHF, dus voor elke OM en/of yl toegankelijk.

Microgolf oscillator- en detectie-systeem. Beste plaats om de Gunn-diode op te
stellen.
Het microgolfstelsel omvat een kort stuk Ku (RG-53) rechthoekige golfgeleider (12 GHz),
kortgesloten teneinde aan beide uiteinden een relatief hoge Q trilholte te verwezenlijken. De
Gunn-diode is enigszins excentrisch op een cilindrische drager gemonteerd.

Hierdoor bevindt de diode zich volledig in het microgolfveld van de trilholte, dus op een
geoptimaliseerde plaats op ongeveer een derde van (de linker wand, en) de lengte van de
holte, voor de beste signaal-ruisverhouding. Hierdoor ontstaat ook een goede koppeling met
de vector E van het elektrisch microgolfveld voor een maximaal rendement op het gebied van
zowel het detecteren als het genereren van microgolf energie op de resonantiefrequentie van
het geheel.
De oscillatiefrequentie wordt bepaald door de zeer hoge mobiliteit van de elektron/gat
ladingsdragers in het GaAs, en de dikte van de junctie. Een voordeel van de zeer dunne
middenlaag (10-3 mm), is dat de geleidingselektronen minimaal beïnvloed worden door grote
uitwendige magnetische velden (van 4 tot 5 kilogauss).
De diode krijgt haar polarisatiespanning van een stabiele gereguleerde voeding via de
potentiometer R1, dat is een helipot (met 10 verdraaiingen van zijn as om het ganse
weerstandsbereik van 50 Ω te bestrijken). Wanneer R1 is ingesteld op de maximum waarde,
bevindt het werkpunt van de Gunn diode zich links van het piekspanningspunt. Bij
vermindering van de 50 Ω weerstand, beweegt het werkpunt beweegt zich naar rechts van de
piek in de Gunn-karakteristiek, en komt terecht in het gebied van negatieve weerstand zodat
een microgolf frequente spanning met een goede spectrale zuiverheid wordt gegenereerd. Een
verdere verlaging van de weerstand verhoogt het SHF uitgangsvermogen.
Omdat de Gunn diode zowel kan werken als bron, en als detector van microgolven, wordt door
de instelling van R1 zowel het uitgangsvermogenniveau,als de detectiegevoeligheid door de
stand van deze potentiometer beïnvloed. De detectiegevoeligheid blijkt het grootst te zijn, net
aan de rechterkant van het piekpunt.
Meer over een dergelijke Gunn-diode oscillator.
De diode wordt in een trilholte ondergebracht en zodanig opgesteld, dat de metalen doos (en
haar inwendige afmetingen) werkt als een resonator die de frequentie van de door de diode
opgewekte trilling bepaalt. De negatieve weerstand van de diode wekt microgolf trillingen op,
die door een opening in deze behuizing naar buizen kunnen geleid worden en nuttig gebruikt
door ze te laten binnenstralen in de opening van een niet voorgestelde (meestal rechthoekige)
golfgeleider. De frequentie kan aangepast worden door de grootte van de trilholte te wijzigen
met een daarin naar binnen beweegbare schroef. Een microgolf oscillator kan eenvoudig tot
stand gebracht worden, door een gelijkspanning toe te passen op de Gunn-diode in haar
negatief weerstandsgebied.

Dan zal de negatieve differentiële weerstand van de diode, de positieve weerstand van de
belastingsketen opheffen, waardoor een opstelling ontstaat met nul differentiële weerstand,
die spontane oscillaties zal voortbrengen.

Rechts: caviteit/golfpijp – filter.
De frequentie kan gewijzigd worden door een regelschroef, of door het verschuiven van de
kortsluitende wand over een zekere afstand D, of door het veranderen van het uitzicht van het
magnetisch of het elektrisch veld in de holte (instellen van een andere trillings-modus):

TE en TM modi.
De TEmn modus is gekenmerkt door een E-veld volledig dwars, d.w.z. loodrecht staat op de
voortplantingsrichting.
De TMmn modus heeft het H-veld volledig dwars op de voortplantingsrichting.
Alle TEmn en TMmn modi zijn theoretisch toelaatbaar, behalve in een rechthoekige golfgeleider.
TEm0 en TMm0 modi zijn niet mogelijk, omdat de magnetische veldlijnen een gesloten lus
moeten vormen. In de praktijk wordt vooral de dominante TE10 modus toegepast.
Golflengten voor TE en TM modi
Cutoff golflengte:

Elk signaal met een golflengte λ die groter is dan λc zal zich niet voortplanten langs en binnen
de golfgeleider.
Voor een met lucht gevulde golfgeleider, geldt dat de afsnijfrequentie gelijk is aan fc= c/λc
Voor de dominante modus TE10 geldt λc= 2a, en dit is de langste golflengte van alle modi.
Binnenin een golfpijp, geldt een andere golflengte dan in de vrije lucht, vooral indien de
golfpijp gevuld is met een ander diëlectricum dan droge lucht:

(volgens H. Chan; Mohawk College).

m
1
2
0
1

n
0
0
1
1

fc,mn (GHz
6,562
13,123
14,764
15,156

In de X-band (8.2 tot 12.5 GHz), kan alleen de TE 10 mode zich vrij voortplanten, onverschillig
op welke wijze ze gegenereerd of bekrachtigd werd.
X-Band Gunn-Oscillator voor onderwijs en onderzoek, door José-María Zamanillo,
Constantino Pérez-Vega, Juan A. Saiz Ipiña en Miguel A. Solano, Universiteit van
Cantabria. ( Low-Cost X-Band Gunn Oscillator for Educational and Research Purposes).
Resultaten en computersimulaties hebben aangetoond dat een Gunn-diode oscillatorschakeling
over meerdere octaven van bandbreedten kan worden afgestemd in een trilholte.
De frequentie wordt verlaagd, als de ingebrachte lengte van een afstemschroef toeneemt.

De trilholte is gebouwd in een standaard golfgeleider WR90 met een UBR100 flens, zodat ze de
gehele X-band (8 tot 12 GHz) kan bestrijken met een constant uitgangsvermogen, en geringe
faseruis.
Gezien de kwetsbaarheid van Gunn-dioden, die regelmatig kapot gaan door overspanningspieken, werd daartegen een uitwendige beschermingsschakeling ontworpen. Deze
verhindert, dat wanneer de gebruiker de polariteit van de voeding omkeert, of de maximaal
toegelaten werkspanning van de diode overschrijdt, de Gunn-diode toch niet zal beschadigd
worden.

Schema van de beschermingsschakeling.
Deze opstelling zorgt er voor dat de Gunn-diode altijd de juiste waarde van de voorspanning
krijgt, onder een brede scala van omstandigheden. Indien de polariteit wordt omgekeerd,
geleidt de vermogendiode D1N4007 niet, en de uitgangsspanning daalt tot nul.

Printplaat van de beschermingsschakeling.
De programmeerbare lineaire regelaar LM317 is d.m.v. de gekozen waarde van potentiometer
POT1, ingesteld op de optimale voorspanning (in dit geval 14 volt) voor de Gunn-diode.
Indien door ingangsspanningsschommelingen of een andere oorzaak, het voorspanningsbereik
groter zou worden dan de 14 V die vereist is voor een normale werking van de Gunn-diode,
dan zal de lineaire regulator door zijn inwendige tegenkoppeling, de uitgangsspanning
bijregelen tot de spanningswaarde die ingesteld werd met POT1. Zelfs indien de spanning van
de gelijkstroomvoeding om de éen of andere reden zou oplopen tot 40 volt (de maximale
toelaatbare spanning aan de ingang van de LM317), dan zou de Gunn-diode nog niet
beschadigd worden.
De volgende figuur toont links de samengestelde oscillator, met rechts daarvan de variatie van
de frequentie in functie van de lengte in mm van de beweegbare kortsluiting t.o.v. de diodepositie. Deze verandering kan ingesteld worden met een mechanisch afstemsysteem.
De grafiek werd opgenomen, bij het toepassen van een Gunn-diode MA49156, met 14 volt
voorspanning.

Met een verschuifbare kortsluiting, kan de gebruiker de frequentie veranderen over een
breder bereik. Wanneer een Gunn-diode gemonteerd wordt binnen in een microgolf caviteit of
golfpijp die mechanisch afgestemd wordt, door het wijzigen van de stand van een glijdende
kortsluiting, dan stemt de gegenereerde oscillatiefrequentie overeen met een halve golflengte
(of een veelvoud daarvan) van de trilholtelengte. Omdat de afstem-karakteristiek, het halve
golflengte gedrag volgt, zal de Q (kwaliteitsfactor) van de holte toenemen bij een stijgende
frequentie.
Deze oscillator-opstelling genereert een mooi spectrum over het gehele afstembereik. Het
gemiddelde vermogen verkregen met deze opstelling, bedraagt op alle frequenties niet meer
dan1,8 mW, maar met een goede faseruis karakteristiek. Dit uitgangsvermogen was constant
over de gehele X-band. Indien men een groter uitgangsvermogen wenst, volstaat het de lage
vermogen Gunn-diode te vervangen door een groot vermogen type.
Invloed van de grootte van de iris-opening bij een X-band oscillator.
Na onderzoek naar de verandering in de diameter van de opening (de ‘iris’) in het membraan
of tussenschot in een golfpijp, teneinde het maximale uitgangsvermogen te bereiken, werd
vastgesteld dat een wijziging in openingsdiameter van 8 naar 9 mm, leidde tot een
verdubbeling van het SHF uitgangsvermogen.
Om beschadiging van de diode te voorkomen, ten gevolge van stroomschommelingen, is ook
hier een beschermingsschakeling ontworpen die de voeding in een dergelijk geval uitschakelt.
Om de vernietiging van de Gunn-diode te voorkomen door ongewenste invloeden, soldeert
men soms een condensator met een vrij hoge capaciteit over haar twee klemmen, hetgeen
slechts enkele tientallen MHz frequentieverandering van de oscillator blijkt te veroorzaken.
De stabiliteit van de oscillatiefrequentie blijkt afhankelijk te zijn van de omgevingstemperatuur, die ook een invloed blijkt te hebben op het ongewenst genereren van een tweede
harmonische van de grondfrequentie.
Langsdoorsnede van de X-band Gunn oscillator (links) en dwarsdoorsnede (rechts).

Gunn -dioden kunnen werken op frequenties hoger dan de Ka frequentieband (26-40 GHz).
Dit kan In een standaard trilholte, of in een type WR100 golfgeleider. Men past daarin een
Gunn-diode toe, die een maximale stroom van 120 mA kan trekken. In de resonerende holte
zijn, om de prestaties te verbeteren, een verschuifbare kortsluitingplaat, en verstelbare
schroeven als elementen ter optimalisatie, opgesteld. Door het verplaatsen van de
kortsluitende plaat langs de binnenkant van de golfgeleider, kan de oscillatiefrequentie
veranderd worden binnen de X-band frequenties (8,5 tot 9,4 GHz). De afstand tussen de
Gunn-diode en het diafragma, is gelijk aan de helft van de golflengte (32 mm op 9,4 GHz), die
16 mm bedraagt bij deze ingebouwde oscillator.
De totale structuur van deze band X Gunn oscillator, ziet er als volgt uit:

Links: Een foto van deze oscillator,en rechts een schematische voorstelling van de opbouw of
totale structuur.
Aanpassing.
De mechanische regeling van de frequentie blijkt in veel Gunn-oscillator opstellingen mogelijk
met behulp van een plastieken staafje met weinig diëlektrische verliezen (met een
diëlektrische constante εr= 9) in de trilholte. De aanpassing is evenredig is met de diameter
van het staafje. Voor een staaf met diameter D kan de golflengte berekend worden uit:

λg  1,7 * D * ε r
Frequentie stabiliteit met de temperatuur
In het algemeen, hangt de stabiliteit van de oscillatiefrequentie af van het trilholte materiaal,
de reactantie van de Gunn diode en van de soort varactor, indien een dergelijke
capaciteitsdiode toegepast wordt om de frequentie te veranderen.
De frequentiestabiliteit zal verbeteren door 3 methoden:
1 Het kiezen van het juiste trilholte materiaal
2 De thermische compensatie door de integratie van mechanische stoffen
3 Het kiezen van de juiste Gunn-diode
Het trilholte materiaal: Men past een legering toe van ijzer en nikkel: invar dat bestaat uit
64% ijzer en 46% nikkel. Het voordeel van dit materiaal is dat de thermische uitzetting nul is
van -50 °C tot 150 °C. Aluminium en messing komen op de tweede plaats, wegens een grotere
thermische geleidbaarheid.
Daartegenover staat voor deze twee metalen :
1.goedkoop metaal
2.gemakkelijk te verwerken (snijden en vervormen).
3.Goede weerstand tegen corrosie.

Meetpstelling:

Men meet de frequentie en het uitgangsvermogen. Men komt tot het besluit dat een
vergroting van de iris-opening in het diafragma, het uitgangsvermogen vergroot. Daar staat
echter een grens op, want de Gunn-diode forceren om een te groot vermogen af te leveren,
kan haar leven verkorten door een te grote opwarming en dissiatie door de te grote
stroomlevering.

De rechtse uiteindelijke meetopstelling, leert ons dat een vergroting van de opening of iris, van
8 tot 9 mm, in dit geval het SHF uitgangsvermogen verdubbelt van 15 mW tot 30 mW.

Hoe kan men te weten komen dat een Gunn-diode werkelijk oscilleert binnen in een
caviteit of golfgeleider ?
Hieronder volgt een foto van een Gunn-diode-oscillator voor de W-band (75 tot 110 GHz,
golflengte 2,7 tot 4 mm). De diode zit ingesloten in een WR10 golfgeleider, voorzien van een
goedkoop koellichaam. Ze kan oscilleren tussen de 75 GHz en 110 GHz, dat is de volledige
omvang van de W-band.

Gunn-diode oscillator met micrometerschroef voor de bijregeling van de frequentie.
Hoe weet men zonder een spectrum analyzer of deze Gunn-diode oscillator goed werkt, en dan
wel op bv.110 GHz? Als men beschikt over een opnemer van karakteristieke krommen, een
zogenaamde ‘curve tracer’ voor transistoren en dioden, zelf gemaakt of bv. van HewlettPackard, dan kan men zien, op het beeldscherm, met de sweep zodanig geregeld dat men de
kenmerkende I-V–kromme van de Gunn-diode kan bekijken, of de diode oscilleert of niet.
Indien ze wel oscilleert, ziet men dit:

Trillingswijzen of modi van Gunn-dioden.
Afhankelijk van de materiaalparameters en de werkingsomstandigheden, de vorming van een
sterke ruimtelading, en de looptijd van de elektronen, blijken vooral vier verschillende
trillingswijzen, modi van werking, van een gelijkmatig gedopeerde Gunn- diode mogelijk.

1. De Gunn oscillatiemodus (BCD-mode genoemd): Deze modus kan bestaan in het gebied
waar de lengte van het Gunn-diode kristal gelijk is aan 107 cm/s, en het product van de
doperingsconcentratie met de lengte van het kristal groter is dan 10 12 cm-2. In dit gebied is de
diode onstabiel vanwege de onregelmatige en onbetrouwbare vorming van hoopjes elektronen,
‘domeinen’ genoemd. In dit geval wordt de oscillatie- frequentie vrijwel volledig bepaald door
de resonantie frequentie van de trilholte.
2. Stabiele versterking modus (SA=stabiele amplificatie): Deze modus wordt gedefinieerd in
het gebied waar het product van de frequentie met de lengte gelijk is aan 10 7 cm/s, en het
product van de doperingsconcentratie met de lengte van het kristal ligt tussen 10 11 en 1012
cm-2.
3. LSA oscillatie-modus: Deze modus is gedefinieerd in het gebied waar het product van de
frequentie met de lengte groter is dan 10 7 cm/s en het quotiënt van de doperingsconcentratie
gedeeld door de frequentie ligt tussen 2 x 10 4 en 2 x 105.
4. Polarisatiespanning oscillatie-modus: Deze modus treedt enkel op wanneer tijdens een LSA
oscillatie, en in het gebied waar het product van de frequentie met de lengte te klein is om nog
enige betekenis te hebben. In de schakeling die de voorspanning levert, treden dan
schommelingen op, door een ongewenste trilling met een frequentie die typisch ligt tussen 1
kHz en 100 MHz.
Nog enkele woorden over de trillingswijzen of modi van de Gunn-diode.
De Gunn-diode kan oscilleren in verschillende modi. In de uni-resonante overgangs- of transittijd (TT- modus) worden frequenties tussen 1 en 18 GHz bereikt, met een uitgangsvermogen
tot 2 W (de meeste liggen in de grootte orde van een paar honderd milliwatt). Het actieve
(middelste) gebied van de diode bestaat uit ohmse materialen met zeer lage weerstand (0,001
Ω-cm).
In de resonante beperkte ruimtelading (LSA=Limited Space Charge) mode, werden
werkfrequenties tot 100 GHz bereikt, bij een gepulseerd vermogen tot enkele honderden watt
(1% werkcyclus) bij een rendement van 20%. Het uitgangsvermogen verkleint indien de
frequentie vergroot. In de LSA-modus maakt de Gunn-diode natuurlijk deel uit van de
afgestemde kring om tot een werkende oscillator te kunnen komen:
Kanttekening bij de LSA-werking.
Nadat mijnheer John Battiscombe "J. B." Gunn (13 mei 1928 – 2 december 2008), Engels
fysicus, zijn bevindingen over het Gunn-effect gepubliceerd had, is men bij de kort daarna
gefabriceerde Gunn-dioden tot de volgende bevindingen gekomen, wat de werking in de LSAmodus betreft:
Een sinusvormige spanning over de diode telt volgens de superpositiewet op bij de polarisatie
gelijkspanning die de voorspanning levert voor de diode. Er vormt zich dus een algebraïsche
som van beiden.
De grootte van de gelijkspanning is zodanig gekozen dat de erop gesuperponeerde negatieve
halve periode van de sinus, de totale spanning onder de kritische potentiaaldrempel (V th)
dwingt. Onder deze omstandigheden, is er niet genoeg tijd voor ruimteladingen om een
invloedrijk volume op te bouwen, en ze doven uit (‘quenching’) tijdens de halve periode waarin
de algebraïsche som van de voorspanning en de sinusvormige spanning laag is.

De LSA oscillatieperiode wordt door de resonantiekring bepaald, en de LSA-modus of
werkingswijze is in staat om 20% rendement te behalen, en tenminste twee keer zoveel SHF
uitgangsvermogen te produceren, dan met de andere werkingswijzen het geval is. In feite is
de LSA-werking bij een impuls werkingscyclus van 0,01, in staat om honderden watt’s gepulst
uitgangsvermogen af te leveren.
Laten we terugkeren met enige herhaling en tevens uitbreiding naar de modi: Voor de Gunndiode, onderscheidt men als modi, de stabiele versterking of amplificatie (SA) mode, de
transittijd mode(TT), de modus met beperkte ruimtelading (LSA), en de voorspanning- of BCDmode.
De stabiele amplificatie {SA} werkwijze betekent dat de Gunn-diode zich zal gedragen als
versterker. De vereiste voor een LSA- werkingsmodus, is dat het product van de
doperingsconcentratie en een effectieve lengte van het actieve gebied (L), kleiner is dan 1012
/cm2.

De SA modus is beperkt tot frequenties kleiner dan v/L, waarin v de snelheid en L de lengte
van het onderzochte gebied is. De transittijd (TT) -Gunn-modus hangt af van de lengte van
het kristal en de er op toegepaste voorspanning. Een werking in deze modus vereist dat het
product van de doperingsconcentratie met de lengte L ligt tussen 10 12 en 1014 per cm sec.
De werkfrequentie is omgekeerd evenredig met zowel de lengte L als met de looptijd van de
ladingsdragers. Het is vooral de lengte van het actieve N- gebied van de Gunn-diode die de
grootte van de werkfrequentie bepaalt, dikwijls van 6 GHz tot 18 GHz.
Een werking in de TT modus levert een rendement op van 10% of minder, met 4 tot 6% als
het meest voorkomende. Het uitgangsvermogen bedraagt meestal minder dan 1000 mW,
hoewel 2000 mW reeds bereikt werd.
De beperkte ruimtelading (LSA) mode hangt af van de schok bekrachtiging van de
resonerende RLC-kring, of van de afgestemde trilholte met de rechthoek impulsen die de
Gunn-diode voortbrengt. De LSA-modus en de submodi worden ook wel accumulatie-modi,
vertraagde modi, of gebluste/uitgedoofde (‘quenched’) modi genoemd. Deze verschillende
benamingen hebben betrekking op variaties op het LSA- thema. Voor een LSA modus moet wel
het product van de lengte L met de doperingsconcentratie groter zijn dan 10 12 /cm2 of nog
hoger zijn. Bij alle modi waarvan men wenst dat de Gunn-diode zou oscilleren, moet steeds de
negatieve conductantie van de actieve elementen groter zijn dan de conductantie van de
verliezen in de afgestemde kring.

Vorm van de rechthoekige stroomimpulsen, voortgebracht in de middelste, actieve N - laag van
een trillende Gunn-diode.
De duur van het stroompuls om het actieve gebied te doorlopen, bepaalt grotendeels de
snelheid of mobiliteit, waarmee stroompulsen gegenereerd worden, en daardoor is ook de
frequentie van de gegenereerde spanning bepaald.
Samengevat: Gunn- werkingswijzen of bedrijfsmodi:
• Stabiele Amplificatie (SA) Modus: de diode gedraagt zich als een versterker.
• Transit Tijd (TT) Mode: de operationele frequentie is f 0= vd/L waarin vd de domeinsnelheid
is (domein= pakje ladingsdragers), en L de effectieve lengte van het actief gebied midden in
het kristal. Uitgangsvermogen kleiner dan 2 W, en de frequentie van de opgewekte trilling ligt
tussen 1 GHz en 18 GHz.
• Beperkte ruimtelading (LSA) Mode: vereist een hoge-Q trilholte; werkfrequentie tot 100 GHz
met een gepulst uitgangsvermogen, groter dan 100 W.
Halfgeleider schakelingen voor 1 GHz en hoger, Gunn oscillatoren genereren
microgolf spaningen. door Joseph J. Carr, aug. 1981. (Solid state devices for 1 GHz
and higher. Gunn oscillators generate microwave signals).
De hieronder bekeken Gunn-diode zal oscilleren in de transit-tijd TT-modus, gecontroleerd
door slechts een eenvoudige weerstand als belasting. Het rendement van deze modus
bedraagt slechts één tot vijf procent, zodat relatief grote hoeveelheden gelijkstroom worden
omgezet in kleine hoeveelheden HF vermogens.
Indien men de Gunn-diode plaatst in een trilholte, en de polarisatiespanning van de diode een
waarde geeft die zorgt voor een vertraagde transit-tijd mode, dan verkrijgt men een beter
rendement, en soepelheid bij het instellen van de werkfrequentie. Hieronder volgen twee
methoden voor het dan monteren van een Gunn-diode in een trilholte.

De binnen-afmeting van de caviteit is een halve golflengte lang, en de Gunn-diode is op een
achtste lambda van de linker wand opgesteld.
Doorsnede van een coaxiale holte. De trilholte is een halve golflengte lang, terwijl de basis van
de Gunn-diode wordt geplaatst op de een achtste golflengte van de linker binnenwand.
Een geleidend langwerpig staafje ondersteunt rechts de Gunn-diode, verbindt ze met het
rechtse uiteinden van de trilholte, en dient ook als centrale geleider van de coaxiale holte.
Een afstemschroef wordt gebruikt om de werkfrequentie van de opstelling te variëren.
Ze verandert effectief de afmetingen van de holte, en kan door verdraaiing van het met
schroefdraad voorziene gedeelte, de werkfrequentie over een klein bereik wijzigen. Men heeft
de opgewekte oscillatiespanning aan de binnenzijde van de holte naar buiten gekoppeld door
een korte koppellus die evenwijdig ligt met de centergeleider, en waarvan de gekozen ligging
tevens zorgt voor een zo goed mogelijke impedantie-aanpassing met een uitwendige belasting,
en voor een compromis tussen de stabiliteit van de werkfrequentie en het maximale
uitgangsvermogen. Niettegenstaande deze voorzorgen, is de trilholte gevoelig voor factoren
zoals temperatuur- en impedantie-variaties. De Gunn-diode, opgesteld binnen een coaxiale
trilholte kan ook de neiging vertonen, te oscilleren op een harmonische van de frequentie die
bepaald wordt door de inwendige afmetingen van de trilholte. Daarom probeert men het ook
met een op één uiteinde afgesloten rechthoekige golfgeleider als afgestemde holte, waarbij
nog steeds de Gunn-diode opgesteld wordt op een achtste golflengte van de linker
binnenwand:

De voorspanning wordt aan de Gunn-diode toegevoerd over een hoogfrequente smoorspoel die
de hoogfrequente microgolven tegenhoudt. Het maximale uitgangsvermogen is onderhevig aan
veranderingen in de belasting en inwendige impedanties van de opstelling. Door de
voorgestelde inwendige bouw, streeft men ook in dit geval de beste impedantie-aanpassing
aan met een niet voorgestelde belasting, en een maximaal daarnaar toe te voeren vermogen.
De naar buiten koppeling van het opgewekte SHF vermogen heeft plaats via een ‘iris’, een
opening in de rechts voorgestelde afsluitplaat, hier partitie genoemd, dus een tussenschot.
Enkele toepassingen van Gunn-dioden.
1) Microgolf overwegingen door PA0…(roepteken niet meer opspoorbaar).

Rechts van de koperkleurige hoornantenne, is de Gunn-diode oscillator opgesteld, die
microgolven genereert.
Gunn-dioden produceren de grootste uitgangsvermogens op microgolf frequenties van alle
andere, vandaag gekende halfgeleiders. Meestal toegepast in oscillatoren, kunnen ze nochtans
ook gebruikt worden in microgolfversterkers om signalen tot tera-hoge frequenties te
versterken. Omdat in schakelingen alles nogal dicht tegen elkaar gebouwd is, en het geheel
kan dienen als zender-ontvanger op microgolf frequenties, bestaat het gevaar dat de
uitgangsspanning (of het uitgangsvermogen) ongewenst terug naar binnen gekoppeld wordt
via de ingang, zodat een ‘Mexicaanse hond’ toestand ontstaat (parasitair oscilleren op een
ongewenste frequentie). Een remedie daartegen is de bouw van een zogenaamde
reflectieversterker, die een circulator gebruikt om de twee in- en uitgang-signalen te scheiden.

Deze tekeningen geven aan hoe de Gunn-diode en de mengdiode gemonteerd worden in een
aan éen zijde afgesloten 3 cm golfpijp. De 'smoorspoelen' aan de BNC-bussen bestaan uit een
pijp met een diameter van 5 mm, omwikkeld met cellotape. De gunn-diode wordt door middel
van de onderste schroef tegen de smoorspoel gedrukt.
Zeer handig voor verbindingen op 3 cm is een zend-ontvanger, waarbij de zendoscillator
tegelijkertijd als mengoscillator wordt gebruikt.

Daardoor zijn volledige duplex verbindingen/QSO’s, mogelijk. De stations die in QSO met
elkaar zijn, kiezen ieder een zendfrequentie die bijvoorbeeld 100 MHz (middenfrequentie) van
die van het tegenstation verwijderd ligt. Bij de duplexverbindingen die de auteur van dit artikel
met PE1AQH en PE1AHR maakte, hadden plaats op de frequenties 10,35 GHz en 10,25 GHz.
Als middenfrequentversterker werd een rond 100 MHz afgestemde FM-omroepontvanger
gebruikt.
De constructie van de zender/mengtrap van een dergelijke zendontvanger is in de hier
bovenstaande figuren getekend. De mengdiode, een 1N23, staat op een kwart golflengte van
de Gunn-diode oscillator geplaatst. Zo'n 300 à 700 microampère diodestroom zijn gewenst.
Gunn- en puntcontactdiode zijn verbonden met respectievelijk de gemoduleerde voeding en
met de middenfrequentontvanger via smoorspoelen.

Met een dergelijke zendontvanger en met 10 tot 20 mW zendvermogen kunnen tientallen
kilometers worden overbrugd. Voor echte dx-verbindingen moet de mixer door een zeer
ruisarme mf-versterker gevolgd worden. Een voorversterker met een BF 256, een BFR 91 of
een BFT 66 voldoet hier prima.
Ik heb ook eens gemeten wat op 3 cm nog te bereiken is met de bekende H43 coaxiaalkabel.
Een 21 meter lang stuk, met N-stekers aan beide einden werd met een 20 dB hoornantenne
verbonden. Het experimenteel baken in Zaandam werd op mijn ontvanger nog 22 dB boven de
ruis ontvangen. Achter de 20 mW zender bleek de antenne via de kabel ongeveer 200
microwatt te krijgen. Een demping van ongeveer 1 dB per meter blijkt te volgen uit deze
meting. Maar ook met een dergelijke demping is dx mogelijk, mits de traject-demping niet te
groot is.
2) Radioastronomie.
Gunn oscillatoren worden ook gebruikt als plaatselijke oscillatoren (in combinatie met de
mengtrap) in millimeter- en submillimeter-golf radio- astronomie-ontvangers. De Gunn-diode
is ondergebracht in een trilholte die afgestemd is om te resoneren op tweemaal de
grondfrequentie van de diode-oscillator. De lengte van de trilholte is aanpasbaar met een
micrometer. Voorbeeld van een dergelijke micrometer in een golfmeter:

De golfmeter is van het type dat dient voor het meten van microgolffrequenties. Het toestel
maakt gebruik van een trilholte, die zich gedraagt als een afgestemde resonantiekring met een
hoge Q-factor. De resonantiefrequentie van de trilholte wordt gevarieerd door middel van een
zuiger die mechanisch verbonden is met een micrometer-mechanisme. Een verplaatsing van
de plunjer in de holte vermindert de holtegrootte en verhoogt de resonantiefrequentie.
Omgekeerd zal een toename van de omvang van de holte (door de zuiger er verder uit te
trekken) de resonantiefrequentie verlagen. De microgolfenergie van de te testen apparatuur
wordt in de golfmeter gebracht via één van twee ingangen A of D. Een gelijkrichterkristal
detecteert en verbetert het signaal, en de gelijkgerichte stroom wordt op de stroommeter M
afgelezen.
Het instrument kan gebruikt worden als een absorptie type golfmeter. Bij toepassing als
golfmeter, tussengeschakeld in een transmissielijn, wordt het onbekende signaal naar binnen

in de schakeling gekoppeld door middel van de ingang A. Wanneer de holte is afgestemd op de
resonantiefrequentie van het signaal, wordt de energie via de koppellus B in de holte
gekoppeld, en naar buiten gestuurd door lijn C naar de kristal detector, waar het wordt
gelijkgericht en het resultaat aangeduid op de meter.
De micrometer-verdraaiing wordt vergeleken met een met de golfmeter- ijking samengaande
grafiek, om de onbekende frequentie te bepalen
Gunn oscillatoren die geschikt zijn voor het genereren van meer dan 50 mW over een 50%
afstembereik van een frequentieband komen vaak voor, bijvoorbeeld als plaatselijke oscillator
in een 1,2 mm radiotelescoop ontvanger. De Gunn oscillator wordt in dit geval gevoed door
een gelijkspanning van 9 tot 10 volt en is mechanisch met een micrometer afstembaar op een
oscillatiefrequentie van 78 tot 118 GHz. Hij kan ook met een varactor-diode door een
capaciteitsverandering, elektrisch worden afgestemd over een bereik dat 700 MHz breed is.
In uitvoeringen van dit type komen vaak PLL schakelingen voor, die vertrekkend van een
stabiel kristal vele, door een fasevergrendelende lus, andere frequenties met kristalstabiliteit
kunnen genereren.
Observatie van de Zon op 94 MHz.
Tijdens de zomer van 2007 werd er op een golflengte van 3 mm geluisterd naar de geluiden en
de ruis die door de Zon uitgezonden werden. In het testsysteem zaten golfgeleiders (WR12)
die erg klein zijn, en daardoor moeilijk om mee te werken. Als geschikte microgolf apparatuur
werd een Gunn-diode toegepast als plaatselijke oscillator op 85 GHz voor de superheterodyne
ontvanger, met een symmetrische mengtrap ( DBM waarover reeds heel wat verteld werd in
hetgeen voorafgaat). De ontvanger was uitgerust met een 40 cm schotel met een cassegrain
reflector als antenne. De paraboolspiegel werd daarbij zorgvuldig gepolijst om een goede
ontvangst te verzekeren.

Er werd geen 94 GHz voorversterker toegepast na de antenne-uitgang omdat die op deze
frequentie toch teveel eigen ruis zou invoeren.
De uitgangsfrequentie van de mengtrap was 9 GHz (=94-85), en deze hoge frequentie kon
toch nog geschikt versterkt worden met een op de mengtrap volgende GaAs FET versterker.

De uitvoering met GaAs FET versterker.
Daarop volgde een omzetter of converter van 9 GHz naar 830 MHz, met een diode mengtrap,
gevolgd door twee versterkers die elk slechts 1, 5 dB ruis invoerden, met elk een versterking
van 45 dB, dus in serie of cascade van 90 dB. Daarna volgde een klassieke detector (HSM
8202) en een integrator + versterker met een AD820. Dit alles als voldoening verschaffende
opstelling om de zonnestraling mee te ontvangen, te beluisteren en te registreren, met niet
teveel thermische drift, dus afwijking van de frequentie(s) door de zonnehitte. Dergelijke
metingen kunnen enkel uitgevoerd worden tijdens de zomer, wanneer de luchtvochtigheid
gering genoeg is, anders treedt er absorptie van de elektromagnetische golven op door
waterdamp.
Versterkerschakeling met GaAs FET, door ZL1WTT.
Indien men een Gunn-diode niet laat werken als oscillator, maar als hoogfrequent versterker,
kan men haar laten volgen door een MOS-transistor om de versterking nog op te voeren. In de
volgende schakeling gebeurt dit met een MRF 2001 die 1 W vermogen aflevert op 2,3 GHz:
met 8-dB minimum gain bij 24V voedingsspanning. De frequentie kan gekozen worden van
2,25 GHz tot 2,35 GHz.
Hieronder volgt een andere mogelijke keuze voor de transistor in deze schakeling:

Gegevens over de FET (‘s):
EPA018A Rd = 5v / 55 mA = 90 ohms
EPA060B Rd = 5v / 180 mA = 27 ohms
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Merk op dat er voor het voeden van de schakeling zowel een positieve als negatieve
voedingsspanning nodig is. Uitvoering :

3) Andere toepassingen van Gunn dioden.
Gebruikt als Gunn oscillatoren om frequenties van typisch 5 GHz tot 35 GHz (soms tot 100
GHz) met een uitgangsvermogen van 100 mW tot 1W te genereren. Deze Gunn oscillatoren
worden gebruikt voor radiocommunicatie, militaire en commerciële radar bronnen.
Ontsporing van treinen voorkomen.
Gebruikt als sensoren voor de detectie van inbrekers: inbraak beveiliging.
Gebruikt voor trillingen-detectoren, en het meten van de rotatiesnelheid van tachometers.
Gebruikt als sub-millimeter golven in toepassingen waarin de Gunn oscillator frequentie
vermenigvuldigd wordt tot een veel hogere frequentie.
Procescontrole-apparaten, bediening van slagbomen, voetgangersveiligheid systemen, lineaire
afstand indicatoren, niveausensoren, vochtgehalte metingen en inbraakbeveiliging.
Modulatie van halfgeleider injectie- lasers.
Bakenzenders/repeaters/transponders,....
Als de pompbron in parametrische versterkers
Verkeer- regelaars, enz.
Gunn-diode voordelen.
• Grote frequentiestabiliteit.
• Grote bandbreedte en betrouwbaarheid.
• Kleine afmetingen.
• Robuustheid in bedrijf.
• Lage voedingsspanning.
• Ruis prestaties beter dan met klystron.
• Lage productiekosten.
Gunn-diode nadelen.
• Begint slechts stroom te geleiden vanaf een zekere voorspanning,
• Slechte stabiliteit tegen temperatuurschommelingen en voorspanningsfluctuaties.
• Moeilijk af te stemmen rond een centrale frequentie.
• Hoge FM-ruis.
• Hoge werkstroom en bijgevolg grote vermogendissipatie.
• Gering rendement en kleine vermogenproductie op millimeter golflengten.

