De Tunneldiode (deel 1) door ON4AW, Willy Acke

Principe van het zichtbaar maken van een tunneldiode karakteristiek:

De Tunnel Diode.
Deze diode werd voor het eerst geïntroduceerd door de Japanse Dr. Leo Esaki in 1958.
Het is een sterk geleidende PN- junctiediode met twee (ook in TO18 uitvoering:2 van de 3-)
aansluitklemmen, en met een doperings-dichtheid van het halfgeleidermateriaal, die ongeveer
1000 maal groter is, in vergelijking met een gewone junctiediode. Deze sterke dopering geeft
aanleiding tot drie ongewone eigenschappen waarop hieronder teruggekomen wordt.
Dergelijke dioden zijn vervaardigd uit germanium, gallium-arsenide (GaAs) en/of gallium
antimonide (GaSb).
Silicium is niet aangewezen voor de vervaardiging van deze dioden, omdat Si lagere
stroomgeleidingswaarden heeft dan Ge en Ga-legeringen.
GaAs dioden verwerken grotere spanningen en stromen, vooral in hetgeen een negatieve
weerstandzone zal blijken te zijn, en dus ook grotere vermogens.
GaAs juncties vertonen ook een geringere eigen capaciteit per oppervlakte-eenheid en kunnen
toegepast worden op hogere frequenties. Tunneldioden kunnen piekstromen trekken tussen
enkele microampères tot enkele ampères. Tunneldioden die piekstromen verwerken van 500
μA en hoger, worden meestal gebruikt als HF versterkers of schakelelementen (=> dit laatste
zoals de PIN-diode). Zij zijn in staat tot het omschakelen naar 100 GHz in digitale
toepassingen.
Men heeft in dat verband onderzoek uitgevoerd op het gebied van een mogelijke integratie van
tunneldioden in CMOS geïntegreerde schakelingen.
Vlakke structuur:
Planar technologie kan aangewend worden om de diode te vervaardigen.

Met deze benadering van het fabricageproces, wordt een sterk gedopeerd n-substraat
gemaskeerd door een isolerende laag, die slechts een klein gedeelte van het oppervlak vrijlaat
om belicht en vervolgens geëtst te worden. Dit blootgestelde deel zal het actieve gebied van
de diode worden. De dopering van de gewenste zone, kan op een aantal wijzen en met een
aantal middelen ingebracht worden, bijvoorbeeld door diffusie, legeren of epitaxiale groei.
Als alternatief kan men een epitaxiale laag laten groeien over het gehele oppervlak en
vervolgens de gebieden wegetsen die niet nodig zijn om een mesastructuur te vormen.

Geleiding:
Het basis geleidingsmechanisme in tunneldioden heeft een theoretische frequentielimiet van
10,7 Mhz, dit is enkele orden van grootte hoger dan de drift (=verschuiven van de
karakteristieke kromme onder invloed van de omgevingstemperatuur) en het diffusiemechanisme van conventionele dioden en transistoren
De grote schakelsnelheid van tunneldioden heeft er toe geleid dat ze toegepast kunnen worden
op zeer hoge frequenties, tot in microgolfschakelingen.
In de praktijk zijn Ge en GaSb betrouwbaarder gebleken dan GaAs. GaSb dioden hebben
bovendien een bijzonder laag ruisniveau, hetgeen belangrijk is voor hun toepassing als HFversterker.
Hieronder volgt een grafische vergelijking tussen enkele van deze soorten, inzake hun
doorslagspanning in functie van de concentratie van hun dopering per kubieke centimeter, met
verontreinigingen in de halfgeleiderstructuur.

Op het ogenblik van dit schrijven zijn de best in de handel verkrijgbare tunnel -dioden (TD’s)
vervaardigd uit ofwel germanium, of gallium-arsenide.
Het begrip:”tunneling” wordt lager toegelicht.
Tunneldioden uit germanium bieden een hoge snelheid, geringe ruis, en korte stijgtijden (zo
laag als 40 picoseconden) in toepassingen uit de digitale techniek en in impulsschakelingen.
Gallium-Arsenide dioden, die een grotere top-tot-top HF wisselspanning kunnen verwerken
dan germanium dioden, presteren goed in een toenemend aantal toepassingen, waarin deze
eigenschappen vereist zijn.
Indium antimonide kan niet gebruikt worden op een normale omgevingstemperatuur vanwege
zijn kleine bandkloof in de Fermi-opvatting van banden-structuren in halfgeleiders (hieronder
meer daarover).
Indium-Arsenide tunneldioden zijn moeilijk te vervaardigen met een aantrekkelijke verhouding
tussen de piekstroom en de dalstroom in de I=f(V)-karakteristiek van de diode.(uitleg
daarover volgt).
Silicium heeft last van dezelfde problemen als Indium-Arsenide en werkt met een lagere
snelheid dan germanium of Gallium-Arsenide.
Vandaar dat men geen TD’s zal aantreffen, die vervaardigd zijn op basis van silicium.

Rechts: General Electric1N3712 (germanium) tunneldiode.
(bv. bruikbaar als laag vermogen oscillator). De andere afbeeldingen zijn tunnel dioden van
RCA en Sylvania. Voorbeelden van RCA: 40079, 40066, 1N3850, 1N3860, 40060.
Van Sylvania: de D4115 Microwave Tunnel Diode. De General Electric 1N2939 en 1N2940
tunneldioden zijn ondergebracht in een standaard transistor behuizing, en zijn dus gemakkelijk
toepasbaar in schakelingen op een printplaat, zelfs door ze te installeren in een transistorvoetje.
De RCA-TD-100, heeft daarentegen minder toegankelijke aansluitingen met contactpennen.
De gangbare schematische symbolen voor de tunnel- diode zijn:

Rechts onder: gelijkwaardige schakeling van een laagvermogen tunneldiode.
Kenmerken:
1) Ten eerste wordt de breedte van de verarmingslaag (tussen de p- en de n-laag) van deze
diode verkleind tot een zeer lage waarde (ongeveer 0,00001 mm).
Uit deze eigenschap is de benaming “tunnel”-diode afgeleid omdat ladingsdragers, in het
bijzonder elektronen, zich als het ware door een dunne tunnel moeten verplaatsen om van de
n-kathode, de p-anode te kunnen bereiken.
Dit is reeds mogelijk vanaf een geringe voorspanning in de doorlaatzin, namelijk vanaf minder
dan 0,05 V tot 0,1 V doorlaatzin-spanning.
De elektronen verliezen bij de doorgang door de dunne laag praktisch geen energie. Die dunne
laag heeft nog een gevolg, namelijk dat deze soort dioden met de nodige voorzichtigheid
moeten behandeld worden, als laagvermogen component, omdat ze gemakkelijk beschadigd
raken door warmte en statische elektriciteit.
2) De omgekeerde of reverse doorslagspanning wordt gereduceerd tot een zeer kleine waarde
(naderend tot nul), met als resultaat dat de diode kan doorslaan voor elke waarde van de erop
toegepaste grootte van een spanning in de sperzin.
3) Ten derde vertoont de stroom= f (spanning) – kenmerkende kromme, een deel met een
negatieve weerstand.

Mogelijke bouw van een tunneldiode:
Tunneldioden kunnen opgebouwd worden uit verschillende halfgeleidermaterialen, zoals (de
hierboven reeds gedeeltelijk vermelde) germanium, gallium-arsenide, indium-fosfide, indiumarsenide, antimoon.
De materiaalkeuze bepaalt de voornaamste parameters van de TD, waaronder een kleine
diëlektrische constante en een geringe eigen capaciteit, nodig om snel te kunnen schakelen.
Tunneldiode behuizingen moeten ontworpen worden om de TD die er in ondergebracht is,
zowel een lage zelfinductie als een geringe capaciteit te laten vertonen.
Deze eis elimineert een groot aantal mogelijke montage- en behuizing-benaderingen,
waaronder alle methoden gebruikt voor transistoren en conventionele dioden, temeer omdat
de toegelaten zelfinductie 4 x 10-10 Henry bedraagt.
Deze is nog aanvaardbaar voor microgolf-toepassingen zonder dat een nog lagere zelfinductie
vereist is.
We bekijken een viertal uitvoeringsmogelijkheden:
De vlakke structuur of planar uitvoering is reeds bekeken in hetgeen voorafgaat.
Nog drie mogelijkheden met Kogelvormige uitvoering:

Dit type tunneldiode- formaat wordt gefabriceerd als een mesa-structuur.
Om deze vorm te bereiken, omvat de fabricage het tot stand brengen van een legering met de
gewenste dopeermiddelen in contact met een sterk gedopeerd substraat.
De temperatuur wordt daarbij gekozen op 500 °C, waarop de dopeermiddelen snel smelten en
via diffusie binnendringen in het substraat.
Daarna wordt de diode door etsen herleid tot de vereiste afmetingen.

Voorbeelden:
1) GE tunnel diode

.
Een kleine parel uit tin-metaal is gesoldeerd boven, of gelegeerd met, een sterk gedopeerde
korrelige laag van het type Ge, GaSb of GaAs. Deze laag wordt vervolgens vast gesoldeerd
aan de anode, die ook gebruikt wordt voor de warmteafvoer.
Men kan een p-laag aanbrengen op n-Ge, of op GaAs of InGa, ofwel een n- laag op een psubstraat.
Een tin (=Sn-) legering werkt ook goed.
De temperaturen waarbij de legeringen tot stand komen zijn afhankelijk van de gekozen
metalen, maar gewoonlijk iets kleiner dan 500 °C, dat is een temperatuur waarop de gewenste
legering reeds na ongeveer 1 minuut tot stand komt.
Het cathodecontact is verbonden met de bovenkant van de tinnen kogel via een maasachtige
zeef, die met gaten uitgevoerd is om de eigen inductie van het ganse systeem te verminderen.
De diode is gevat in een keramisch lichaam met een hermetisch afdichtend deksel.
2) RCA-uitvoering.
Hier wordt een gelijkaardige vervaardigingstechniek toegepast, alleen zijn de aansluitdraden
van de diode horizontaal uitgevoerd, hetgeen vrij ongebruikelijk is.

Het contact met de diode moet een lage weerstand vertonen.

De kogelvormige legering komt hier tot stand door een vrij goedkoop proces van epitaxiale
groei in de daarvoor geschikte apparatuur.
Tijdens het legeren wordt de tunnel-junctie en de gewenste kontakten met de metalen
aansluitingen, gelijktijdig gevormd.
De piekstroom-dichtheid, de piekspanning en piek- tot dal-stroom (Ip/Iv -verhouding) worden
allen bepaald door het abrupte karakter van het legeringsknooppunt en de dichtheid van de
doperingsverontreinigingen.
Achteraf wordt de diode nog afgewerkt door elektrochemisch etsen.
3) Sylvania tunneldioden:
Sylvania heeft haar inspanningen vooral geconcentreerd op de vervaardiging van TD’s voor
microgolf-frequenties in de L-band en hoger. Dan moet de behuizing en de aansluitdraden
zodanig uitgevoerd zijn, dat de eigen zelfinductie van dit geheel zo gering mogelijk is, want
storend op deze ultra hoge frequenties.

Syl van i a D 411 5 mi c r og ol f TD .
M en i s e r i n g e sl aa gd e en z el fi n du cti e van di t g eh e el t e be r ei k en van sl e ch t s
0,2 5 n an oh en ri e s, e n e en ei gen cap a ci tei t van 0 ,7 p F , g e m et en op 1 2 G Hz . O m
de rg el i j ke r e su l tat e n t e b e k om en , w o r dt de op p e rvl a kt e v an d e j u n cti e tu s s e n
de p en d e n - l aag vaa k z ee r kl ei n ge k oz en , m aa r daa r d oo r w o rdt dan o o k d e
gr o ott e van h et v e r mo g en b ep e rk t di e e en d e rg el i j ke TD k an v e rw e r k en . Di t i s
v oo r s ommi g e mi c r o gol f T D ’s sl e ch t s 2 mi cr o watt op 1 0,8 G Hz .
D e op d e fi gu u r v e r mel d e (kl ei n e) a fm e ti n gen l i et en dat r e ed s v e r mo e d en .
De conductantie gD van de diodestructuur is vrijwel constant vanaf gelijkspanning
tot
ongeveer 1/3 van de werkfrequentie (in GHz), wanneer de eigen zelfinductie klein is (minder
dan 0,5 nanohenry).
Als deze diode-zelfinductie verhoogt tot bv. 2 of 5 nanohenries (bv. door er uitwendig te lange
aansluitdraden aan te solderen), zal de geleidbaarheid g D veranderen, waardoor de TD nog
enkel zal kunnen presteren op een veel lagere frequentie.
Men zal trouwens rekening moeten houden met het feit dat de eigen inductie met de eigen
capaciteit een resonantiekring kan vormen die vanzelf kan gaan trillen op een ongewenste
frequentie.
Daarom zal men ook de eigen capaciteit zo klein mogelijk houden per vierkante duizendste van
een millimeter.

Ter vergelijking met RCA TD’s: een GE- tunneldiode type 1N3219 heeft gemiddeld 7 picofarad
totale eigen capaciteit, tussen de grenzen van minimaal 1,5 picofarad en 10 picofarad
maximum.
De conductantie gD bedraagt tussen de 10 en 25 millimhos.
Ta be l me t e nk e le ke nm e rk en de w a a rd e n :

Tab el m et en k el e tu n n el di od e n di e i n d e h an d el v e rk ri j gbaa r z i j n . Hi tach i
v e rv aa rdi gt o o k TD ’s , n et z o al s T ex a s In st ru m en t s , ma ar d ez e st aan n i et i n
dez e t ab el .
D e g r o ott e van d e s e ri e - z el fi n du cti e v an d e i n ge ka ps el d e T D ’ s (i n d e tw e ed e
k ol om) , h an g t v o o r al af van d e fy si s c h e a fm eti n g v an h u n b eh u i z i n g en d e
l en gt e van d e a an sl u i tdrad en .
Kenmerkende stroom/spanning kromme I=f(V):
Een (zelfs kleine van 0,1 V) voorspanning in de doorlaatzin, doet de diode onmiddellijk
geleiden met een vrij aanzienlijke stroom die snel stijgt naar de piekwaarde I p in het punt P.

Op het ogenblik dat de spanning de waarde Vp bereikt, en verder verhoogd wordt, begint
diodestroom af te nemen tot een minimale waarde Iv (punt V),dal-stroom genoemd.
Hiermee komt een spanning Vv overeen, de dal-spanning.
Voor spanningen groter dan Vv, neemt de stroom weer toe zoals in een gewone pn-diode.
Tussen de piekstroom Ip en de dalstroom Iv, neemt de stroom af met een toename van de over
de diodeklemmen toegepaste spanning.
De diodekarakteristiek met de polarisatiespanning in de doorlaatzin bestaat dus uit twee
gebieden: een normale doorlaat- diodekarakteristiek met een exponentiële stijging links van
Vp: in het voorgestelde geval 0,07 V voor GaAs, en 0,3 V voor Ge, en rechts van Vv 0,7 V voor
Si, voor zover silicium nog toegepast zou worden in tunneldioden.
Met andere woorden vertoont de tunneldiode een negatieve weerstand (-RN) in deze zone.
In feite is dit de nuttigste eigenschap van deze diode, die onder meer zal toelaten er
oscillatoren mee te bouwen.
In plaats van vermogen op te slorpen of te verbruiken, produceert de negatieve weerstand een
vermogen-teruggave, zodat verliezen in een uitwendige afgestemde keten met L en C
componenten opgeheven worden, en een dergelijke serie-of parallel trilkring kan beginnen
oscillere
In dat geval wordt de tunneldiode een hoogfrequente oscillator.

De belastingslijn-opvatting voor diode-schakelingen.

Vergelijking gewone pn-diode met TD:

De TD is ook toepasbaar in logische/digitale schakelingen:

Overwegingen inzake tunnel dioden in digitale toepassingen.
Waarom maakte Tektronix gebruik van tunneldioden in de triggerschakelingen van zijn
oscilloscopen?
Omdat tunneldioden snel schakelen en ook als flipflop kunnen werken.
Een Tektronix 465- scoop bijvoorbeeld, maakte gebruik van 2 tunneldioden om een triggerpuls
te genereren voor het digitale gedeelte van de KSO.
Eén diode diende om het triggerpuls klaar te zetten, en de andere om het impuls daadwerkelijk
te versturen.
Schema van een tunneldiode met een vereenvoudigde voorspanningsschakeling, hier als
stroomgenerator voorgesteld:

Bekijken we deze opstelling met een 10-mA-diode die op een werkingspunt ingesteld is met
een stroom van 9,9 mA, hetgeen praktisch de piek-diodestroom is.
De diode wordt naar haar minimum stroomtoestand getriggerd als V trigger genoeg stroom
injecteert om de diode voorbij de piekstroom te krijgen.
Deze triggerkarakteristiek geeft ook aan, hoe men een tunneldiode kan testen.
Als men de weerstand meet met een geschikte V-Ω-mA meter en men leest een hoge waarde
af, dan is de diode defect.
Een lage weerstand betekent dat ze in orde kan zijn, maar om daar zeker van te zijn, is het
nodig na te gaan of de diode tussen de piek- en minimum-stroom schakelt.
De volgende figuur toont een praktisch voorbeeld van een monostabiele multivibrator die
werkt met een voorspanning, lager dan het piekpunt.
Deze schakeling heeft een impulsbreedte, of vertraging, van vijf nanoseconden, en een
maximum herhalingsritme van 70 Mhz.
De belastingslijn-weerstand is 9,75 ohm, bij een voedingsspanning van 250 millivolt in het
werkpunt X op de hogerstaande en volgende grafieken.

Men kan met tunneldioden ook logische ‘OF’ en ‘EN’ –poorten maken, maar omdat TTL de
standaard werd, wordt dat praktisch niet meer toegepast.
Voorbeeld van een binaire trap, die een 5 MHz trigger impuls met een versterkte en verbeterde
golfvorm doorschakelt:

In deze schakeling worden 1N2933 TD’s toegepast met slechts 525 microwatt vermogenverbruik per stuk.
De tunneldioden worden opeenvolgend in een lage en hoge logische toestand geschakeld door
de ingangsimpulsen, en leveren deze binaire informatie, door de twee transistoren versterkt,
af aan de uitgang.
De belastingslijn bij de tunneldiode.
Een te overwegen factor bij de tunnel diode, is de inwendige weerstand van de batterij of de
gestabiliseerde voeding. Hieronder staan typische belastinglijnen die mogelijk zijn voor een
tunneldiode-oscillator.

Als we een lijn trekken die raakt aan de kromme in het punt X, kunnen we zien dat de
tangens of de helling= richtingscoëfficient (met hoek φ) van de kromme, negatief is.
De waarde van de tangens, is gelijk aan de stroom, gedeeld door de spanning in het raakpunt
(X). Dit is gelijk aan de negatieve waarde van de diodeweerstand in X.
Daar daalt de de stroom bij een toename van de spanning.
Uit die rechtse grafiek blijkt, dat als R te groot is, de tunneldiode zal werken in het positieve
weerstandsgedeelte van de diode, hetgeen men bij een oscillator wil vermijden.
De in de grafiek vermelde R, kan de inwendige weerstand Rinw. zijn van de batterij.
We merken op dat alle belastingslijnen worden getrokken vanuit het punt Vb dat de
voedingsspanning voorstelt.
Als Rinw. te hoog is, zal de tunneldiode opereren in het positieve gedeelte van de karakteristiek.
Daarom is het wenselijk om een batterijweerstand zo dicht mogelijk bij nul te hebben.
Tunneldioden hebben een negatieve hellingweerstand tussen de 20 en 40 ohm, hetgeen
inhoudt dat Rinw van de voeding, of het nu een batterij is of een andere vorm van voeding,
moet liggen in de grootteorde van 10 ohm of kleiner voor een TD -oscillatorschakeling.
Als de impedantie van de stroombron niet zo laag is, kan de diode bovendien schuiven van het
ene uiteinde van de negatieve weerstandkarakteristiek naar het andere, en zich gedragen als
een flip-flop.
Een voeding met geringe inwendige weerstand, is mogelijk met een potentiometer met
middenaftakking, omdat men daarmee in een spanningsdeler-schakeling zowel een positieve
als negatieve voorspanning kan instellen, en ook hele kleine waarden van de spanning,
meestal nodig om een TD optimaal te laten werken. Voorbeeld:

Een typische tunneldiode heeft een negatieve weerstand van ongeveer -100 ohm wanneer ze
voorgespannen wordt met 125 millivolt in het gebied met negatieve weerstand.

Dan trekt de TD ongeveer 0,5 mA stroom.
Als de spanningsbron een 1,5-volt batterij is, hebben we, om dit instelpunt X te kiezen, een
serieweerstand nodig van 1,5 (volt) gedeeld door 0,5 (mA),of 3000 ohm.
Aangezien de diode een negatieve weerstand heeft van 100 ohm, is de som van de
serieweerstand en de negatieve diodeweerstand 2900 ohm.
Een diode- voeding die daarvoor geschikt is, is bijvoorbeeld:

Wanneer deze schakeling wordt toegepast, blijkt de diode een netto negatieve weerstand van
80 ohm (dus geen 100 ohm zoals vermeld) te bezitten.
Als de ohmse verliezen in een schakeling met deze diode (bv.de G.E. No. ZJ-56A) kleiner is
dan 80 ohm, zal de schakeling oscilleren omdat deze uitwendige verliezen overwonnen
worden.
Indien de uitwendige schakeling (bv. een parallel L//C afgestemde kring) daarentegen
verliezen vertoont die groter zijn dan de negatieve weerstand van de diode, zal de schakeling
stabiel blijven, en versterken.
Bij een TD-oscillator vereist een stabiel werkingspunt op gelijkspanningsgebied in de negatieve
zone van de I= f(V) karakteristiek, dat de bronweerstand (van de voeding) kleiner is dan de
grootte van de negatieve minimale weerstand.
De gelijkspannings- belastinglijn snijdt dan de I= f(V) -kromme slechts op één plaats (X). De
voorspanning in dat punt is dikwijls van de grootteorde van slechts een paar tienden van een
volt (bij laagvermogen TD’s).
Er bestaan geen batterijen of andere soorten voedingen die geschikt zijn om een dergelijke
lage polarisatiespanning voor de TD te leveren.
Daarom zal voor het voeden van een TD-schakeling bijna steeds éen of andere vorm van
spanningsdeler nodig zijn.
Dat is reeds gebleken uit de laatste figuur hierboven, maar zal ook toegepast worden in een
aantal van de volgende voorbeeld-schakelingen.
TD-parameters.
1)
Negatieve weerstand (- RN). Dit is de weerstand van de diode binnen het negatieve
weerstand- gedeelte van de karakteristieke kromme (hieronder gearceerd voorgesteld).
De waarde ervan is gelijk aan het omgekeerde van de richtingscoefficient van de karakteristiek
in dit gebied, en kan gevonden worden uit de gelijkheid: R N= - dV/dl.
De grootte daarvan hangt af van de gebruikte halfgeleidermaterialen (variërend van -10 Ω tot
-200 Ω ).

V/I Karakteristieke kromme.
2)
Ip/Iv verhouding. Dit is een belangrijke factor, vooral voor computertoepassingen.
Dioden met een lage Ip/Iv -verhouding van 3:1 vertonen een negatieve weerstand R N = 200/I p . Dergelijke dioden kunnen gebruikt worden als schakelaars in hoge omgevingstemperaturen. Germanium dioden hebben een I p /I v -verhouding van 6:1 en een negatieve
weerstand R N = - 120/Ip. GaAs dioden hebben in oscillatoren een I p /I v -verhouding van 10:1.
De minimale I p /I v -verhouding van GaSb-dioden is 12:1 met de laagste negatieve weerstand
van allen, namelijk RN= - 60/Ip.
Daaruit volgt ook dat dergelijke dioden de geringste ruis vertonen.
3)
Equivalente schakeling van een tunnel diode.
We hebben reeds in hetgeen voorafgaat, een equivalente schakeling van de laagvermogen
tunneldiode bekeken.
Hier volgt een andere:

De capaciteit C is de diffusiecapaciteit (1 pF tot 10 pF) van de junctie, en( - R N ) de negatieve
weerstand.
De spoel Ls is voornamelijk te wijten aan de twee aansluitdraden van de diode (0,1 tot 4 nH).
De weerstand R s is de eigen weerstand van deze draden + de ohmse contactweerstand van
de toegepaste halfgeleider materialen (1 tot 5 Ω).
Deze factoren beperken de frequentie waarop de diode kan werken.
Ze zijn van belang bij het bepalen van de hoogst mogelijke schakelsnelheid.

Meer over het equivalent schema.
Om vollediger te zijn dan in hetgeen voorafgaat, kan men stellen dat de kenmerken van een
tunnel- diode zijn: de conductantie of geleiding gD (0,5 mho),de diffusie-conductantie gd, de
(shunt-)junctie- of barrière- capaciteit Cb, de diffusie capaciteit Cd, de capaciteit van de
behuizing Cc (de voetindex c staat voor ‘capsule’), de serieweerstand Rs (5 Ohm).
Alle C's samen≈ 10 pF. De zelfinductie van de behuizing of de capsule-inductie Ls (0,5
nanoHenry). De tunnelgeleidbaarheid varieert met de grootte van de voorspanning.
De barrière-capaciteit neemt toe met de voorspanning, maar deze toename is relatief klein in
het gebied van de negatieve geleiding.
Zo komt men tot een diode-vervangingsschema dat voor de TD kan gereduceerd worden tot
slechts vier elementen, (ongeveer zoals het hierboven-staande:

Links: Ls= serie-inductie, Rs= serieweerstand (beiden vooral van de junctie van de halfgeleider
en van de aansluitdraden), Co= shunt (barrière)- capaciteit, -go= shunt (tunneling-)
conductantie.
In het werkpunt X van het negatief gebied van de karakteristiek, is -go= dl/dV.
Deze elementen zijn in wezen frequentie-onafhankelijk.
Door op dit schema een transformatie uit te voeren met complexe getallen, kan het nog
omgezet worden in een parallelschakeling van slechts twee elementen (rechts), die in dit geval
wel frequentieafhankelijk zijn, namelijk de negatieve conductantie -GE en de som van de
capaciteiten CE van de volledige TD (de index E staat voor ‘elektrisch ekwivalent’).
Men maakt nog een onderscheid tussen een gelijkwaardig schema als oscillator, en dat als
versterker. Hieronder volgt dit als versterker:

Hier zijn Rs en Ls zoals hierboven, de weerstand van de halfgeleiderlaag en van de zelfinductie
van de aansluitdraden. De totale capaciteit CT, parallel met de negatieve conductantie -g=
dl/dV, wordt in het positief werkingsgedeelte van de karakteristieke kromme gelijk aan: g=
1/RL + 1/RG.
Hierin zijn RL en RG de weerstandswaarden van de belastingsweerstand van de TD-versterker
en van de inwendige weerstand van de generator of wisselspanningsbron die de ingang ervan
aanstuurt.

Voorbeeld van een 145 MHz tunneldiode versterker.

De ontwerper van deze schakeling vermeldt een versterking van 30 tot 40 dB op 145 MHz.
Afhankelijk van de gekozen TD, kan de voorspanning zo laag liggen als bv.100 mV.
Dan is een hoogfrequente versterking mogelijk met een dergelijke schakeling tot 1000 MHz of
zelfs hoger.
Het ontbreken van een transit-tijd effect (zoals we dat kenden met buizen en transistoren,
wegens de vertraging van de werking, door de eindige looptijd van de zich verplaatsende
elektronen), maakt de toepassing van tunneldioden mogelijk in diverse microgolfschakelingen, zoals versterkers, oscillatoren, en UHF-schakelapparatuur.
Kort overzicht van het toepassen van de TD.
- als microgolf oscillator op frequenties rond de 10 GHz (vanwege de extreem kleine eigen
capaciteit en zelfinductie, en de negatieve weerstand.
- Gewoonlijk wordt de diode voorgespannen in het negatieve gebied, zoals in een mengtrapen relaxatie-oscillator (vergelijkbaar met unijunctietransistor–) toepassingen, of is voorgespannen in het positieve weerstandgebied dichtbij nul in de I= f(V) karakteristiek van
versterkers.
- als een schakelaar met hoge snelheid, wegens het tunneling-mechanisme dat plaatsvindt
met bijna de lichtsnelheid. De schakeltijd bedraagt slechts enkele nanoseconden of zelfs
picoseconden.
- in de digitale techniek voor geheugenopslag van logische gegevens.
De voordelen van een tunnel diode zijn: (vooral voor TD-versterkers):
1.
2.
3.
4.
5.

lage ruis,
bedieningsgemak,
hoge snelheid.
gering vermogenverbruik,
Ongevoeligheid voor nucleaire straling.

De nadelen zijn:
- het spanningsbereik waarover zij kan werken ligt dikwijls bij 1 V of minder.

Test-schakeling voor tunneldioden.

Technici, herstellers van elektronische schakelingen, en onderzoekers doen er goed aan,
kennis te verwerven over het toepassen van tunnel -dioden.
Een goed middel om de eigenschappen en de werking van deze veelzijdige halfgeleider beter
te leren kennen, is een goedkope tester te bouwen en te gebruiken, met het zicht op de vele
uiteenlopende elektronische toepassingen waarin een TD een rol kan spelen.
We weten reeds dat deze diode meestal gebruikt wordt, werkend in de negatieve weerstandzone van haar kenmerkende I= f(V) - kromme.
Het bedoelde gebied ligt tussen de piekstroom Ip en de valleistroom Iv
Test schakeling.

Waar ‘batterij‘ staat, kan ook een gestabiliseerde voeding toegepast worden, waarvan de
uitgangsspanning ingesteld wordt op een waarde die volgens de fabrikant van de diode,
geschikt is om de diode te laten werken in een bepaald deel van haar karakteristiek (als
oscillator of als versterker).
De shuntweerstand R4 dient om het stroombereik van de meter uit te breiden met een factor
10.
Andere shuntweerstanden voor andere meters, kunnen berekend worden volgens de
uitdrukking: Rs= Rm/(N-1). Hierin is Rs de ohmse waarde van de shunt, Rm de inwendige
weerstand van de meter, en N de volle schaaluitslag die men zich wenst van de meter,
gedeeld door de actuele volle schaaluitslag van de tot dat doel gebruikte meettoestel.
De aanduidingen ‘Rood’ en ‘Zwart’ kunnen ook vervangen worden door ‘Anode’ en ‘Kathode’.
Het testen zelf: om deze schakeling te gebruiken met een voorhanden zijnde te testen
tunneldiode, plaatst men de as van de potentiometer R1 in de verste anti-klokzin positie, (dat
zou dan de stand moeten zijn, waarin de volledige 500 Ω weerstand ingeschakeld is), in serie
met de voeding.
De schakelaar S1 wordt in de stand geplaatst ‘x 1’ ofwel ‘x 10’, afhankelijk van de verwachte
grootte van de gelijkstroom die de te testen tunneldiode kan/zal trekken.
De twee aansluitdraden van de diode worden nu gevat tussen de testklemmen, die voorzien
zijn van krokodilleklemmen, en vervolgens wordt de weerstandswaarde van de potentiometer
R1 traag verkleind door de as in de wijzerzin te verdraaien.
Indien de diode in goede staat verkeert, zal de aflezing van de meter M1 stijgen tot een punt,
waar de uitslag van de meternaald plots begint te dalen.
Dit is het resultaat van het bereiken van Ip, een stroomwaarde die dus op dat ogenblik kan
afgelezen worden op de meterschaal.
Verhoogt men door het verder doordraaien van de as van R1, de spanningswaarde die over de
klemmen van de diode toegepast wordt, dan komt er een ogenblik waarop de stroom niet
meer daalt, maar plots weer tamelijk steil stijgt, hetgeen betekent dat de waarde Iv van de
valleistroom bereikt is, die dus eveneens kan afgelezen en genoteerd worden.
Enkele voorbeelden van waarden die men op die manier vindt, zijn bijvoorbeeld bij twee GE
tunnel dioden: 1N2040: Ip= 1 mA, en Iv= 0,13 mA, en voor de 1N2941: Ip= 4,7 mA en Iv=
0,6 mA.
Indien men de daarmee overeenstemmende spanningen V p en Vv wenst te kennen, is dit
eenvoudig te verwezenlijken door op het ogenblik dat de twee bijzondere stroomwaarden
bereikt en gemeten zijn, telkens de spanning over de geteste diode te meten met een
hoogohmige voltmeter.
Dit kan bv. gebeuren door de voltmeter aan te sluiten op de stekkerbusjes die Rood en Zwart
gemerkt zijn, dan hoeft men over de diode zelf niet te gaan meten, maar onrechtstreeks.
In het geval van de twee vermelde dioden, meet men dan respectievelijk 350 mV en 50 mV.
Meten van de snelheid, waarmee een geteste tunneldiode schakelt:

Met de waarden van de componenten op het schema, zal de lamp rechts onderaan op de
figuur, slechts oplichten, wanneer de TD schakelt met een snelheid, kleiner dan 0,5
nanosekonde. Trager schakelende TD’s kunnen op die manier afgekeurd worden voor
toepassingen, waarin hoge eisen aan de TD gesteld worden inzake schakelsnelheid.

Andere TD- tester:

Met deze schakeling kan men op een eenvoudige manier de karakteristieke kromme van een
TD zichtbaar maken op het scherm van een KSO, door de uitgangsspanning rechts boven in
het schema toe te passen op de horizontale ingang, en de uitgangsspanning op de uitgang in
het midden onderaan de schakeling, te leggen naar de vertikale ingang.
Karakteristieken -meter, ook met uitgang naar een KSO.
Voor tunneldioden die kunnen toegepast worden in schakelingen die werken met geringe
vermogens, kan de onderstaande uitvoering dienen om de kenmerken van een TD te meten.
In deze schakeling dient de weerstand R1 om de inwendige weerstand van de stroombron als
storende factor te omzeilen, zodat enkel de weerstand en de zelfinductie van de weerstanden
R2 en R3 een invloed kunnen uitoefenen op de te testen tunneldiode.

R2 is een bemonsterings- of staaltjes-nemende weerstand, en R3 een stroombegrenzende
weerstand.
Voor TD’s die middelgrotepiekstromen Ip trekken, is het beter de volgende meetschakeling toe
te passen, omdat anders de eigen zelfinductie van de weerstanden een te grote rol gaat spelen
op de hoge frequenties waarop de TD’s typisch werken.

Deze schakeling is in feite een vorm van de bekende Wheatstone brug. De weerstand R2 dient
om een "nul" op de brug in te stellen, op het ogenblik dat de uit te meten TD nog niet in de
schakeling gebracht is.
Op het scherm van de kathodestraal oscilloscoop die aangestuurd wordt door de rechts
voorgestelde horizontale en vertikale uitgangsspanningen, wordt een “nul” aangegeven door
een perfect horizontale lijn.
De diode wordt vervolgens in de schakeling gebracht, waardoor haar volledige karakteristieke
kromme op het KSO-scherm zal uitgetekend worden.
De stroom door de TD wordt gemeten door de ongebalanceerde toestand, die veroorzaakt is,
door het in de brug opnemen van de TD.
TD’s die een gemiddeld grote stroom trekken (50 milliampère of meer) vertonen over het
algemeen een te grote inductie van hun behuizing + aansluitdraden, zodat een volledig
evenwicht van de brug moeilijk in te stellen is. Met deze opstelling kan men ondanks dat, met
deze brug bijvoorbeeld bij een 50-milliampere TD, een zelfinductie van 0,4 nanoHenries
meten, een negatieve weerstand van 2 ohm, en een eigen capaciteit van 10 picofarad.
Hoe kan mende negatieve weerstand van tunneldioden een rol laten spelen in
oscillatoren?
Een manier om hierover na te denken, is een RLC-parallelschakeling te beschouwen als een
gedempt tweede-orde systeem.

De dempingsfactor wordt bepaald door Rp, te transformeren (bv. met complexe getallen) van
parallel naar seriecomponent, waarbij de getransformeerde weerstand de verliezen van de
kring vertegenwoordigt, door hem op te nemen in serie met de eigen weerstand van de spoel
L.
Men kan in de volgende opstelling, de negatieve weerstand beschouwen in het werkpunt X, op
het gebied van de werking, in parallel met R p (en op wisselspanningsgebied in serie met de
parallelschakeling van R1 en R2).

Als de negatieve weerstand van de tunnel- diode de combinatie van de positieve weerstanden
overwint, zal de positieve demping opgeheven worden, en treedt er een continue oscillatie op
van deze schakeling.
Indien.de dempingsfactor nul is, dan verloopt de trilling verder met een constante amplitude.
Een dempingsfaktor die negatief is, impliceert een trilling met een toenemende amplitude,
tot deze laatste een waarde bereikt, gelijk aan de grootte van de voedingsspanning.
De oscillator stabiliseert dan daarop.
Oscillatoren met tunneldioden werken enkel op hoge frequenties. Trillingen voortbrengen op
bv. 5 GHz, is met een tunneldiode goed mogelijk.
De TD is niet bruikbaar als LF-oscillator of LF-versterker.
De reden hiervoor is dat een tunneldiode nauwelijks bevredigend werkt in toepassingen,
waarin lineariteit vereist is, zoals in audio-versterkers. Hierin moet de lineariteit zorgen voor
een vervormingsvrije weergave van spraak en muziek.
Meer over de tunneldiode oscillator.

De waarde van R wordt zo gekozen dat de voorspanning om de (T)diode in te stellen in het
punt Q=X ongeveer in het midden tussen A en B. Zodra de schakelaar S gesloten wordt, stijgt
de stroom onmiddellijk tot een waarde bepaald door R en de diodeweerstand die in serie
staan. De aangelegde spanning V scheidt D (waarover V D) en R (waarover VR) volgens de
verhouding van hun weerstanden.
Naarmate VD de waarde Vp overschrijdt, wordt de diode gedreven in het negatieve gedeelte tot
het punt B met de valleispanning Vv.
Een verdere toename van VD drijft de diode in het positieve weerstandsgedeelte BC.
De daaruit voortvloeiende toename van de spanning V R over R, verlaagt navenant VD waardoor
de diodewerking teruggebracht wordt in het gebied van de negatieve weerstand tot uiteindelijk
A bereikt wordt, wanneer VD gelijk is aan Vp.
Op deze wijze wordt een oscillatorische bedrijfscyclus beschreven.
Zolang de voedingsgelijkspanning op de schakeling toegepast wordt, zal deze heen en
schommelen door het gebied met negatieve weerstand tussen de punten A en Β, en zal men
een sinusoïdale uitgangsspanning meten over R.

De volgende figuur toont een praktische uitvoering van deze principewerking.

R1 stelt (samen met R2) de juiste polarisatiespanning in om de diode te laten werken in het
negatieve deel van de I= f(V)-karakteristiek in een punt Q= X.
Daaraan doet R2 mee als component van de spanningsdeler (R1 en R2) terwijl R2 daarbij de
L//C parallelketen (via de inwendige weerstand van D) niet teveel mag dempen.
De condensator Cc is een koppelcondensator. Als de schakelaar S gesloten wordt, trilt de diode
met oscillaties waarvan de frequentie gelijk is aan de eigen resonantiefrequentie van de L//Ckring.
De waarde van de negatieve weerstand wordt bepaald door de richtingscoëfficient van de
raaklijn in het punt X aan het negatief gedeelte van de kromme.
Voor een stabiele werking van de oscillator, moet de voorspannings-voeding een lagere
bronweerstand bezitten, dan de grootte van de negatieve weerstand in X.
Anderzijds kan een te geringe bronweerstand de diode ongewenst aan het oscilleren brengen
op een frequentie die bepaald is door haar eigen capaciteit en zelfinductie.
Vandaar dat de waarde van de inwendige weerstand van de voedingsbron die de
gelijkspanning levert, vrij kritisch is.
De volgende oscillatorschakeling op 100 MHz is een goed praktisch voorbeeld van de zojuist
bekeken principes, alhoewel de TD in dit geval in serie staat met de parallel resonantiekring,
zoals in de linkse schakeling hierboven, en niet in parallel zoals de rechtse uitvoering, hetgeen
ook een mogelijkheid is.

TD is een tunneldiode met 0,5 mA piekstroom Ip.
R1= een 2 kΩ potentiometer, ingesteld op 1,5 kΩ (kan een trimpotentiometer zijn met een
kort asje).
R2= 150 Ω (handelswaarde-weerstand).
L= 5 windingen geïsoleerde koperdraad, gewikkeld op een spoelvorm met 6 mm diameter,12
mm lang.
C1= 25 pF; C2= 1 nF.
De eigen weerstand van de afgestemde keten L//C1 zal op resonantie opgeheven worden door
de negatieve weerstand van de TD, waardoor de oscillator zal trillen op 100 MHz
Toepassingsvoorbeeld van een serie-uitvoering.
De eenvoudigste tunneldiode oscillatorschakeling is van het "serie" type. In deze opstelling
staat de diode in serie met een uitwendig aangebrachte spoel of L//C-keten, zoals in de linkse
(en ook de laatste) schakeling hier boven.

100 kHz sinusgolf generator met bijbehorende uitgangsspanning-golfvormen.
Als de 6 V voedingsspanning toegepast wordt met een niet voorgestelde schakelaar, trilt de
tunneldiode met oscillaties waarvan de frequentie gelijk is aan de resonantiefrequentie van de
L//C-schakeling.
Men kan met de 25 kΩ-potentiometer, tussen A en B op de kenmerkende kromme van de TD,
de grootte van de negatieve weerstandswaarde instellen, door de waarde van de toenemende
spanning tussen Vp en Vv gepast te regelen.
De temperatuurstabiliteit van een dergelijke oscillator is uitstekend, en de frequentiestabiliteit
van de oscillatorschakeling hangt af van de bijbehorende componenten (met positieve of
negatieve temperatuurcoëfficient).
Naderbij bekeken:

Deze opstelling zal vrij oscilleren en een sinusvormige spanning voortbrengen, indien:

op

een

frequentie:

Zowel de frequentie als de stabiliteit van deze schakeling hangen af van | g D | en aangezien
deze geleiding of conductantie niet constant is, maar een tijd-gemiddelde waarde heeft, die
eveneens varieert met de grootte van de spanning en de temperatuur, kan een dergelijke
schakeling tamelijk onstabiel worden als de voeding en de omgevings-temperatuur niet
gestabiliseerd worden.
Praktisch voorbeeld van een dergelijke eenvoudige serie-tunneldiode oscillator:
De componentenwaarden van L en C volgen uit de lagerstaande tabel, gekozen in functie van
de gewenste frequentie van de uitgangsspanning van deze oscillator.

Andere componenten zijn:
R1= 120 ohm.
R2= lineaire potentiometer 100 ohm.
R3= 18 ohm.
Alle weerstanden zijn 1/2 watt.
S= SPST- schakelaar die kan ingebouwd zitten in dezelfde behuizing als de potentiometer R2.
D= tunneldiode met 1 mA piekstroom Ip (General Electric ZJ-56 of gelijkwaardig).
Batterij= 1,5 volt cel.
Jl en J2= stekkerbusjes.
P1 en P2= bananenstekkers.
Transistor-voetje waarin de TD past.
Smeltzekering, geschikt voor batterij.
Knop en fenol printplaat.
Indien de negatieve weerstand van de TD in absolute waarde groter is dan de positieve
weerstand van de schakeling, krijgen we een oscillator-werking.

Een typische tunneldiode heeft een negatieve weerstand van ongeveer -100 ohm wanneer de
voorspanning in het punt X van het negatief gedeelte van de I=f(V) -karakteristiek wordt
ingesteld op 125 millivolt bij een stroom van 0,5 mA.
Dit in het geval van een ZJ-56A tunneldiode.
Een andere mogelijkheid op die plaats, is bv. de 1N653 van Texas Instruments.
R1, R2 en R3 vertegenwoordigen de R1 en R2 van de hierboven bekeken serie-opstelling van
een TD-oscillator.
De diode is hier in serie verbonden met de resonantiekring. Aangezien de negatieve weerstand
van de diode groter is dan de som van R3 en de verliezen van de afgestemde kring, zal de
schakeling oscilleren.
De volgende tabel geeft de waarden van L en C die deze opstelling in staat stelt te oscilleren
over een breed frequentiegebied.
Bij grote uitzondering blijkt deze schakeling ook in staat op lage frequenties te trillen, namelijk
op 400 Hz en 5 kHz.
Frequentie
400 Hz
5 kHz
1 MHz
10 MHz

L
1H
10 mH
40 μH
1 μH

C
0,15 μF
0,1 μF
470 pF
200 pF

----------------------------------------Indien C is een variabele condensator is, is het mogelijk de oscillator af te stemmen op
verschillende frequenties die zeer hoog kunnen uitvallen, en waarvan de begrenzing
afhankelijk is van de waarde van L en C. Indien men als TD, een ZJ-56A toepast, dan valt op
te merken, dat de anode verbonden is met pin 1 en 2,en de kathode met pin 3 van een TO18behuizing.

Waarom 1 en 2 samen? Omdat deze samenbundeling dan dient om de zelfinductie van de
anode en haar aansluitleiding te minimaliseren. Indien deze zelfinductie te groot is, wordt
daardoor de hoogste frequentie beperkt waarop de diode nog kan oscilleren.
Afregeling:
Aanpassen van de weerstandswaarde van potentiometer R2,is alles wat nodig is om de juiste
voorspanning in te stellen voor de diode.
De trilling kan gedetecteerd worden door een oscilloscoop aan te sluiten over de afgestemde
L//C-kring.
Als een KSO niet beschikbaar is, kan men een ontvanger afstemmen op de geschatte
frequentie en dan R2 bijregelen tijdens het zoeken naar het radiosignaal tot de trilling
hoorbaar wordt. Dit zal sowieso een hoge frequentie zijn (bepaald door L//C).
Vermits een TD normaal niet oscilleert op LF, en het in dit geval wel blijkt te kunnen, kan men
naar de 400 Hz en/of de 5 kHz luisteren, door met de twee klemmen van een luidsprekertje
twee punten in de schakeling te zoeken waar men deze toon hoort.
Bouw.
De oscillator is gebouwd op een stuk fenol-printplaat. Een transistorvoetje dient om de diodeaansluitpennen in onder te brengen. Stroom wordt geleverd door een enkele 1,5 V cel.
Een aan-uit schakelaar (gemonteerd op de 100 ohm-potentiometer) dient om de batterijduur
(die 50 uur moet kunnen meegaan) te verlengen.
De afgestemde L//C-kring wordt met twee bananenstekkers P1 en P2 aangesloten op de twee
stekkerbusjes J1 en J2.
Deze opvatting zorgt er voor, dat men snel een andere L//C-parallelkring met een andere
resonantiefrequentie kan aansluiten op de rest van de schakeling.
De frequentiestabiliteit van de oscillator is uitstekend indien men een L//C-kombinatie
installeert met een hoge Q-factor.

Hier boven: een mogelijke uitvoering van deze oscillator.

Gelijkaardige schakeling, maar frequentie gemoduleerd:

Afstembereik: 50 MHz tot 250 MHz.
Uitbreiding van de eenvoudige schakeling tot een FM zender.
De werking van de volgende schakeling kan het best verklaard worden door ze in twee delen
te splitsen.
Deel A is een eenvoudige tunneldiode-oscillator, waarvan de frequentie voornamelijk bepaald
wordt door de resonantiekring links van de kathode.
De weerstanden R1 en R2 vormen een spanningsdeler die een stabiele lage spanning instelt op
de anode van de TD (ongeveer 150 mV). Condensator C1 vlakt deze spanning extra af voor de
anode, door er het HF over kort te sluiten. D
eel Β is een transistor emitter- volger die de laagfrequente uitgangsspanning van de microfoon
versterkt.
Deze versterkte LF spanning wordt via de condensator C2 toegepast op de anode van de
tunneldiode.

88 tot 108 MHz draadloze telefoon.
FM modulatie wordt bewerkstelligd doordat het audiosignaal de anodevoorspanning wijzigt.
Omdat de karakteristieke kromme van de TD niet perfect lineair is in het negatieve weerstand
gedeelte, verandert de conductantie (-)gD van de diode lichtjes tijdens het moduleren.
Wanneer we de hogerstaande uitdrukking van de frequentie van een TD-oscillator hernemen:

blijkt hieruit dat de eigen resonantiefrequentie van de parallelketen L1//C4 zal gewijzigd
worden. M.a.w. zal hierdoor een FM-uitwijking optreden, waarvan de gemeten zwaai 75 kHz
bedraagt.
Componentenlijstje van deze schakeling:
TD= 1N2939;
R1= 22 Ω, 1/2 W; R2= 270 Ω,1/2 W; R3= 470 Ω ,1/2 W;
R4= 10 kΩ,1/2 W; R5 = 10 kΩ,1/2 W;
C1= 0,001 μF; C2= 50 μF electrolyt; C3= 4,7 μF elektrolyt;
C4= 1,5 tot 5 pF regelbare condensator.
L= 2 μH, te wikkelen met 6 windingen geïsoleerde koperdraad nr.#16 op een spoeldiameter
van 1 cm.
De reikwijdte van het zendertje bedraagt minstens 30 meter, ontvangen met een FM
ontvanger met een ingangsgevoeligheid van 10 μV.
De antenne kan een 1 meter lange staafantenne zijn.
Andere FM draadloze microfoon met transistor die een TD-oscillator moduleert.
Dit is een schakeling die veel gemeen heeft met de vorige.

Componentenlijst:
L1=2 windingen koperdraad nr. #16 gewikkeld op een spoelvorm met 1 cm diameter.
Windingen dicht tegen elkaar gewikkeld.
L2=6 windingen koperdraad nr. #16 gewikkeld op spoelvorm met 1 cm diameter.
Dicht gewikkeld, en naar de kathode van de TD afgetakt op 1 winding boven de geaarde
onderkant.
C1= 4,5 tot 25 pF keramische trimmer.
C2= 1,5 tot 5 pF regelbare condensator.
C3= 500 pF (werkspanning niet belangrijk).
C4= 50 μF, 16 V. Electrolytische condensator.
C5= 1 μF, 35 V.(mag kleine uitvoering zijn).
R1= 18 Ω,1/2 W, 5%.
R2= 150 Ω,1/ 2 W , 5%.
R 3 = 47 0 Ω,1/4 W.
R4= 10 kΩ,1/4 W .
R5= 10 kΩ,1/4 W .
Eb= kwikcel 1,34 V Mallory.

Schakelaar S: Normaal open SPST ‘drukken om t e spreken ‘
Luidspreker : 5 cm diameter.
TD=1N3716 (TO3 behuizing).
De minimale reikwijdte is 200 meter, wanneer ontvangen op een FM-ontvanger met normale
gevoeligheid.
Eenvoudiger FM draadloze microfoon.

Deze oscillator en modulator met 1 enkele tunneldiode, verwezenlijkt een 35 kHz FM-zwaai
gemoduleerde 90 MHz spanning.
Als men een dynamische microfoon gebruikt, bedraagt het afstandsbereik minstens 30 meter.
Indien men op FM-gebied een pre-emfasis wenst, kan de 1N34 diode vervangen worden door
het in stippellijn voorgesteld netwerkje met R1 en C1 in parallel. Deze parallelketen heeft een
tijdsconstante van 75 microseconden.
Wat is pre-emfasis en waarvoor dient ze?
Op hoge frequenties laat de ruis zich bijzonder goed voelen. Om daarboven uit te komen,
bevoordeelt men in de FM-zender de hoogste frequenties, die dus versterkt worden
uitgezonden.
Om de normale muziekkwaliteit te behouden, past men in de ontvanger dan een even grote
verzwakking van de hoogste frequenties toe (dus ook van de ruis) d.m.v. een netwerkje dat
het omgekeerde doet als R1//C1. Dit noemt men de-emfasis.
Morse trainer als oscillator-voorbeeld van een TD in serie met een L//C-kring:

Morse-trainer, ook bruikbaar als veldsterktemeter, of golfmeter (=een soort griddip-meter).
In dit laatste geval kan de oppikspoel L toegepast worden, of de afgestemde keten met
L1//C1.

De 10 kΩ potentiometer laat toe de voorspanning te wijzigen om het instelpunt op de
karakteristieke kromme van de tunneldiode juist in te stellen, in dit specifiek geval ofwel als
oscillator, of als versterker.
TD- oscillator, afgestemd door een capaciteitsdiode:
Een andere methode bestaat uit een varactor-afstemming, en vereist de toevoeging van een
capaciteitsdiode aan de basisschakeling.

In dit geval wordt de afstemming bereikt door het veranderen van de op de capaciteitsdiode
toegepaste (sper-)spanning om de capaciteit van de afgestemde kring te veranderen.
Deze oscillator is d.m.v. een varicap afstembaar over een bereik van 12 tot 22 MHz.
Afhankelijkheid
temperatuur.

van

de

stabiliteit

van

TD-schakelingen,

van

de

omgevings-

Frequentieverandering in functie van de capaciteitsverandering in de afgestemde kring, bij een
constant gehouden omgevingstemperatuur.

Invloed van de omgevingstemperatuur op de parameters van de tunneldiode.
Het tunneling-gebied van de stroom-spanning karakteristiek van een TD wordt beïnvloed door
variaties in de omgevingstemperatuur.
De temperatuurafhankelijkheid van de piekstroom van tunneldioden is een functie van de
concentratie van de majoriteitsdragers in de kristalstructuur.
Naarmate de dichtheid van de dopering toeneemt, verandert de temperatuur-coëfficiënt van
negatief naar een weinig positief.
Op deze eigenschap speelt de constructeur in, om tunneldioden met uitstekende piekstroomversus-temperatuur-karakteristieken te fabriceren, door de concentratie van de ladingsdragers
juist te kiezen.
De geleidbaarheid of conductantie van de TD verandert dan minder dan 5 procent, bij een
verandering in temperatuur van 20°C tot 85°C, en de negatieve geleidbaarheid verandert niet
bij lage temperaturen (tot 4,2 °K).
Boven de 100 °C, verandert de valleistroom Iv sneller en neemt meer toe, dan de piekstroom
Ip, terwijl de conductantie in de negatieve zone afneemt.
Voorbeeld van een sensor, gebaseerd op een TD-oscillator (die trilt op 11 MHz), en
die de temperatuur van de omgeving meet:

In deze schakeling werkt een Mylar-condensator als een temperatuurvoeler, met een
temperatuurcoëfficient van 0,5 kHz per graad celsius.
De TD-oscillator zet de temperatuurveranderingen om in frequentieveranderingen die op de
‘uit’-klem van deze schakeling kunnen gemeten worden met een frequentiemeter, die geijkt is
in graden celcius temperatuur.

Typische

schakeling

van

een

kristal-oscillator.

De figuur stelt een typische kristaloscillator voor met een tunnel diode, en is, zoals de meeste
van de vorige schakelingen gebaseerd op de negatieve weerstand van een deel van de TDkarakteristiek.
Deze schakeling staat bekend als een Dynatron oscillator. De parallel resonantiekring L1//C2 is
afgestemd op dezelfde frequentie als het kristal, ofwel op een overtoon daarvan.
De L1//C2-kring is echter meestal afgestemd op de grondfrequentie van het kristal, en wordt
in frequentie vergrendeld met het kristal.
De oscillator zal daardoor niet trillen op een valse frequentie, tenzij de spoel sterk zou
verstemd zijn.
Het bouwen van een een 80-of 40-meter-zendertje met deze basisschakeling:
Aan een dergelijk QRP-zendertje kan men ook plezier beleven, omdat het toch een bruikbaar
signaal. zal afleveren, als men een goede antenne aansluit op de uitgang.
Deze tunneldiode zender werkt op 0,6 volt bij 1,8 mA., of ongeveer 1 milliwatt ingangsvermogen.
Hij is kristalgestuurd op ofwel de 80- of 40-meter band, maar kan ook gebruikt worden op
elke frequentie tussen 3,5 en 10 MHz met de voorgestelde waarden der componenten.
Er zitten slechts negen werkende componenten in deze QRP-Tx,e en aansluiting voor een
seinsleutel, een 1,5-volt batterij, een 1000 ohm potentiometer, een weerstand van 100 ohm,
een 0,01-μF schijfcondensator, een 200 μF, 3-volt elektrolytische condensator, de tunnel diode
(RCA TD-100) zelf, en een spoel en een kristal (+kristalhouder of voetje).
Monteer de componenten in een 10 cm x 15 cm x 10 cm aluminium doos.

Tunneldiode-zender voor werking tussen 3,5 en 10 MHz.
De meteraansluiting is geschroefd op het voorpaneel
van het kastje, samen met de
voorspanningspotentiometer. De spoel, het kristal en de tunneldiode zijn gemonteerd op de
bovenzijde van het chassis; de batterij bevindt zich onder dat chassis, samen met draden
waarvan de uiteinden gesoldeerd zijn aan de aansluitdraden van de TD.

Een grote soldeerlip kan best onder de spoel geïnstalleerd worden, en dient dan als
gemeenschappelijk aardingspunt voor de gehele zender.
De condensatoren C1 en C2 worden met dit punt verbonden met een kort snoertje.
De meteraansluiting is op een ongewone wijze uitgevoerd, om de noodzaak van een aan-uit
schakelaar te elimineren.
Het buitenste contact is verbonden met de min van de batterij, en het centrale contact is
aangesloten op de spoel L1, wanneer een meter ingeplugd wordt.
Tegelijkertijd wordt door het inpluggen de min-klem van de batterij met het chassis/de massa
verbonden, zodat de schakeling in werking gesteld wordt.
Het testen van de zender.
Sluit een milliampèremeter aan zoals weergegeven in het schema.
Elke meter tussen de 5 en 15 mA volledige schaaluitslag voldoet.
Verdraai de potentiometer R1 naar de stand met de minimale weerstand op het einde van de
rotatie, en plug de meterstekker in.
De meter moet een beetje meer dan 0,1 mA. aangeven. Door de as van de potentiometer te
verdraaien, zal de stroom toenemen. Wanneer de meter 1 tot 3 mA aangeeft (afhankelijk van
het type gebruikte tunneldiode), zal de aflezing plotseling springen naar een geringere
stroom. Het punt van waarop de daling inzet, is de piekstroom Ip.
Dit is de waarde van waarop bij een verhoogde spanning, de meter verder zakt tot de
dalstroom Iv.
Tussen deze twee punten ligt het negatieve weerstandgebied, waarin de diode oscilleert.

Door het afstemmen van een communicatie-ontvanger op de kristalfrequentie, is men in staat
om het door de zender opgewekte signaal te horen.
De "S" meter zal min of meer uitslaan, afhankelijk van de aard van de aangesloten antenne.
Door een antennekoppelspoel met 5-windingen te wikkelen als secundaire van L1, kan de
zender opgeladen worden met de antenne.
Het aantal windingen van de spoel kan men vervolgens aanpassen om op het uitgezonden
signaal met maximale sterkte af te stemmen op een op 3,5 MHz geregelde ontvanger
Variante: 3,5 MHz zendertje met een reikwijdte van 350 km.
In grote lijnen, kan men het volgende zendertje vergelijken met de zojuist bekeken
schakeling:

Componentenlijstje:
Batt= 1,5 V cel.
C1= 0,005 μF keramische condensator.
C2 = 5 0 P F keramisch.
C3= 500 pF mica.
D= 1N2939 (General Electric) tunnel -diode.
R= potentiometer 50 Ω, draadgewikkeld.
HF Sm= hoogfrequent smoorspoel:50 windingen geëmaillerde koperdraad nr. #34 op een isolerende
spoelvorm met 6 mm dia.
XTAL=3,5 tot 3,7 MHz kristal.
Om de tunneldiode van de nodige voorspanning te kunnen voorzien, is er over het kristal een
gelijkstroomweg nodig, en deze wordt voorzien door de HF smoorspoel.
Een deel van de draadgewonden potentiometer (R1) is overbrugd door de 0,005 μF
keramische condensator.
Hierdoor wordt elke neiging tot een ongewenste parasitaire oscillatie gedempt. De
componenten moeten verbonden worden met de kortst mogelijke bedrading die anders leidt
tot een ongewenste inductie, die men minimaal wenst te houden in een dergelijke HF
schakeling.
Het resultaat is een oscillatorschakeling die zal werken over een groot deel van het
potentiometerbereik zonder enige neiging tot parasitair trillen.
Een 1,5-volt zaklamp cel zal de zender van stroom voorzien (ongeveer 50 mA).
De meeste van deze stroom wordt verbruikt door de potentiometer van 50 ohm. Deze
ogenschijnlijke verspilling van energie is nodig om de spanning naar de tunnel- diode constant
te houden, en levert ook de reeds vermelde en gewenste lage inwendige weerstand van de
gelijkspannings-voedingsbron op.
Een andere mogelijke uitstekende energiebron met lage impedantie is een silicium zonnecel.
In veel opzichten is de zonnecel ideaal voor deze toepassing. Sluit de cel direct aan over de
50 ohm potentiometer, in plaats van de batterij.

Natuurlijk is dan zonlicht of het licht van een fel brandende lamp van essentieel belang. Maar
de levensduur van de voeding is dan wel verzekerd.
Een andere mogelijke, eenvoudige voeding is een 5 of 6 volt voeding, waarvan de uitgangsspanning toegepast wordt over de 50 ohm potentiometer. In de aard van:

Afregeling en werking.
Sluit enkele meters draad aan op de antenneklem in de buurt van een 80 m ontvanger.
Stem deze af op de kristalfrequentie en stel de potentiometer R1 in op een waarde die toelaat
dat het uitgezonden signaal zweeft met de BFO in de ontvanger.
Het is duidelijk, dat men zowel in deze schakeling als in de vorige, een geschikte plaats van
een onderbreking in de schakeling kan zoeken om er een seinsleutel in op te nemen (een
plaats, waar het sluiten en onderbreken van de sleutel de minste ‘chirp’ zal opleveren).
De beste plaats blijkt deze te zijn tussen de bovenkant van C1 en de arm naar de aftakking op
R1.
Als de zonnecel-voeding wordt toegepast om de oscillator van energie te voorzien, zal een
kleine verandering in frequentie genoteerd worden als de sterkte van het zonlicht varieert,
maar dit effect is niet hinderlijk.
Erger is het als de zon ondergaat of verduistert achter een wolk, dan kan de oscillatie
ophouden.
Een te grote stroom door de tunnel diode kan deze ruïneren en men zal dus best op deze
zender (zoals op de vorige) nooit een hogere voedingsspanning dan 5 V of zelfs 3 V toepassen.
Zet altijd de potentiometer R1 op de spanning-uit-stand vooraleer de voedingsspanning
toegepast wordt op de TD.
De manier om te beginnen zenden in telegrafie, bestaat er in de seinsleutel in te drukken en
vervolgens de as van de potentiometer langzaam te verdraaien tot de oscillator start.

Het is een goed idee om de diodestroom te controleren met een 0-tot-10 mA meter,
aangesloten tussen de arm van de potentiometer en de 0,005 μF condensator (C1).
Zodra de potentiometer wordt verdraaid, zal de meter een aflezing vertonen van minder dan 1
mA. De verdere metingen verlopen zoals in de vorige schakeling beschreven, tot een goed
werkpunt (X) gevonden is in het negatief gedeelte van de karakteristieke kromme.
Met slechts een 1 meter lengte draad, aangesloten op de antenneklem, moet de oscillator
hoorbaar zijn op een communicatie-ontvanger op meer dan 300 meter afstand.
Deze zender kan gebruikt worden om een 6BQ5 HF versterker te sturen.
Een goede aarding is nodig om succesvolle kontakten te verwezenlijken.
Sommige antennes leveren een beter resultaat op, als men de waarde van C3 (nominaal 500
pF) verkleint.
Tunnel diode kristal oscillator voor de 10 m band
Instruments)

met een 1N653 (Texas

Hieronder staat een kristaloscillator voor 27 tot 30 MHz

Voor 27 tot 30 MHz, is L gewikkeld met 16 windingen No.#18 draad, op een spoelvorm met 6
mm diameter.

Componentenlijstje:
R1= 47 ohm.
R2= 20 ohm potentiometer.
R3= 10 ohm.
Alle weerstanden hebben 10% tolerantie, en 1/2 W dissipatie.
C1= 0,0001 μF keramisch.
C2= 25 pF trimmer.
L= 16 windingen geëmailleerde koperdraad nr. #18, gewikkeld op een spoellichaam met 6 mm
diameter, dicht gewikkeld.
S= drukknop schakelaar, normaal open.
TD= tunnel -diode, 1N653, of gelijkwaardige.
Cel= 1,2-volt, nickel-cadmium herlaadbaar.
De belastingsweerstand is kleiner dan de negatieve weerstand van de diode, opgegeven als 40 ohm voor een 1N653.
De benodigde voedingsspanning, is een kleine fractie van een volt. Geen enkele batterij met
een dergelijke lage spanning is beschikbaar, zodat een spanningsdeler- uitvoering nodig is.
Let ook op de lage waarde voor R3.
Oscillaties starten reeds wanneer de spanning over de diode slechts 0,2 V bedraagt.
Begin met een potentiometer-instelling van 100 ohm voor R1 (met R2 voor een fijnere
regeling) en luister naar het signaal op een nabijgelegen ontvanger, afgestemd op de
kristalfrequentie.
Regel C2 bij voor een sterkste ontvangst.
Begin met de maximale weerstand- instelling van R1 en R2.
Verhoog dan daarmee de spanning over de diode. (R2, een 20-ohm potentiometer, mag ook
een 10 ohm zijn voor een groter bedieningsgemak.)

Meten:
Na ongeveer 0,17 volt (zoals gemeten met een 20000-ohm-per-volt meter) treedt een
plotselinge stroomsprong op (bij ongeveer 0,2 volt) waarbij de oscillaties zullen starten.
Als men het kristal verwijdert, zal de schakeling nog trillen op een ongewenste frequentie met
een onstabiele uitgangsspanning.
Zodra een geschikte waarde van R1 is vastgesteld voor een specifieke diode, kan R1
vervangen worden door een vaste weerstand (bijvoorbeeld 47 ohm).
Voor de veiligheid beperkt men de diodestroom best tot een maximum van 6 mA.
Hieronder staat de vereenvoudigde vorm van een TD -karakteristieke kromme.
De stroom stijgt in dit geval tot 5 mA , zolang de over de diode toegepaste spanning
geen 0,1 V bereikt heeft (bij het zojuist vermelde voorbeeld hierboven was dat 0,2 V) .
Bij een verdere spanningsvergroting, daalt de stroom tot 1 mA bij 0,45 V.
Van daaraf stijgt de stroom weer bij een vergrotende spanning.
Dit is een typisch gedrag, hier gemeten bij de TD 1N653 (van Texas Instruments).

27 MHz tot 30 MHz kristaloscillator-zender.

Een variante op een Hartley oscillator met een laagfrequente toon als uitgangsspanning,
moduleert via transfo T1, de tunneldiode hoogfrequente oscillator, waarvan de TD 4,7 mA
piekstroom trekt tijdens het moduleren.
De te besturen modellen kunnen zowel vliegtuigjes, bootjes, treintjes…zijn.
De in deze schakeling gekozen kristalfrequentie was 27255 kHz.
Trigger schakelaar, bekeken met belastingslijnen.
Wanneer de belastingslijn van de TD, de diodekarakteristiek snijdt op drie plaatsen (zoals de
belastingslijn L1 doet in de volgende grafiek), hebben we een schakelaar.
Als voorbeeld, nemen we aan dat de spanning op de abscis van de figuur 1,2 volt bedraagt en
de belastingslijn een weerstand vertegenwoordigt van 250 ohm.
Wanneer de spanning wordt ingeschakeld, stabiliseert ze in het punt A.

Als nu een zwak positief impuls toegepast wordt op de TD, verschuift het werkpunt tot over de
piekstroom Ip.
Het zal snel bewegen langs het negatief gedeelte van de karakteristiek en aankomen in C.
(omdat punt Β een onstabiele positie is).
Dit alles vindt zeer snel plaats en zelfs een zeer zwak impuls zal de verschuiving van A naar C
activeren.
Bij de 1N653 komen de stromen in A en C dan overeen met 5 en 2 mA respectievelijk.
Het triggerimpuls kan door een uitwendige spanningsbron geleverd en toegepast worden op de
schakeling.
Nochtans kan men hetzelfde resultaat bekomen door een vermindering van de weerstand van
de schakeling.
TD-schakelaar, geactiveerd door licht

R1= 470 ohm, R2= 20 ohm pot, R3= 20 ohm. Alle weerstanden zijn 1/2 W met 10%
tolerantie.
S= drukknopschakelaar, normaal open
TD= tunneldiode, IΝ653 of gelijkwaardig
Cel= 1,2-volt oplaadbare nikkel-cadmium.
Fotocel= Hoffman 51A of gelijkwaardig.
Reset= normaal gesloten drukknop schakelaar.
De schakeling kan geactiveerd worden door licht dat valt op de fotocel. Een zonnecel met lage
inwendige weerstand wordt via R3 in serie geplaatst met de door R1 overbrugde spoel van een
relais dat men wenst te bekrachtigen.
Licht dat valt op de zonnecel verhoogt de uitgangsspanning ervan, en activeert de schakeling.
De hogere spanning komt overeen met het veranderen van de belastingslijn van 2 naar 3 in de
volgende grafiek, die we reeds kennen.

De nieuwe belastingslijn raakt het piekstroom punt op de karakteristiek.
De schakeling wordt actief, en het relais trekt aan.

Het relais moet uitgerust zijn met een wikkeling met lage weerstand.
Daarvoor is bijvoorbeeld een Sigma 5F-1000 geschikt, dat is een relais dat twee spoelen in
serie heeft, voor een totaal van 1000 ohm, dus 500 ohm elk. Deze worden in parallel
gesoldeerd tot 250 ohm.
Let op de polariteit van de wikkelingen. Een 470 ohm weerstand overbrugt de wikkelingen als
shunt.
Hierdoor verlaagt de weerstand (en de gevoeligheid) van het relais.
Het is nu wel geschikt gemaakt om aan te trekken bij 4,6 mA, en het valt af bij 2,3 mA.
Dit laatste gebeurt als de fotocel te weinig belicht wordt. De schakeling is uitgerust met een
‘reset’-knop.
Men kan daarop drukken en dan de weerstand van potentiometer R3 geleidelijk verlagen tot
net onder het aanspreek- of ‘trigger’-punt.
Van dan af kan de schakeling weer aangesproken of getriggerd worden door invallend licht.
Indien juist ingesteld, zal blijken dat een belichting met een 40 watt lamp op een afstand van
circa 18 cm voldoende is om de schakeling te activeren en het relais te doen aantrekken.
Merk op dat de zonnecel in serie staat met de batterij.
Als men de polariteit van de zonnecel omkeert, zal de werking juist andersom zijn, en trekt het
relais aan bij een onvoldoende belichting.
Deze eigenschap kan nuttig toegepast worden om via de kontakten van het relais een
straatverlichting aan te steken als de duisternis invalt of het te donker wordt.
============
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