De tunneldiode, deel 6, door Willy Acke, ON4AW.

Shack van W8SAJ met een spectrum analyzer als panoramische ontvanger.
De spectrum analyzer, toegepast op microgolfgebied.
De spectrum analyzer is een nuttig instrument voor microgolf metingen, onder meer als middel
om de relatieve grootten te observeren van binnenkomende UHF-spanningen met verschillende
frequenties.
Men kan er ook de frequentieverschuiving (of het ongewenst frequentieverloop) van oscillatoren
mee meten, alsook de Q-factor van caviteiten en andere soorten vormen van resonatoren en
trilholten, en de zijbanden bekijken die in een gemoduleerde golf aanwezig zijn.
Het hieronder voorgestelde blokdiagram van een spectrum analyzer bevat twee microgolf
oscillatoren A en B.

De B oscillator wordt frequentie gemoduleerd door een zaagtandvormige spanning toe te passen
op een elektrode in de oscillator, waardoor de frequentie verandert.
De A oscillator werkt met een constante frequentie.
De overige onderdelen zijn: een kristalmengtrap, een smalle band middenfrequente versterker,
een

detector,

een

beeldversterker

en

een

oscilloscoop,

hier

voorgesteld

door

een

kathodestraalbuis.
Het horizontale bereik van de oscilloscoop wordt afgeleid uit de zaagtandgenerator die, dient om
de B oscillator in frequentie te moduleren.
Indien de A oscillator amplitude-gemoduleerd wordt door een zuivere sinusvormige spanning, dan
bevat de gemoduleerde golf

een drager met een gekozen frequentie, en twee zijbanden.

Naarmate de B oscillator het frequentiespectrum wobuleert, combineert de uitgangsspanning van
de oscillator tijdens opeenvolgende ogenblikken in de tijd zich met de lage zijband, de drager, en
de bovenste zijband van oscillator A, en brengt daardoor een verschilfrequentie voort, die valt
binnen het bereik van de middenfrequentie versterker. Het gevolg daarvan is, dat het patroon op
het scherm van de oscilloscoop

drie scherpe vertikale impulsen vertoont, die van elkaar

gescheiden zijn door een horizontale afstand die afhangt van de modulatiefrequenties.
De horizontale as van de oscilloscoop is geijkt als frequentieschaal. Ze kan gekalibreerd worden
door het in amplitude moduleren van de A oscillator, met een rechthoekige spanning waarvan de
frequentie nauwkeurig gecontroleerd wordt.
Het beeld op het

oscilloscoopscherm bevat dan een aantal merkteken-impulsen die op gelijke

afstanden van elkaar liggen, overeenkomend met de frequenties fο ± nf1,waarin fo de
draaggolffrequentie is van de A-oscillator, f1 de modulatiefrequentie, en n een geheel getal. Als
bijvoorbeeld f1 één megahertz is, bedraagt het interval tussen twee opeenvolgende impulsen op
het scherm ook één megahertz.
Indien de A oscillator gelijktijdig in amplitude gemoduleerd wordt met een ander signaal, zullen de
frequentiecomponenten die overeenkomen met de nieuwe zijbanden, op het scherm verschijnen,
gesuperponeerd op het patroon van de merkteken-impulsen.

De nieuwe zijband frequenties kunnen vervolgens bepaald worden door hun betrekkelijke positie
ten opzichte van de markerings- impulsen.
De volgende figuur toont hoe een spectrum analyzer kan ingezet worden om de Q van een
trilholte of caviteit (hier ‘resonator’ genoemd) te meten, geschikt voor microgolf toepassingen.

De resonator en een geijkte verzwakker worden ingevoegd tussen de A oscillator en een
mengtrap. De A oscillator wordt afgestemd op de resonantie-frequentie van de resonator.
Deze

toestand

wordt

aangegeven

door

de

maximum

hoogte

van

de

puls

op

het

oscilloscoopscherm.
De geijkte verzwakker wordt vervolgens ingesteld om een 3-decibel verzwakking in te voeren,
waardoor het UHF vermogen dat geleverd wordt aan de resonator daalt tot de helft van zijn
oorspronkelijke waarde.
Men ziet dit aan de hoogte van de puls op het oscilloscoopscherm. De verzwakker wordt
vervolgens teruggedraaid naar zijn oorspronkelijke stand, en de frequentie van de A oscillator
wordt gewijzigd totdat de puls op de oscilloscoop veranderd is tot de vooraf bepaalde halfvermogenwaarde. Indien fo de resonantiefrequentie is, en ∆f de verandering in de frequentie die
overeenkomt met de halve vermogenwaarde, dan wordt de Q-factor: Q= fo/2Δf.
Het is noodzakelijk dat het uitgangsvermogen van de oscillator

constant blijft gedurende deze

meting, aangezien elke wijziging foutieve resultaten zal teweegbrengen.

Voorbeeld van een eenvoudige ontvanger als microgolf-systeem.
De volgende figuur stelt een dergelijk systeem voor dat bestaat uit een hoornantenne, die in dit
geval voor de ontvangst van microgolven dient op de frequentie waarvoor hij ontworpen en

bemeten is, en die gekoppeld is met een resonator met behulp van een diafragma in de vorm van
een cirkelvormige opening in een wand.

Een kristaldiode die eveneens gekoppeld is met de resonator, detecteert het (door de
hoornantenne opgevangen) binnenkomend signaal. Als het principe van de superheterodyne-type
ontvangst wordt toegepast, kan de uitgang van de (UHF-) plaatselijke oscillator gekoppeld worden
met de resonator met behulp van een staafjesprobe.
De uitgang van de kristaldetector bestaat uit een (middenfrequente) spanning met een frequentie
die overeenkomt met het verschil tussen de dragerfrequentie en de frequentie van de plaatselijke
oscillator.
Deze verschilfrequentie wordt versterkt door de MF versterker die opgesteld staat achter de
kristaldetector.

Achter de MF versterker volgt er nog een andere detector (zowel klank als beeld, voor de detectie
van eventueel andere soorten informatie) die dan een daarvoor gepaste eindversterker(-sketen)
kan sturen.
Een losse koppeling is nodig tussen de plaatselijke oscillator en de resonator om frequentieveranderingen van de plaatselijke oscillator te voorkomen als gevolg van een te sterke demping of
een verstemming van de resonator, of de neiging om de plaatselijke oscillator te vergrendelen op
de frequentie van het binnenkomende signaal.
Dit verschijnsel noemt men ‘meetrekken’ en moet verhinderd worden.
In sommige toepassingen kan het wenselijk zijn afzonderlijke resonatoren toe te passen voor de
inkomende en lokale-oscillator signalen om dit meetrekken te verhinderen. De twee resonatoren
worden dan gekoppeld met de detector door middel van diafragma-openingen.

Samenvattend overzicht van de frequentiebanden:

Voorbeeld uit de HF-band:
3,5 MHz VTO (variabele afgestemde (= tuned)-oscillator) met een capaciteitsdiode. (=>
de capaciteitsdiode/varactor/varicap: komt aan bod in een volgend hoofdstuk).

Een VFO/VTO voor de 80 m (SSB=EZB-) band wordt afgestemd door de capaciteitsdiode 1N954.
Een MPF102 FET is hier bedraad als source-volger, dienend als buffer-versterker.
Met de potentiometer R8 die de sperspanning instelt op de capaciteitsdiode, kan men het
frequentiebereik afstemmen tussen 3,045 en 3,545 MHz, dus een deel in de CW-band op 80 m.
Een gestabiliseerde voeding moet 12 V kunnen leveren met een voldoende aantal mA.
De potentiometer R9 laat toe de oscillator beter te synchroniseren op de gekozen ontvangst- of
zend-frequentie. Een SPDT schakelt de voedingsspanning en de antenne om van zenden naar
ontvangen.
De spoel L8 is gewikkeld met 40 windingen nr. 32 op een spoelvorm met 6 mm diameter, met
binnenin een verdraaibare en verplaatsbare kern, die toelaat de zelfinductie van de spoel te
regelen.
Een eenvoudige ruisgenerator voor het testen van een telecommunicatie ontvanger van
100 kHz tot 30 MHz.:
Deze ruisgenerator voor test- en meet-doeleinden, levert een uitgangsspanning af van 1 kHz tot
30 MHz met een vlakke karakteristiek, dus constante waarde van de uitgangsspanning over gans
deze band. De uitgangsimpedantie is 50 Ω.

De schakeling bestaat uit een zenerdiode als ruisgenerator, gevolgd door een breedband
hoogfrequent versterker. De grootte van de zener-spanning (6,2V) is op zichzelf niet belangrijk,
maar wel het ruisvermogen dat een dergelijke zener kan voortbrengen.

De 4:1 transformator is met 8 bifilaire windingen gewikkeld op een
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ferrietstaaf. Ook een FT37-43 ringkern kan als te bewikkelen lichaam toegepast worden.

Voor deze schakeling werd ook een enkelvoudige printplaat ontworpen, en wel op een koperlaag
die bestaat uit een groot aantal vakjes in een ruitvormig patroon, zoals blijkt uit de hieronder
volgende voorstelling:

Er werden zoveel mogelijk banen geëtst, als verbindingen tussen de klemmen van de
componenten, maar dit was niet altijd mogelijk met deze soort koperpatroon, en daarom werden
ook een gering aantal draadverbindingen voorzien, waardoor een aantal componenten met enkele
geïsoleerde stukjes draad verbonden werden.
Ruisgenerator met 741 OpAmp.

Deze 741 schakeling, die zowel witte als roze ruis aflevert, luidt enkele laagfrequente
toepassingen in, vermits we in het voorafgaande reeds microgolven en HF schakelingen bekeken
hebben.
De OM’s onder ons die gitaar spelen of aan ander instrument, kunnen een aantal gratis pdf’s over
LF downloaden op: http://www.pmillett.com/.

Laagfrequente ruisgenerator.

Een laagfrequente ruisgenerator kan besmet worden door een 100 Hz brom die nauwelijks
draaglijk is tijdens het beluisteren van een witte ruis.
Bij het controleren van het spectrum van de ruis met een software spectrum analyzer, kan men
zien dat de 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz en 500 Hz boventonen allen liggen boven het vrij
vlakke spectrum van de witte ruis.
Deze boventonen komen overeen met de resterende rimpelspanning van een niet al te goed
afgevlakte en gefilterde +12 V voeding.
Omdat de ruisgenerator, transistoren met grote versterking bevat, worden de overgebleven
rimpelspanningen versterkt.
Om deze boventonen te annuleren, is het nodig een filter aan de voeding toe te voegen.
Dit heeft in het geval van deze schakeling plaats door het invoegen tussen het 12 V spoor op de
printplaat en R4,van een weerstand 330 of 470 ohm, een 22 μF condensator en een 11 V
zenerdiode, zoals blijkt in het volgende gewijzigde schema.

Het spanningsverval over deze weerstand is vrij klein, en de boventoon-reductie is optimaal. voor
de zogenaamde roze ruis (in feite komt roze ruis overeen na het filteren met een 3dB/octaaf
laagdoorlaat karakteristiek, en het filter is hier een 6 dB/octaaf laagdoorlaat, die witte ruis omzet
in roze ruis). Daarvoor was het nodig een 2,2 nF waarde voor C5 toe te passen.
Bovendien bleek het nuttig om de waarde van R6 te verkleinen tot 15 kΩ in plaats van 68 kΩ. [C5
en R6 staan niet op dit deel van het schema].
Dit leidt tot een grotere spanningszwaai, vergelijkbaar met deze van witte ruis.
De volgende afbeeldingen tonen de spectra van de witte ruis uit het oorspronkelijke ontwerp, en
van het gewijzigde ontwerp van de ruisgenerator.

Deze spectra werden verkregen door de audio-ingang van een PC te sturen met deze spanningen,
nadat de PC met gedownloade shareware was omgezet in een oscilloscoop met spectrum analyzer
functies.
De frequentie- en intensiteit-assen zijn geijkt met een logaritmische schaal.
Het frequentiebereik loopt van 10 Hz tot 22 kHz.
De volgende afbeelding toont de wijzigingen van de componenten op de printplaat.

Gelijkaardige schakeling die roze ruis afleidt uit witte ruis door filtering.
De condensator C2 levert de 3 dB/per octaaf laagdoorlaat filtering die nodig is om roze ruis af te
leiden uit witte ruis.

R3 en C2 vormen samen een laagdoorlaatfilter met een afsnijfrequentie van 300Hz.

Q1 genereert witte ruis in zijn basis-emitter junctie. Q2 versterkt deze ruis, en C2 (met R3) filtert
hem en verandert hem daardoor van witte in roze ruis.
Men kan naar deze omzetting luisteren met een normale koptelefoon of met een kristaloortelefoon met hoge impedantie.
Men kan de uitgang van deze schakeling natuurlijk laten volgen door een LF-versterkertrap met
een lage uitgangsimpedantie, waarop een luidspreker van 4 of 8 ohm wordt aangesloten.
Onderdelenlijstje.
1) twee 9 V batterijen in serie als voeding.
2) C1= 0,1 μF schijf condensator.
3) C2= 0,005 μF schijf condensator.
4) C3= 0,01 μF schijf condensator.
5) Q1,Q2= 2N2712 transistor.
6) R1,R2= 1MΩ,10% tolerantie.
7) R3= 100 kΩ, 2 watt, 10% tolerantie.
8) R4= 100 kΩ,2 watt, 10% tolerantie.
9) Oortelefoon.
10) geëtste en geboorde printplaat.
Laagfrequente ruisgenerator (uit: ’Music and effect circuits’= boek).

Deze eenvoudige schakeling genereert witte en roze ruis. Transistor Q1 dient als een zenerdiode.
De basis-emitter junctie is in de sperzin voorgespannen en gedraagt zich als een zener in de
lawine-doorslag toestand vanaf 7 tot 8 volt sperspanning.
De zener ruisspanning van Q1 stuurt de basis van Q2, die 150 millivolt witte ruis aan zijn uitgang
aflevert. Om de witte ruis in roze om te zetten, is een filter vereist, met een 3 dB per octaaf
afsnijfrequentie.
Vermits een dergelijk filter de ruisspanning aanzienlijk verzwakt, is een versterker Q3 nodig om
het uitgangsniveau van de roze ruis behoorlijk op te vijzelen. Het laag doorlaat filter is
aangesloten als terugkoppelnetwerk tussen de collector en de basis van Q3 om regeltechnisch de
vereiste karakteristiek te verkrijgen: versterking in functie van de frequentie van transistor Q3.
Hieronder volgt een min of meer vergelijkbare schakeling, eveneens met drie transistoren, maar
die enkel witte ruis aflevert,

Hier zit ook een tegenkoppeling in met de niet ontkoppelde emitterweerstand R7 die de uitgangsspanningsgolfvorm van Q3 verbetert, en de temperatuurstabilisatie van deze transistor ten goede
komt.
Om deze reeks eenvoudige ruis-generatoren voor laagfrequent af te sluiten, volgt hier
een eenvoudiger schakeling met slechts 1 transistorversterker na de als zener dienstdoende
(ruis-)transistor: (uit: “Build a noise generator, door ‘smalbear-electronics” op 20 augustus 2015).

De tweede transistor kan ook een 2N3904 zijn of een 2N5088.

Beschouwingen over mengtrappen.
Mengtrappen bestrijken een tussenliggend frequentiegebied, dat noch hoogfrequent, noch
laagfrequent is, maar daar tussenin gelegen, dus de moeite waard om ook eens te bekijken.
Over ruis in mengers.
Ruisgetal. De verstoring van een goede ontvangst door ruis, baart niet alleen zorg in de eerste
hoogfrequent versterker van een ontvanger, maar ook in de mengtrap.
Men probeert in de eerste plaats de bron of de oorzaak van de ruis op te zoeken, en komt dikwijls
tot de bevinding dat men te maken heeft met een gaussische ruis, die te klasseren is als

thermische ruis en die te maken heeft met de temperatuur van het toestel en met de
elektronenbewegingen in de componenten daarvan.
Het ruisgedrag van een systeem wordt beschreven en beoordeeld aan de hand van het ruisgetal
(of NF= ruisfactor), die een bepaling is, op basis van de ingangsimpedantie en de ruisbijdrage
van het systeem.
De ruisfactor van een menger, op een bepaalde ingangsfrequentie, wordt bepaald door de
verhouding van: (1) het totaal ruisvermogen per eenheid bandbreedte en de uitgangsfrequentie
die beschikbaar is aan de uitgangspoort, indien de ruistemperatuur van de ingangspoort, de
standaard waarde heeft van 290°K (dit is de normale kamertemperatuur); tot: (2) het deel van
(1) dat tot stand gebracht werd op de ingangsfrequentie, door de spanning die toegepast wordt
op de ingangspoort.
Een praktische benadering bestaat er in het systeem te kenmerken door een gemiddelde
ruisfactor F die voor mengtrappen gedefinieerd is door de signaal tot ruis verhouding (S/N) aan
de ingang, tot de signaal tot ruis verhouding aan de uitgang, uitgedrukt in decibels. Injecteert
men een hoeveelheid ruis aan de ingang met een ruisgenerator, dan kan men F meten door de
ruisbron aan de ingang opeenvolgend in- en uit te schakelen.
De ontvanger wordt in dit geval voorzien van een instelbare verzwakker die het niveau van de
voor deze meting gebruikte meter- reset, nadat de ruisbron uitgeschakeld is. De volgende figuur
laat zien hoe dit wordt gedaan.

Er bestaat een verschil van 3 dB tussen de ruisfactor van een mengtrap, die ofwel 1 zijband
aflevert aan zijn uitgang, of 2 zijbanden. Bij twee zijbanden vindt men 3 dB meer ruis.
Tunnel-diode frequentieomvormers (~converters), en mengtrappen.
Tunnel-dioden zijn uitstekende mengers en frequentie-omzetters, omdat hun spanning-

en

stroom-karakteristiek niet lineair is.
Terwijl

andere

vormen

van

frequentieomvormers

meestal

een

conversie-vermogenverlies

vertonen, heeft een tunnel-diode-converter eigenlijk een conversie-versterking= 1.

Een conversiewinst tot 20 dB, met een stabiele werking, is mogelijk, indien de tunnel-diode
dichtbij, of in het negatieve weerstand-gebied van de karakteristiek wordt voorgespannen.
De sterk verhoogde gevoeligheid voor variaties in de ingangsimpedantie kan nochtans onstabiliteit
veroorzaken bij mengtrappen met hoge conversiewinst.
Ruisarme frequentieomvormers zijn met TD’s mogelijk op microgolf gebied in bv. gevoelige
radarontvangers.
De tunnel-diode is algemeen gesproken, inzetbaar in mengtrappen voor allerlei frequenties, en in
omzetters of converters.
Het is best een mengtrap te laten voorafgaan door een HF. voorversterker.
Dit is er een voorbeeld van, met een tunneldiode:

Deze schakeling is een 28 tot 30 MHz voorversterker, af te stellen voor de beste prestaties door
de condensator C bij te regelen tot hij in combinatie

met de spoel, de grootste versterking

oplevert, tot juist onder het punt waarop de schakeling zou beginnen te oscilleren.
Met andere woorden hebben we hier te doen met een regeneratieve- of terugkoppel- opstelling.
De TD kan een RCA-type TD-100 of TD-111 zijn, of GE ZJ-56 of JEDEC 1N2969 of 1N2941.
De meesten daarvan zijn Ge-dioden, en daardoor goedkoop.

Ruisgenerator voor het afregelen van een HF voorversterker. (uit ELEKTOR maart 1987).

Deze ruisgenerator kan toegepast worden om ontvangers met amplitudemodulatie of SSB= EZB
af te regelen.
Het genereren van ruis is de basis voor het meten van NF (de ruisfactor of het ruisgetal) om de
prestaties te onderzoeken van een versterker, en zijn eventuele aftakeling of degradatie te
definiëren door de verslechtering van de signaal-ruisverhouding.
Na verloop van een zekere tijd kan de S/N (signaal-ruisverhouding) ongunstiger, dus kleiner
worden, doordat een versterker een eigen, niet te verwaarlozen ruis begint voort te brengen.

Ter herinnering: de signaal/ruis-verhouding S/N.

De definitie die ons interesseert, wordt gewoonlijk weergegeven als een verhouding tussen het
signaal en de ruis (S/N) en wordt uitgedrukt in decibels.
Het signaalingangsniveau heeft natuurlijk een invloed op deze verhouding en wordt uitgedrukt in
microvolt.
Zo is er bv. typisch een bepaald ingangsniveau vereist, om een 10 dB signaal-ruisverhouding op
te leveren.
De signaal-ruis verhouding formule.
De signaal-ruis verhouding is de verhouding tussen het gewenste signaal en de ongewenste
achtergrond-ruis: S/N= Psignaal/Pruis
Het is gebruikelijk een signaal-ruis verhouding uit te drukken, gesteund op een logaritmische
basis met behulp van de decibel: (S/N) dB = 10*log10(Psignal/Pruis)
Wanneer alle niveau’s in dB uitgedrukt worden, kan de formule vereenvoudigd worden tot:
(S/N) dB = PsignaaldB /PruisdB.
Het meten van de ruisfactor of het ruisgetal, met een spectrum analyzer.
Voor elke HF-versterker of -systeem, is het ruisgetal een belangrijke parameter.
Met behulp van een spectrum analyzer het ruisgetal meten, is bijgevolg een nuttige optie met een
aantal voordelen:
-een meting over een groot frequentiebereik: Spectrum analyzer ruisgetal metingen kunnen
verricht worden op een bepaalde frequentie binnen het bereik van de spectrum analyzer.

-

Verschillende frequenties kunnen gebruikt worden voor verschillende te testen toestellen,
zonder de testopstelling te wijzigen.
Frequentieselectieve ruisgetal metingen: Metingen kunnen uitgevoerd worden,
onafhankelijk van de bandbreedte en van storende reacties of interferenties.

Ruisgetal metingen zijn van belang omdat de grens van de gevoeligheid van een radio- of
draadloze ontvanger beperkt wordt door ruis, niet alleen deze die ingevoerd wordt door de
antenne, maar in werkelijkheid genereren alle bestaande systemen zelf ruis.
De ruisfactor van een HF-systeem of een element binnen een HF-systeem is een cijfer van
verdienste, uitgedrukt in decibels dat de grootte van het ruisniveau aangeeft.
Het ideale ruisgetal is 1, en alles daarboven dient om de gevoeligheid en de prestaties van
draadloze ontvangers en andere componenten in radiocommunicatiesystemen in te schatten, en
onderling te vergelijken omdat voor alles en allen dezelfde notaties gebruikt worden.
Dit geldt eveneens voor vaste en mobiele radiocommunicatiesystemen en satelliet radiocommunicatiesystemen.
Als vergelijkingsbasis kan de signaal-ruisverhouding (S/N) dienen, als de parameters aan de
uitgang en de ingang van een systeem dezelfde zijn.
De S/N aan de uitgang is altijd slechter dan de signaal-ruis verhouding aan de ingang.
In feite is het ruisgetal gewoon de vergelijking van de S/N aan de ingang en de uitgang van een
schakeling, en kan dus verkregen worden door het S/N aan de ingang te delen door de S/N aan
de uitgang.
Aangezien de S/N= S/R (N=’noise’= ‘ruis’= R) aan de uitgang altijd slechter is, dus lager,
betekent dit dat de (niet-ideale) ruisfactor altijd groter is dan één.

De ruisfactor.
In deze figuur is S1 het signaal aan de ingang, N1 is de ruis aan de ingang, S2 het signaal aan de
uitgang en N2 de ruis aan de uitgang.
Voorbeeld: indien de signaal-ruis verhouding aan de ingang 4:1 zou bedragen, en aan de uitgang
3:1, dan zou dit een ruisgetal van 4/3 opleveren, en in dB een ruisgetal van 10*log(4/3) of 1,25
dB. Indien de signaal-ruis verhouding 13 dB aan de ingang zou bedragen, en slechts 11 dB aan de
uitgang, dan zou de schakeling een ruisgetal hebben van 13 - 11 of 2 dB.
Een typische HF radio-ontvanger kan een ruisgetal van 15 dB of meer hebben en bijgevolg heel
bevredigend functioneren. Een beter prestatieniveau kan men moeilijk verwachten wegens het
hoge niveau van de altijd aanwezige atmosferische ruis, veroorzaakt door de Zon en de
sterrenstelsels.
Een ontvanger voor smalbandige toepassingen op ZHF= VHF, of hoger, kan een ruisgetal van 3 of
4 dB hebben. Smalle band HF-versterkers hebben vaak een ruisgetal van 1 dB. Het is interessant
om op te merken dat zelfs de beste professionele breedband VHF en UHF ontvangers een ruisgetal
hebben van slechts 8 dB.
Praktisch:
Om het ruisgetal te meten met behulp van een spectrum analyzer, is het nodig de volgende
toestanden op de juiste manier in te schatten:

We hebben in hetgeen voorafgaat, reeds aangetoond dat Ni kan uitgedrukt worden door k*T*B.
Hierin is Ni= het ruis ingangsvermogen, k= de constante van Boltzmann= 1,374 x 10-23 joule/°C,
T= temperatuur in °Kelvin, ( 290°K is kamertemperatuur), B= bandbreedte in Hz, G= de
versterking van de onderzochte schakeling, De versterking G is zoals in alle schakelingen gelijk
aan de uitgangsspanning gedeeld door de ingangsspanning, dus G= So/Si of So = Si*G, vanwaar
de volgende tweede formule komt:

Hierin deelt Si weg in teller en noemer, dus F= (1/kTB)/(G/No), maar uit de wiskunde weten we
dat delen door een breuk, gelijk is aan het vermenigvuldigen met de breuk omgekeerd, zodat de
No naar de teller verhuist, en kTB nar de noemer:

G*k*T*B is het thermisch ruisvermogen.
Men kan het ruisgetal of de ruisfactor in dB schrijven, door van beide leden van deze gelijkheid de
logarithme te nemen, en die uitdrukking volgens de eigenschappen van de logarithmen op te
splitsen in drie delen.
We weten dat de logarithme van F gelijk is aan de ruisfactor NF in decibel s, dus na
logarithmering wordt het linker lid NF.
De logarithme van een quotient is altijd negatief, en de logarithme van een product valt uiteen in
de som van de logaritmen:
De laatste lijn in deze uitdrukking kan dus ook nog opgesplitst worden:

Aan de hand daarvan, kan men de bandbreedte en het scheidingsvermogen of de resolutie van de
spectrum analyzer instellen.
Hierbij kan eventueel ook een filter ingeschakeld worden waarvan verwacht wordt dat het best
een volledig rechthoekige doorlaat-karakteristiek heeft voor het ruisvermogen en de bandbreedte
daarvan.

Een typisch genoemd cijfer voor analyzers was dat de filter bandbreedte ongeveer 1,2 maal de
resolutie- bandbreedte had, wat neerkomt op een aanpassing van 0,8 dB.
Het inschakelen van een filter resulteerde in een meting die ongeveer 2,5 dB lager was dan de
effectieve waarde van de ruisspanning.
De afregeling van het geheel leverde ongeveer +1,7 dB op (dat wil zeggen 2,5 dB - 0,8 dB).
Het ruisgetal kon dan als volgt berekend worden:

Gd= Gain van het geteste meetobject in dB; Gamp= Gain van een extra versterker in dB; B=
bandbreedte in Hz; N= ruis-uitgangsvermogen.
174 dB?
Laten we opsporen waar de -174 dB vandaan komen.
Thermische ruis is veroorzaakt door een toevallige fluctuatie van de spanning, ontstaan door de
willekeurige beweging van ladingdragers in een geleidend medium bij een temperatuur boven het
absolute nulpunt (°K= 273 + °Celsius).
Een dergelijke toestand kan niet bestaan op het absolute nulpunt, omdat ladingsdragers bij die
lage temperatuur niet kunnen bewegen.
Grote weerstanden en hogere temperaturen genereren meer ruis.
De formule om de effectieve waarde van de thermische ruisspanning van een weerstand R te
vinden, is zoals we reeds weten:

k= de Boltzman constante (1,38*10-23 Joules/Kelvin),
T= Temperatuur in graden Kelvin (°K= + 273 °Celsius),
R= weerstand in ohm,
B= Bandbreedte in Hz in dewelke de meting uitgevoerd wordt. De ruisbandbreedte B is
gedefinieerd als de equivalente rechthoekige doorlaatband die even veel ruisvermogen doorlaat
als zou doorgegeven worden in een verkozen bruikbare ontvanger.
Gewoonlijk is B gelijk aan een 3 dB bandbreedte. Voor de beste gevoeligheid, mag B niet groter
zijn dan nodig is bij hoogfrequente toepassingen, om de gewenste informatie door te laten.
Bekijken we als voorbeeld een 100 kΩ weerstand, gemeten bij 1 MHz bandbreedte in een
schakeling waarin we dan als volgt de ruisspanning bepalen:
Vn= (4*1,38*10-23 *290*100*103 *1*106)½ = 40 μV effectief.
Kleine impedanties zijn wenselijk in schakelingen die een geringe ruis als eigenschap hebben.
Het theorema van de maximale beste vermogen-overdracht in een electronisch netwerk, voorspelt
dat het ruisvermogen, geleverd door een generator met een inwendige weerstand R die even
groot is als de afsluitweerstand van een belasting, gelijk is aan: KTB= -174 dBm/Hz.
Hernemen we daarvoor het ruisvermogen N= kTB, berekendop een kamer-temperatuur
van 290 °Κ (17° C).
De gemiddelde temperatuur van de oppervlakte van de aarde is :
P= N= (1,38*10-23)*(290 °K)*( Hz)= 4,004*10-21 W/Hz.
Hier werd als bandbreedte 1 Hz genomen, maar deze B hangt af van de soort toepassing, en men
kan dus de “1”(Hz) steeds vermenigvuldigen met de werkelijke bandbreedte van een toepassing.
Passen we deze redenering toe op een genormeerd elektronisch systeem van 1 mW met een
afsluitweerstand van 50 Ω. N (dBm/Hz) wordt nu:
N= 10*log[(4,004*10-21)/(0,001)] (W)= -174 dBm/Hz, hetgeen betekent dat dit het
uitgangsvermogen is van een 50 Ω weerstand, op de gemiddelde aard-temperatuur van 17
graden Celsius, gemeten in een bandbreedte van 1 Hz.
Andere berekeningswijze bij 290°K of 17°C:

Indien de referentie 1 mW is, dan geldt:

0 dBW= 1 W= 30 dBm (gevonden uit: 10*log(1)= 0,en 10*log(1000 [mW])= 10*3= 30), en dan
wordt het thermisch ruisvermogen op een temperatuur van 17°C, bij een bandbreedte van 1 Hz:
-204 + 30= -174 dBm/W.
Toepassing: Een SSB= EZB ontvanger heeft een bandbreedte van 2,4 kHz.
Men vraagt het thermisch ruisvermogen ervan te berekenen.
Oplossing: kTB voor SSB (2,4 kHz)= -174 + 10*log (2400)= -174 +34= -140 dBm.
Ruisgetal meetprocedure.
Eén van de belangrijkste elementen in de ruisgetal vergelijking, is de systeem-versterking,
gemeten door een signaalgenerator aan te sluiten op de ingang van de te testen schakeling, en de
uitgangsspanning te meten.

-Meet het ruisvermogen: De volgende stap bestaat er in de signaalgenerator los te koppelen, en
de ingang van de geteste schakeling te belasten met een weerstand waarvan de waarde gelijk is
aan haar karakteristieke impedantie. Het niveau van de spectrum analyzer wordt ingesteld op 0
dB, om vandaar vertrekkend het ruisniveau te meten.
-Bereken de ruisfactor: Met behulp van de (vermogen-) metingen, en met de kennis van de
bandbreedte B, kunnen deze waarden vervangen worden in de laatste vergelijkingen hierboven,
om zowel de ruisfactor NF te bepalen, alsook de signaal-tot-ruis vermogen- verhouding.

Bij het meten van de ruisfactor van een schakeling met een spectrum analyzer, is deze soms niet
gevoelig genoeg, en blijkt het nodig 1 of meerdere versterkers met geringe ruis toe te voegen aan
de meetschakeling.
Een volmaakte versterker zal de ruis versterken, samen met de wisselspanning die afgeleverd
wordt door de uitgangsspanning van de signaalgenerator, die toegepast wordt op zijn ingang, met
behoud van dezelfde signaal-ruisverhouding op zijn ingang en uitgang.
Een realistische versterker, voegt daar tevens de extra ruis van zijn eigen componenten aan toe,
en verslechtert de signaal-ruis verhouding.
Een gering ruisgetal betekent dat praktisch geen ruis wordt toegevoegd aan de ruis van de
geteste schakeling, of netwerk, of mengtrap.

Metingen aan een ontvanger.

S1 is de HF spanning (kan ook een vermogen zijn) van het gewenste te ontvangen
ingangssignaal, opgepikt door de antenne en versterkt, en N1 het ongewenste ruisvermogen, dat
versterkt zal worden door de geteste schakeling, die een ontvanger kan zijn.
De versterking GD (de index ‘D’ staat voor ‘device’), is GD= S2/S1.
Het ruisgetal of de ruisfactor NF, is uitgedrukt in decibels: NFD= 10*log(FD), waarin

Meting van het ruisgetal van een ontvanger.
Voor een standaard omroepontvanger, worden de ruiseigenschappen bepaald met behulp van een
standaard kunstantenne.

C1= 200 pF; C2= 400 pF; L= 20 μH; R= 470 Ω.
Men spreekt bij deze opstelling over een equivalente ruis zijband ingangsspanning-meting=
(ENSI)= m*Es*(P’n/P’s)0,5 waarin Es= de effectieve waarde van de ongemoduleerde draaggolfingangsspanning; m= de modulatiediepte van een 400 Hz draaggolf; P's= het effectief signaalvermogen wanneer de signaal generator een wisselspanning toepast op de ingang van het
vierpool-netwerkje; P'n= de effectieve waarde van het ruisvermogen aan de uitgang, wanneer de
ingangsspanning van het netwerkje tot nul herleid wordt.
Er wordt verondersteld dat de signaalgenerator zelf geen ruis genereert of toevoegt aan de ruis
van de geteste ontvanger, en dat de modulatiediepte m klein genoeg gehouden wordt, om geen
vervorming (dus het genereren van ongewenste harmonischen) te veroorzaken.

Bepalen van de ruisfactor van een (communicatie-) ontvanger, een mengtrap, een LNA
(geringe ruis ingangsversterker), enz.
De ruisfactor NF = (totaal ruis-uitgangsvermogen)/(uitgangsruis die enkel veroorzaakt wordt door
de ruis van de ingangsbron).In deze definitie wordt "ruis" veroorzaakt door twee invloeden.
Eén daarvan is de interferentie die afkomstig is van hoogfrequente ingangsspanningen in de vorm
van signalen die verschillen van de gewenste.
De tweede is te wijten aan de willekeurige fluctuatie van draaggolven in het HF-systeem
(ontvanger, mengtrap, LNA…).
Deze tweede invloed wordt veroorzaakt door ide Brownse beweging en streeft een thermisch
evenwicht na in de toestellen, waarvoor geldt voor het beschikbaar ruisvermogen, dat het bepaald
is door een uitdrukking die we al eerder ontmoet hebben: PN= k*T*ΔF waarin k= constante van
Boltzmann (1,38 * 10-23 Joules/°K), T= temperatuur in °Kelvin, ΔF= de ruisbandbreedte (Hz).
Op kamertemperatuur (290 °K) bedraagt de ruisvermogendichtheid P ND= -174 dBm/Hz.
Grijpen we terug naar de hierboven bekeken uitdrukkingen over de ruisfactor, dan komen we tot
het inzicht, dat deze formules in dit geval toepasbaar zijn, onder de vorm:
NF= PN_UIT - (-174 (dBm/Hz) + 10*log10(B) + Gain).
In deze gelijkheid is PN_UIT het gemeten totale ruis-uitgangsvermogen, 174 dBm/Hz is de
ruisdichtheid op de kamertemperatuur van de omgeving (290 °K), B is de bandbreedte in Hz van
het gekozen frequentiegebied, Gain is de versterking van het systeem, NF is het ruisgetal van de
onderzochte schakeling.
Alles in de gelijkheid is uitgedrukt met een logaritmische schaal. Om de uitdrukking eenvoudiger
te maken, kunnen we rechtstreeks de ruis uitgangs-vermogendichtheid (in dBm/Hz) meten, en de
gelijkheid wordt dan: NF= PN_UiTD + 174 dBm/Hz - Gain. (de ‘D’ in de voetindex van P staat voor
‘dichtheid’).
De waarde van de ‘Gain’, veronderstelt dat deze versterking gekend was, en bepaald, met de
schakeling die ze voortbrengt, afgesloten op haar karakteristieke impedantie, die 50 Ω is voor de
meeste HF toepassingen, en 75 Ω voor video/kabel toepassingen.
Het meten van de uitgangsruis- vermogendichtheid kan dan verwezenlijkt worden met een
spectrum analyzer volgens de opstelling in de volgende figuur:

Als voorbeeld wordt hier het ruisgetal gemeten van een typische LNA, die uitgerust is met een
automatische sterkteregeling (VAGC), en waarvan de gemeten versterking 80 dB blijkt te zijn.

De HF-ingang is afgesloten op 50 Ω. De afgelezen ruis-dichtheid aan de uitgang bedraagt -90
dBm/Hz.
Om een stabiele en nauwkeurige meting van de ruis-dichtheid te verkrijgen, blijkt de optimale
verhouding van RBW (resolutie bandbreedte) en de VBW (video bandbreedte) gelijk te zijn aan
RBW/VBW= 0,3.
Zo kan de ruisfactor NF berekend worden uit: -90 dBm/ Hz + 174 dBm/Hz – 80 dB= 4 dB.
Deze meetmethode werkt goed voor elk frequentiebereik, dat natuurlijk ook de spectrum analyzer
moet aankunnen.
Normaal bedraagt de versterking van een LNA,20 dB bij een ruisvermogendichtheid van -150
dBm/Hz, hetgeen lager is dan de eigen ruis van spectrum analyzers.
Indien het ruisgetal van de onderzochte schakeling zeer hoog is (bijvoorbeeld 30 dB), kan men
deze ruisfactor met deze methode nauwkeurig meten.
Ruisgetal van een communicatie-ontvanger.
Een nauwkeurige beoordeling van de kwaliteit van een 1,6 tot 30 MHz ontvanger, wat zijn
ruisgedrag betreft, wordt ook in dit geval verkregen door middel van het ruisgetal. Het ruisgetal
evalueert wel enkel het lineaire gedeelte van de ontvanger, dat betekent tot aan de demodulator.
De ontvanger wordt daarbij beschouwd als een vierpool, dus e en netwerk met 4 klemmen, twee
aan de ingang, en twee aan de uitgang.

Meting van de ruisfactor van een communicatie-ontvanger, die beschouwd wordt als een vierpool.
Waar ‘uit’ staat verkiest men het middenfrequente uitgangsvermogen te meten, en niet het
laagfrequente dat minder betrouwbaar is, en een weinig significatieve trap te ver.
Het van de antenne binnenkomende signaal, dat toegevoerd wordt naar de ingang van de
ontvanger, is hier vervangen door de ongemoduleerde hoogfrequente uitgangs-spanning van een
signaal-generator.
Ro= de inwendige resistieve component.
Ei= de effectieve waarde van de open kring draaggolfspanning
En= de effectieve waarde van de open kring ruisspanning, voortgebracht in de signaalgenerator
zelf.
Dan is En2= 4*k*To*Ro*Δf, hetgeen we reeds weten, en staat in volt in het kwadraat (V 2),maar
men kan dit ook herleiden tot 4*k*T*R in ( V 2/Hz).
Sommigen gebruiken dan tijdens de meting het volgend quotiënt:

Nog uit de buizentijd, maar belangrijk blijvend wegens de toegepaste principes:
Een kathode-gekoppelde HF voorversterker met 6J6.

Componentenlijstje:
C1, C2= 3- tot 30 pF mica trimmer.
C3, C4= 0,001 μF mica, kleine afmeting.
C5= 35 pF midget regelbare condensator.
R 1 = 470 ohm, 1/2 watt koolstof.
R2 , R3 = 1500 ohm, 1/2 watt koolstof.
L1= 28 MHz: 17 windingen nr.22 dicht gewikkeld.
14 MHz: 34 windingen nr.30 dicht gewikkeld.
L2= 28 MHz: 10 windingen nr.18 geëmailleerd, ruim gespreid gewikkeld om de ganse lengte van
de spoelvorm te vullen.
14 MHz: 20 windingen nr.22 dicht gewikkeld.
L3= 3 windingen nr.18 dicht gewikkeld over L2 vanaf het geaarde einde van L2.
Alle vermelde spoelen zijn gewikkeld op dezelfde spoelvorm: National XR-50.
De antenne is door middel van een reactief netwerkje met C1, C2 en L1,gekoppeld met de ingang
van de 6J6.
De plaat van de linkse triode van de 6J6 is met C3 geaard
voor hoogfrequent, en de
ingangsspanning wordt doorgekoppeld naar R1, en daarover ontwikkeld. De tweede helft van de
6J6 werkt als een geaarde rooster versterker.
De plaatkring L2//C5 is afgestemd op de frequentie van de HF ingangsspanning en de as van de
regelbare condensator C5 is door een opening in de frontplaat naar buiten gebracht om er een
knop te kunnen opschroeven.
Deze condensator is de enige vereiste afstemming van de ganse schakeling, nadat de andere
componenten met de juiste waarden op de voorziene plaats gesoldeerd zijn.
De ingangskring met C1,C2,L1, is breedbandig afgeregeld, heeft een lage Q-factor en wordt
bovendien ook nog wat gedempt door er de antenne op aan te sluiten.
Maar de uitgangskring heeft wel een hogere Q en men kan er selectief mee afstemmen op bv. de
28 MHz band, en nog scherper op de 14 MHz band, hetgeen de ontvangst van zwakke signalen
ten goede komt.

Afregeling.
Een ruisgenerator kan zowel op de 28 MHz als op de 14 MHz banden de prestaties van deze
voorversterker helpen verbeteren door een goede afstemming, en er de goede werking van
vergelijken met andere voorversterkers, waarin bv. de populaire en erg goed presterende 6AK5
werd toegepast als breedband versterker.
Het verschil met de 6J6,is dat deze laatste cathodegekoppeld is met een sterke tegenkoppeling,
en daardoor met weinig vervorming versterkt.
Wat de afregeling met een ruisgenerator betreft, kan men in de 6J6 versterker, door verschillende
waarden van de weerstand R1 uit te proberen, vaststellen of de versterker beter of slechter
presteert, en dit zelfde kan gezegd worden door de ingangsimpedantie en de uitgangsimpedantie
van de voorversterker te wijzigen en aan te passen door in te spelen, enerzijds op de keten met
C1,C2,L1, en anderzijds op de koppeling tussen L2 en L3.
Dezelfde overwegingen spelen bij een 6AK5 voorversterker een rol, bij dewelke een ruisgetal van
6 dB gemeten werd, indien aan de ingang aangesloten op een gevouwen dipool met 300 ohm
stralingsweerstand.
Een versterking van 9,5 dB werd gemeten bij een andere uitvoering van de versterker, waarvan
de ingang aangesloten werd op een dipool van 73 ohm.
Bij de 6J6 versterker werd een waarde van 6 dB gemeten met de waarde R1= 470 Ω die in het
schema hierboven is aangegeven.
Tenslotte was het mogelijk om iets betere prestaties van de 6J6 dan van de 6AK5 te verkrijgen,
alhoewel het verschil slechts 1 dB bedroeg, dit telkens in dezelfde voorwaarden van sturing van
de ingang der versterkers met dezelfde ruisgenerator.
Het gebruik daarvan is weergaloos om bv. ook de prestaties van een ontvanger op 14, 28 en 50
MHz te verbeteren. Op hogere frequenties, kan de zelfinductie van de bedradingen en de leidingen
een weinig gewaardeerde rol beginnen spelen.
Nochtans zorgen door permeabiliteit afgestemde spoelen, en de regelbare condensatoren er voor,
dat het aanpassen van de voorversterker(s) een vrij gemakkelijke taak is, en dan wordt hiermee
vooral de instelling van het ruisniveau bedoeld aan de uitgang van de ontvanger, op wiens ingang
de uitgang van de 6J6 voorversterker wordt aangesloten.
Vervolgens worden verschillende verhoudingen van C1 en C2 beproefd, L1 bijgeregeld om de
beste resonantie van de kring te bekomen op de afgestemde frequentie, en gelijkaardige
regelingen en instellingen gelden voor C5 en L2/L3.
Als C1 klein is in vergelijking met C2, wordt de ingangskring weinig belast. R1 kan tijdelijk
vervangen worden door een potentiometer van 1000 Ω tot de resultaten (in het midden van de
gekozen frequentieband) optimaal zijn, en na meting van de weerstandswaarde met een
Ohmmeter, R1 achteraf vervangen wordt door een vaste weerstand. Een losse koppeling met de
antenne levert een goed ruisgetal op.
Terug naar de T.D.’s.
Vermits we het in de volgende beschouwingen, opnieuw zullen hebben over tunnel-diode schakelingen, eerst een opmerking over het feit, dat elke OM niet minder dan 22 gratis boekjes
kan downloaden over vooral dioden en transistoren (in pdf-formaat), op:
http://n4trb.com/AmateurRadio/SemiconductorHistory/SemiconductorDocuments.htm
Bekijk bijvoorbeeld ‘Raytheon Transistor Applications Volume II.’, zeker de moeite waard.

Ontvanger met tunnel-diode en dubbel gebalanceerde mengtrap (DBM).

De plaatselijke oscillator (LO) of VFO is een 1N3717 tunneldiode in een Hartley oscillatorschakeling. Er kan geluisterd worden naar amplitude-gemoduleerde ingangsspanningen, nadat de
mengtrap doorlopen is, de middenfrequent versterker, en de detector.

In de balansmengtrap zou men een JFET kunnen gebruiken in een Hartley plaatselijke oscillator
schakeling. Hier is een ietwat andere schakeling toegepast.
Een regelbare condensator werd toegevoegd aan de opstelling voor een fijne afstemregeling.
Wanneer de tunneldiode werkt in een punt van de rode lijn op de karakteristieke kromme (175
mV, 2,5 mA), zal een toename van de spanning een daling van de stroom veroorzaken, en
omgekeerd, hetgeen betekent dat de diode een negatieve weerstand-karakteristiek heeft.

Daardoor kan de tunnel diode, de verliesweerstand van de afgestemde LC opheffen, waardoor de
schakeling gaat oscilleren.

De functie van de plaatselijke oscillator bestaat er in de dioden in de dubbele balans-mengtrap in
en uit de geleiding te sturen.
Op de uitgangskarakteristiek van een tunneldiode oscillator, worden de dioden iets voorgespannen
in de geleidingszin.
De uitgangsspanning van de plaatselijke oscillator wordt rechtstreeks afgenomen over de LCkring, en via een 27 pF condensator gevoerd naar de lage impedantie "L.O."- poort van de DBM.
Er wordt geen aandacht besteed aan een juiste aanpassing tussen deze componenten.

Zoals andere eenvoudige oscillatorschakelingen, heeft deze oscillator een harmonische inhoud.

Dit betekent dat de op de antenne binnenkomende stations ook kunnen afgestemd worden, door
hun frequentie te mengen met de tweede, derde, enz. harmonische van de plaatselijke oscillator
en aldus omgezet worden in de gekozen middenfrequentie met na demodulatie, in laagfrequent.

Als de plaatselijke oscillator uitgeschakeld is, hoort men toch nog een mengelmoes van
plaatselijke stations in de koptelefoon, door de oversturing van de ingangstrap door sterke
zenders. Vermoedelijk detecteert de diode -ringmodulator ze zoals een gewone kristal-ontvanger
dat zou doen.
Met de oscillator ingeschakeld, neemt de selectiviteit toe, en de nabije zenders verdwijnen, dus
ook de QRM.
Door de verbeterde selectiviteit heeft het laagfrequent een vrij smalle bandbreedte, zorgend voor
een verbeterde DX, maar wel met een slechte audiokwaliteit, voldoende voor stemherkenning,
maar met ongenietbare muziek, tenzij de ontvanger precies afgestemd is op de ontvangen
frequentie.
Er is een 0,8 tot 1,5 pF vlindercondensator over de afstemcondensator C toegevoegd, voor een
fijnafstemming.
Aan de hoge kant van de band, is de afstemming gevoelig voor deze condensator met kleine
capaciteit.

80m, CW- transceiver gebouwd rond een enkele tunnel- diode 1N3718.
De rechtuit-ontvanger is gebouwd rond 1 enkele tunnel diode, plus een diode-ring dubbelgebalanceerde mengtrap (DBM).
Men kan de polarisatiespanning van een tunnel-diode oscillator zodanig kiezen, dat hij op een
betrouwbare manier een maximum energieproductie aflevert, zodat ook het sleutelen in telegrafie
geoptimaliseerd wordt, zonder ‘chirp’.
In het volgend ontwerp wordt een paar 1N4007 dioden toegepast om tussen de ontvanger en de
zender, een rol als schakeldioden te vervullen.
De oscillator blijft daarbij continu doortrillen, terwijl zijn werking tijdens het in CW sleutelen, niet
aangetast wordt.
In de product-detector voor EZB= SSB, dienen germanium dioden om een BFO-spanning ter
beschikking te stellen voor de EZB-ontvangst.

De auteur van deze schakeling is AA1TJ,die als benaming van dit ontwerp gekozen heeft voor:’
“Mikums”, an 80 m CW-transceiver using only 1 Tunnel Diode’, gepubliceerd 2/6/2009.
Componenten-lijstje:
X1= 3,5 MHz kristal.
L1=1,5 tot 3 μH spoel met magnetische kern afstemming binnen de spoelvorm.
L2= spoel met 1 winding doorheen een ferrietkraal.
T1=middenfrequent spoel 3,5 tot 6 μH,3 windingen op spoelvorm binnen een afscherming.
TD1= tunnel-diode 1N1718 met 10 mA piekstroom.
D1 en D2=1N4007.
D3 en D4=1N34A.
Uitgangsvermogen van de zender: 200 μW hoogfrequent.

Een merkwaardige 20 m zender-ontvanger, met alleen dioden.
(door Peter DL3PB, gepubliceerd 5 feb. 2012).
Deze transceiver is te vinden op de BLOG van PA1B, of door met Google te zoeken naar “Para-saki
door Peter”.
Een betere definitie van de figuur dan hetgeen hieronder staat, hebben we niet kunnen vinden,
maar door de hier afgebeelde schakeling tot 200 % uit te vergroten op de PC, kan men wel alle
componentenwaarden (die we in de oorspronkelijke toestand lieten staan) lezen.

Deze zender-ontvanger schakeling is met ’eenvoud als streefdoel’ ontworpen, met uitzondering
van een parametrische VXO.
De lage impedantie van tunnel-dioden met een hoge piekstroom, maken het moeilijk om een
gecontroleerde kristaloscillator te bouwen, althans op de hogere korte golf banden, dus in plaats
daarvan dan misschien beter een LC-oscillator, die gesynchroniseerd wordt door een kristal.
De hier toegepaste parametrische VXO biedt een kristal-signaal dat stabiel, ‘chirp’-vrij is, met een
uitgangsvermogen van slechts twee milliwatt (in plaats van tien milliwatt of meer), maar met een
geweldige spectrale zuiverheid, zodat er geen behoefte is aan een daaropvolgend laagdoorlaat
filter.
Natuurlijk is het prettig een QS0 te kunnen maken met een stelletje dioden, plus een
parametrisch bekrachtigd kristal, en slechts 2 milliwatt hoogfrequent uitgangsvermogen.
Dit alles, uiteraard als de voortplantingscondities DX toelaten.
Het ontvanger gedeelte van deze transceiver, dat eigenlijk geen echte HF of MF versterker bevat.
werkt prima voor sterke signalen tijdens het luisteren naar QRP(p) stations, alhoewel er een
laagfrequent versterker in zit met een gematigde versterking.
Een comfortabele frequentieverschuiving tussen ontvangen en zenden, wordt verwezenlijkt door
de 5 μΗ spoel op de L.O.-poort van de mengtrap, met weinig invloed op de gevoeligheid van de
ontvangst, en met een voldoende bandbreedte. F5DZY antwoordde op mijn (=DL3PB) eerste
gesprek met hem op de 20 m band tijdens een REF-wedstrijd, afgelopen weekend.
Dit met deze 2 mW Tx, en met een tijdelijke vertikale λ/4 grondvlak antenne op het balkon van
een appartement. De afstand tussen ons bedroeg 918 km.

Enkele schakelingen met tunnel-dioden, toegepast in zendertjes en converters
(frequentie-omzetters).
a) 28 MHz zendertje, kristal gestuurd:

T1 heeft een middenaftakking op een 500 ohm secundaire spoel, en behoort tot een soort
gewijzigde Hartley oscillator, die de tunnel-diode oscillator op 28 MHz (of een andere frequentie)
moduleert met een laagfrequente toon.
Dit zendertje kan eventueel dienen voor de afstandsbediening van model-scheepjes of vliegtuigjes.
b) T.D.-converter voor de 10 m band.
Het hoogfrequent gedeelte en de plaatselijke oscillator (L.O.) sectie kunnen samen afgestemd
worden met een dubbele regelbare kondensator, waarvan de rotorplaten op dezelfde as zitten,of
eenvoudiger zoals de linkse schakeling hieronder. Een andere mogelijkheid is een kristalgestuurde
omzetter voor elke kanaalfrequentie, bv.met een type PLL of een eenvoudiger uitvoering, zoals de
rechtse schakeling, eveneens met een tunneldiode.

Xc= X L = R op de oscillatorfrequentie.

We vertrekken voorlopig van het idee dat men ook naar de CB wenst te luisteren
(L.O.= 28 MHz), met XC= XL= 100 Ω op 28 MHz.
Dan wordt de benodigde zelfinductie van de spoel

op 27 MHz

L= XL/(2*π*f)= 0,57 μH.

C = 1/(2*π*f *XC)= 57 pF (gebruik 56 pF).
Zonder kristal kan de polarisatieweerstand R gelijk gekozen worden aan 470 Ω, hetgeen een
stabiele oscillatorspanning oplevert in de twee voorgestelde tunneldiode zelfoscillerende
converters die verschillen door de wel of niet aanwezigheid van een kristal.
Men kan een dergelijke omzetter installeren tussen een auto-antenne en de antenne-ingang van
een ontvanger bv. een oudere korte golf autoradio.
De ontvangst van de 10 m band, of de citizen band, of de 50 MHz van de 6 m–band kan er dan
als volgt uitzien (ruis inbegrepen):

:
c) Kristalgecontroleerde converter.
Werken op 50 MHz met (slechts) 1 MHz middenfrequente bandbreedte, legt een grote druk op de
frequentiestabiliteit van een oscillator.
Dit geldt met name voor een converter in een auto omdat de apparatuur daar betrouwbaar moet
blijven werken over een breed temperatuur-bereik.
Daarom kan men voor dergelijke toepassingen toch best zijn toevlucht nemen tot een
kristalgecontroleerde omzetter. De zenders die men met een dergelijk ontwerp ontvangt, zijn in
het algemeen frequentie gemoduleerd.
Voorbeeld van een eenvoudige kristalgestuurde omzetter in de aard van de rechtse schakeling
hierboven, maar met een andere TD.

d) Voorbeeld van een ontwerp van een 47,1 MHz kristaloscillator.
De meest voor de hand liggende plaats van een kristal in een dergelijke schakeling, is de opname
in een terugkoppellus, waardoor de trilling op een enkele resonantiefrequentie wordt vergrendeld.
Het negatief weerstandgedeelte van een tunneldiode vergemakkelijkt deze keuze. Maar een T.D.
heeft een zodanig groot frequentiebereik, dat ze kan oscilleren op meerdere frequenties (bv. zelfs
twee tegelijkertijd).
Dit is uiteraard ongewenst. Naast de resonantiefrequentie gedraagt een kwartskristal zich als een
hoge impedantie en ziet daarbij een constante waarde van een R= √(L/C.
Als de waarde van R kleiner is dan de absolute grootte van de negatieve weerstand van de
tunneldiode, kan de de stabiliteit van het gelijkspanningswerkpunt verzekerd worden.
Op resonantie, is XC= R en XL is iets kleiner dan -R.
Onder deze omstandigheden levert de schakeling sinustrillingen met een uitstekende
vergrendeling en de frequentiestabiliteit is dan nog enkel afhankelijk van de kwaliteit van het
kristal.

Kwarts kristal tunnel-diode gecontroleerde oscillator.

Kiezen we als voorbeeld de T.D.1N3712 om de kringwaarden van een 47,1 MHz oscillator te
berekenen. We kiezen R= 100 Ω= √(L/C).
L = XL/(2*π*f)= 100/(6,28*47,1*106)= 338 nH.
C = 1/(2*π*f*XC)= 1/(6,28*47,1*106*100)= 33,8 pF.
Het kristal in de ondervolgende converter, had een R= 40 Ω en een Z= 350 Ω en het trilde als
oscillator over slechts een klein bereik van het negatieve karakteristiek gedeelte van de T.D.
Indien men zou wensen op een 10 maal hogere frequentie te werken met deze omzetter, dan
volstaat het zowel C als L te delen door 10, waardoor dezelfde L/C verhouding behouden blijft op
de tienmaal hogere frequentie.

Schakeling van een 4,61 MHz kristal gekontroleerde T.D. converter.
De antenne wordt (in de ondervolgende schakeling) gekoppeld met een afgestemde ingangskring
die bestaat uit een 680 pF condensator parallel met een spoel met 2 μH zelfinductie.
De 680 pF condensator zorgt er samen met de eigen capaciteit van de antenne voor dat deze
afgestemde kring resoneert op 4,32 MHz.
Een losse inductieve koppeling met de primaire L1, stuurt het HF door naar de kring die de T.D.
bevat. Het merkwaardige aan deze schakeling is, dat men door het aantal windingen van het
koppelspoeltje te wijzigen, het bovenste deel van de voorgestelde schakeling aan het oscilleren
kan brengen zodat dit een zelfoscillerende mengtrap wordt met een tunneldiode.
Indien nu de antennespanning deze diode bereikt, treedt er menging op, en het enige wat dan,
volgend op de 200 μH= L3 spoel (door 120 pF afgestemd op de MF) nog nodig is, is de ingang van
een radio-ontvanger die zodanig afgestemd is, dat hij dienst doet als een middenfrequente
versterker.

Dit doel wordt bereikt door de ontvanger af te stemmen op 1 MHz omdat L3 parallel met de 120
pF resoneert op 1 MHz. (na berekening uit f= 1/(2*π*{[120*10-12]*[200*10-6]}0,5), vinden we
1,2 MHz).
De bovenkant van de L3 middenfrequente spoel wordt capacitief gekoppeld (via een 1000 pF
condensator) met de uitgangskabel naar een autoradio. De kabelcapaciteit staat parallel met de
capaciteit van de hoogfrequente ingangskring van de ontvanger en daar zal rekening mee
gehouden worden tijdens de afregeling van het geheel.

Afregel-werkwijze:
Een signaalgenerator wordt over een 100 pF koppelcondensator verbonden met de antenneingang van de converter.
De uitgangskabel van deze omzetter wordt dan aangesloten op de antenne-ingang van de
autoradio, die afgestemd is op 1 MHz.
Eerst wordt met de hulp van een frequentiemeter, de generator ingesteld op 4,32 MHz.
Dit kan eventueel ook gebeuren met een op deze frequentie afgestemde hulp-ontvanger.
Vervolgens wordt een met 400 Hz gemoduleerd 4,32 MHz signaal uit de signaalgenerator
toegepast op de antenne-ingang van de converter, en de ingangsspoel L1 met de daarin
verdraaibare magnetische kern (zoals ook L2),aangepast en bijgeregeld, tot men de beste
weergave hoort uit de luidspreker van de ontvanger.
De uitgangsspoel L3 wordt ook nog gepiekt voor de sterkste weergave.
Tenslotte wordt de hoogfrequente antennetrimmer van de autoradio nog bijgeregeld voor een
maximale gevoeligheid van de ontvanger.
Het is duidelijk dat men de te ontvangen frequentieband, i.p.v. rond de 4,32 MHz te kiezen, kan
verleggen naar 3,5 MHz en hoger of 7 MHz en hoger, door de waarden van L1 en L2 aan te
passen.

Enkele FM-schakelingen waarin een T.D. toegepast wordt.
A) 88 tot 108 MHz FM converter met AFC.

L1= 4 windingen #18 op een 1 cm diameter spoelvorm, 1,25 cm lang.
L2= 4 windingen...(zoals L1)
L3= 8,5 windingen #18 op een 1 cm diameter spoelvorm,2 cm lang, op de vijfde winding
afgetakt.
L1 en L2 zijn met elkaar gekoppeld, uiteinde tegen uiteinde,op een afstand van 3 mm.
R1 heeft een waarde die afhangt van de grootte van de voedingsspanning. Kies daarvoor een
spanning, die 135 mV veroorzaakt over een 200 Ω weerstand.
B) FM zendertje (88 tot 108 MHz).
De voedingsspanning bedraagt slechts 1,4 V.

De schakeling is uitgerust met slechts 13 componenten, waaronder 1 transistor en 1 tunnel-diode
(1N3716).
C) Micro-zendertje, kristal gecontroleerd
vliegtuigjes, het openen van garagedeuren...

voor

afstandsbesturing

van

bootjes,

Het merkwaardige aan deze schakeling is, dat een unijunctie-transistor UJT, werkend als
laagfrequente toon-oscillator, de tunnel-diode oscillator/zender moduleert op een gekozen LFfrequentie. Op deze frequentie zal uiteraard een ontvangertje afgestemd zijn in het op afstand te
besturen model.

D)100 MHz zender met tunnel-diode en UJT.
De drukgolven, die opgevangen worden door de microfoon, worden versterkt door de eerste
transistor 2N2712, die de tweede 2N2712 tijdelijk uitschakelt, lang genoeg om de condensator
C1 toe te laten voldoende op te laden om de UJT in de geleiding te sturen.
Hierdoor wordt door de UJT een impuls gegenereerd, dat de TD-oscillator moduleert.

E) FM draadloze microfoon.
De spoel L1 is gewikkeld met 6 windingen nr. 16 geëmailleerde koperdraad op een spoelvorm met
6 mm diameter, met een aftakking op 1 winding van het geaarde uiteinde.
De spoel L2 is gewikkeld met 3 windingen draad nr.22,en in het midden van deze spoel wordt
daaraan het uiteinde vastgesoldeerd van een antenne die 25 cm lang is.
Als dit een kwart golflengte is, is deze Tx dus voorbestemd om te werken op een golflengte van 1
meter.

Temperatuurcompensatie van tunneldiode FM-zenders.
Aan een miniatuur tunneldiode FM-zender voor medisch onderzoek, worden een aantal eisen
gesteld inzake gewenste eigenschappen, waaronder extreem hoge gevoeligheid,geringe ruis, en
de juiste bandbreedte.
Vanwege de hoge gevoeligheid, verandert de draaggolffrequentie aanzienlijk met de omgevingstemperatuur.
Voor een temperatuurverandering van 25°C naar 37°C (kamertemperatuur tot lichaamstemperatuur) verschuift de draaggolffrequentie van de zender typisch tussen 1 en 2 procent.
Als de zender ingeplant wordt in het lichaam van een patiënt (bv. voor monitoring op afstand), zal
de temperatuurverandering niet zo groot zijn, en de wijziging van de draaggolffrequentie kan in
dat geval dienen als een aanduiding van de lichaamstemperatuur.
Als in medische toepassingen,de zender wordt vastgeplakt op het lichaamsoppervlak, en de huid
koelt af (bij bv. winterweer) of warmt op (tijdens de zomer in de zon), is het best dat de FMontvanger die de FM-zenderstraling ontvangt, uitgerust is met een automatische frequentieregelschakeling en AVC/ASR/AVR om een eventueel grote frequentieafwijking in de FM-Tx te kunnen
volgen en compenseren, idem wat een eventuele vervorming betreft, ten gevolge daarvan.
Soms is zelfs een handmatige aanpassing van de FM ontvanger noodzakelijk. Daardoor wordt ook
een temperatuurcompensatie van de tunneldiode in de FM-zender noodzakelijk.
Een mogelijkheid is:

De temperatuurinvloed op de waarde van weerstanden, condensatoren en spoelen, wordt
verondersteld reeds berekend te zijn door de fabrikant van dergelijke FM-zendertjes, en dat
daarmee rekening werd hehouden bij het bouwen van de schakeling.
Afwijkingen zijn veel kleiner dan die van de transistor, de tunnel-diode en de batterij.
Lineaire passieve elementen worden daarom als constanten beschouwd binnen een bepaald niet
te groot temperatuurbereik.
De invloed van de temperatuur op de andere componenten, wordt gemeten in een oliebad.
De temperatuur wordt geregeld met koelwater in samenwerking met een door stroom doorvloeide
spoel, die als elektrisch verwarmingselement in het bad gehangen is.
Bij tunneldioden zal de dalspanning, de valleistroom en de piekspanning variëren met de
temperatuur. De grootte van hun variatie is afhankelijk van het materiaal waaruit de tunneldiode
vervaardigd is.
Voor germanium tunneldioden met 1 mA piekstroom, kan de temperatuurinvloed
vertegenwoordigd worden door een verandering van de diodeweerstand, die veroorzaakt wordt
door een wijziging van de diode-polarisatiespanning.

Voorbeeld RD= ΔVD/ΔT= + 0,2 mV/°C wanneer de inwendige weerstand van de bron die de diodevoorspanning levert, 50 ohm bedraagt.
Dit komt er dan op neer, dat met een toenemende temperatuur, de tunneldiode-voorspanning
verlaagd wordt met een snelheid van 0,2 mV/°C, een ingreep die zal maken dat de frequentie van
de FM zender constant blijft.
Terloops: Hoe kan ons lichaam bruikbare warmte genereren.
Voor de hieronder volgende schakeling,die men in de medische sector, of voor andere
toepassingen zou kunnen gebruiken, is de enige kritische component, de tunnel-diode 7891 NG,
waarvan er (minstens) zeven stuks in serie toegepast werden, allen geschroefd op een koelplaat.
Deze plaat moet de warmte van de er op geschroefde component(en) afvoeren, en tevens de
thermische energie van de Zon, een kampvuur, of van een willekeurige warme energiebron in de
buurt.

Warmte, veroorzaakt door andere lichamen.
Voor transistoren in een FM-Tx, zijn de belangrijke temperatuurafhankelijke parameters:
(a) de collector-basis cut-off stroom (Ico),
(b) de basis-emitter spanning Vbe, en
(c) de stroomversterking β in een gemeenschappelijke emitter-schakeling. Ico verdubbelt voor elke
10°C temperatuurstijging bij germanium transistoren en bij elke 4,5 °C stijging voor silicium
transistoren.
De toename van Ico met de temperatuur veroorzaakt de daling van de basisstroom.
Daardoor verkleint het spanningsverval over de basisweerstand R 2= Rb in de tweede
bovenstaande schakeling.
De polarisatiespanning V van de tunneldiode neemt toe met temperatuur.
D
De stroomversterking β van de transistor stijgt met de temperatuur met een snelheid van 1 tot
2% per °C. en veroorzaakt de toename van VD. De gecombineerde invloed van deze
veranderingen, te wijten aan de transistor, wordt berekend op 2,4 tot 2,6 mV/°C.

De klemmenspanning van een kwikcel, indien deze als voeding toegepast zou worden, verandert
ook met de belasting en met de temperatuur.
Om de temperatuurinvloed te compenseren en te optimaliseren, zal men de spanning Vb op de
basis van de transistor wijzigen.
Als mogelijke temperatuur-compensatiemethoden komen daarvoor in aanmerking:
(a) een thermistor,
(b) een junctiediode, en
(c) een andere transistor.
Thermistor compensatie.
We hebben de thermistoren reeds besproken en gecatalogeerd als NTC-componenten, dus met
een negatieve temperatuurcoëfficient.
Een thermistor kan dienen om een deel te vervangen van R2= Rb. Commerciële thermistoren
hebben een temperatuur-coëfficiënt tussen de 2% en 7% per °C. Men kan de thermistor zowel in
serie als in parallel proberen te schakelen met R2 voor het experimenteel bepaalde beste
resultaat.
Junctiediode compensatie.
Wanneer ze in de doorlaatzin gepolariseerd zijn, worden gewone junctiedioden, zowel germanium
als silicium, gekenmerkt door een temperatuurcoëfficiënt van -2 tot -2,5 mV/°C bij een gegeven
stroom.
Twee dergelijke dioden kunnen in serie gesoldeerd worden om de vereiste verandering van de
voorspanning in de FM zender te bekomen (-2,8 mV/°C).

De figuur stelt een schakeling voor,waarin een ingangsnetwerk R1, R2, R3 wordt gebruikt om de
gelijkspanning die als voorspanning dient, goed te regelen, evenals de mate van verandering van
de voorspanning die nodig is voor een correcte compensatie.
Hierondervolgend dient een in de sperzin gepolariseerde (zener-) diode om de juiste
gelijkspanningswaarde als voorspanning in te stellen op de basis van de transistor,en R’b, zorgt
voor een (transistor-) ingangsimpedantie-aanpassing.

De zenerspanning is kleiner dan de doorlaatspanning van gewone dioden (0,2 V voor Ge dioden;
0,7V voor Si dioden).
De zenerspanning blijft stabiel (0,01% per °C) ten opzichte van temperatuurveranderingen.
De twee voorgestelde compensatieschakelingen presteren goed, en vertonen slechts frequentieafwijkingen van minder dan ± 0,3%, veroorzaakt door temperatuurschommelingen van 10°C tot
45°C.
Transistor compensatie.
Een andere transistor kan toegepast worden om de invloed van de temperatuur te compenseren
in het FM-zendertje dat gebruikt wordt voor medische doeleinden.
Men past in dit geval complementaire transistoren toe in een dubbele emitter-volger opstelling,
waarvan de ingangsimpedantie hoog is, namelijk 100 kΩ of groter.

Een NPN-transistor Q1 (silicium Fairchild AG-1340), werkt samen met een germanium PNP
transistor Q2 (2N-711 of 2N2221, en met een zenerdiode, die in de schakeling ‘BD’ diode

(backward diode= in de sperzin gepolariseerde diode, zoals een zener)genoemd wordt, en
waarover een spanningsverval van 0,25 V ontstaat, wanneer er 100 μΑ stroom door vloeit.
Dit schakelingetje compenseert 90 procent van het frequentieverloop in de FM-zender, bij een
hoge ingangsimpedantie van 100 kΩ,en een maximale frequentiezwaai van 15 tot 45 MHz.
Voorbeelden van enkele soorten schakelingen met tunnel-dioden:
A ) Kapac itief af gestemde tunnel d iode k anaalkiezer voor een T V of voor een
FM-ontvanger:

Deze schakeling werkt met een zelf-oscillerende tunnel-diode converter. (uit de 7e uitgave van
General Electric Transistor Manual 1964): “Capacitively tuned tunnel diode tuner”).
B) Televisie klankschakeling.
De laagfrequente spanning van een TV ontvanger,wordt door een BC107 verwerkt om een tunnel
diode oscillator in frequentie te moduleren binnen de FM omroep band van 88 tot 108 MHz.
De uitgangsspanning van de oscillator wordt via een op lucht gewikkelde transformator met de
spoelen L1 en L2, en een stuk koaksiale kabel, toegepast op de ingang van een goede kwaliteit FM
ontvanger.
De bedoeling van deze schakeling is de slechts middelmatig goede klankweergave van een TV te
vervangen door de veel betere klank uit het laagfrequent versterkergedeelte en de luidsprekers
van een dure FM ontvanger. (ontworpen door A.J. Smith:”Improving TV sound” in Wireless
World,aug.1973).

C) Tunneldiode impulsgenerator.
Het negatief gedeelte van de weerstand-karakteristiek van een T.D. is in staat recht hoekige impulsen voort te brengen met een zeer snelle stijgtijd , dus steile flanken,
onafhankelijk van de gekozen frequentie (in dit geval wordt een LF ingangsspanning
omgezet in impulsen).
In de onderstaande schakeling worden deze impulsen versterkt door e en transistor in
geaarde basisschakeling.

(Ref.: Tunnel Diode Generates Rectangular Pulses, door G. B. Smith, in Electronics 16 juli 2009.)

TD-Mogelijke uitvoering van een TD-pulser.
Energie en energiebanden.
Binnen een atoom, zoals dat van waterstof, wordt het elektron dat rond het proton draait
daardoor aangetrokken, zoals een planeet door de Zon.
In de beide gevallen is de kracht omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen
de ‘deeltjes’.
Veronderstel voorlopig dat de baan van het elektron in het planetaire model van het atoom, een
cirkel is (in de praktijk een ellips).
Men kan de straal van de cirkel in functie van de totale energie W van het elektron berekenen.
De aantrekkingskracht (in Newton) tussen de kern en het elektron is e2/(4πε0r2) waarin de
elektronische lading e in coulomb uitgedrukt wordt, r de afstand is tussen de twee deeltjes in
meters, en ε0 de permittiviteit of de diëlektrische constante van de ruimte tussen de beide
deeltjes.
Volgens de tweede wet van Newton moet de kracht gelijk zijn aan het product van de
elektronische massa m in kg en de versnelling v2/r, waarbij ν de snelheid is van het electron in
zijn(of haar) cirkelvormige baan in meters per seconde. Dan geldt: e2/(4πε0r2)= mv2/r
Bovendien bedraagt de potentiële energie van het elektron op een afstand r van de kern e2/(4πε0r), en de kinetische energie ervan is 0,5*mv2 in joule. Uit de natuurkundige wet van het
behoud van energie, volgt dan, dat W= 0,5*mv2 - e2/(4πε0r) met de energie W in joules.
De combinatie van deze uitdrukkingen, heeft tot resultaat dat W= -e2/(8πε0r) waardoor de
gewenste verhouding ontstaat tussen de straal r en de energie W van het elektron.
Deze vergelijking laat zien dat de totale energie van het elektron altijd negatief is.
Deze uitdrukking toont ook aan dat de energie van het elektron kleiner wordt (d.w.z. negatiever)
naarmate het dichter (onder invloed van een uitwendig veld) tot de kern zou naderen.
Een versnelde lading moet energie uitstralen, in overeenstemming met de klassieke wetten van
het elektromagnetisme. Indien de lading trillingen voortbrengt met een frequentie f, zal de
uitgestraalde energie ook deze frequentie bezitten.
De frequentie van de uitgezonden straling is gelijk aan deze waarmee een electron ronddraait in
zijn cirkelvormige baan.
Het licht dat uitgezonden wordt door dergelijke overgangen doet het lichtgevende karakter van
een gasvormige ontlading ontstaan.
Nochtans doet de uitgezonden straling zich niet enkel voor in de vorm van zichtbaar licht, maar
kan ook ultraviolette of infrarode gebieden bevatten.
Het is gebruikelijk om de energiewaarde van dergelijke toestanden in elektronvolt uit te drukken
in plaats van in joules.
Ook is het de gewoonte om de uitgezonden straling te kenmerken door de golflengte λ in
Angström (10-10 meter) in plaats van door de frequentie f in hertz. In f= (W2-W1)/h,is h de
constante van Planck in joule-seconden, en λ= 12400/(E2-E1).
Daarin wordt het laagste energieniveau E1 bij een grafische voorstelling meestal gekozen als
nullijn zoals in de volgende grafiek die geldt voor kwikzilver op atomaire schaal:

Atoom-energie niveau.
Alhoewel het mogelijk is om de energie van de atomen van de verschillende elementen te
berekenen, worden deze niveau’s onrechtstreeks bepaald uit spectroscopische metingen van de
atomen. Een dergelijk experimenteel bepaald energiediagram voor kwik is hierboven weergeven.
De getallen die links staan van de horizontale lijnen op de y-as,geven de energie aan van de
niveau’s in elektronvolt.
De pijlen tonen enkele van de overgangen.
Het is gebruikelijk om de laagste energietoestand als nulniveau kiezen. Dit werd hier bij kwik
toegepast. De laagste energietoestand wordt de ‘normale’ genoemd,en de andere stationaire
toestanden van het atoom krijgen andere benamingen: geëxiteerde, stralende, kritische, of
resonantie-niveau’s.
De helderste lijn in het kwikspectrum is het gevolg van de overgang van het 4,88 eV niveau naar
de nul-toestand. De uitgezonden straling, [zoals berekend uit λ= 12400/(E2-E1)], is 12400/4,88=
2,037 Ä. Het is vooral deze lijn die verantwoordelijk is voor de ultraviolette brandwonden die
ontstaan bij personen die werken in een omgeving met kwik-ontladingen en de daarmee gepaard
gaande hevige straling.
Voorbeeld: Gegeven een 50 W kwikdamplamp. Neem aan dat 0,1 procent van de elektrische
energie,die aan de lamp geleverd wordt, omgezet wordt in de ultraviolette lijn van 2537 Ä.
Bereken dan het aantal fotonen per seconde, dat op deze golflengte uitgezonden wordt door deze
lamp.
Oplossing: De energie per foton bedraagt 12400/2537= 4,88 eV/foton. Het totaal vermogen dat

omgezet wordt naar de 2537 lijn is (0,001 x 50[W])= 0,05 W, of 0,05 J/sec.
Vermits 1 eV= 1,60 x 10-19 J, is het uitgestraalde vermogen [0,05 (J/sec)]/[1,6 x 10-19 (J/eV)]=
3,12 x 1017 eV/sec.
Hierdoor is het aantal fotonen per seconde= [3,12 x1017(eV/sek)]/[4,88 (eV/foton)]= 6,4 x 1016
fotonen/sec. Dit is een zeer groot aantal fotonen met een zeer sterke straling.
Wanneer de energie groot genoeg is om ze volledig uit de invloedssfeer van de ionen los te
maken, spreekt men over een ‘ionisatiepotentiaal’ en in een energiediagram zoals het
bovenstaande voor kwikdamp, is dit de hoogste staat of toestand van energie.
In dit geval blijkt dit 10,39 eV (voor kwik) te zijn.
De alkalimetalen (kalium, natrium,...) hebben de laagste ionisatiepotentialen, terwijl de inerte
gassen de hoogste waarden hebben. In deze gevallen liggen de ioniserende potentialen tussen 4
en 25 eV.
Energiebanden volgens (de Italiaan) Fermi.
Volgens de atoomtheorie bestaat een enkel geïsoleerd atoom uit een positief geladen kern, het
proton, omgeven door één of meerdere elektronen.
Deze elektronen kunnen alleen bepaalde afzonderlijke energieën bezitten.
Het aantal elektronen en de energieniveau’s die ze innemen hangen af van het beschouwde
element.
Bijvoorbeeld heeft germanium 32 elektronen die vier specifieke niveau’s bezetten.
De eerste drie niveau’s bevatten respectievelijk twee, acht en achttien elektronen, die allen sterk
gebonden zijn aan de kern.
Het vierde en hoogste energieniveau bevat vier elektronen die vanwege hun hoge energie en de
afschermende werking van de eerste drie niveau’s slechts losjes gebonden zijn aan de kern.
In het geval van germanium zijn het deze vier elektronen die chemische reacties aangaan en die
inwerken op andere aangrenzende, dus dicht bijgelegen germaniumatomen om daarmee
covalente bindingen te vormen.
Deze vier elektronen worden de valentie-elektronen genoemd.
Een halfgeleider is een kristallijne vaste stof waarin de individuele atomen vaste posities bezetten
in een regelmatig patroon.
Omdat de atomen zo dicht bij elkaar liggen, versmelten de afzonderlijke energieniveau’s van elk
atoom tot 'banden' van ‘toegelaten’ energieën, gescheiden door "verboden" gebieden.
Een dergelijke energieband-configuratie bepaalt of een materiaal een halfgeleider is, een metaal,
of een isolator.

De energie-band die de valentie-elektronen bevat, heet de valentieband. Elektronen in de
valentieband, evenals in hogere energiebanden, kunnen vrij rondwandelen doorheen het
gehele kristal.
Als er geen uitwendige energiebronnen bestaan, zoals thermische excitaties, vullen de
valentie-elektronen precies alle mogelijke open plaatsen in de valentie- band, zodat er geen
stroom kan vloeien, en het kristal een perfecte isolator is.
De valentieband is gescheiden van de (energie van de) volgende hogere band energie (de
geleidingsband), door een ‘verboden zone’. Dit gebied wordt zo genoemd omdat er geen
plaats in is voor vrije elektronen.
Dit verboden gebied tussen de valentieband en de geleidingsband wordt de band-afstand
genoemd. Deze kloof vertegenwoordigt de minimale bekrachtigingsenergie die nodig is om
een elektron te verplaatsen vanuit de valentieband naar de geleidingsband.
De breedte van de bandafstand bepaalt of de vaste stof een halfgeleider, een (metalen)
geleider, of een isolator is.
De hierboven voorgestelde energie-band-diagrammen tonen het verschil tussen de drie
soorten toestanden aan, vooral bepaald door de dikte van de bandafstand.

In de voorstelling met drie mogelijkheden, vertegenwoordigt de ordinaat telkens de totale
energie (potentiële plus kinetische) van het elektron, en de abscis de afstand in een richting
binnen het kristal. Het verschil tussen kinetische en potentiële energie, is dat de kinetische
energie ontstaat nadat een voorwerp zijn voordien potentiële energie heeft kunnen omzetten
in een beweging.
In het geval (a) is het verboden gebied van de isolator zo groot, dat valentieelektronen niet
naar de geleidingsband kunnen overspringen, tenzij slechts in de tegenwoordigheid van sterke
uitwendige energiebronnen en energie-velden.
Vandaar dat de valentieband gevuld blijft, en de geleidingsband leeg. In het geval (b) is de
kloof, vertegenwoordigd door de bandafstand, klein genoeg, om toe te laten dat bijvoorbeeld
een uitwendige thermische beweging resulteert in een aanzienlijk aantal elektronen die de
geleidingsband bereiken, en evenveel gaten die in de valentieband overblijven.
In de meeste halfgeleidermaterialen, varieert het energieverschil E (op de ordinaat van de
diagrammen uitgezet) van een paar honderdsten van een elektronvolt tot ongeveer drie
elektronvolt. Bijvoorbeeld, de energie in de bandafstand voor germanium bedraagt 0,7 eV,
voor silicium 1,1 eV, en 1,4 eV voor galliumarsenide.
In geleiders bestaat er geen energie-bandafstand en de geleidingsband en de valentieband
overlappen, zoals in (c). Hierdoor zal een significante elektronenstroom optreden, zelfs
wanneer uitwendig slechts een kleine hoeveelheid energie wordt toegevoerd naar, en
toegepast op een dergelijk systeem.
De overwegingen hierboven betreffen enkel zuivere of zogenaamd ‘intrinsieke’ halfgeleiders. In
dergelijke halfgeleiders, gaat elk elektron in de geleidingsband gepaard met een overeenkomend gat in de valentieband. Anders voorgesteld:

Wanneer een elektron overgaat van de valentieband naar de geleidingsband (bijvoorbeeld door
een thermische excitatie), is het kristal niet langer een isolator.
Omdat de geleidingsband vele lege plaatsen (ook ‘staten’ of ‘toestanden’ genoemd)
beschikbaar heeft voor vrije elektronen, kan elk elektron nu gemakkelijk versneld worden
door een uitwendig op het kristal toegepast veld. Het energie-niveau daarvan, vormt de basis
voor de geleiding van de elektronen.
Door het overspringen van een elektron uit de valentieband naar de geleidingsband, is er een
plaats vrijgekomen in de valentieband, waardoor valentie-elektronen nu gemakkelijker kunnen
bewegen en in deze omgeving met meer ruimte, kunnen versneld worden.

Een dergelijke leegte wordt een "gat" genoemd, dus de afwezigheid van een elektron in de
valentieband, en vertegenwoordigt door het verdwijnen van de negatieve lading van een
elektron, in feite een enkele positieve lading, of een gelijkwaardige toestand daarmee.
In het algemeen kan stroom in een vaste stof (zoals in een kristal) gelijkgesteld worden met
een beweging van elektronen in de geleidingsband, en van positief geladen gaten in de
valentieband.
In het geval van dioden, transistoren en andere halfgeleiders, wordt een groot aantal vrije
ladingsdragers (elektronen of gaten) voortgebracht door de gedoseerde toevoeging van kleine
hoeveelheden van bepaalde onzuiverheden.
Indien bijvoorbeeld een verontreiniging zoals arseniek, dat vijf valentieelektronen bevat, een
germaniumatoom vervangt met slechts vier elektronen op de buitenste baan, worden slechts
vier van de vijf elektronen gebruikt om een covalente binding te vormen. Het overblijvend
vijfde elektron waart vrij rond in de geleidingsband en kan daarin bekrachtigd worden door
een uitwendig veld, om het een richting en zin te geven.
In plaats van een gat achter te laten in de valentieband (zoals gebeurt wanneer een elektron
thermisch bekrachtigd wordt in de geleidingsband), veroorzaakt het verlies van een elektron
naar de geleidingsband, de ionisatie van het arseenatoom, d.w.z. dat de afgifte van een vijfde
elektron door het arseenatoom maakt dat de arseniek positief geladen wordt.
Vanwege de geringe activeringsenergie die slechts nodig is om arseniek te ioniseren, worden
vrijwel alle dergelijke ‘donor’ atomen reeds op kamertemperatuur geïoniseerd.

Een dergelijk materiaal wordt aangeduid als een extrinsieke n-type halfgeleider met een energieband diagram zoals in de linkse figuur.
De plus-tekens in de valentieband vertegenwoordigen de gaten die ontstaan door thermische
excitatie van elektronen in de geleidingsband.
Het totaal aantal elektronen in de geleidingsband is gelijk aan de som van de donoratomen plus
de gaten in de valentieband.
Als gevolg daarvan blijft het gehele halfgeleiderkristal elektrisch neutraal.
In de rechtse figuur is een gelijkaardige toestand geschetst voor p-type halfgeleiders.
Het energieband diagram voor extrinsiek p-type halfgeleidermateriaal, stelt hier bijvoorbeeld
germanium voor, dat gedopeerd is met gallium.
In dit geval zal elk verontreinigend atoom dat een germanium atoom vervangt, een valentieelektron minder hebben dan germanium.

Het ontbrekende elektron nodig om de covalente binding te voltooien wordt uit een naburig
germanium-atoom genomen. (Een covalente binding is een sterke binding tussen atomen, via één
of meer gemeenschappelijke elektronenparen. Deze binding vormt het ‘cement’ tussen de atomen
in alle moleculen).
Daardoor verwerven de galliumatomen een extra elektron, en worden dus negatief geïoniseerd.
Het bijgekregen elektron, is het ‘acceptor’-elektron, en het gallium-atoom, het ‘acceptor’-atoom.
De elektronen die gebruikt werden om de binding te voltooien, laten positief geladen gaten
achter.
Het aantal gaten in de valentieband is gelijk aan de som van de acceptor-atomen, plus de
elektronen in de geleidingsband Hierdoor blijft de halfgeleider weer elektrisch neutraal.

In deze grafiek staat de bandafstand van InAs, GaAs, AIAS, alsook van de legeringen InGaAs en
AlGaAs op de vertikale as of ordinaat, bij T= 300°K. De horizontale schaal is lineair geijkt voor de
binaire (=2 componenten) samenstelling van de legeringen. De volle lijn stelt de grootte van de
bandafstand voor van de drie bekeken binaire legeringen,indien op hun samenstelling geen enkele
kracht, druk, inwerking door velden,enz.. uitgeoefend wordt, terwijl dit laatste bij de stippellijnresultaten wel het geval is. In dit laatste geval speelt ook de roosterconstante die we kennen uit
de kristallografie (van bv. ijzer-koolstof legeringen), in dit halfgeleider geval met de roosterconfiguraties [100] en [010] een rol. Kleine en lichte gaten leveren een kleinere bandafstand op,
grote en zware gaten een grotere bandafstand.
Het tunnel-effect (van de TD’s), en onder welke vorm dit optreed in de energiebandenstructuur.
We verklaren het tunnel-effect, door het volgende éen-dimensioneel probleem te bekijken:
Een elektron met de totale energie W (joule) verblijft en beweegt zich in de zone 1, waar de
potentiële energie nul is, met de hoogte van een spanning U= 0. Op de plaats x= 0, bestaat er
een potentiële energie onder de vorm van een muur of hindernis, met hoogte U0> W.
De potentiële energie blijft constant (=Uo) in de zone 2 voor x>0.

Hoogte Uo, en diepte of breedte d van een grenslaag, waar doorheen een electron zich zal
proberen te bewegen in een halfgeleider.
Dergelijke toestanden kunnen blijven bestaan volgens Schrödinger die dit onderzocht heeft in de
quantum-mechanica, en daar een vergelijking over geschreven heeft, die in dit geval een
oplossing heeft,waaraan voldaan is.
Dit komt er op neer dat het elektron vrij kan bewegen in een gebied met nul potentiële energie,
maar daarbuiten zal afsterven via een exponentiële vorm van een elektronische golffunctie, die
een lopende golf vertegenwoordigt.
Met andere woorden kan
het elektron wel doordringen door de opgeworpen muur of
energiebarrière, maar zal daar geen lang leven beschoren zijn, doordat de energie van het
elektron exponentieel daalt met een verzwakking die afhangt van de dikte d van de (eindige)
grenslaag in zone 2.
‘Eindige’ dikte d wijst er op dat er een toch een kansje bestaat dat het elektron zich doorheen
deze grenslaag boort, zoals door een donkere tunnel, en tenslotte toch overleeft voor x>d.
Indien de breedte of diepte van d groter is dan een zekere waarde d0, dan is de kans dat het
elektron “tunnelt” doorheen de barrière, nagenoeg nul is.
Schrödinger berekende dat d0= 3Ä,voor U0-W= 10-20 (overeenkomend met 0,1eV), en voor
onzuiverheid-dichtheden, (=verontreinigingen als dopering toegevoegd aan een intrinsieke
halfgeleider) boven 1019.
In deze omstandigheden van dopering, en met d0 kleiner dan 3 Angström,geraken er dus wel heel
wat elektronen door deze ‘tunnel’. Veel hangt af van het feit of een halfgeleider (kristal) sterk
gedopeerd is of niet. Een tunnel diode (TD) is altijd zeer sterk gedopeerd, en dat zal haar energieband structuur beïnvloeden.

Energie-band structuur in een sterk gedopeerde p-n diode op kamertemperatuur. (EF= Fermi
niveau).
In EV staat de V voor valentie; in EC staat de c voor conductie of geleiding.
Het Fermi niveau EF ligt normaal binnen de verboden band, maar bij een diode die sterk genoeg
gedopeerd is om te tunnelen ligt het (Fermi niveau in n-type materiaal) buiten de verboden band,
dus in de geleidingsband.
De contact potentiële energie Es overschrijdt de verboden-energie-kloof spanning.
Het Fermi niveau Ep aan de p kant heeft hetzelfde vermogen als het Fermi niveau E F van de n
kant. Als de diode in de sperzin gepolariseerd is, is er geen stroming van lading in beide richtingen
over de kruising, en de stroom is nul.
Bij een polarisatie in de doorlaatzin, neemt de potentiaalbarrière onder Ec af.
Vandaar dat aan de n-zijde de niveau’s fors stijgen ten opzichte van die aan de p kant, en de
elektronen tunnelen van het n naar het p materiaal (doorlaatstroom).
Verhoogt men de voorspanning, dan wordt zelfs de piekstroom I P bereikt.
Indien men de voorspanning nog vergroot, neemt de tunneling af en de karakteristiek gaat over
naar het negatief gebied, waarin de stroom daalt met een nog meer vergrote spanning.
Verhoogt men de spanning nog meer, dan zijn er geen lege toegelaten toestanden meer aan één
zijde van de junctie met hetzelfde vermogen als bezette toestanden aan de andere kant, en zal de
tunnelstroom dalen tot nul.
Vermits tunneling plaatsvindt met de snelheid van het licht, wordt deze voorbijgaande reactie
enkel beperkt door de totale shunt capaciteit van het junctie-knooppunt, plus de bedrading
kapaciteit. TD-Schakeltijden, zo laag als 50 μsec. zijn bereikbaar.
Voor kleine spanningen in de doorlaatzin (tot 50 mV voor Ge), blijft de TD-weerstand klein (≈de
orde van 5 Ω).
Typische waarden voor een tunneldiode piekstroom zijn Ip= 10 mA, bij een -Rn= 30 Ω (=
weerstand in het negatieve weerstandsgedeelte van de karakteristiek), Rs= 1 ohm, L <5 nH en
C= 20 pF.
De piekstroom Ip wordt vooral bepaald door de concentratie aan doperende onzuiverheden, en het
is mogelijk dioden te vervaardigen, waarvan Ip zo klein is als 100 μΑ, of zo groot als 100 A.
De temperatuurcoëfficiënt van IP kan positief of negatief zijn, afhankelijk van de concentratie van
de verontreinigingen van de dopering, en hangt ook af van de temperatuur, maar de
temperatuurcoëfficiënt van is altijd negatief.

Nog meer over de energiebanden, toegepast op de tunneldiode.
De tunneldiode bevat als halfgeleider een verboden gebied dat niet bezetbaar is door elektronen.
Dit gebied heet de bandafstand zoals hierboven vermeld, of de kloof tussen twee andere banden.
Het aantal lege toestanden in de valentieband, of elektronen in de geleidingsband, kan bijgewerkt
worden door de toevoeging van hetzij acceptor-onzuiverheden of donor-verontreinigingen in het
halfgeleiderkristal.
Elke acceptor-onzuiverheid neemt één elektron op uit de valentieband, en elke donor geeft een
elektron af aan de geleidingsband. Op deze wijze kunnen p-type (‘gaten’ of lege staten in de
valentieband) en n-type (elektronen in de geleidingsband) zones ingebouwd worden in een kristal.
De grenslaag of junctie, dus de verbinding waar deze twee gebieden samenkomen, wordt een pnovergang. Bij een tunnel-diode, ziet deze toestand, met de geleiding- en de valentie- banden er
als volgt uit

(de ‘g’ in Eg staat voor ‘grenslaag’).
De vorm van de krommen hangt af van de waarde van de toegepaste voorspanning.
Als de voorspanning vergroot, kunnen bijvoorbeeld de banden (die elkaar overlappen bij nul
voorspanning) uit elkaar gaan en dus niet meer overlappen.
Dan verkleint de stroom door de diode, en de bijzondere vorm die de figuur aanneemt, wordt
‘tunneling’ genoemd.
Samengevat:
Tunnel dioden zijn pn-junctie dioden die, gemaakt van n en p lagen met extreem hoge dopering
(de concentraties benaderen 1019 tot 1020 per kubieke centimeter) die zeer dunne ruimteladingzones creëren. Het resultaat daarvan is, dat de elektronen en de gaten groter zijn dan de
concentraties in de geleiding- en valentie- banden.

Het Fermi -niveau is verschoven naar de geleidingsband WCN (of Ec) van de n + laag en naar de
valentieband WVP (of Ev) van de halfgeleider.
Op basis van kwantummechanische overwegingen, bestaat er een eindige waarschijnlijkheid dat
elektronen uitgewisseld worden over een smalle spleet, in plaats van de potentiaalbarrière te
moeten overschrijden via een uitwendig toegepaste spanning.
Dit fenomeen staat bekend als ‘tunneling’.
In het geval van een thermisch evenwicht, is de elektronen-tunneling van de n naar de p-laag
even groot als de tegengestelde tunneling van de p – naar de n-laag. Daardoor vloeit er in een
dergellijke toestand geen netto stroom door de diode.
De uitputtingszone of verarmingszone d is dun in vergelijking met de overeenkomstige golflengte
van het elektron, maar laat elektronen door de tunnel, die geen doorlaatdiodespanning Vp hoeven
te overwinnen, hetgeen in gewone pn-dioden wel het geval zou zijn. Het energieniveau van de
geleidingsband van het N-type materiaal overlapt het niveau van de valentieband in het P-type
gebied.
Bij toenemende spanning begint tunneling, hetgeen betekent dat de niveau’s elkaar overlappen
en de grootte van de stroom toeneemt, tot op een zekere hoogte.
Vanwege het grote aantal dragersdoor de sterke dopering, bestaat er veel activiteit in de P en N
gebieden. Hierdoor komen veel valentie-elektronen vrij, waarvan de energie verhoogt dichter bij
het geleidingsgebied. Daarom is er slechts een geringe spanning in de doorlaatzin nodig om een
geleiding te veroorzaken.
De beweging van de valentie elektronen uit de valentieband naar de energieband toe, bij weinig of
geen spanning in de doorlaatzin, zet de ‘tunneling’ in.
Dit betekent dat valentie-elektronen zich in deze omstandigheden verplaatsen doorheen de
verboden energieband. Als de spanning in de doorlaatzin wat vergroot wordt, stijgt de
diodestroom snel vanwege dit tunneleffect.
Als de spanning verder verhoogd wordt, speelt het tunneleffect minder, tot dat het dal-punt of
vallei-punt bereikt is. Vanaf dan, gedraagt de TD zich als een gewone diode dwz. dat de
diodestroom toeneemt met de toename van de spanning in de doorlaatzin.
Tenslotte:
Door de veel (=1000 maal) sterkere dopering dan in een conventionele diode, ontstaat een groot
aantal majoriteitsdragers (waardoor de doorslagspanning verkleint), terwijl het overgangsgebied
veel smaller wordt in tunneldioden, kleiner dan 100 Angström (0,000001 cm), tegen 10000
Angström (0,0001 cm) in een conventionele junctie.
Dit verschil in breedte verklaart het grote verschil in stroomsterkte binnen het mechanisme van
tunneldioden, en conventionele halfgeleiders, zowel dioden als transistoren.
Volgens de wetten van de klassieke natuurkunde kan een elektron niet door een dergelijke smalle
grenslaag bewegen, het kan er wel over springen als de uitwendig toegepaste energie op de diode
groter is dan de eigen energie die opgeslagen zit in de grenslaag.
Bovendien behoudt volgens de kwantum mechanica, een dergelijk gesprongen elektron dezelfde
energie na het passeren, als voorheen, dus geen verlies.
Elektronen uit de geleiding-band aan de n-type zijde kunnen tunnelen naar de p-type valentieband, en de valentie-elektronen uit de p-type kant kunnen tunnelen naar de geleidingsband.
De grootte van deze twee stroomcomponenten wordt aangegeven in door de pijlen over de
junctie.
Omdat deze componenten precies met elkaar in evenwicht zijn,is bij nul voorspanning, de netto
stroom gelijk aan nul.

Indien een voorspanning in de sperzin op de TD wordt toegepast, wordt de energie aan de p-type
zijde verhoogd ten opzichte van die aan het n-type kant. Van de elektronen in de p-type
valentieband, kan de grote stroom van elektronen aan de n-type kant gemakkelijk naar de p-type
kant stromen. Deze omgekeerde stroom kan groot zijn. Zelfs bij een geringe spanning in de
doorlaatzin, zal de stroom door de tunneldiode snel stijgen.

Bij nul volt voorspanning in de doorlaatzin, liggen de energieniveau’s van geleidingselektronen in
het N-gebied van de junctie niet in de lijn met de energieniveaus van de gaten in de P-zone.
Als de spanning in de doorlaatzin enigszins toeneemt, starten de elektronenniveau’s steeds in lijn
met de positieve gaten- niveau’s aan de andere kant van de junctie, waardoor sommige
elektronen kunnen oversteken tussen de P-en N-laag. Deze soort overkruising is dus typisch voor
tunneling. Zodra de spanning wordt verhoogd tot de piekspanning (Vp), zijn alle elektronen in de
N-geleidingsband in staat om over te vloeien naar de valentieband in de P-regio, omdat de twee
banden precies uitgelijnd zijn. Derhalve vloeit op een dergelijk ogenblik de maximale stroom (=
piekstroom Ip) doorheen de halfgeleider.
Indien men de spanning na het punt V p nog vergroot, begint de stroom af te nemen omdat de
twee banden (geleidelijk) niet meer gelijnd zijn op elkaar.

Na een zekere spanningsverhoging wordt een minimale waarde van de stroom bereikt (= de
valleistroom).
Tot slot, voor een spanning in de doorlaatzin, gelijk aan de valleispanning Vv, stopt de tunneling
volledig.
Enige tunneling is dan eventueel nog mogelijk als gevolg van onzuiverheid-toestanden (niet
gecontroleerde doperingsmiddel-verontreinigingen) in het verboden gebied.
Voor spanningen groter dan Vv, stijgt de stroom weer zoals in het geval van een gewone PNjunctie diode.
Tunneling is veel sneller dan in een gewone junctie, waardoor een tunneldiode veel sneller dan
een gewone diode aan en uit schakelt.
De tunnel-FET (TFET).
Vermogendissipatie is een fundamenteel probleem voor nanoelektronische componenten en
schakelingen, omdat ze zo klein zijn, waardoor de warmteafvoer moeilijk wordt.
Men kan proberen de grootte van de voedingsspanning zodanig te kiezen, dat zo weinig mogelijk
energie nodig is voor het schakelen, maar de veldeffecttransistoren in de huidige geïntegreerde
schakelingen vereisen ten minste 60 mV poortspanning om via deze gate, de source-drain stroom
voldoende te doen toenemen, ook nog rekening houdend met opwarming door de kamertemperatuur.
Men heeft vastgesteld dat met tunnel- FET's deze thermische problemen minder moeilijkheden
veroorzaken, die te vermijden zijn door een kwantummechanische band-tot-band tunneling toe te
passen, om ladingsdragers te injecteren in het kanaal van de FET. Op basis van ultradunne
halfgeleidende (film-) lagen of nanodraden, kan men een 100-voudige vermindering van de
vermogendissipatie bereiken zodat de componenten niet meer overdreven opwarmen, via
complementaire metaal-oxide-halfgeleider (CMOS-) transistor technieken.
Het komt er in feite op neer dat men CMOS-technologie toepast om zogenaamde tunnel-FET’s te
vervaardigen, die men kan klasseren onder de laag-vermogen geïntegreerde schakelingen.
Een dergelijke TFET ziet er dan in schematische dwarsdoorsnede van het p-type als volgt uit:

De elektroden waarop de spanningen toegepast worden (of gemeten worden) zijn de bron of
source (Vs), de poort of gate (VG) en de afvoer of drain (VD),.
Schematisch profiel van de energie-banden voor de uit-stand (blauwe stippellijnen) en de
ingeschakelde stand (rode lijnen) in een p-type TFET:

In de uit-toestand, komen er geen lege toestanden voor in het kanaal, voor tunneling van de
bron, zodat de uit-stroom zeer gering is. Door VG te verlagen,beweegt de valentieband energie
(EV) van het kanaal, naar boven de geleidingsband energie (E C=>de index ‘c’ staat voor
‘conductie’) van de bron, zodat tunneling tussen deze twee banden kan optreden. Daardoor
schakelt de TFET over naar de geleidende ‘aan’-toestand, zodat elektronen in het energie-venster
ΔΦ (met groene arcering), kunnen tunnelen van de source- geleidingsband naar de kanaal (of
gate-) valentieband. Elektronen in de staart van de Fermi verdeling (EF= de Fermi-energie)
kunnen niet tunnelen omdat er geen lege toestanden in het kanaal beschikbaar zijn op hun
energieniveau (zwarte stippellijn).

In tegenstelling tot een gewone MOSFET en JFET heeft het verloop van de voorgestelde krommen
een helling of richtingscoëfficient die niet lineair verloopt, hetgeen kan verklaard worden door de
afhankelijkheid van de tunnelstroom doorheen de grenslaag, en door het aantal beschikbare
toestanden, bepaald door de source- en de kanaal- Fermi functies.

Hieronder volgt nog een andere uitvoering van een TFET, waarbij men vertrokken is van de bouw
van een gewone tunneldiode. Ferromagnetisch gallium en mangaan bleek geschikt om
ladingsdragers in te voeren in de structuur van een T.D.
Hiervoor werd de moleculaire bundel-epitaxie toegepast om een nieuw soort wafel te laten
groeien. De Esaki diodestructuur die daardoor ontstaat, bestaat uit een 100 nm dikke ngedopeerde (10-19cm-3 dunne laag GaAs).
Deze structuur is gegroeid op een GaAs substraat met een160 nm GaAs buffer er tussen.
Een mesa structuur ontstaat: 10 pm breed en 100 pm lang (pm=pro mille), met behulp van
lithografie en nat chemisch etsen.
Een SiO2-laag werd aangebracht rond de mesa,om een ongewenst elektrisch kontakt tussen de n
en p lagen aan de zijkanten van de mesa te voorkomen.
Tijdens een volgende stap werden met elektronenstraal-lithografie gouden (Au-) contacten
aangebracht op de (Ga,Mn)-laag.
Verdampt goud werd vervolgens gebruikt als een etsmasker voor het reactief ionen-etsen van de
gewijzigde Esaki diode.
Tot slot werden elektrische contacten op het n-GaAs gedefinieerd met e-bundel lithografie,
gevolgd door de verdamping van een PdGe (Palladium_Germanium-) legering en 5 min nagloeien
bij 250 °C.
Resultaat, een TFET, die een gewijzigde tunneldiode is, met dit uitzicht:
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