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SAMENVATTING.

Dit verslag behandelt een tunneldiode versterker. De versterker is

ontworpen voor frequenties van 100 tot 200 MHz (VHF gebied). Met de

experimentele versterker is een tussenschakelversterking bereikt van

20 dB bij een centrale frequentie van 140 MHz en een bandbreedte van

10 MHz.

Hogere versterking en kleinere bandbreedte konden in verband met de

stabiliteitseisen niet bereikt worden.

Een bijzondere eigenschap in deze versterker is het bilaterale

karakter.

In transmissiecircuits kan deze versterker als laagniveau versterker

toegepast worden.
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HOOFDSTUK I.

INLEIDING.

HISTORISCH OVERZICHT.

Sinds het ontstaan van de overdracht van informatie met behulp van elek

trische transmissiecircuits bestaat het probleem van de demping van

signalen in deze circuits. Die demping is steeds een gevolg van positieve

weerstand in de verbindingsweg. Met behulp van versterkers wordt deze

demping opgeheven. Er bestaan velerlei typen versterkers, maar hebben

gemeen dat ze uit passieve elementen, zoals weerstanden, condensatoren

en spoelen en actieve elementen, zoals buizen, transistoren en voedings

bronnen bestaan. Een weerstand is passief, een weerstand dissipeert namelijk

energie. Dit geldt voor een positieve weerstand. Een negatieve weerstand

genereert energie, en is dus actief. Met een negatieve weerstand is het

nu mogelijk te versterken, n.l. we kunnen de demping van een circuit op

heffen. Voorbeelden van negatieve weerstanden vinden we in een koolboog

en een tetrode. In beide voorbeelden kunnen we n.l. spreken van een

negatieve differentiaal weerstand in de stroomspanningskarakteristiek.

Dit effekt bij een tetrode wordt toegepast in een bepaalde oscillator

schakeling om de demping van een afgestemde kring te compenseren (1).

Sinds 1958 is nu nog een element met een negatieve differentiaal weerstand

bekend, n.l. een tunneldiode. De negatieve (differentiaal) weerstand is

hierbij namelijk het gevolg van het quantummechanisch tunnelen van elec

tronen door een potentiaal barriere in halfgeleidermateriaal in plaats

dat de elektronen over diezelfde barriere heengaan. De mogelijkheid van

dit z.g. tunnelen is reeds lang door physici aangetoond, al direkt na het

verschijnen van de theorie over de quantummechanica in 1929. (2)

In 1954 heeft P. Aigrain berekeningen gemaakt over verontreinigde half

geleiders en het overlappen van geleidingsband en valentieband. (lit. no. 1)

In 1958 heeft de Japanner Leo Esaki een negatieve differentiaal weerstand

gerealiseerd in sterk verontreinigd halfgeleider materiaal, berustend op het

genoemde quantummechanisch tunneleffekt.

(1) Zie collegedictaat Elektronica Prof. K.S. Knol t deel I, page 11.

(2) 1933, Theorieen van Gamev, Cardon en Gurney.
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DOEL VAN HET ONDERZOEK.

Een dergelijke Esaki-diode of tunneldiode is gebruikt in dit afstudeerwerk

om daar een versterker voor telecommunicatiedoeleinden mee te realiseren.

Daarbij is het de bedoeling ervaring te krijgen in het gebruik van tunnel

dioden in versterkerschakelingen voor hoge frequenties. Het is niet de be

doeling geweest te concurreren met transistorversterkers of parametrische

versterkers in eenzelfde frequentiegebied.

OPDRACHT :

Na een literatuurstudie is de opdracht van dit afstudeerwerk geweest het

maken van een ontwerp voor en het realiseren van een telecommunicatie

versterker met behulp van een tunneldiode.

-3-
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HOOFDSTUK II.

THEORIE VAN EEN TUNNELDIODE.

TUNI:ELDIODE.

-~) mV
~oo300

fig. 1

"---
200

---
100-- -- -

Een tunneldiode is een diode van halfgeleidermateriaal b.v. germanium of

gallium arsenide. Het verschil met een gewone PN halfgeleider diode is dat

het halfgeleider materiaal 100 a 1000 maal zo sterk verontreinigd is als

normaal. Hierdoor is het nu mogelijk dat elektronen uit de geleidingsband

van het ene type rechtstreeks in de valentieband van het andere type half

geleider materiaal tunnelen, dwars door de aanwezige potentiaal barriere

heen. Bij een voorwaartse spanning van enkele honderden millivolts is dit

tunneleffekt verdwenen en hebben we met het normale gedrag van een half

geleider diode te maken. Het verschil in stroomspanningskarakteristieken

blijkt uit fig. 1.

Een normale diode heeft een zekere kleine stroom bij een in de sperrichting--------
aangelegde spanning, bij een tunneldiode is die stroom juist zeer groot.

In de voorwaartse richting treedt bij ongeveer 100 mV een maximum op, bij

300 mV een minimum, om daarna de normale karakteristiek te volgen. In het

gebied tussen 100 en 300 mV vertoont de grafiek een negatieve differentiaal

weerstand. Tengevolge van hoge graad van de verontreiniging van het half

geleider materiaal is het tunnelen mogelijk, de potentiaal barriere is dan

n.l. ook dun. Een gevolg hiervan is weer een vrij hoge junction capaciteit,
2

van weI enkele /uF/cm • De tunneldiode wordt nu heel klein gehouden maar

er blijft een zekere capaciteit aanwezig.

VERVANGINGSSCHEMA

Definieren we nu de negatieve weerstand als Rd , dan hebben we dus parallel

aan Rd een capaciteit Cd"

-4_
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In aerie met deze parallelschakeling komt de serieschakeling van zelfin

duktie en weerstand van de draadjes waar de junction van het PN materiaal

is gemonteerd en buiten het huis van de diode is uitgevoerd. Zo komen we

dan tot het vervangingsschema voor een tunneldiode als aangegeven in fig.

2. Daaronder zijn in een tabel enkele waarden van de Germanium tunneldiode

1N2939 van General Electric opgenomen

(ei fiq.2

Tabel

Rd = - 150 R = 2 -11-
8

Cd = 6 pF L = 6 nHs

Ge-tunneldiode 1N2939

Als we een tunneldiode, die zich bij een bepaalde gelijkstroominstelling

als een negatieve weerstand gedraagt, in een circuit opnemen, dan moeten we

ons afvragen of een dergelijk circuit steeds stabiel zal zijn.

Een negatieve weerstand genereert namelijk energie, zodat de opname van een

tunneldiode in een circuit met weerstand en zelfinduktie geen passief net

werk meer is. Het totale vervangingsschema ziet er in zo'n geval als voIgt

uit (voor wisselstroom :

L II

R L

(Rd heeft een
negatieve waarde)
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Hierin is R de serieschakeling van de serieweerstand van de tunneldiode

en de circuitweerstand en L de serieschakeling van de tunneldiodezelfin

duktie en de zelfinduktie van het circuit. Dit systeem zal nu stabiel zijn

als stromen die in het circuit gaan lopen tengevolge van lading op de

parallelcapaciteit van de diode gedempt zijn. We kunnen namelijk de

volgende differentiaalvergelijking opstellen voor de stroom i in het

circuit waarin geen uitwendige bron is aangesloten: (zie fig. 3)

L di i R
L --:r + (R + ) -- + (1 + ) = 0

dt Rd Cd dt Cd Rd

Waarvan de oplossing van de vorm

stabiliteit van het systeem is nu gewaarborgd als we eisen dat de coef

ficienten van de e-machten een negatief reeel deel hebben, dus

waardoor de stroom i exponentieel zal afnemen naar nul.

Tot precies dezelfde eis komen we als we stellen dat de nulpunten van de

totale complexe impedantie van het circuit in het complexe linker half

vlak moeten liggen, opdat we van een stabiel systeem kunnen spreken.

Lossen we n.l. de differentiaalvergelijking op dan vinden we een verge

lijking in de complexe frequentie p

L 1 R
Li + (R + )p + ( 1 + ) = 0

Rd Cd Cd Rd

en dit is tevens de vorm van de uitdrukking Van de totale complexe im-

pedantie Z = Z(p).

Oplossing van de vierkantsvergelijking levert

1

2

R
(- +

L

1
)

1

4

R
(- +
L

1 )2 _ 1 - R/Rd

Rd Cd L Cd
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Aan de eis nulpun ten in linker hal fvlak 0 f He {pt <0 word t voldaan als

R

- +
L

en

Gecombineerd levert dit het stabiliteitscriterium voor een tunneldiode

die in een circuit opgenomen is :

Deze ongelijkheid bestaat uit twee gedeelten, aan beide moet tegelijker

tijd voldaan worden.

Het eerste gedeelte van de ongelijkheid is de wisselstroomstabiliteitseis.

Is in het circuit de zelfinduktie groter dan door het criterium toegestaan,

dan zal, mits de diode in het gebied met de negatieve differentiaalweer

stand is ingesteld, de schakeling oscilleren.

Dit instellen in het gebied met negatieve weerstand is echter alleen

mogelijk als aan het tweede gedeelte van de ongelijkheid is voldaan. Is

de gelijkstroomweerstand van het circuit namelijk te hoog, dan is het niet

mogelijk de diode een instelling te geven met negatieve differentiaalweer-

stand. ~

Voeren we de spanning over de diode op tot V , met de daarbij behorende
p

stroom I , dan zal bij verdere verhoging van de spanning, als de circuit
p

weerstand te groot is, de stroom niet gaan dalen naar het punt B,

J

fig.4

_--....) V
maar de diode staat dan plotseling in punt C ingesteld. (Zie fig. 4)
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Dit zogenaamde achakelen geachiedt anel en dit verachijnael wordt ook

veel toegepaat (zie literatuur no. 6).
Voor onze toepassing is een instelling in punt B gewenst en moet de ge

lijkstroomcircuitweerstand laag zijn. Steeds moet dus aan het gehele

criterium voldaan zijn. Dat geldt zowel voor de te ontwerpen versterker

(hoofdstuk III) als voor de schakeling met behulp waarvan I = f(V)

grafiek van een tunneldiode op een oscillograaf zichtbaar gemaakt kan

worden (Appendix II).

-8-
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DEFINITIE VERST~RKING.

Onder de versterking van de te ontwerpen telecommunicatie versterker

zullen we verstaan de tussenschakelversterking. Levert een wisselstroom

generator een inwendige weerstand R vermogen aan een weerstand R

R

R

fi<J.5

dan is het afgegeven vermogen P1 =
4 R

Laten we nu dezelfde generator via een versterker aan de weerstand R

vermogen leveren en is het geleverde vermogen nu P
2

dan is de ver

mogensversterking :

A =

( 1 )

of in dB

Bezien we nu alleen de wisselstroom situatie, dan kunnen we de ver

sterking uitdrukken in de circuitgrootheden

R

R

fi 9.6
De versterker bestaat uit een negatief element Zd dat in serie met

generator en belasting wordt geschakeld. Zd is de complexe impedantie

van het vervangingsschema van de tunneldiode (zie hoofdstuk II).

-9-
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De uitdrukking voor het vermogen P2 wordt nu

2
E R

De formule voor de versterking =

A = (2 R

2

+RZd ) • (4)

Re.asB

2.R

Jm.as

o

Met 2 R + Zd wordt dus de totale impedantie tussen generator en belasting

aangegeven, deze impedantie nu is kleiner dan de oorspronkelijke weerstand

2 R, daar Zd een negatief element bezit. De uitdrukking A wordt dus

groter dan 1 en er is dus sprake van versterking.

Uit formule (4) blijkt dat door de keuze van R en Zd de grootte van de

versterking beinvloedt kan worden. Zijn R en Zd eenmaal vastgelegd, dan

nog is de versterking te veranderen door in serie met de tunneldiode nog

een impedantie aan te brengen, waardoor de noemer van formule (4) nog

kleiner wordt en de uitdrukking voor A groter. Die extra aan te brengen

impedantie blijkt een zelfinduktie te zijn, zoals blijken zal uit onder

staande beschouwing. De totale impedantie van het circuit kunnen we in

het complexe vlak afbeelden. Het resultaat is een diagram van de volgende

gedaante :

A

fi9·7
In deze figuur is 2 R + Zd uitgezet ala functie van de frequentie.

-10-
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Voor frequentie nul is de impedantie reeel en negatief, voor frequentie

oneindi~ gaat de impedantie naar (Voor nauwkeurige berekening en grafiek

zie appendix I).

In dit diagram kunnen we de veetoren OA en OB tekenen. De lengte OB is een

maat voor de impedantie 2 R, dus generator en belasting rechtstreeks door

verbonden. De eircuitimpedantie is dan 2 R, hetgeen ook voorkomt in de

teller van formule (4). De lengte OA is een maat voor de totale cireuit

impedantie als de "versterker" is tuasengeschakeld, de cireuitimpedantie

bedraagt dan 2 R + Zd' hetgeen juist in de noemer van (4) staat. De uit

drukking (4) gaat dus over in:

A =

B

f ig.8

Im.as

0'

A is nu maximaal, als OA de kortste vector is die in het

R + Zd is te tekenen. Schakelen we nu een spoel met Zd in

de uitdrukking 2 R + Zd + ~L, dus krijgen we b.v. de
,~oQ I

I
I

I
I

/
I

/
/

I
I

/
/

,/

,/
/'

r'

- - "t.

De versterking

diagram voor 2

serie dan word t

volgende figuur

(Fig. 7 is in deze figuur gestippeld getekend).

Vergelijken we beide figuren dan zien we dat de tweede figuur uit de

eerste ontstaat dus een steeds groter wordend gedeelte bij deze op te

tellen (~L). Trekken we nu de kortste vector OA', dan ia de veraterking

groter geworden. In de figuren kunnen we ook die frequenties aangeven,

waarbij de versterking a in dB met 3 dB is gedaald.

In het eerate geval zijn dit de frequenties f 1 en f
2

, in het tweede, ,
geval de frequenties f 1 en f

2
• We zien dat bij de grotere veraterking

een kleinere bandbreedte behoort, hetgeen ook voor andere typen versterker
1 )

geldt

1 )Zie collegedictaat Elektronica deel II pag. IV-39. -11-
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Voor het produkt bandbreedte maa~ersterking is constant kan n.l. de

constante berekend worden en uitgedrukt in de totale impedantie van het

circuit. Voor een versterker met behulp van een tunneldiode luidt deze

formule :

'£ . B =
-1

(6)

Hierin is A de vermogensversterking en B de bandbreedte in Hz. De constante

is uitgedrukt in de grootheden Van de te gebruiken tunneldiode (zie

General Electric Manual).

In het voorgaande is steeds de wisselstroomsituatie beschouwd. Bij de

realisatie van het circuit moeten we de diode met behulp van een gelijk

spanning een instelling geven in het midden van dalende gedeelte van de

J/V karakteristiek. Bij de door ons gebruikte diode 1N2939 was dit een

spanning van 140 mV over de diode. Deze gelijkspanning wordt over een hoog

frequente smoorspoel aan de diode toegevoerd. In serie met de diode komt,

in verband met de regeling van de versterking een spoel, en wel een variabe

le spoel. Volgens het stabiliteitscriterium is de toegelaten induktivi-

teit in het wisselstroomcircuit;

Vullen we hierin de gegevens van de diode 1N2939 zoals gegeven in de tabel

op page

Heeft de generator een inwendige weerstand van 50J1Len is de belastings

weerstand 50ft, dan is R in (7) dus 100 ~.

Toegestane L is volgens (7) 100 nH. Bij een kleinere waarde van L is dus

de versterking kleiner, de bandbreedte groter. Maken we L bijna gelijk aan

de max. toegestane waarde dan loopt de lijn die de impedantie in het

complexe vlak aangeeft bijna door de oorsprong (in figuur 8 pag 1~, de

versterking wordt dan zeer hoog en de werking niet erg stabiel (Zeer snel

kans op oscilleren van de schakeling).

In de gebouwde versterker is een variabele spoel opgenomen van 60 a 90 nH.

Deze spoel bestaat uit een glazen buisje waarop een metalen laag in de vorm

van een spiraal is aangebracht van enkele windingen. In de glazen buis is

een stukje metaal verdraaibaar, waardoor de zelfinduktie beinvloed wordt.



Blad 12/36.

Het schema van de versterker, waarin de voeding van de diode schematisch

is aangegeven is dus :

...
100 t\\-\7° 0-

I l~\-l

0 J -0 fiq. ~

De schematisch aangegeven voeding voor de ins telling van de diode heeft

ook een probleem van het stabiliteitscriterium, de inwendige weerstand

van de schakeling die de aangegeven voedingsbron vervangt moet klein zijn.

De versterker is te voeden met behulp van een net-voedingsapparaatje dat

ongeveer 140 mV levert over de diode. De versterker is aan een uitgang

voor wisselstroom met 50~afgesloten, maar is dit voor gelijkstroom ook

50 ..n.~abel, aan het einde met 50A afgesloten). Voor gelijkstroom is dus

het schema als we voeding aansluiten :

50..0. 50...n..

470..n.

1N1692

Be Y 11 OA 21t.

fig.10

De h.f. spoel van 10 luH is dicht bij de houder gemonteerd waarin de

tunneldiode geklemd is. Het gebruik van een houder van messing waarin de

tunneldiode is te bevestigen met enkele schroefjes, verdient aanbeveling

boven het in de schakeling solderen van de diode.

-13-
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Bij het gebruik van een houder, goede ontkoppelspoel en stevige contacten

is een versterker gebouwd die stabiel is. Het geheel van tunneldiodehouder,

variabele spoel en ontkoppelspoel is ondergebracht in een messing doosje,

waaraan 3 BNC connectors bevestigd zijn. Een ervan is voor de toevoer van

de gelijkstroom energie, de andere twee zijn de in- en uitgang van de ver

sterker, die verwisselbaar zijn. De versterker is dus bilateraal, kan in

beide richtingen versterken.

De spanningsbron die in fig. 9 is aangegeven is met een gelijkricht

schakeling gerealiseerd, zie fig. 10.Een wisselspanning van 6 V van een

nettrafo wordt met een OA 214 enkelvoudig gelijkgericht en met een transis

torschakeling afgevlakt (elektronisch afvlakfilter, hoge capaciteit). Deze

gelijkspanning word t via een weerstand van 470..fl aan de diode 1N1692 toe

gevoerd. Hierover ontstaat nu een zeer constante spanning van 0,67 V, het

geen blijkt uit de J/V karakteristiek van de 1N1692 :

J
T

5mA-- ------- ----------

f ig.11

OJ.---~:::::::....----_...L----_
0.2 0.4 0.6 OBV --.,. V

Hiermee wordt via de spanningsdeler uiteindelijk een zeer constante in

stelling van de tunneldiode in het negatieve gebied bereikt.

-14-
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HOOFDSTUK IV.

METINGEN •

Aan de tunneldiodeversterker, gebouwd volgens het in hoofdstuk III be

8chreven ontwerp. zijn verschillende metingen verricht.

DE VERSTERKING.

Deze is gemeten als functie van de frequentie. Hierbij is een Hewlett

Packard generator met geijkte verzwakker op de versterker aangesloten. De

versterker is via een coax-kabel aangesloten op een belastingsweerstand

van 50.fl. gelijk aan de inwendige weerstand van de generator (Generator

Hewlett Packard, EC 63 G). De spanning over de 5a1Lweerstand is gemeten

met Hewlett Packard voltmeter (type 411 A, EC 59 M).

MEETSCHEt-'IA.

Verst erke r

(i9. 12

50

~gAF~~ : Versterking als functie van de frequentie. zie grafiek pag.

Met formule 6 van hoofdstuk III is de waarde van de constante te berekenen.

Voor de gebruikte tunneldiode 1N2939 wordt

v; . B = 108 Hz

Gemeten is bij een centrale frequentie van 140 MHz een versterking van

19.5 dB en een bandbreedte van 10 MHz. Bij de instelling van de variabele

spoel, waarbij deze versterking is gemeten, werkt de versterker nog

stabiel. Vergroting van de eerie epoel, ten gevolge waarvan de totale

circuitimpedantie dichter bij nul komt, geeft aanleiding tot oscilleren.

Bij een ingangsniveau van -40 dBm' hetgeen overeenkomt met 2 mV over de

50..0... belastingsweerstand, als de versterker niet in het circuit is opge-

nomen. blijkt bij opnemen en inschakelen van de versterker, nog geen

ernstige vervorming in het versterkte signaal op te treden.



Met ongeveer 20 dB tussenschakelversterking komt het niveau dan op

-20 dB t hetgeen overeenkomt met een spanning van 20 mV over de 50JL
m

belastingsweerstand.

Jeze tienvoudige spanningsversterking komt overeen met een honderdvou

dige vermogensversterking (n.l. van 0,1 /u Watt naar 10 /u Watt), Deze

gemeten A = 100 en bandbreedte B = 10 MHz ingevuld in formule voor

produktversterkin~~bandbreedte. levert juist de berekende constante

van dat produkt OP)10
8

Hz. Zie ook de grafiek op pag, 21,

Om het al dan niet vervormd zijn van bet versterkte signaal te bestuderen.

is gebruik gemaakt van een sampling-scope (Hewlett Packard. 185 B. EC 33 0).

In verband met het vereiste grote triggersignaal wordt de generator

EC 36 G op een boger niveau ingesteld. en hierop de triggeringang van de

sampling-scope aangesloten. Via een verzwakker krijgt de versterker het

ingangssignaal toegevoerd. Het (versterkte) uitgangssignaal is nu goed

zichtbaar te maken. Ter vergelijking van de fase is het signaal v66r de

verzwakker op een tweede kanaal van dezelfde sampling-scope gebracht.

Het blokschema van deze meetopstelling is als volgt :

EC.\3 F

EC
33.0

fig.13.

Met behulp van deze opstelling en een polaroid camera zijn de volgende

5 pagina's met foto's gemaakt.

Het signaal op kanaal 2 is steeds het bovenste signaal van elke foto.

Van elke fotopagina is de bovenste foto genomen met uitgeschakelde ver

sterker. de onderste met ingeschakelde versterker.

De verschillende instellingen van de versterker waarvan de foto's gemaakt

zijn. staan op elk blad vermeld.
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foto 1

Onversterkt en ver.t.rkt signaal op kanaal 1.

Versterking 20 dB. Centrale frequentie 1~0 mHz.
BaDdbreedte 10 JIlHz. Iut.1Ung diode 1~0 mV.

Ingangsniveau -40 dBm. (kanaal 2).

Blad 1'/".

kanaal 2

kanaal 1

kanaal 2

~anaal 1

toto 2.

:1'.



foto 3.

foto 4

IutelliDg diode 140 mV. ingangen1veau -40 dBll (kuaaJ 2)

ftequentie 100 aHz.

Blad 17/36.

kanael 2

kanaal 1

kanaa1 2

kanaal 1

.....



toto 5

toto 6
Inate1ling diode 140 mV.

Insans.Diveau -30 dBa (te hooS 1)

Frequent1e 140 ~.

kaNs] 2

k8naal 1

kanas1 2

kaDsal 1

_4 ...



toto 7
IngangsDi.v.au -40 d&\

Atgeregeld op optimale versterking bij 100 14Hz

(Vgl. ook toto 4)

toto 8

IngangsDi.veau -40 dBlll

Iutelliq diode 140 raV.

Spoelwaarde 100;-B (o8cilleert)

Bla4 19/}6.

kanaa l 2

kanaal 1

kan.al 2

kan••l 1



fow. 9

SpaJUdzag over diode te laag (. <140 mV.

toto 10

$pau1q over 41.04e te hoog (> 140 ai)

lasaDC8Divea. -40 4a. (kaDaal 2).

kaJlaal 1

kaDa.l 1
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CONCI.USIES.--
Uit de metingen van het vorige hoofdstuk blijkt dat de tunneldiode ver

sterker slechta gebruikt kan worden als het gaat am signalen van een laa~

niveau te versterken. Bereikt is 20 dB versterking bij een ingangsniveau

van -40 dBm. Bij een grotere versterking edit gaat ten koste van de band

breedte) moet het ingan~sniveau verlaagd worden am eenzelfde kwaliteit van

het uitgangssignaal te verkrijgen.

Het beschreven type versterker kan toegepa3t worden als laagniveau verster~r

in een transmissie circuit. Bij voorbeeld als antenneversterker dicht bij de

an tenne met 'i'oeding over de h. f, kabel (toegepaat in VHF gebiE'd) •

Zorgvuldige maatregelen dienen geno~en te worden bij opname van.een aantaJ

van deze versterkcrs op regelmatige afstanden in een transmissie keten, jn

verband met de stabiliteit.

He t behulp van eer; circulator is een tweede tunnelc.iodp te scheiden van de

vorige, maar dan gaat het bilaterale karakter verloren. WeI kan door gebruik

van een tweede trap een hager niveau bereikt worden.

Naast de eenvoud van de schakeling is ~e e~r"voud van de voeding, b. v. met

batterijen ter plaatse, eon netgelijkrichter of voeding over de kabel,

hetgeen ook is uitgevoerd.

Met behulp van een tunneldiode versterker is cen e~nvoudig transmissie

circuit te reali.seren, waarover ten ~evolge van de grote bandbreedte vcel

informatie, in beide richtingen, overgebracht kart worden.

Eindhoven, juni 1965. L.G. van Esterik
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APPENDIX I.

POSITIEF ANALOGON CIRCUIT.

Als een tunneldiode in een circuit is opgenomen, dat uit een epoel en

een weerstand beetaat dan is het vervangingsscbema van de bele schakeling

(zie boefdstuk II) :

R::\oo.n. L-:.80nH

Van deze schakeling kunnen we zeals in hoefdstuk III aangegeven een

nyquist diagram tekenen voer de tetale impedantie Z(jLJ).

Gegeven nu een bepaalde L en R waarde.en de gegevens van de te gebruiken

tunneldiede, dan kunnen we dat nyquist diagram punt veer punt uitrekenen

en tekenen. In de volgende tabel is dat een keer uitgerekend veor de

1N2939.

Circuitgegevens : R = 100tt. L = 80 nH.

De fermule veer Z(jW) gesplitst in reeel en imaginair deel luidt

2

ZCj.,) R +
Rd

+ jf,J(L-
Rd Cd

)= 2 2 2 2 2 2
1 + ~ Rd Cd 1

+ '"
Rd Cd

of als we bet negatieve teken van de waarde van Rd verwerken

zCjw) = R -

Bij het ontwerpen van een versterker, dus bij het bepalen van de circuit

gegevens t en zelfs bij de keuze van de diode is het nu gemakkelijk over

een greet aantal van deze tabellen of de daarbij behorende diagrammen te

beschikken.

-25-



Blad 25/36.

Om die diagrammen snel en zonder rekenwerk te realiseren is gebruik ge

maakt van een positief analogon circuit. Precies hetzelfde vervangings

schema, aIleen geen negatieve weerstand, maar een positieve weerstand.

Dit vervangingsschema is nu te bouwen met behulp van spoelen en conden

satoren.

In verband met het gebruik van een oscillograaf is een frequentieschaal

toegepast van 1 : 105 • Weerstandswaarden blijven gelijk, maar spoelen en

condensatoren worden een factor 105 vergroot. Ret schema is dan als voIgt.

Cd.:: 0, 'rF

R: tOO.J"\.. L::. & m H

Het frequentiegebied Van 0 tot 1,CO MHz wordt nu dcorlopen als van 0 tot

15 kHz, terwijl we dezelfde impedanties behcuden van spoelen en conden-

satoren.

De formule voor deze impedantie gesplitst in reeel en inagin~ir deel is

als voIgt :

Z (jl.\)) = R +

In een tabel zijn reeel en imaginair deel voor 1 schakeling berekend

(R = 100J'len L ::. 8 mH) en het bijbehorend diaGram getekend.

Vergelijken we nu beide diacr~en dan zien we dat ze samen kunnen vallent

mits op bepaalde wijze gedraaid of verschoven.

Daar we nu speciaal geinteresseerd zijn in de versterking als functie van

de frequentie, hebben we voldoende inforoatie als we de vector OA als

functie van de frequentie weten, daar de reciproke waarde van de vector

een maat is voor de versterking (zie hoofdstuk III). Zetten we dUB de

lengte van de vector OA uit als functie van de frequentie dan krijgen we

de volgende figuur :
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o

I- - - . - '- -~--
I
I

I

freel .
De grootste versterking wordt nu bereikt voor f o ' terwijl f 1 en f 2 de 3 dB

punten zijn.

Bovenstaande figuur nu is ook te bepalen van het positief analogon circuit,, ,
de vector 0 A en wel met behulp van de volgende schakeling, waarbij de

bovenstaande figuur op het acherm van een memoscope zichtbaar wordt.

A 8

Met behulp van een toongenerator waarbij de frequentie gemakkelijk gevari

eerd kan worden (T.G. GM ~30~ voeden we het positief analogon circuit

met een constante stroom. (Weerstand 5 k!\, zie schema). Met een hulp

6chakeling voeren we een gelijkspanning aan de externe aansluiting van de

tijdbasis van de memoscope toe. die een maat is voor de frequentie van de

toongenerator.

Door de spanningen A t.o.v. aarde en B t.o.v. met elkaar te vergelijken

m.b.v. een aftrekachakeling, vinden we ala gelijkspanningsoutput van de

aftrekachakeling een spanning die een maat is voor de vector O'A', die

nu als functie van de frequentie op de memoscope zichtbaar ~emaakt wordt.
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Met de hand is snel de frequentie van 0,5 tot 20 kHz te doorlopen, waarbij

de stroom door het circuit constant blijft. dus ook de spanning over H,

die we aftrekken van de impedantie van de schakeling. Hierdoor verplaatsen

we als het ware de y-as van het impedantiediagram van het analogon circuit

over een afstand 2 H naar rechts. Het is nu mogelijk snel een groot aantal

grafieken te maken van de versterking als functie van de frequentie daar

alle componenten snel te varieren zijn. 20 kan experimenteel vastgesteld

worden waar de centrale frequentie van een versterker komt te liggen en

hoe groot versterking en bandbreedte zullen zijn bij een keuze van de

circuitgrootheden.

Op deze manier is ook Rd te varieren en kan dus deze schakeling meehelpen

bepalen bij het ontwerpen van versterkers wat voor tunneldiode we moeten

kiezen bij een bepaalde gewenste versterking, frequentie en bandbreedte.

(Zie de grafieken a en b).
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2

2 2 2
R

d
Rd C

f (MHz) 1 +w Rd Cd 2 2 2 2 2 2' nH
1 +W Rd Cd 1 +W R

d Cd

0 1,000 150 157,5
1 1,000 150 157,5

2 1,000 150 157,5

5 1,000 150 157,5

8 1,002 150 157
10 1,004 149 157
20 1,017 147 156

50 1,108 135 141

60 1,156 130 136 -

70 1,21 2 124 130

80 1,277 118 123

85 1,313 115 120

90 1.351 111 116

95 1,391 108 112

100 1.433 105 109

105 1,478 102 106

110 1,524 98,6 102.5
115 1,573 95,2 99,5
120 1,624 92,6 96,5

125 1,677 89,5 93,5
130 . 1.733 86,5 90,2

135 1,790 83,7 87,5
140 1,850 81,0 84,5

145 1,912 78,5 82,0

150 1,976 76,0 79,4

155 2,042 74,6 78,0

160 2,205 73,0 71,0

170 2,252 67,0 69,5
180 2,404 62,0 65,0

190 2,560 58,6 61,0

200 2,730 55,0 57,0

500 11,84 12,6 13,2

800 28,76 5,2 5,5
1000 44,38 3,4 3,5

1200 63,90 2,4 2,5

1500 98,60 1,5 1,5
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GRAFIEK A. GRAFIEK B. Blad 29/36--
f MHz. Re<Z\ Im{Z~ f Hz. Re(Z\ Im(Z\

0 -50 0 0 250 0

1 -50 -0,48 10 250 -0.48

2 -50 -0,97 20 250 -0.97

5 -50 -2,4 50 250 -2,4

8 -50 -3.9 80 250 -3.9
10 -49 -4,9 100 249 -4,9

20 -47 -9,7 200 247 -9,7

50 -35 -19,1 500 235 -19,1

60 -30 -21,1 600 230 -21,1

70 -24 -22,0 700 224 -22.0

80 -18 -21,6 800 218 -21,6

85 -15 -21,6 850 215 -21.6

90 -11 -20,4 900 211 -20,4

95 -8 -19.0 950 208 -19,0

100 -5 -18.4 1000 205 -18,4

105 -2 -17.3 1050 202 -17,3

110 +1,4 -15,6 1100 198 -15,6

115 +4,8 -14,0 1150 195 -14,0

120 +7,4 -12.4 1200 192 .12,4

125 +10,5 -10,6 1250 189 -10.6

130 .13.5 -8,2 1300 186 -8.2

135 +16.3 -6,5 1350 183 -6.5
140 .19,0 -3,9 1400 181 -3.9
145 +21.5 -1,8 1450 178 -1,8

150 +24,0 +0,5 1500 176 +0.5

155 +25,4 +1.9 1550 174 +1 ,9

160 +27,0 +9,1 1600 173 +9. 1

170 +33,0 +11,1 1700 167 +11,1

180 +38,0 +16,9 1800 162 +16.9

190 +41,4 +22,6 1900 158 +22,6

200 +45,0 +22.8 2000 155 +22,8

500 +87,4 +210 5000 112 ~·210

800 +94,8 +376 8000 105 +376

1000 +96,6 +480 10000 103 +480

1200 +97,6 +585 12000 102 +585

1500 +98,5 +740 15000 101 +740
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APPENDIX II.

TUNNELDIODE TESTER (I = f(V) schrijver).

Een van de moeilijkheden van het werken met tunneldioden is het voldoen

aan het stabiliteitscriterium (Hoofdstuk II).

Precies dezelfde moeilijkheid doet zich voor ala we aan de tunneldiode wil

len meten of de karakteristiek I = f(V) willen achrijven. Steeds moet na

melijk de diode een stabiele instelling hebben, ook in het gebied met

de negatieve differentiaal weerstand. Tijdena dit afstudeeronderzoek is een

testschakeling gemaakt met behulp waarvan de I = f(V) karakteristiek op een

oscillograaf dan weI op een schrijver zichtbaar gemaakt kan worden. Ook

kan de grootte van de negatieve differentiaal weeratand bepaald worden.

Het principe van de schakeling is als in onderstaande figuur is-aange-

geven :

R
v.

J

f
J

H.
v

De atro~~o~ de diode veroorzaakt over de weerstand R een spanning I.R,

die aan de vertikale ingang van een oacillograaf wordt toegevoerd.

De s~an~in~ oyer de diode wordt aan de horizontale ingang toegevoerd.Op het

scherm is aldus de I = f(V) karakteriatiek zichtbaar te maken, ala we de

voedingsbron aIle spanningen van 0 tot ongeveer +500 mV laten doorlopen.
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Deze zogenaamde sweepgenerator is nu in deze schakelaar zodanig gemaakt dat

ook nog een klein gedeelte in negatieve spanningsrichting wordt doorlopen,

daarmede zien we dus tevens op de oscillograaf een stukje van de karakteris

tiek in de negatieve richting, daar waar de stroom zeer sterk met de

spanning blijft toenemen. Om de maximale dissipatie van de tunneldiode niet

te overschrijden is de spanning in de negatieve richting klein gehouden,

zodat de max. stroom in de negatieve richting niet groter kan worden dan de

I • De amplitude van de gehele sweepgenerator is bovendien ook regelbaar.
p

Het stabiliteitscriterium eist dat de inwendige weerstand in het testcircuit

laag is, en ook de zelfinduktie. Het principeschema van figuur wordt nu :

]1
r-----~ \-t,

\I.

-34-

De twee weerstanden van 10Jrlzitten gemonteerd in een messing houder waar

in de tunneldiode zeer eenvoudig ingeklemd kan worden. Deze houder met de

tunneldiode en de twee weerstanden in serie vormt het testcircuit dat aan

het stabiliteitscriterium moet voldoen. Voor de gelijkstroomweerstand gaat

dit eenvoudig en de houder is voor een groot aantal typen dioden bruik

baar, juist door zeer lage gelijkstroomcircuit weerstand. Ook de zelfin

duktie van het circuit moet zeer laag zijn, vooral nu de weerstand zo laag

gekozen is.

Toegestaan is L = -R • Rd • Cd' Volgens de gegevene van de 1N2939 komt dit

neer op een circuit zelfinduktie van 20 nH. Nu is de serie zelfinduktie

van de diode al 6 nH, zodat 14 nH slechts als maximum is toegestaan voor de

houder, de twee weerstanden en de bedrading. Daarom is een speciale houder

gemaakt, waar de beide weerstanden - schijfweerstanden met een zeer lage

zelfinduktie - in gemonteerd zijn.

De tester is voor zowel Germanium of Gallium/Arsenide tunneldioden ge

schikt, daar de sweepgenerator omkeerbaar is.

Bovendien is de sweepgenerator andere dan normaal, n~l. niet aIleen

spanning in de positieve richting en niets in de negatieve richting, maar

een ongeveer 10x kleinere spanning in andere richting. Dit in verband met

metingen van de positieve weerstand van een tunneldiode rond de nulinstel

ling; deze metingen waren gewenst voor een ander onderzoek met tunnel-

~
. d 1)
~o en •
r-Delta-modulatie m.b.v. tunneldioden door A.P. Verlijsdonk.
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Tenslotte is het testcircuit van de sweepgenerator om te schake1en naar

een uitwendige gelijkspanningsvoedingsbron, waardoor net nu moge1ijk is,

a1s we de tester nu met een x-y schrijver verbinden, de I = fCV) karak

teristiek op papier te schrijven. Dit is van een tiental tunneldioden ge

daan, waardoor het moge1ijk was een aanta1 combinaties van 2 goed overeen

stemmende tunneldioden te verkrijgen die gewenst waren in het reeds ge

noemde onderzoek
1

). Voor het gebruik van de tester is een gebruiksaan

wijzing geschreven met nummer EC 16 U.Met een polaroid camera zijn enke1e

oscillograafbeelden gefotografeerd en in deze appendix opgenomen.De waarde

van de negatieve differentiaalweerstand tenslotte is gemeten door een

weerstandsbank parallel aan de tunne1diode te schake1en. Is R parallel

ge1ijk aan -Rd dan loopt een gedee1te van de I = fCV) karakteristiek hori

zontaal.

1)De1ta-modu1atie m.b.v. tunneldioden door A.P. Ver1ijsdonk.
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Tunneldiode 1N2928
--~~. V

Horizontaal 1 ca :: 100 JAV

Vertikaal 1 cm =0,4 aA

I

--,). V

Tunneldiode 1N2939 Horizontaal 1 cm :: 100 JAV

Vertikaal 1 CJA = 0,4 IlA
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