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VOORWOORD.
In de laatste jaren zijn vele werken op het gebied der radio
techniek gepubliceerd. Het meerendeel hiervan bevat meer of
minder populaire beschouwingen over diverse radio-onderwerpen
en constructiegegevens voor amateurs. Slechts enkele werken zijn
verschenen, die meer als studieboek zijn bedoeld. Deze beperken
zich weer in hoofdzaak tot theoretische beschouwingen. Waar
aan nog steeds behoefte bestond was een werkje, dat nóch popu
laire beschrijvingen alleen, nóch zuiver theoretische verhande
lingen bevatte, doch dat als practische handleiding kon dienen
bij de oplossing van radiovraagstukken in de meest algemeene zin
van het woord. Met de uitgave van dit „Vademecum” hopen wij
in deze behoefte te voorzien.
Dit boekje is dus in de eerste plaats bedoeld als repetitorium
voor studeerenden, die zich voor het examen voor Radiotechnicus
voorbereiden. Zij zullen hierin vinden de hoofdformules der radio
techniek en daarnaast vele gegevens en feiten, die op het examen
als „parate kennis” worden verondersteld, evenwel zonder af
leidingen en bewijzen, die in hun studieboek zijn te vinden. Een
en ander wordt toegelicht door een aantal uitgewerkte voorbeelden,
terwijl bij de vele vraagstukken, die de candidaat zelf kan uit
werken, de antwoorden zijn vermeld.
Maar niet alleen de studeerenden, doch ook zij die reeds langer
in de practijk werkzaam zijn, zullen in dit werkje vele gegevens
verzameld vinden, die van waarde kunnen zijn bij de oplossing
van de vele problemen, die de radiotechniek hun nog dagelijks
stelt. Daarbij is er steeds op gelet de gegevens in hun algemeene
vorm toch zoo beknopt mogelijk samen te vatten en voor het
meerendeel in grafieken voor te stellen, zoodat ze gebruiksklaar
zijn.
Gaarne brengen wij hier een woord van dank aan hen, die ons
behulpzaam waren bij het doorlezen van copie en drukproeven,
bij het verzorgen van de teekeningen en in het bijzonder aan de
uitgever voor de groote zorg aan deze uitgave besteed.
De Schrijvers.
Voorjaar 1931.
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HOOFDSTUK I.
WISSELSTROOMTECHNIEK.
Definities. Onder een wisselstroom (-spanning) wordt een
stroom (spanning) verstaan, die periodisch d.w.z. telkens na gelijk
tijdsverloop van richting en sterkte wisselt. De periode is de tijd,
die verloopt tusschen twee opeenvolgende gelijke en gelijkvormige
waarden. De frequentie is het aantal perioden dat per seconde
wordt doorloopen. Dus
f =~Y-perlsec,
wanneer T de periode is, ƒ de frequentie.
Bij wisselstroomen of -spanningen worden de volgende waarden
onderscheiden:
a. de oogenblikswaarde; d.i. de sterkte die op een bepaald oogenblik heerscht;
b. de amplitude; d.i. de maximale waarde, die in elke periode wordt
bereikt;
c. de gemiddelde waarde; d.i. het rekenkundig gemiddelde van de
oogenblikswaarden gedurende één periode;
d. de middelbare of effectieve waarde; d.i. de constante waarde,
die in de tijdsduur van een periode dezelfde energie zou ont
wikkelen als de wisselende waarde.
Daar energie evenredig is met het kwadraat van stroomsterkte,
zoowel als van spanning is de effectieve waarde gelijk aan de wortel
uit de gemiddelde waarde van de kwadraten van stroom of span
ning. We krijgen de volgende aanduidingen:
oogenblikswaarde: i of e\ amplitude: / of E;
% iAt ^
gemiddelde waarde:
=
=p ;
—
effectieve waarde:

1 j% i2 A t
T

Ic ~ \'

De gemiddelde waarde kan worden berekend door de periode
in m gelijke tijdsdeelen te verdeelen, de oogenblikswaarden over-
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fr

eenkomende met die m tijdstippen bij elkaar op te tellen en te
deelen door m. Dus:
lm

*1 + H + h +

hn-r 4" hn

.... (I)
m
De effectieve waarde kan op dezelfde wijze worden berekend,
doch nu moeten de oogenblikswaarde n worden gekwadrateerd,
de gemiddelde waarde van die kwadraten worden bepaald en
daaruit de wortel worden getrokken. Dus:

-Y-

*1* + H8"+ *88 +

i~m-z 4"
.... (2)
m
Sinusvormige wisselstroomen of -spanningen. Meestal
wordt ernaar gestreefd periodische verschijnselen sinusvormig te
laten verloopen. De beste voor
stelling van een sinusvormige
stroom b.v. kunnen we ons ma
ken met behulp van een cirkelIjincu. diagram. De sinusvormige stroom
wordt voorgesteld
door de
vector van de amplitude, die in
éen periode met eenparige snel
heid een hoek van 360° doorloopt.
Op elk oogenblik is de waarde
van de stroom gelijk aan de am
plitude maal de sinus van de
doorloopen hoek. Dus op het
tijdstip t (fig. 1) is deoogenblikswaarde:
i = I sin a
In de tijd T worden
radialen doorloopen. Op een willekeurig
Ie

oogenblik t is dus een hoek ct = 2re-^radialen doorloopen. Maar
= ƒ, dus geldt voor de oogenblikswaarde:
i = I sin 2ji f t — I sin co t
(3)
Hierin stelt o> = 2 nf de hoeksnelheid van de vector voor.
Deze hoeksnelheid wordt gewoonlijk cirkelfrequentie genoemd.
Gelijkluidend met de zooeven gegeven redeneering vinden we
dan voor de oogenblikswaarde van de spanning:
e = E sin o t
Beschouwen we stroom en spanning bij een gegeven keten, dan

.

II

is het niet noodzakelijk, dat deze twee grootheden gelijktijdig hun
nulwaarden doorloopen. In het cirkeldiagram moeten dan de
vectoren voor stroom en spanning over een zekere hoek, de faseverschnivingshoek <p t.o.v. elkaar zijn verschoven. Dan vinden we:
i = I sin co t; e — E sin (col + <p)
Zijn stroom en spanning t.o.v. elkaar in fase verschoven, dan kan
de stroom steeds worden ontbonden in twee componenten, waar
van de eene, de wattcomponente in fase is met de spanning, de
andere, de wattlooze componente een faseverschuiving van 90° heeft
t.o.v. de spanning. Is de wattcomponente Iw, de wattlooze com
ponente Is, dan is de totaalstroom:
1 = V ij + ff
(4)
In een weerstand zijn stroom en spanning in fase. In een zelfinductie heeft de stroom een naijling van 900 (inductieve reactantie)
in een condensator een voorijling van 90° (capacitieve reactantie).
In een combinatie van weerstanden en reactanties heeft de stroom
in het algemeen een faseverschuiving t.o.v. de spanning, bepaald
X
door tg <p = -r, wanneer R de totaalweerstand, X de totaalreactantic van de equivalente serieschakeling is. Hierbij wordt de
inductieve reactantie positief, de capacitieve negatief genomen.
De impedantie is dan gelijk aan: Z = <\J R2 -}- X-. ïn zoo’n geval
vinden we dan:
e = E sincol;i = I sin (cot -f- cp); / = §-;£ = ■s/R*+X*-,tg<p = ^r
Is L de zelfinductie in Henry, dan is bij een cirkelfrequentie co
de inductieve reactantie X, = co L ohm. Is C de capaciteit in
Farad, dan is bij een cirkelfrequentie co de capacitieve reactantie
^ ohm.
Xc =
(O C

Bij sinusvormige wisselstroom of -spanning is de gemiddelde
I
E
waarde o, de effectieve waarde Ic =
of Ec =
wanneer
/ en E de amplituden voorstellen.
Symbolische rekenwijze. Het werken met vectordiagrammen
is, vooral bij ingewikkelde schakelingen, zeer lastig en tijdroovend.
Daarom prefereeren we de symbolische rekenwijze, die gebaseerd
is op de volgende stellingen. Elke stroom kan worden ontbonden
in een wattcomponente en een wattlooze componente. De watt
componente beschouwen we als een reëele grootheid, de wattlooze
als een imaginaire (j = -\/—1 is de imaginaire eenheid). In de
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symbolische voorstelling nemen we de totaalstroom eenvoudig
als de som van het reëele en het imaginaire gedeelte. Zijn Iw enls
resp. de watt- en wattlooze componente van de stroom I, dan is
dus in de symbolische schrijfwijze:
I — Iw + j Is
(5)
De werkelijke, nominale waarde van de stroom is echter volgens (4)

1 = Vv + v
Het teeken j, de imaginaire eenheid beteekent dus, dat tusschen
de componenten Is en Iw een faseverschuiving van 900 bestaat.
Door de symbolische voorstelling (5) is echter ook de fasever
schuiving tusschen stroom I en spanning E vastgelegd. Uit de
definities volgt immers:
Is
tgfp = —
(6)
1w

Het groote voordeel van de symbolische rekenwijze is, dat we nu
zonder meer de wetten van Ohm en Kirchhoff kunnen toepassen,
terwijl bij alle berekeningen het symbool j als factor kan worden
beschouwd. De resultaten van de berekeningen verschijnen dan
natuurlijk ook in symbolische vorm en kunnen desgewenscht
worden omgerekend in nominale waarden. Deze omrekening is
gemakkelijk, want daartoe behoeven de aantallen der reëele en
der imaginaire eenheden slechts in het kwadraat te worden ver
heven en de wortel uit de som dier kwadraten te worden bepaald.
Passen we de genoemde regels toe op impedanties, dan vinden
we dat weerstanden als reëele, reactanties als imaginaire groot
heden verschijnen in de symbolische rekenwijze; een inductieve
reactantie als positief imaginair, een capacitieve reactantie als
negatief imaginair. Bestaat dus een impedantie uit een weerstand
R en een reactantie X, dan moeten we symbolisch voor de impe
dantie schrijven:
Z = R ± jX
(7)
waarbij het teeken ± aangeeft, dat de reactantie inductief of
capacitief kan zijn. De nominale waarde van de reactantie vinden
we dan uit:
z=
+ *2
(8)
Omdat we bij die symbolische rekenwijze de wetten van Ohm
en Kirchhoff zonder meer mogen toepassen, volgt hieruit dat de
schakelingen van impedanties, symbolisch geschreven, volgens de
normale regelen van serie en parallelschakeling kunnen worden
behandeld, waarbij j dan weer als factor optreedt. Het resultaat
is dan natuurlijk ook weer symbolisch geschreven.

i
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Voor een aantal impedanties in serie vinden we dus:
Z = Z1JrZ2iJrZzJï+ ~Zn ;

(9)

voor een aantal impedanties parallel:

-^r=-^+4-+^r +

(10)

Z
Zi Zt
Zz
Zn
Resonantie. Ook wanneer de stroomkring bestaat uit een
impedantie kan onder bepaalde voorwaarden de kring zich als een
zuivere weerstand gedragen, zoodat er geen faseverschuiving
tusschen stroom en spanning bestaat. Wanneer deze toestand
optreedt, spreken we van faseresonantic (zie hoofdstuk II). Ten
opzichte van de frequentie moet de reactantie dan aan bepaalde
voorwaarden voldoen. De waarde die de frequentie dan moet
hebben, de resonantiefrequentie fr vinden we in de symbolische
rekenwijze uit de voorwaarde, dat het imaginaire deel van de
impedantie nul moet zijn. Immers dan is er geen faseverschuiving
meer tusschen stroom en spanning.
Het vermogen van een wisselstroom. Bij sinusvormige
wisselstroomen met een faseverschuiving <p t.o.v. de spanning
is het opgenomen vermogen:

/

Ne = Ie Ec COS (p
dl)
Deze formule is niet langer bruikbaar bij wisselstroomen, waar
van het verloop niet sinusvormig is. Wanneer in zoo'n geval het
vermogen moet worden berekend, worden eerst de oogenblikswaarden (n = c i) van het vermogen gedurende een periode be
rekend en daarna, op dezelfde wijze als werd aangegeven voor de
gemiddelde stroom, het gemiddelde vermogen gedurende een
periode berekend. Het vermogen is dan bepaald door:
X ei At
(12)
N =
T
Of, wanneer de periode in m gelijke tijdsdeelen wordt verdeeld:
e1i1 -f e2i2 +
+ Cm im
N =
(13)
m
Harmonische analyse. Elke periodische, doch niet-sinusvormige trilling, kan, zooals Fourier heeft aangetoond, worden
ontbonden in de som van een aantal sinusvormige trillingen,
waarvan de frequentie gelijk is aan die van de gegeven trilling of
een veelvoud daarvan. Die sinusvormige componenten worden de
harmonischen van de oorspronkelijke trilling genoemd. De har
monische met dezelfde frequentie als de ontbonden trilling wordt

I4
de eerste harmonische genoemd, die met de dubbele frequentie
tweede harmonische enz. Wanneer dus co de cirkelfrequentie is
van de gegeven trilling, kunnen we voor de oogenblikswaarde
van die trilling schrijven:
y = ao + «i sin co t
sin 2 co t + a3 sin 3 co t -j-..........
H- b1 cos co t -f" b2 cos 2 co t + b3 cos 3 co t -j-..........
Het blijkt dus, dat alle harmonischen ook reeds worden ontbonden
in componenten die onderling 900 in fase zijn verschoven. De
amplituden van die componenten zijn alt b1; a2, b2 enz. Hieruit
volgt dat de amplitude van de eerste harmonische b.v. is: Ax =
y/a21 + b\. Voorde reeksontwikkeling zouden we dus ook kunnen
schrijven:
y=a0+i425m(oo/+Vi) + Atfin^cot+v^A- Azsin(3cot + y3) + • • (14)
waarin y>lt y>2, y>3 enz. de relatieve fase verschuivingen van de
harmonischen zijn. Deze zijn dan te berekenen uit:
«3
a±. tg V’2 = ~ra2 . tg v3 = ~ir
tgvi = T,
enzb3
h
De waarden a0, av a2........... bv b2.......... zijn te berekenen uit
de oogenblikswaarden van de gegeven trilling. Daartoe verdeelen
we de periode b.v. in 12 gelijke tijdsdeelen en vinden dan 13
oogenblikswaarden ylt y2, y3..........y13. De constante term a0>
zoo die aanwezig is, vinden we dan uit:
13
X y
(15)
rt° ~ 12
Voor een willekeurige harmonische vinden we dan de waarden
an en bn uit:
13
13
Z yp sin 30 np
yp cos 30 np
1

(16)
; bn =6
6
waarin n het nummer van de harmonische is, p het nummer van
de oogenblikswaarde. We krijgen dus te bepalen:
y! sin 3011 + y„ sin 60 n + y3 sin go n +___ + v13 sin 13.30 n
an =---------------------------------------------------------------------------6
yx cos 30 n + y2cos 60 n + y^cos go n +___+ ^13 cos 13.30 n
bn =
6
N.B. De gegeven formules gelden natuurlijk alleen bij de verdeeling van de periode in 12 gelijke tijdsdeelen. Bij verdeeling in
in gelijke tijdsdeelen zouden we krijgen:
(In —

i

\

;
:

i

•4c

:

i5
m-\-i

nij-i

S.yp

2%.yP sin
j

1

w>

np

360
2 Zypcos i—.np
T

-;bn = —
m
m
m
Voor de verdeeling in 12 gelijke tijdsdeelen vinden we de waarden
voor sin 30 n p en cos 30 n p uit de volgende tabel tot en met de
5e harmonische, dus tot n = 5.
«0 =

i

^/1 -----

Sin 30 np
P n = 1 j n = 2
1

0,000

0,000!

n= 3
0,000

Cos 30 np

n = 4
0,000

n= 5

n= 1

n = 2

4 +1,000

0,000

0,000

0,000 +1,000

0,000—1,000

0,000

0,000

10—1,000

0,000j

0,000

0,000 —0,500 +0,S66

0,000 —0,500 +0,S66

0,000|—1,000

0,000—1,000

0,000 +1,000

0,000

0,000 +0,S66 +0,SG6 +0,500 —0,500 —1,000 —0,500 +0,500

12 —0,5Ü0!—0,$66 —1,000 —0,$66 —0,500 +0,$6G +0,500
13

0,000

0,000 —0,860 +0.S66 —0,500 —0,500 +1,000 —0,500 —0,500

0,000 +1,000

11 — 0,8G6j—0,SG6

0,000 +1,000

0,000—1,000 +1,000—1,000 +1,000—1,000

S —0,500 +0,$G6 —1,000 +0,SGG —0,500 —0,8GG +0,500
0 — 0,8GG; +0,866

0,000 —0,500 —0,S66

0,000 +0,S6G—0,S6G —0,500 —0,500 +1,000 —0,500 —0,500

G +0,500 —0,SGG +1,000 —0,S6G +0,500 —0,S6G +0,500
7

n = 5

0,000 —0,S66 —0,S66 + 0,500 —0,500 —1,000 —0,500 +0,500

0,000—1,000

5 +0,S6ü—0,SG6

n =4

0,000 +1,000 +1.000 +1.000 +1,000 +1.000

2 +0,500| + 0,866 +J.000 +0,S66 +0,500 +0,S66 +0,500
3 + 0,SG6! + 0,SG6

n = 3

O.OOOj

0,000

0,000 —0,500 —0,S6G

0,000 +1,000 +1,000 +1,000 +1,000 +1,000

Bij sommige verschijnselen treden vaak relatief zwakke harmonischen op (2e of 3e), die dan bij benadering grafisch kunnen
worden bepaald (zie b.v. bij energieversterkers). De afwijkingen
van de sinusvorm zijn dan in twee soorten te verdeelen: a. de
maximale uitwijking in de eene richting is grooter dan die in
tegengestelde richting; dit is het gevolg van het optreden van de
2e harmonische; b. de maximale uitwijkingen in beide richting
zijn gelijk, doch de trillingsvorm is „afgeplat”; dit is het gevolg
van het optreden van de 3e harmonische.
a. Optreden van de tweede harmonische. Dit is voorgesteld
in fig. 2. Wanneer a en «’ resp. de amplituden van ie en 2e har
monische zijn, A en B de maximale uitwijkingen in tegengestelde
richting, dan is:

i6
A = ci -j- ci' ]

B = a — a’

Hieruit volgt: 2a = A + B; 2a’ = A — B. Het percentage van
de tweede harmonische is:
._«1 IOO = A—_B IOO
(17)
a
A + B
Dit is dus gemakkelijk
door meting van des uit
te HAfiMOMSCHC
wijkingen A en - B te
bepalen.
A
ê£ HARMOWSCH£
b. Optreden van de
O
derde harmonische. Dit
geval is voorgesteld in
fig. 3. Bij een zuivere
sinusvormige » trilling
B
wordt in 1/6 periode de
1
RESULTANTE
helft van de amplitude
bereikt. Bij het optre
den van de derde har
Fig. 2
monische is dit niet
meer het geval, want
T
op het tijdstip-^-doorloopt de 3e harmonische net zijn ampli
tude. Meten we dusde waarden P en Q van de trilling resp. op
T
T
de tijdstippen -g- en — en zijn a en a’ resp. de amplituden van
Ql

ie en 3e harmonische dan is
P = -j +«■.<? =«
Hieruit volgt: a = -j (P + Q):

— a’

il
I

=-y (2 P-Q)

Het percentage van de derde harmonische is dus:
a'
2 P — Q
P, - a 100 - 2 (P + Q) IOO

(18)

X

Toepassing van deze stellingen omtrent het bepalen van het
percentage 2e en 3e harmonischen vindt men in het hoofdstuk
over versterkers.
Voorbeelden en vraagstukken.
I. Van een wisselstroom werden de volgende 20 oogenblikswaarden telkens 0,001 seconde na elkaar bepaald :o, +1, +2,2

h

yr.

17
+ 4* +6» + 7» + 6, 4- 4, + 2, 2, -f- i» o, — i, — i, 8,
2,
— 2, — 2, — 2, — 2, — i, 8, — i, o ampère. Gevraagd wordt te
bepalen de gemiddelde en effectieve waarde van deze stroom.
Antw. Im = -f- 0.89
amp; Ic = 3,09 amp.
Q

P

R
1£ HA9M0rt/SCH£

Q

3fHARMOM/SCrtt

Resultante.
Fig. 3

o
O
O
O
O

L
-O . O-----

A

Fig. 4

2. In een kring, bestaande uit een zelfinductie van 4000 mH,
een weerstand van 50 ohm en een capaciteit van 250 cm. wordt
een wisselspanning geïnduceerd door middel van een zeer losse
koppeling. De frequentie wordt geleidelijk gewijzigd. Bij welke
frequentie ontstaat resonantie? Hoe gedraagt deze kring zich bij
frequenties kleiner en grooter dan de resonantiefrequenties ?
Licht dit toe met vectordiagrammen. (Examen Radiotechnicus
N.B.R. Dec. 1928).
Oplossing. De koppeling met de generator is zeer zwak. Dit
heeft in de eerste plaats ten doel, dat de constanten van de stroom
kring niet zullen worden beïnvloed door de constanten van de gene
rator. In de tweede plaats kunnen we dan de geïnduceerde e.m.k.(!)
denken in serie te staan met de gegeven stroomkring, zoodat een
en ander schematisch kan worden voorgesteld door fig. 4, waarbij
in A de geïnduceerde e.m.k. wordt aangesloten.
De capaciteit is gegeven in cm. een eenheid, die niet thuis hoort
in het stelsel van practische eenheden, waarmee wij gewoon zijn
, te rekenen. We moeten dus de waarde van C in farad omrekenen.
Nu is 1 cm. gelijkwaardig met

X io-11 farad. In het vraag-

2^0

stuk is dus C =~^~ x i°~11 F. Die zelfinductie is gegeven in
millihenry (io-3 henry), dus L = 4000 X 10—3 = 4 H. _
Symbolisch geschreven vinden we voor de impedantie: Z = R -f
2 Radio-Techn. Vad.

iS

j (a>L

Bij resonantie moet het imaginaire deel nul zijn.

De resonantiefrequentie vinden we dus uit wrL —

= o, of

i

«r2

~~ LC'
Vullen we de gegeven waarden in dan vinden we :
i
9 X io11
= 9 x ios
Wr2 ='
4 x 250

Maar wr = 2

250 x
* XT

k ƒ.

De resonantiefrequentie is dus:

fr =

30000
2 71

= 4770 per/sec.

Is de frequentie kleiner dan de resonantiefrequentie m.a.w. is de
cirkelfrequentie b.v. w = 20000, dan is de reactantie:
wL

= 20000 X 4 —

I
250
20000 X —

= ■— IO5
X IO—K

9
De reactantie is dus negatief bij een frequentie kleiner dan de
resonantiefrequentie; de kring gedraagt zich capacitief. Is de
frequentie grooter dan de resonantiefrequentie dan gedraagt de
IwL

IcejL

Iu>L

1*-I

l*..I

-L>IwL

I

1

ze

(A/C

ze

I

zc
JcmjL >JL

(jvC

wC
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Freque/it/e <
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Fig. 5

kring zich inductief. De toelichtende vectordiagrammen zijn ge
schetst in fig. 5. (Zie ook hoofdstuk II).
3. Een gelijkrichter voor een plaatstroomapparaat laat, bij de
spanning van de transformator slechts gedurende een gedeelte

(
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van de periode stroom door, omdat alleen stroom doorgaat ge
durende de tijd, dat de transformatorspanning grooter is dan de
spanning aan de condensator, die aan het begin van de afvlakinrichting staat.
Een en ander is voorgesteld in fig. 6. Hierin stelt ec de condensatorspanning voor. Van
de wisselspanning zijn resp.
de helften e1 en e2 van de
periode beurtelings werk
zaam, waarbij dan de
=rec
—» n
stroomen i1 en u moeten
worden geleverd. De oogene,
blikswaarden nx en n2 van
liet geleverde vermogen
K>
zijn das te berekenen. Het
O
O
gemiddelde van nx + n2
over een geheele periode
van de aangelegde wissel
spanning is dus ook te
berekenen en dat is het
vermogen dat de transfor
mator moet kunnen leve
ren.
4. Soortgelijke bereke
ningen komen voor bij.
h.f. generatoren met tri
oden, wanneer het nuttig
Fig. 6
effect wordt berekend. De
plaatstroom bij een genercerende lamp verandert periodisch, maar niet sinusvormig, de
anodespanning verandert sinusvormig. Om het afgegeven ver
mogen te berekenen moeten
nu de volgende waarden
C.in.
€
worden vastgesteld (zie
fig. 7). In de fig. is ea het
verloop van de anodespan
ning gedurende 1 periode;
ia dat van de plaatstroom;
:
E6 is de batterij spanning.
Eerst wordt nu de ge. middelde plaatstroom Iam
~ * bepaald. E&./am is dan het
i
T ■
door de batterij geleverde
vermogen. Daarna wordt
Fig. 7
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bepaald het door de lamp gedissipeerde vermogen d.i. de ge
middelde waarde van na = ca ia. Het verschil van het door de
batterij geleverde vermogen en de anodedissipatie is het door de
trillingskring opgenomen vermogen.
Van een lampzender werden voor de oscilleerende lamp ge
durende een periode, telkens met een tijdsverloop van 1/12 periode
de volgende waarden van de anodespanning vastgesteld: 4000,
5500, 6600, 7000, 6600, 5500, 4000, 2500, 1400, iooo, 1400, 2500,
4000 volt. Tevens werden op de genoemde tijdstippen de volgende
waarden van de plaatstroom vastgesteld: o, o, o, o, o, o, o, 100,
180, 160, 180, 100, o m.A. De batterij spanning is 4000 volt. Hoe
groot is het door de trillingskring opgenomen vermogen?
De gegeven waarden kunnen tabellarisch worden geordend:
Tijdstip

O

_T_T_T 1 51 T 7T 2T 3T 5T T
12

6

4

3

12

2

12 3

4

6

T

12

4000 5500 6600 7000 6600 5500 4000 2500 1400 1000 1400 2500 4000 volt

ea

0

ia

“*=«„‘<2

0

0

0

0.

0

0

0

0

100 ISO

160

180

100

0

inA.

0

0

0

0

0

250 252

160

252

250

0

watt.

ioo + 180 + 160 4- iSo +JQQ _ ,,q m s
Nu 1S Iam = ~
72
= 6o X 70—3 A.
Het door de batterij geleverde vermogen is dus:
. Nb = Eb. lam = 4000 X .60 X 70—3 = 240 watt.
Het gemiddelde door de lamp gedissipeerde vermogen is:
Nd =

^ Md

250 + 252 + 160 + 252 + 250

=----------------------------------------------- 10d
72
m
Het door de trillingskring opgenomen vermogen is dus:
Ni = Nb — Nd = 240 — 705 = 135 watt.
In het voorbeeld is T de tijdsduur van x periode, m het aantal
gelijke tijdsdeelen, waarin de periode is verdeeld.
5. Van een wisselstroom werden telkens met gelijke tijds
verschillen gelijk aan 1/12 periode de volgende oogenblikswaarden
gemeten: o, + 7, + 9, + 10, +9, +7, o, —2, —3, —3, 5,
— 3, —2, o. Hoe groot zijn de amplituden van de eerste en de
5e harmonische ?
Volgens tabellen vinden we voor de eerste harmonische:

6^! = o + 7 x 0,500 + 9 x 0,866 + 10 x 1,000 + 9 x o,S66 +
7 x 0,500 + o —- 2 x (— 0,500) — 3 x (— 0,866) + 3,5 x

!

I
i
■

ii

F

21

(— i.ooo) — 3 X (— 0,866) — 2 x (— 0,500) — o = 0,500
(7 + 7 + 2 + 2) + 0,866 (94-9 + 3 + 3) + 1,000 (10 + 3.5)
= 9 + 20,784 + 13,5 = 43.284.
a1 = 7,214.
Verder vinden we: 6b1 = o. De amplitude van de eerste har
monische is dus A1 =
+ 6X2 = a1 = 7,214.
Voor de 5e harmonische vinden we:
6ah = 1,716
a5 = 0,286
A5 = 0,286
6bh = o
b5 = o
6. Hoe groot is de impedantie van een luidspreker met een weer
stand van 2000 ohm en een zelfinductie van 2 henry bij een fre
quentie van 3000 per/sec. (Examen Radiotechnicus N.B.R.
Juni 1927).
Antw. 38000 ohm.
7. Men heeft een sperkring afgestemd op 1950 meter. De kring
bestaat uit een spoel van 200 /<H en parallel daaraan een conden
sator. Bereken de capaciteit van den condensator. Gedraagt de
kring zich voor 1600 meter als een zelfinductie of als een capaciteit,
en hoe groot is de equivalente zelfinductie of capaciteit? (Examen
Radiotechnicus N.B.R. Dec. 1927).
Toelichting: de frequentie van de trilling is te berekenen uit
300 X jo°
- wanneer 7. de golflengte in meters is. Zie ook
/ =
Antw. C = 3400 /.if-iF] C’ = 1723 fi/xF.
hoofdstuk II.
8. Men wil zelfinductie en weerstand van een smoorspoel be
palen. Daartoe wordt de smoorspoel in serie met een wisselstroom
vol tmeter aangesloten op een net van 120 volt, 50 per/sec. De
meter wijst dan 52 volt aan. Bij maximale uitslag van de meter
(150 volt) is het eigenverbruik 10 mA. Vervolgens wordt de smoor
spoel in serie met dezelfde voltmeter doch bovendien met een
weerstand van 4000 ohm op het net aangesloten. In dit geval wijst
de meter 48 volt aan. Hoe groot zijn zelfinductie en weerstand
van deze spoel? (Examen Radiotechnicus N.B.R. Jan. 1930).
Toelichting: Weerstand meter Rm te berekenen en daaruit bij
de aanwijzingen resp. stroomen ij en I2. Weerstand spoel Rx,
Zelfinductie L. Dan is:
ij (Rx + Rm + joiL) = 120
. I2 (Rx + Rm + 4000 + j(oL) = 120
Hieruit Rx en L te berekenen. Denk aan nominale waarden!
Antw. L = 41,3 H; Rx = 8000 ohm.
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9. Een genereerende lamp werkt met een batterijspanning van
2000 volt. Gedurende een periode van de trilling werden, telkens
met gelijke tijdsverschillen, de volgende waarden van de anodespanning vastgesteld: 2000, xioo, 470, 200, 470, 1100, 2000, 2900,
333°» 3800,3330,2900,2000 volt. Eveneens werden op de genoemde
tijdstippen de volgende waarden van de plaatstroom vastgesteld:
26, 161, 179,5, 155, 179,5, 161, 26, o, o, o, o, o, 26 mA. Gevraagd
wordt te berekenen: de aan de trillingskring afgegeven energie en
de amplituden van de harmonischen t.e.m. de vijfde van de
periodisch veranderende plaatstroom.
Antw. Nt = 93,16 watt; Ax = 104,6mA; A» — 15,9 mA;
A2 = 28,1 mA; A4 = 17,9 mA; /15
4,42 mA.

HOOFDSTUK II.
GESLOTEN TRILLINGSKRINGEN.
Een gesloten trillingskring is in het algemeen opgebouwd uit de
serieschakeling van een spoel met zelfinductie L, een condensator
met capaciteit C en een weerstand R.
I n een dergelij ke kring kunnen twee soorten i------------------trillingen optreden:
J
a. de vrije (rilling, met een frequentie en
demping die afhangen van de electrische g
grootheden der onderdeden, waaruit de
C
kring is opgebouwd;
i
b. de gedwongen trilling, met een frequen- P R
tie, gelijk aan die van een, van buiten af, 5
in de kring geïnduceerde e.m.k. De demping V
hiervan wordt bepaald door de electrische
L
Fig. 8
eigenschappen van de kring.
Vrije trilling. Maken we gebruik van de
complexe voorstelling van wisselstroom grootheden, dan is, bij
een wisselstroom / het spanningsverlies in de verschillende kringonderdeelen van figuur 8:
VL = /. jü)L
Vn = I R

vc = — i -L
co C
De totale spanning in de gesloten kring moet, volgens de wet
van Kirchhoff, = o zijn, dus:
R + j ("L

o

(i)

Dit is alleen mogelijk voor een zéér bepaalde frequentie co0.
Indien in de keten geen ohmsche weerstand aanwezig is, dan is:
co o

(2)
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of:
/o

i
2 71

(3)

Wij noemen dit de eigenfrequentie der ongedempte trilling.
Is wél weerstand aanwezig, dan is:
R2
(4)
2 n \ LC
4IS
Een eigenfrequentie is niet aanwezig, m.a.w. de kring is aperodisch als
R> 2

*-

(5)

Een eenmaal opgewekte trilling zal — zoolang niet voldaan is
aan formule (5) — in de
eigenfrequentie (ƒ<*) uit
slingeren met steeds klei
ner wordende
stroomamplituden tengevolge van
f.\
verliezen in weerstand,
if\
.n
\ . >I
\
diëlectrica, enz. De trilling
\
\
i\ y r< i\ y
is dus gedempt.
1
»
/ \
//
I \ V
Aan het begin van de
\ /
\ I
eerste
condensatorontlaI
I
\
\ 1
If >
1
\
ding is de spanning == E0
/
V
\ /
v>
en de stroom = o. Deze
I
/
laatste loopt op tot de
%
\ I
maximale waarde I0 op het
I
tijdstip, waarop de span
Ao
ning = o is. Af te leiden
valt, dat, ten tijde /, de
Fig. 9
oogenblikswaarde van de
stroom bedraagt:
1

1

uu:

I

1

I

f

/o

(6)
1
sin (p sin o)d t. e — al
en de spanning in een der kringelementen.
e = Eo sin (o)dt + (p). e —at
(7)
stn (p
Hierin is rp de fasehoek tusschen stroom en spanning en od de
cirkelfrequentie der vrije gedempte trilling. De tijd t wordt ge
rekend vanaf het moment der hoogste condensatorlading.

f

l

j

\
;
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Voor twee op elkaar volgende perioden, dus met een tijdsinterval
T = /2 — tx = de trillingstijd, is de verhouding der stroom-’
amplituden gelijk aan:
Io
h
eaT
(8)
h ~ I, ~
De factor « noemen wij de dempingsfaclor van de kring. Zij is
gelijk aan:
R
O =
(9)
2L
Wij kunnen dus de gedempte vrije trilling uitdrukken in de
ongedempte als volgt:
COd = V «o2 — «2
(IO)
De demping veroorzaakt een frequentieverlaging. In de meeste
gevallen is echter «02 >> o2, zoodat bij benadering:
0)(l

= U)q =

(II)

Vl. c

Uit formule (8) volgt nog:
ig-^- = igi1-igi2 = ciT = d

(12)

Wij noemen ó het logarithmisch decrement der trilling.
Blijkbaar is:
R
71
ó = R T_ R 2n
7l' wdL
m
2 L'
2 L OJ([

(13)

De factor m = —jr~ is de kwaliteitsfactor van de kring. Hier
op komen we nog nader terug.
Uit formule (6) volgt nog, dat na een tijd t =
van de oorspronkelijke waarde op
tr —

de amplitude

X die waarde gekomen is.

i
‘

(14)

is de relaxatietijd van de kring.
Het aantal trillingen dat optreedt in de relaxatietijd, bedraagt:
nr

tr

I

(15)

iS
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Gedwongen trilling. Op een gesloten trillingskring werkt een
wisselspanning:
(16)
e = E0 sin («/ + <p) • •
De daarbij optredende stroom is:
i = I0 sin ojt........
(17)
We kunnen de volgende betrekking afleiden:
IR+jl (»L -G) = E
(xS)
o) G/
E
I =
(19)
R j(wL
De kringimpedantie is gelijk aan:
Z = R + jX

= )/ R2 + ( o) L

—-V

(20)

i

i

OJ Cf

en de faseverschuiving tusschen E en I:
o) L — —~
(21)
o) C
tg <P =
R
De werkelijk in de kring optredende spanningen en stroomen
zijn gelijk aan de som van die
n n n n
der vrije en gedwongen trillin
gen. De vrije trilling sterft gelei
delijk uit. De resultante groeit
aan van o tot het maximum der
gedwongen trilling. Het gedeelte
A—B (fig. 10) noemen we aanlooptrillmg. — Deze duurt langer
o
naarmate de vrije trilling minder
snel is uitgepüt, m.a.w. naarmate
de demping geringer is. Het
spreekt vanzelf, dat wanneer
een wisselende e.m.k. met ver
anderlijke amplitude in de kring
geïnduceerd wordt, de kring in
staat moet zijn deze variaties te
3
A
volgen. Is de aanlooptijd te
groot, dan zullen de wisselingen
Fig. 10
worden afgevlakt; d.w.z. de amplitudevariaties in de kring zijn kleiner, dan wanneer de dem-

f
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ping grooter zou zijn. Deze kwestie hangt nauw samen met de
selectiviteit, (zie fig. n)
0£/nDuc£inoe. f M /r
AHPL !TUD£ V£_Rl OOP
"* TRlLUfTQS/r/ttrtQ

N •

s
NV

'

o

/ .^

Fig. 11

Resonantie. We kunnen het begrip resonantie verschillend
definieeren, nl. door te onderscheiden: fasenresonantie, stroomresonantic en spanningsresonantie.
i Fasenresonantie. Deze treedt op bij de frequentie waarvoor
(p — o; dus
(22)

(orf = co0

(23)

De fasenresonantie-frequentie is gelijk aan de eigenfrequentie
der vrije ongedempte trilling.
2 Stroomresonantie. Hierbij is de stroom maximaal, dus Z
minimaal.
Ook thans is:
(ürs — %

(24)

3 Spanningsresonantie. a. Spanning over L maximaal:
(o L
VL = I co L = E

]A2+ (^-^c)2

(25)
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In dit geval is:
«>rL = w0

V—v-.......

(26)

I ----2 ------ 5«o“

Mits o)02 >> 2 a2 is bij voldoende benadering
£>. Spanning over C maximaal:
Fc =

4=^

ovl

= «0

J

to C

]/i?2 + (co Z.

dus (Orc = (JJQ 's/ co02 — 2 et2 ............
Blijkbaar is; (orL X (orc = «o2
Is voldaan aan de voorwaardeR2 << 2

> CV

(27)
(28)

i
en dat is voor

hoogfrequent-doeleinden praktisch steeds het geval — dan is de
optredende spanning aan zelfinductie of condensator bij resonantie:
1
E = El — Ec = E ^ = E
(29)
(o0 C R
De factor —^ wordt wel eens versier kingsfaclor m van de
R
kring genoemd, omdat blijkbaar de spanning over spoel of conden
sator m x zoo groot is als de geïnduceerde e.m.k. Omdat deze
factor zoo nauw samenhangt met de kwaliteit van de kring (groote
m beteekent kleine a) noemen wij haar liever de kwaliteitsfactor m.
Vl = Vc = ni E
........................... (30)
Dus:
Resonantiekromme. Bij de resonantiefrequentie zijn stroom
en . spanningen maximaal.
S
Aan weerszijden van deze
frequentie nemen beide groot
heden meer of minder snel
af. Geven we het verband
tusschen E of I en co gra
fisch aan, dan ontstaat een
kromme zooals in fig. 12 is
geteekend. Dit is een resonan
tiekromme.
Voor een willekeurige fre
Wj
0$
Ofg
quentie co, is blijkbaar de
Fig. 12
condensatorspanning, uitgedrukt in de geïnduceerde e.m.k.:

!

:

|

;
i

f
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Ei =

E

J
0)q C

R + j (rol

(31)

rc)

Nu is w = coa + A ro - w0 (7 + 4^) , dus:
'

co L

(O0 '

d oA

, C - L ®a (*

oj0

J

'

C-(■ + v)

en -i = L oj02, terwijl, mits d a> < < w0,:-----——
O

Aco

= 1—

1 H-------

d co
w0

«o

Bij benadering kunnen we dus schrijven:
co L —

I

T

TT — 2 E

co C
Formule 31 wordt nu:

A (x>
cüq

u

eo0

d/

= 2 L COq —TT

/o

E

E1 = 7?
=

(32)

(33)

2 W

y ^0
(/+ƒ 2

of, in reëele waarde:
Ei =

E„

Y*+4 (4f)

(34)
2

Deze formule geldt, zoolang d co < < co, wat voor golflengtes,
kleiner dan 2000 m. praktisch altijd het geval is. In geen geval mag
d ƒ > 20000 zijn.
Selectiviteit. Selectiviteit is een begrip, dat maar al te weinig
scherp gedefinieerd wordt. Een kring bezit een hooge selectiviteit,
wanneer een goede „selectie” onder diverse trillingen mogelijk is,
d.w.z. wanneer we die frequentie daarin kunnen opwekken die
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we wenschen, zonder dat andere frequenties, die we kunnen
missen, daarbij storend werken.
De resonantiekromme moet dus steil en smal zijn. Voor de ont
vangst van gemoduleerde trillingen is de minimale breedte der
kromme echter aan grenzen gebonden, daar een gemoduleerde
trilling een zekere frequentieband beslaat, welke bij omroepzenders ± 5000 perioden breed is ter weerszijden van de resonantiefrequentie.
De selectiviteit is te definieeren als het quotiënt van resonantiefrequentie «0 en frequentieverandering ó oj, noodig om de spanning
over de condensator van de kring te reduceeren tot 1/10 van de
resonantiespanning. Dus:
S = —

d f [Ei = o.z Eq)

= 0.2 m = 0.2

0JQ E

1
= 0.2 -ït

R

(35)

&

i
I

Deze formule is bij benadering geldig, zoolang 4 m2
> 1. Dit is praktisch echter altijd het geval, daar nog bij E1 =
0.1 Eq:
/o
Aƒ
= 5
/„
0-2 A ƒ Zo
dus 4 m2

ffl-

ioo,

waartegen 1 zonder eenig bezwaar

kan verwaarloosd worden.
Wij merken hierbij op, dat S een &mzggrootheid is. De selec
tiviteit wordt ook wel eens gedefinieerd als de verhouding -jPbij een bepaalde verstemming ƒ buiten resonantie. Hieruit volgt
dan:
4 71 A f L
(36)
SA ƒ =
R
Deze grootheid is geen constante voor een bepaalde kring, doch
zij verandert met de verstemming buiten resonantie. Een bezwaar
is ook, dat SA/ geen. kring — doch een s^oe/grootheid is, die
bovendien alleen dan uit formule 36 mag worden afgeleid indien
5.000 < A ƒ < 20.000 en m > 300. Vooral aan deze laatste eisch
is zeer bezwaarlijk te voldoen.
Resonantiebreedte. In overeenstemming met de definitie voor
de selectiviteit, definieeren we de resonantiebreedte als het verschil

•;

3i '
der twee frequenties, waarbij de spanning over de condensator
= Vio x de resonantiespanning. Aangezien:
5 = —
A ƒ (El =
is dus de resonantiebreedte:
2f
B = 2A/=y =

= 0.2 m,
O.I Eq)

/o

R
= -r.6 "X"= 3-2 « . .(37)

Wij zien hieruit, dat B onafhankelijk van de frequentie is
(behalve, indirect, door R!) doch uitsluitend gegeven wordt door
de spoeldimensies.
Onder relatieve resonantie breedte verstaan we:
B
2
10
b = -f- = -«- = — = 10 R
(38)
f0
b
m
Evenals de selectiviteit is dit een kringgrootheid.
Voor elke kring is:
b x S = 2 = constant
(39)
Voor een kring met constante L en variabele C kunnen we nog
definieeren:
/
JL.

£

L

yo

V 7i e ^

c

's

4

Q

Fig. 13

.4fstembreedte:
5c

= 20 R CQ

waarin C0 = de capaciteit bij resonantie.

■(40)
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Relatieve afstembreedte:
bc =

2AC
Co

20
—

m

— 20 R

(41)

dus: bc = 2 b
(42)
Parallelschakeling van L, C en R. Te bewijzen is de aequivalentie der beide kringen a. en b. van fig. 13, mits:
co2 L2
L
(43)
7 ~ R ~ R C
L
of R =—~
(44)
rC
Uitgaande van kring a. vinden we:

kr

+

/ = 7l4-^2 + ^3==: E (
dus voor kring, b geldt:
J— 1

*
)
(oL + o2 L2 + j (O C

I = E

1=

e^-3L

waaruit volgt:
E
L
Z ~ I - RC

1

y

j 4“ 4 wt2

(^) 2

(45)
L

Gaan we uit van een constante stroom I, dan is de condensatorspanning:
Ec = Z I = I
—
1 -RC

1.

]/ 1 + 4 m2 ( -j“)*

(46)
ï>

w

Blijkbaar is E0 = I
de resonantiespanning, en Z0
de resonantie impedantie of blokkeeringsweerstand, dus:
Ec =

Eo

(47)

j/ I + 4 m- ( Af
/

)2
(48)

f
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Deze formule is gelijk aan (34), zoodat we ook parallelkringen
de selectiviteit kunnen afleiden uit:
/o

(49)
J(EC =0.1 E0)
Bijzondere gevallen, a. Af te leiden is, dat indien ook de
condensatortak weerstand bezit, en voldaan is aan de voorwaarde
S =

7 ~r = 0.2 m.

El = Rc

(50)

de impedantie van de kring gelijk is aan:

£ = l/A = Rl = Rc,

(5i)

onafhankelijk van de frequentie.

-n

dan is voor frequenties,
Is Rc = O en Rl
veel kleiner dan de resonantiefrequentie (co2 LC << 1) eveneens:
b.

z = ]/-L = rl

(52)

Parallelkring, gevoed door generator met inwendige
weerstand. Uit oogpunt van selectiviteit (niet uit oogpunt van

o//*

n

n

Ri

l

' i?

7Fï
ft

L

£ 4=
c

c

L
a

h

c.

Fig. 14

versterking! — Zie versterkers) kunnen we de inwendige weerstand
Ri beschouwen als parallel te staan op de afstemkring. Dus is Ri te
co2 L~.

vervangen door een extra kringweerstand —^— De totale weerstand wordt dan:
3 Radio-Techn. Vad.
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o ro

R’ = R +

(53)

Ri '
en de kwaliteitsfactor der geheele schakeling:
m' =

m

m

(OqL

L2«2 _
R + Ri

R
i + ,n~

Z. w

x +

S

Evenzoo S’ = 0.2 m' —

(54)

(55)

R
1 + m' “rT

Faseverhoudingen in parallelkringen. Zoolang R <<<o L is
de impedantie te schrijven als:
Z =

L

j co L
(j — o)2 L C) -f- j R oj C

■

(56)

o

c=r g8 b

Q

k

Q

i

1

R

a

h
Fig. 15

Door te stellen:
Z =

j ab
a + jb

(57)

kunnen we de parallelkring vervangen door een aequivalente kring,
bestaande uit een weerstand a en een zelfinductie parallel als b
positief is en uit een weerstand en een capaciteit parallel als b
negatief is. (zie fig. 15)

.
«
!

1

i:1
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Dit uitwerkende vinden we:
L
a =
RC
b = —

A co = (co — co0) < < eo0 . . (58)

co2 L

(59)

2A

Wij zien dus, dat 6 positief is, als A co negatief is, dus voor
frequenties onder de resonantiefrequentie. De kring werkt dan als
een weerstand R' =

met een zelfinductie
co
L’ = — —- L
2 A co

parallel. Voor frequenties
boven de resonantiefrequentie
staat parallel op de weerstand
R’ een capaciteit:

c- =

co

j-

r

O /'

o L

c

fV

(6i)b

We kunnen in plaats van
de parallelschakeling van L
en 2? ook een aequivalente
serieschakeiing vinden (fig. 16)
Dan moet voldaan zijn aan:
R" =
L” =

(60)

;?*

T

h

a

Fig. 16
co2 V2R’
CO2 L’2 + R '2
co L’
*2 + R’2

(62)

(63)

Evenzoo voor de capacitieve schakeling:
R”

C" =

(64)
co C R’

(65)

Wordt in een parallelkring een e.m.k. geïnduceerd met toe
nemende frequentie, dan gedraagt deze kring zich aanvankelijk
als een zelfinductie, die geleidelijk toeneemt tot oneindig groote
waarde bij resonantie, met parallel daarop een weerstand
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L
= -rc Daarna gedraagt de kring zich als een lekke condensator
met een capaciteit die geleidelijk grooter wordt.
Wordt de kring afgestemd op een constante frequentie, dan zal
bij een te kleine C (dus te groote «) de kring capacitief werken, bij
te groote C inductief.
Reactantiediagrammen. Waar wij blijkbaar een gedempte
parallelkring kunnen vervangen door een ongedempte, waarop
parallel een weerstand
kunnen wij het karakter van de
kring, in plaats van aan de hand van meer of minder ingewikkelde
formules, beter — en dikwijls nauwkeuriger — nagaan door middel
van reactantiediagrammen.
Een reactantiediagram geeft het verband aan tusschen de
X,jwL
CU

________ lV

Fi". IS

reactantie X — b (formule
59) en de frequentie cu.
Zoo stelt fig. 17 het reactan
tiediagram voor van een con
densator. De reactantie hier
van is negatief, het diagram is een gelijkzijdige hyperbool.
Voor een zelfinductie vinden wij een lineair diagram, daar de
reactantie van een spoel recht evenredig met de frequentie ver
loopt (fig. 18).
Bij een seriekring van zelfinductie en capaciteit is de totale
reactantie gelijk aan de algebraïsche som van die der beide onder
deden. In fig. 19 is dus X voor elk punt gelijk aan w L —\~Q' *n
punt P is X = o, dus geeft P de resonantiefrequentie aan. Beneden
die frequentie is de seriekring capacitief, erboven inductief.
Bij een parallelkring mogen we beide reactanties niet bij elkaar
opstellen, doch wel de omgekeerden daarvan of susceptanties. Voor
de spoel is de susceptantie:
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i

d.i. een hyperbool X
t/

en voor de condensator:
-i-= w C; d.i. een rechte lijn.
Ac

De totale susceptantiekromme wordt dus gelijk- 0
vormig aan de reactantiekromme van fig. 19, alleen
met tegengesteld teeken. We
vinden zoo ~Y~ in fig. 20.
Het omgekeerde hiervan is de
-J
X kromme.
I11 het resonantiepunt P
is X = fSJ.
Willen we ook de weerstand R in rekening brengen, dus het
verloop van Z grafisch bepalen, dan kan dit geschieden volgens
fig. 21.
Immers; als
L
r =
RC

x

V

1

p

De verticale as is de
j-as, de horizontale de
reëele. Passen we op
deze laatste een stuk
O A af, zóódat:
OA =

■J

1

Z~ j X+ R
\

o

1

is

RC
L

Natuurlijk moet dit
op dezelfde schaal ge
schieden als “y- • Door A trekken we een lijn evenwijdig aan
de j-as. Dan is bij een willekeurige frequentie w, de susceptantie:
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m= iAB
dus -i- = j A~B + O A
zi

-

4£2 + 0.42 = 0 5
Evenzoo vinden
we voor a>2

\

= OC.
Z*
Door O A, O B,
O C, enz. om te
cirkelen naar de
-f j- as en de
aldus verkregen
punten A', B',C’,
evenwijdig aan de
co-as te verplaattot lood
sen
recht boven o>0, <olt
o)*,, vinden we de
punten A", B", C"
van de conductan-

\

c

C•

3

il

i

T

H
L

Fig. 21

tiekromme -y . Het omgekeerde hiervan is de impedantiekromme,
welke overeenkomt met de resonantiekromme.
Een bijzondere schakeling, die ook in radioschema’s dikwijls
toepassing vindt, is die van fig. 22. De L —C kring is hier niet
rechtstreeks met de generator
(bijv. een lamp) gekoppeld, doch
A
via een seriecondensator Cv Het
reactantiediagram toont fig. 23.
/
X is de reactantie tusschen A en
B. Blijkbaar zijn er twee resonantiefrequenties. Bij de ééne, P, is
L
X = o en bij de andere, Q, is
X = 00 . Bij P hebben we ldaar
blijkelijk te doen met serieresoB
nantie van C1 met de resulteeFig.
22
rende zelfinductie van de L — C
kring. Naarmate C, kleiner is
komen P en Q dichter bij elkaar te liggen.
Beschouwen we de spanning over de condensator, dan zal deze

e

;
;
:

r

\
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zoowel bij P als bij Q een maximum vertoonen. De resonantiekromme zal dus ongeveer verloopen als in fig. 24. (Zie ook ge
koppelde kringen).
Golflengten en kringconstanten. Hoewel in stroomkringen
bezwaarlijk van golflengte kan gesproken worden, wordt toch
dikwijls de vraag gesteld een kring te berekenen voor een bepaalde
golflengte. Dit wil dus eigenlijk zeggen een kring voor een fre-

p <?

IV

Fig. ‘24
■J

quentie, welke overeenkomt
met de golflengte van een
aethertrilling met dezelfde
frequentie. De golflengte is gelijk aan de afstand die één
trilling aflegt gedurende den trillingstijd. Dus:
voortplantingssnelheid
J.JO8
golflengte ). =
meter ___(66)
aantal perioden
f
3'10*
r
/. = —---- = OJT.IO8
Lh Cf
(67)
(ü/2u

1/

Drukken we L in ^ H en C in /.(, F uit, dan is:
l = 1885 / L IXH. C (AF

(68)

Vraagstukken
1. Een spoel bezit een zelfinductie = 2000 H en bij /0 = 150
kiloperioden een hoogfrequentweerstand R/0 = 20 Q. Deze weer
stand neemt met de frequentie toe volgens onderstaande formule:
Rf = Rfo

ar
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De spoel vormt met een variabele condensator een parallel kring, die achtereenvolgens wordt afgestemd op 1071 en 1875 meter.

I

Gevraagd, wordt:
a. Hoe groot is in beide gevallen C, «, m, S, B, Bc en Z0?
b. Hoe groot is in beide gevallen de rondgaande stroom in de kring,
als de wisselstroom, die de parallelkringvoedt,2 m A bedraagt.
c. Als de kring gevoed wordt door een generator met een inwendige
weerstand = 20.000 G, hoe groot is dan m, S en B van de
schakeling ?
d. Hoe werkt de kring, afgestemd op ioyi M, voor frequenties
overeenkomende met 1030 M en 1100 M?
Antwoord.
a. Allereerst bepalen we ƒ, oj en R:
;.j = ioyi Meter: fx = 3-ïo* = 2S0.000; oj1 — 2 rc f1 = i,yó.io'i
ioyi

1:

'
1
i
•:

51 o.

Rh = 20
Cx vinden we uit formule (68):
C1

2 1

T

doch ook, en eenvoudiger uit:
1
1
C1 ~ co* L~ I ■{/(F.I0X~.2000.10—'

Farad

C1 = iy2 f.t /(. F.
Dempingsfactor a1 =

(form.

= 12.800.

2 L 4.10-3
jL
i,y6.ion.2.io—
Kwaliteitsfactor m1 = —
=
51

9)

66.3 (

„

13)

Selectiviteit S± = 0.2 m = 13.3

(

„

35)

Resonantiebreedte B1 = 3.2 «x = 41 kiloperioden

(

„

37)

20
Afstembreedte Bc 1 =
( »
C1 = 32 pi* F
m,
L
2000
Resonantie230.000 ( „
Zq ! —
impedantie
R C ~ 31.1y2.10~' ~

40)

47)

;
i-

4i
3 JO8
/.o = 1S73 Meter : f2 = Js~J= 160.000 \ co 2= 2 71 f2 = jo°
24 o

.ft/2 = 20

1
J012.2000.10—5

ft)22 Z.

ft2

F = 500 /<. /t F

—— = 6000
4-io J

= 2~L =
w2 =
fto

^

S2 = 0.2 w2 = j6.6
ft2 = J-2 «2 = 19 kiloperioden
Fe 2
Z0 2 =

20 C2

= ^o ,ut«, F.
= 167.000 Q

We zien dus, dat, hoewel de resonantiebreedte nog minder dan
de helft bedraagt van die bij 1071 M., de afstembreedte bijna
2l/2 X zoo groot is. Voor de beoordeeling van storing tusschen
twee zenders met weinig verschillende frequenties is de resonanliebrecdte alleen maatgevend.
b. Deze vraag is niet rechtstreeks in de voorafgaande theorie
behandeld, doch het antwoord is hieruit wel af te leiden.
Immers, noemen wij de stroom, die de kring voedt, I, en de
rondgaande stroom Ic, dan is:
Ec — I Zq
j
Ic
7
r
dus —j- = Z0 co C =

Ic
co C
E

l

co L
. co C = -TTft

= m.

Bij de parallelkring geeft tn blijkbaar de stroomversterking aan.
Voor ?.1 =• 1071 is dus Ic = 66,3 I = 133 m A.
= 166 m A
= 1875 is dus Ic = S3I

en Voor
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c. Evenals bij de vorige vragen kunnen we alles direct uit de for
mules halen:
De kwaliteitsfactor wordt, onder invloed van de inwendige
weerstand van de generator, Ri, :
m

m' =
1

(formule 54)

m- -55-

Ri

voor ioyi meter wordt dit.
66,5
vii =

5i

1 + 66,5». 20.000
Voorts: SJ = 0,2 m’ = 1,09
=

66,5 _
1^2 ~
(formule 55)

= Y^g = 612 kiloperioden

UitMeze waarden blijkt nog, dat een hooge kringimpedantie Z0
nog* niet altijd samengaat met een kleine resonanticbreedte.
Eigenlijk gaan bij de groote
de formules al niet voldoende
nauwkeurig meer op.
d.

?.x = ioyi m, fi = 280 kiloperioden, (o1 = i,y6.io°
^ = 1050 m, /3 = 285
„
, w3 = 1,8.10°

A /3 = + 5 k.p„ A "3 = 3i,4 k.p.
A4 = 1100 m, /4 = 273 kiloperioden, co3 = i,y05.10°

A f* = — y k.p., A

5

= — 44 k-p'

Uit de formule’s 58. en 59. vinden we, voor A = 1050 m.
co2 L
2 Aw

6 =

—

J,52.J012.2.J0—1
6,28.104

= — J03.500

co is positief, b negatief, dus gedraagt de kring zich capacitief:
2 A ® r _ 6,28.104
iy2 = 6 ac jtt E.
C' =
— 1,8.100
Ct)
Voor A =

jjoo

;

f» vinden we:

b = —

i,yo52.io12.2.io—i
— 5,5. jo 4

= -f 64.000

•1
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en L’ = —

(ü

2 Aw

L =

64.000
= 37-500 n H.
i,705.100

De parallelweerstand op C' of L’ blijft natuurlijk = 230.000 ü.

2. Met een spoel van 60 ^ H wil men een zee fkring samenstellen
voor 600 m. Bereken C. Hoe groot wordt de Z in afgestemde
toestand als de kring in serie met de antenne staat en R = 20 Q.
(Examen Radiotechnicus, N.B.R. — Juni 1927)
C = 16 go ia F
Antwoord:
Z = 1780 Q.
3. Een trillingsketen heeft L = 2000 ,a H, C = 500 cm. Hoeveel
weerstand moet ingeschakeld worden om deze aperiodisch te
maken ?
(Examen Radiotechnicus, N.B.R. — Dec. 1927)
Antwoord'. R — 3800 Q
4. Men heeft een sperkring afgestemd op 1950 m, bestaande uit
een spoel van 200 /a H en een condensator. Bereken de conden
sator. Gedraagt de kring zich voor 1600 m als L of als C, en
hoe groot is die L of C?
Examen Radiotechnicus, N.B.R. — Dec. 1927)
(vgl. ook het hoofdstuk der wisselstroomtechniek)
Antwoord:

C = 5400 jti ia F
C’ = igio /t ,u F

5. Een sperkring met een zelfinductie L en een capaciteit van
175 /a /a F is afgestemd op 1250 m. De h. f. weerstand in die kring
is 20 ohm. Hoe groot is de golfweerstand? (Een o.i. onjuiste
benaming voor de resonantie-impedantie; de golfweerstand is
een grootheid uit de kabeltechniek). Hoe groot is de weerstand
voor de rondgaande wisselstroomen in die kring? Hoe ziet het
reactantiediagram er uit voor frequenties van o tot ro° perioden
per seconde?
(Examen Radiotechnicus, N.B.R. — Juni 1928)
Antwoord: a.: ZQ = 715.000 Q
b. : R = 20 £>
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6. Een vliegwielkring bestaat uit een spoel van 200 ,a H en een
condensator van 200 ,11 F. Wat is de eigengolf van deze kring?
Gedraagt deze kring zich voor een golflengte van 500 M. als
zelfinductie of als capaciteit? Hoe groot is de waarde als zelfinductie of als capaciteit?
(Examen Radiotechnicus, N.B.R. — Aug. 1929)
Antwoord: a. /.0 = 377 M
b. als zelfinductie
c. L‘ = 300 /c H.
Zie ook nog het hoofdstuk over wisselstroomtechnische vraag
stukken met uitgewerkt voorbeeld.

HOOFDSTUK III.
OPEN TRILLINGSKRINGEN.
Stralings'weerstand. In tegenstelling met de gesloten trillings
kringen zijn de open trillingskringen zoo ingericht, dat de uitstraling
van energie in de ruimte zoo groot mogelijk wordt. Dit wordt
bereikt door de ruimte waarin electrisch of magnetisch veld of
allebei werkzaam zijn een zoo groot mogelijke uitbreiding te geven.
De energie, die in de vorm van aethergolven in de ruimte wordt
uitgestraald, wordt onttrokken aan de energie, die in de trillingskring voorhanden is. Van deze uitgestraalde energie wordt reken
schap gegeven door een fictieve weerstand in de trillingskring,
waarin dan zooveel energie zou worden gedissipeerd, als in wer
kelijkheid wordt uitgestraald. Deze fictieve weerstand wordt
stralingsweerstand genoemd. Is de effectieve stroomsterkte in de
trillingskring dus Ic ampère, de stralingsweerstand Rs ohm, dan
is de stralingsenergie dus:
Ns = Ic2 Rs walt

(i)

Trillingskringen worden „open” gemaakt door óf de capaciteit
óf de zelfinductie over een zoo groot mogelijke ruimte uit te
breiden. In het eerste geval spreken we van capacitieve antennes
in het tweede van inductieve antennes.
Capacitieve antennes. Bestaat de antenne uit een verticale,
geaarde draad, zoodat de antennecapaciteit a.h.w. opgebouwd is
uit de capaciteit van de diverse deeltjes van de draad t.o.v. aarde
en denken we in deze draad een wisselstroom, die overal dezelfde
sterkte heeft (uniforme stroomverdeeling over de geheele antennelengte) dan is de stralingsweerstand gelijk aan:
h2
(2)
Rs = 15S4 j2 olim,
wanneer h = hoogte van de draad in meter en ?. = golflengte in
meter van de uitgestraalde energie.
De stroom kan echter in werkelijkheid-niet uniform zijn over
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de geheele lengte van de antenne. Denken we de antenne in kleine
stukjes verdeeld (fig. 25a), dan is de stroomsterkte aan het begin
van zoo’n stukje grooter dan aan het einde, omdat een deel van
de intredende stroom door de capaciteit van dat deeltje afvloeit
naar aarde. We krijgen in werkelijkheid een stroomverdeeling als
voorgesteld door kromme i in fig. 256; aan het einde van de ge
leider moet de stroom nul zijn (ie wet van Kirchhoff). De stralings\
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weerstand moet dus kleiner zijn als uitgedrukt door (2). Toch wordt
deze formule gebruikt, maar dan wordt inplaats van met de werke
lijke hoogte met de effectieve hoogte gerekend. De effectieve hoogte
is dan de hoogte die een verticale antenne zou moeten hebben om
met een uniforme stroomverdeeling, gelijk aan de stroom in de
voet van de werkelijke antenne, dezelfde energie uit te stralen
als de gegeven antenne. Deze stroomverdeeling is aangeduid in
de linkerhelft van fig. 25b. De oppervlakten van de gearceerde
deelen moeten dan aan elkaar gelijk zijn. Hieruit volgt:
p=n

£ lp A h
hc =

I

(3)
f

wanneer we de antenne verdeeld denken in n kleine stukjes A K
waarin de stroom als constant is te beschouwen. Bij een bekende
stroomverdeeling over de lengte van de antenne is hc dus te
bepalen uit de oppervlakte van de stroomverdeelingsfiguur (b.v.
door uittellen van het aantal mm2, dat de figuur insluit) en deze
te deelen door de lengte, die de stroom aan de voet van de antenne
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voorstelt. Wij krijgen dan Jic in de schaal, waarop de figuur is uit
gezet.
Is hc de effectieve hoogte in meter, dan is de stralingsweerstand:
Rs = 1584 k~

ohm,

(4)

en de stralingsenergie, wanneer 1 de effectieve stroom aan de voet
van de antenne is:
h 2
Ns = 15S4 -jr I2 watt
(5)
Uit deze redeneering volgt ook
Aonmiddellijk, dat de antennestroom steeds moet worden
gemeten aan de aardkant
y
van het antennesysteem.
j
./
Voor een antenne, bestaan
//
de uit een rechte,verticale
draad van de hoogte h, is de
effectieve hoogte //« = 0,7 h
meter. Willen we de antennehoogte /*, die practisch steeds
is bepaald door de hoogte van
de masten, beter benutten,
dan moeten we de antenne
een horizontaal gedeelte geven,
b.v. door er een f~ of een
| -antenne van te maken. In \\\\\\W''A^\Wx\NXNNNN N
fig. 26 is een | antenne ge
Fig. 26
schetst van de hoogte h.
De stroomverdeeling kunnen we vinden door de antenne ont
staan te denken uit een verticale van de lengte h -f- l, waarvan
het gedeelte / is omgeknikt, zoodat het evenwijdig met de aarde
verloopt. Uit de fig. volgt dan ook, dat de stroom in het verticale
gedeelte een uniforme verdeeling meer benadert. Dat beteekent,
dat de effectieve hoogte van de antenne grooter is geworden, dan
die van de verticale antenne met dezelfde hoogte, "f enr"-antennes
met een behoorlijk groot horizontaal gedeelte hebben dan ook een
effectieve hoogte nagenoeg gelijk aan de werkelijke hoogte.
Bovengenoemde waarden werden gevonden uit een toepassing
van zuiver theoretische overwegingen op practische gevallen.
Pierce1) heeft aangetoond, dat de gebruikte afleidingen niet van
1) G. W. Pierce: „Electric Oscillations and Electric Waves”

r
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toepassing zijn op practische gevallen en berekende de stralingsweerstand voor verschillende antennevormen. De stralingsweerstand is afhankelijk van de verhouding van de golflengte, waarop
wordt gewerkt tot de natuurlijke golflengte (zie pag. 53) van de
antenne en van de verhouding van de lengte van het horizontale
deel tot de totale lengte. Deze verhouding wordt aangeduid door 7.
Voor de meest voorkomende antennevormen geschetst in fig. 27 is
/
De waarde 7 = 0
7 =

h + r

L

L

H

H

V\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\

Fig. 27

geldt voor een verticale antenne. Door /.0 wordt voorgesteld de
natuurlijke golflengte van de antenne, door /. de golflengte, waarop
wordt gewerkt. De door Pierce berekende waarden van de stralingsweerstand zijn samengevat in de krommen in fig. 28.
Inductieve antennes. Bij een inductieve antenne is de zelfinductie van de trillingskring over een zoo groot mogelijke ruimte
uitgebreid. De meest bekende vorm, die als ontvangantenne meer
toepassing heeft gevonden dan als zendantenne is de raamantenne.
Voor een verticaal raam met n windingen, elk met een gemiddelde
oppervlakte van 0 m2 is de stralingsweerstand bij een golflengte
van ?. meter gelijk aan:
= I5S4.

COS2 (p

(6)

COS (p

(7)

en de effectieve hoogte:
hc =

2 7i-n 0
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waarin <p voorstelt de hoek tusschen de richting, waarin de energie
wordt uitgestraald en het vlak van de antenne. Een raamantenne
heeft dus een richtingseffect voor de straling. Van deze eigenschap
wordt bij ontvangst met behulp van een raam gebruik gemaakt,
om de richting te bepalen
van het inkomende signaal
(richtingzoekers).
Antenneweerstand. Be
halve de stralingsweer- „
stand, heeft een antenne I
nog andere weerstanden, ?
die energieverlies beteekenen. De voornaamste ver
liezen zijn wervelstroomverliezen en het verlies in
de weerstand van de gelei
ders, inclusief de aardweers.
stand. Deze verliezen, voor
gesteld door een weerstand
Rw zijn bij benadering
Fig. 2S
omgekeerd evenredig met
de wortel uit de golflengte.
Verder treden diclectrische verliezen op in isolatie enz. Deze
worden voorgesteld door Rd , recht evenredig met de golflengte.
De totale antenneweerstand is dus:
Ra = Rs + Rw "b Rd
(8)
Bij een effectieve antennestroomsterkte Ia is de door de antenne
opgenomen energie:

M
'01

R'a — Ia 2 (Rs + Rw + Rd )

en de uitgestraalde energie: Ns = Ia 2 RS

(9)

•

Het nuttig effect van de antenne is dus:
1

Na

R*
Rs + Rw 4“ Rd

(io)

Bepaling van antenneweerstanden. De totale antenneweer
stand kan worden bepaald op de wijze, geschetst in fig. 29. De
antenne wordt gekoppeld met een h. f. generator en door middel
van de variabele condensator C op de frequentie van die generator
afgestemd. R is een bekende, niet inductieve en capaciteitsvrij
gewikkelde weerstand, die door de schakelaar S1 kan worden in4 Radio-Techn. Vad.

I
J

;

1i
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of uitgeschakeld. Verder kan door de schakelaar S2 de antenne
met de kring L C worden verbonden, of deze kring in zichzelf
worden gesloten. We ne
\/
men nu bij een bepaalde
golflengte de volgende
A
metingen:
B
Schakelaar S2 stand A, R
kortgesloten, stroom in de
<Lt
kring Ix\
Schakelaar S2 stand A, R
ingeschakeld, stroom in de
o<
GENt/tATcrr.
kring /2;
L
koppeling met de genera
tor constant.
Uit deze twee waarne
mingen is Ra + Rn te be
palen, wanneer Ra de antenneweerstand, Ru
de
kringweerstand is. De ge
ïnduceerde e.m.k. is con
stant gehouden, dus dan

ff. y/

I

Fig. 29

is:

A
\

•i

h

/1 (Ra + Rk) = h (Ra + Rk + R)

h

Ra + Rk = ll-h' R'
Door de schakelaar S2 in de stand B te zetten, kan vervolgens door
twee stroommetingen de weerstand Ru worden bepaald (metingen
/3 en I,x resp. met R kortgesloten en R ingeschakeld). Er wordt
dan gevonden:

«•-(tt-1 h

h )R.
h-h

Naast de totale antenneweerstand is de stralingsweerstand van
belang. Deze kan worden bepaald uit de veldsterkte van de uitge
straalde energie. In absolute eenheden uitgedrukt zijn de sterkten
van electrische en magnetische componenten van een aethergolf
gelijk aan elkaar. Wanneer de sterkte van een van de componenten
bekend is, kan daaruit de grootte van de stralingsenergie ter plaatse
worden berekend. Gewoonlijk wordt deze sterkte uitgedrukt door
de sterkte van de electrische componente in verticale richting.

!
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De practisch gebruikelijke eenheid is: millivolt per meter d.i. het
spanningsverschil in m V per meter hoogte, dat door de aethergolf wordt opgewekt. Op kleine afstanden van de antenne is de
veldsterkte:
I hc
m F/m,
Ex = 377 /. d
in)
wanneer: / = antennestroom in ampère; hc = effectieve hoogte
in meter; ?. — golflengte in meter; d = afstand in kilometer. Op
groote afstanden van de antenne is deze formule niet juist, omdat
er geen rekening met de energie-absorptie door de bodem is ge
houden.
Uit veldsterktemetingen is nu de uitgestraalde energie te be
rekenen. Dr. B. van der Pol leidde hiervoor een uiterst eenvoudige
formule af1)

Ex = ~

m vlm:

(12)

Hierin is d de afstand tot de antenne in km, Ns de uitgestraalde
energie in kw. Deze formule is alleen juist, wanneer de afstand d
voldoet aan de voorwaarden:
13 x

jo—4;.

< d < 2 x 10—1 ;:2,

wanneer /. de golflengte in meter is en d de afstand in kilometer,
terwijl de gemiddelde waarde van het geleidingsvermogen van de
bodem op 10—13 c.g.s. eenheden wordt aangenomen. Practisch
komt de genoemde voorwaarde hierop neer, dat de veldsterkte
metingen moeten worden genomen op een afstand van 5- tot 20maal de golflengte waarop wordt gewerkt.
Het principe van de veldsterkte metingen is zeer eenvoudig.
Van een verticaal raam kan de effectieve hoogte nauwkeurig uit
de afmetingen worden berekend, dus ook de geïnduceerde e.m.k.
wanneer de veldsterkte bekend is. Bij veldsterktemetingen wordt
nu de geïnduceerde e.m.k. vergeleken met een bekende e.m.k. en
daaruit de veldsterkte berekend.
Bedenkende dat de uitgestraalde energie Ns = Ia 2 Rs , wanneer
Ia de effectieve antennestroom in ampère is en Rs de stralingsweerstand in ohm, vinden we uit de formule van van der Pol
gemakkelijk:
1) Zie: „Het technisch aspect van den omroep in Nederland" door Dr. B. van
der Pol, Tijdschrift van het Nederlandsch Radiogenootschap, Juni 1930.
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Ex2 d2
ohm
(13)
Ia 2
waarin £x = veldsterkte in m K/m; d = afstand in km.
Is de verhouding van
Ra en Ra
ongunstig
dan kunnen we de
ft
grootte van de verliesftQ weerstanden nader on
derzoeken. Dit wordt
op de volgende wijze
gedaan. We bepalen
Ra en Rs voor verschillende golflengten en
w zetten Ra en Rs in
■ft*.
krommen uit (fig. 30)
o
A
Nu is Ra=RsJrRdJrR w >
zoodat de verliesweerFig. 30
stand Rd -f Rw te bepa
len is voor verschillende golflengten. Nu is Ra recht even
redig met
Rw omgekeerd evenredig met -v/ dus Rd = A /. ;
B
Rw = ~^jy ' We*en we ^us voor verschillende golflengten Rd+Rw
Rs — o,oiii

dan zijn A en B te berekenen en daaruit Rd en Rw. Op die wijze
kan worden nagegaan welke van de verliesweerstanden overweegt
en of die ook nog te verkleinen is.
Afstemming van antennesystemen.
a. Capacitieve antennes. Capaciteit en zelfinductie zijn verdeeld
over een groote ruimte. De stroom in het systeem is ook on
regelmatig verdeeld, zoodat de statische waarden van capa
citeit en zelfinductie (die worden berekend onder aanname van
een gelijkmatige stroomverdeeling) niet maatgevend zijn voor
de actueele werkingstoestanden. Zijn L0 en C0 de statische
waarden van zelfinductie en capaciteit, dan is de reactantie
van de antenne:
Xa = —

]/e* cotz w ]Ao Co

(14)

Wanneer de antenne op zichzelf wordt beschouwd, dan is Xa = o
(resonantie), wanneer
j

.

i
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rn

= tu

n
2

waarin m een oneven geheel getal is.
m
Hieruit volgt ƒ =
(15)
4 V^o C0
Behalve op een bepaalde grondfrequentie /0 (m = j) is de
antenne dus afgestemd op de oneven harmonischen van deze
frequentie. De golflengte overeenkomende met de frequentie /0
wordt de natuurlijke golflengte van de antenne genoemd. Deze
is dus:
A0 = 1200 -y/L0 C0 meter,
(16)
wanneer L0 en C0 resp. in /.i H en n F worden uitgedrukt.
Deze natuurlijke golflengte is ongeveer gelijk aan 4-maal de
totale antennelengte; dit is echter weer afhankelijk van de vorm
van de antenne. Wanneer la de langste stroombaan in de
antenne is, b de breedte en h de hoogte, dan geldt bij benadering
voor /.0:
een rechte verticale antenne
^'0 — 4 J la
„ antenne, onder een hoek met de aarde ?.0 = 4,2 la
| antenne, breedte b klein
*0 = 4>5 la -r~ 5 la
>1
„ ,
„
b groot
^*0 ~ 5 la
7 la
b
b
„
„
,
„
6 ; hoogte/?=
= 6 la -T IO la
\~ antenne heeft ongeveer dezelfde /0 als | -antenne, die aan
dezelfde voorwaarden voldoet.
De uitdrukking (14) voor de antennereactantie kan volgens
Maclaurin in een reeks worden ontwikkeld. Wanneer a> -yfL^ C0
klein is, d.w.z. wanneer er niet op of dichtbij de natuurlijke
golflengte wordt gewerkt, kunnen in die reeks de termen van
hoogere dan de derde macht worden verwaarloosd en vinden we
voor de meeste practische gevallen:
Xa =

___
1

Wly

(17)
a> C0 ‘ 3
d.w.z. dan is de effectieve antennecapaciteit Ca gelijk aan de
statische, de effectieve zelfinductie La gelijk aan een derde van
de statische. Dus 3 La = L0 en Ca = C0. De antennereactantie
blijkt dan te bestaan uit een serieschakeling van La en Ca .
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a. de antenneverlengspoel. Een spoel met zelfinductie L wordt
in serie met de antenne geschakeld (fig. 31). De totale
% zelfinductie is dan La + L, de capaciteit Ca ■ Resonantie
**a treedt op wanneer X = o, dus voor:

§^

e

O)2 —

Fig. 31

V.

Lq
.

I

(IS)
{L
La) Ca
Deze frequentie blijkt lager te zijn dan de natuurlijke
frequentie; de golflengte van het antennesysteem met
seriespoel is grooter geworden.
1 b. de antenneverkortingscondensator (fig. 32). Voor
dit geval wordt voor de resonantiefrequentie gevonden:
w2 =

>0

1

1

(19)

/ C Cg _ \
“ (,C +Ca /

De resonantiefrequentie van het s\7steem is grooter dan
de natuurlijke frequentie, de golflengte dus kleiner.
ic. serieafstemming (fig. 33). Bij gebruik van een capaciteit C en een zelfinductie L in serie met de antenne,
wordt voor de resonantiefrequentie gevonden:
o>2 =

I

(20)

5*(L +) OéSr)
Bij een doelmatige keuze van L en C kan op elke wille
keurige golflengte worden afgestemd.
ld. parallelafstemming (fig. 34). Ook door de spoel
Fig. 32 L en de capaciteit C parallel te schakelen en het
geheel in serie met de antenne te zetten kan op elke
\ / willekeurige golflengte worden afgestemd. Bij benadering
0 wordt voor de resonantiefrequentie gevonden:
T

Ca

C

co2

I

(21)

(L + La) (C -f Ca)
Bij de afstemming van een capacitieve antenne
£ treden ook weer „harmonischen” op, die dan echter niet
meer gelijk zijn aan de oneven veelvouden van de
grondfrequentie. Immers de juiste uitdrukking voor de
antennereactantie is:

—

X

cotg (o

C0

Fig. 33

i

55
Wordt nu in serie met de antenne een reactantie Xx geschakeld,
dan is de totale antennereactantie:
Xa = — /

/

\/
Ca

'l

==rC

Fi?. 34

Voor resonantie geldt nu: Xa = o, waaruit volgt dat er meerdere
waarden van co aan die voorwaarde zullen voldoen. De oplossing
van de vergelijking Xa = o kan het beste grafisch worden gemaakt.
Dit is aangeduid in fig. 35. Hierin is: X = — |/gï colg w V L0 C0
en X1 = (o L. Nu is Xa = o, wanneer X = Xv De punten A, B,
enz. geven dus de waarde van de resonantiefrequenties van het
geheel. Inderdaad zien we, dat deze frequenties (ov(o2 kleiner zijn,
dan ojq, cüq voor het antennesysteem alleen. De golflengte van'
het geheel is dus door gebruik te maken van de „antenneverlengspoel" inderdaad grooter geworden.
b. Inductieve antennes. Een inductieve antenne is niets anders dan
een groote spoel. De eigenfrequentie van die spoel bepaalt dus
de golf waarop het raam voor zichzelf is afgestemd. Schakelen we
in de raamkring een condensator dan vergrooten we de golflengte,
schakelen we een extra zelfinductie in dan ook. Welke reactantie
we dus ook met de raamkring in serie schakelen, steeds verkleinen
we daardoor de resonantie frequentie. Om de resonantiefrequentie
van de raamkring te vergrooten staat slechts één weg open: parallel
aan het raam een zelfinductie schakelen, waardoor de totaal zelf
inductie wordt verkleind.
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Selectiviteit van antennesystemen. De selectiviteit van een
afgestemde kring wordt bepaald door de kwaliteitsfactor m van de
kring (zie hoofdstuk II). Dit geldt natuurlijk ook voor antenne
systemen. De invloed van de antenneweerstand Ra is evenwel ver
schillend bij verschillende afstemmethoden.
1°. serieafstemming. Is de antenneweerstand Ra , de antennezelfinductieLa , de spoelweerstand R en de zelfinductie L, dan is de
totale zelfinductie (L + La), de totale weerstand {R + Ra )• Volgens
hoofdstuk II (35) is de selectiviteit in dit geval:
{L -f- Lu ),
5 = 0,2 m = 0,2 co
R + Ra
wanneer oj de frequentie is, waarop is
afgestemd.
e
20. parallelafstemming (fig. 36). Hier
o
ej hebben we te doen met een parallel0 c+c* =t=
kring, gevoed door een ..generator”
Ho
met inwendige weerstand Ra . De
totale zelfinductie van de kring is
(L -f La ), de weerstand R. Volgens
Fig. 30
hoofdstuk II (55) is de selectiviteit
voor dit geval:
0,2 m
(L + La )
S’ =
waarin m = co
R

I + m’-g-

Vraagstukken.
1. Men heeft twee ramen respectievelijk met de volgende gegevens:
b. 15 windingen, cirkel
a. 10 windingen van 1 m2;
vormig met straal
L = 1800 f.iH
R = 40 ü
40 cm,
L = 2000 ,u H

R = 50 ö
Welk raam is het .beste en waarom ? (Examen Radiotechnicus
N.B.R. 1928).
Opmerking: Onderzoek van beide ramen effectieve hoogte en
kringkwaliteit bij dezelfde frequentie. Datgene van de ramen,
dat bij gelijke veldsterkte de grootste spanning over de afstemcondensator geeft is het beste. Effectieve hoogte h, kring
kwaliteit m, veldsterkte E dan is de spanning over de afstemcondensator: e — E hm.
Antw. raam a is het beste.

■
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2. Een antenne is afgestemd op 1000 meter. Gevraagd wordt me
thoden aan te geven om de capaciteit, de isolatieweerstand tegen
aarde en de h. f. weerstand voor bovengenoemde golflengte van
deze antenne te bepalen (Examen Radiotechnicus N.B.R. 1929)
3. Een antenne met een eigenzelfinductie van 60 fxH en een
eigencapaciteit van 250 ,a /.i F moet met behulp van een variometer en een verlengspoel met aftakkingen afgestemd kunnen
worden op een golflengte varieerend tusschen 300 en 1300 meter.
De vaste en draaibare spoelen van de variometer hebben ieder
een zelfinductie van 100 /(. H, terwijl de koppelingsfactor k van
beide spoelen tusschen o en 0,8 gewijzigd kan worden.
Gevraagd wordt de zelfinductie van de verlengspoel, alsmede
het minimum aantal aftakkingen van deze spoel te berekenen
in de hieronder genoemde gevallen:
A de beide spoelen van de variometer worden in serie geschakeld;
B »> •>_ >>
>t 11
,)
' 11 parallel
,,
\
C de variometer is zoodanig ingericht, dat van o tot 1800 de
spoelen parallel zijn geschakeld en van 180 tot 3600 in serie.
'Ier berekening van de zelfinductie van de variometer in max.
en min. stand in de hierboven genoemde gevallen zij gegeven dat:
Fscric —

L2 dl 2 M

Lx L2 — M*
par’ ~ Ly + L2 ± 2 M
(Examen Radiotechnicus N.B.R. Aug. 1929)
Oplossing: In de allereerste plaats berekenen we de zelfinducties,
die noodig zijn om de gegeven antenne afstemming op 300 en
1500 meter te geven. Dus Ca = 230 X JO—'5 /.i F.
0f / 300 = 18S3 \Ly. 230 X ÜF*
l 1300 = 1883 ]'L2. 230 x 10—‘5
Hieruit vinden we:
= 101 ,u H
Lo = 2525 {.i H.
De eigenzelfinductie van de antenne is 60 ,a H. Om dus op de
maximale golf te kunnen afstemmen moet in alle drie gevallen
een spoel worden gebruikt, die samen met de maximale zelf
inductie van de variometer een zelfinductie geeft van 2323 —
60 = 2463 /t H. Bovendien moet voor de minimum golf steeds
een extra zelfinductie van 41 ^ H worden gebruikt.
A. De zelfinductieverandering bij draaiing over 1800 is bij serieschakeling van de variometer van:

{j1 ~

1S83 ]>LX Cg

l u = 1883 1'L2 Ca

fcC

5S
L{ = L1 -f L2 — 2 M = 100 + 100 — 2.0,8 *y/ 100.100
= 40 /.i H tot:
L1 -f L2 + 2 M = joo 4- 100 4- 160 = 360 ,a H.
In geval A is dus bij de minimumstand van de variometer en
zonder een extra spoel de afstemming juist beneden joo meter.
In de maximum stand van de variometer is de zelfinductie
360 /t H. Om de maximum, golf te halen is dus een verlengspoel
noodig van 2463 — 360 = 2103 /«. H. Om een aaneensluitend
afstembereik te krijgen moet deze verlengspoel worden onder
verdeeld in secties die gelijk of kleiner zijn dan de zelfinductieverandering, die maximaal met de variometer kan worden
bereikt. Deze zelfinductieverandering is 360 — 40 — 320 f.i H.
210 5

De verlengspoel moet dus worden onderverdeeld in———= 6,6
3-0
deelen. Dit ronden we natuurlijk af tot 7 en daarbij bereiken we
dan, dat de golfbereiken niet „aansluiten” doch „overlappen”.
De verlengspoel moet dus behalve begin en eindaansluiting
6 aftakkingen hebben.
Antw. B. 23-]3 H; 30 aftakkingen.
C. 2103 f,i H] 6
4. In serie met een antenne met een eigencapaciteit van 200 cm.
(220 n F) zijn een condensator van 230 cm. (267 ,uF) en een
spoel geschakeld. De antenne heeft een weerstand van 30 ohm
bij een golflengte van 400 meter. Wanneer op de antenne een
signaal van 1 m V. wordt geïnduceerd en de antenne is afgestemd
op 400 meter, wordt gevraagd hoe groot de spanning aan de
klemmen van de spoel is en hoe groot in verband daarmede de
versterking is, die door deze schakeling wordt bereikt. De
geïnduceerde e.m.k. wordt geacht in serie te staan met de
antenne (Examen Radiotechnicus N.B.R. Jan. 1930).
Opmerking: spanning = e.m.k. x

l\a

1
(O C

= o voor

o) overeenkomende met ?. = 400. C is totaalcapaciteit van antenne
en seriecondensator.
Antw. E = 21,73 m V.\ versterking 21,73
5. Een ontvangraam, waarvan de zelfinductie L = 1600 ^ H
bedraagt en dat een li. f. weerstand heeft van R = 10 ohm, kan
• met een condensator C worden afgestemd. Op het raam werken
twee zendstations A en B, die in dezelfde richting liggen. In

i
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den gunstigsten stand van het raam induceert A daarin een
e.m.k. van 0,01 V, B 0,02 V. Frequentie's resp. 133000 en 140,000
perioden. Het raam wordt in resonantie gebracht met A. Ge
vraagd : welke spanning geeft A op de condensator en welke B ?
(Examen Radiotechnicus N.B.R. Juni 1930.
(ob L
Opm. Eb = 0.02

]Aa + (
Maar <ua 2 =

1

LC

; verder

<ob L —

R2
ojb 2 L2

(Ob C /

verwaarloozende

vinden we:
0,02

Eb =
I —

0,02
I — 0,9

Antw. Ea — 0,134 volt
Eb = 0,200

„ .

= 0,2

HOOFDSTUK IV
GEKOPPELDE KRINGEN.
Het hoofdstuk over gesloten kringen werd besloten met de
voeding van een parallelkring via een condensator. Dit was feitelijk
al een voorbeeld van een paar gekoppelde kringen. Dit geval is
nog eens voorgesteld in fig. 37. We kunnen ons voorstellen dat de
spoel L deel uitmaakt van de seriekring Ca L en tevens van de
parallelkring L C. Het reactantiediagram ziet eruit als fig. 376.
Zooals bij alle gekoppelde kringen het geval is, zijn er twee

T—'TtfT

C'T

=r c&

X,

t

X

o //
o

Xi
X

o

O/,

o

U/

Fig. 3S

resonantiefrequenties; in dit geval o)l met reactantie o en w2 met
reactantie
De frequentie a>2 wordt uitsluitend bepaald door L C
n.1. o)2

==-. Een dergelijke kring kan b.v. worden gebruikt
V LC
om een bepaalde frequentie te onderdrukken. Deze frequentie
nemen we dan gelijk aan co2. Door variatie van Ca kunnen we dan
i

;

1

6i

alle overige frequenties naar verkiezing vrij doorlaten. Dit stelsel
wordt vaak gebruikt voor de onderdrukking van ongewenschte
harmonischen. Voor co, nemen we dan de grondfrequentie, voor
co2 de harmonische die moet worden onderdrukt.
Een ander voorbeeld van gekoppelde kringen geeft fig. 38. Hier
zijn twee eenvoudige seriekringen onderling gekoppeld. Uit het
reactantiediagram blijkt dat er
drie resonantiefrequenties zijn:
w1 en co3 met reactantie o en w2
met reactantie «v. Het stroomo< M
minimum ligt tusschen twee
o
Cê
stroommaxima. Feitelijk zijn er
nog twee resonantiefrequenties
—
n.1. voor co = iv en co = o.

"WVW

e

Soorten van koppeling. Er
Li
worden principieel drie soorten
o<
van koppeling onderscheiden,
o
voorgesteld in fig. 39.
^2
a. directe koppeling, waarbij
beide kringen een deel van
de zelfinductiegemeen hebben;
b. inductieve of magnetische
koppeling, waarbij de zelfinducties der beide kringen
geheel of gedeeltelijk door
een wederzij dsche inductie
zijn gekoppeld;
Fig. 39
c. capacitieve koppeling, waarbij
beide kringen een deel der
capaciteit gemeen hebben; dit kan ook directe koppeling door
middel van een capaciteit worden genoemd.
Twee gekoppelde kringen beïnvloeden elkaar, waardoor een
complex afstemsysteem ontstaat met meerdere resonantiefrequen
ties. De wederzij dsche beïnvloeding is afhankelijk van de mate van
koppeling. Deze wordt uitgedrukt door de koppclfactor k:
Xm
(1)
k =-

<S>

4=c-

h

e

Hierin stelt Xm de gemeenschappelijke reactantie voor,
en A’2
de totale overeenkomstige reactantie (inductieve wanneer Xm
inductief is; capacitieve als Xm capacitief is) van resp. de primaire
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en de secundaire kring. Voor de beschreven soorten van koppeling
is k:
a. directe koppeling:
oM
M
k =
.. (2)
\<o {La + M) OJ (Lb + M)
1 -^1 ^2
b. inductieve koppeling:
M
k —
(3)
YLi l2
Hierin zijn L1 en L2 de totale primaire en secundaire zelfinducties,
elk gemeten buiten koppeling met de andere kring. Dit geval is
equivalent met directe koppeling, waarin M, Cx en C.2 dezelfde zijn
en La = Lx — M; Lb — L2 — M.
c. capacitieve koppeling:
i

co Cm

k=

i fijt + -4-)
I

Ci

Ca

Lb

4=0

o
o

4jFig. 40

I
Cm’

I
Co

Cb

k =

'

:
)

Cm

i/c1c2
Cm

.... (5)

Andere gevallen zijn uit deze af
te leiden. Zoo geldt voor de
is Cg kring van fig. 38:

O
O

M

k =

U

i

(-4+ -4-)
\a> Cb
(O Cm/

(o Cm/

of daar: -i

(4)

1'M(Lb + M)
r

1

M
Lb + M

---- (6)

Resonantiefrequenties en stroomen bij directe koppeling.
Noemen we de stroom door de primaire Ilt die door de secun
daire I2, dan is die in de koppelspoel Ix —12. Bij verwaarloozing
van weerstanden wordt gevonden:
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(o M ( ™Lb
_E_____r
I,

I
«Cj

+

co C2 )

.... (7)

" <L> + *> - ^

Blijkbaar is deze uitdrukking maximaal, n.1. = tv, wanneer:
i

co (Lf) -f- M)

co C2

= o

I

(8)

CO = COo =

I' (Z,& -j- il/) Co
E
-f- is minimaal n.1. = o voor twee frequenties en wel:
11

co' = I °>i + «V— 1' (wi2 — w22) + 4
f
2 (i- H)

wi2 w2

co" = j/ ^12 -f 0>22 + )Vl2 --- W22) + 4 k“ COj2 cp22

•• (9)
^jo;

2 (J — £2)

waarin:
i

/e =

(ii)

+ M) (L\i -f- M)
i
ojj2 =

co22 =

(La + M) C,
j

(Eb -f* M) Co

, eigenfrequentie v.d. primaire... (12)
, eigenfrequentie v.d. secundaire (13)

Blijkbaar wordt de primaire stroom maximaal voor beide fre
quenties co' en co". Af te leiden is, dat de secundaire stroom maxi
maal wordt bij dezelfde frequenties.
Zijn beide kringen gelijk d.w.z. is coj = co2 dan worden (9) en (10):
COi
co’ =

(14)

1 'i + k
co

co2

l'j— k

(15)
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Is k zeer klein, dus bij zeer losse koppeling, dan is:
/
//
(O = (O
= wi

.....................................................................

(16)

Is k daarentegen zeer groot d.w.z. bijna gelijk aan i dan is:
wi

O)

(17)

y2
(O

=

(18)

ÏVJ

Bij zéér vaste koppeling en gelijke kringafstemming vinden we
dus slechts één eindige resonantiefrequentie, n.1.
1

a>' =
y2
of, daar La << M: co' =

1 '(La + M) C[
I

y'~2

m

(19)

c

Een ander bijzonder geval is dat, waarbij niet alleen o)x = «2,
doch bovendien La =Lb , dus L1 = L2 en Cx = C2. We vinden
dan:
1

Oi

(20)

1 '(La + M) Cj
co

1

(21)

1'La Cx
De tweede frequentie blijkt onafhankelijk van de koppelingsgraad
te zijn.
Resonantiefrequenties en stroomen bij inductieve koppe
ling. Dit geval is equivalent aan directe koppeling, mits hierin
La wordt vervangen door Lx — M en L*, door L2 — M. Met de
aanduidingen van fig. 41 vinden we:
k =
o o

(22)

1 'Lx L2

Tc<?

(ox2 =

%
Fig. 41

M

w22 =

1

Li Cx
1

L2 Co

(23)

(24)

i
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De formules voor co' en co" zijn voor dit geval ook weer geldig in
dezelfde vorm als bij directe koppeling. Ook hier wordt het verschil
tusschen co' en co" grooter, naarmate k grooter wordt, dus de
spoelen sterker worden gekoppeld.
De stroomen in beide kringen zijn, wanneer coj == co2 = co:
_
1

E R2
R, R2 + co2 Af*

(25)

E co M

4 = 7?71?7+~)2_m2
c

F

/2 is maximaal, wanneer:
co"2 M2 = 7v\ A2
(27)
Resonantiefrequenties
en stroomen bij capacitieve koppeling. Met de
aanduidingen van fig. 42
n voorde totale impedantie
af te leiden:
E
— = co L
/

I
CO Ca

(26)

lê

^7

<s> h

4
Fig. <12

c„,(

)

co Z..

co L,

co tb /

J

J

co Cb

co Cm

(28)

Deze uitdrukking wordt oneindig, als:
C„,) “V. C

r
*
( 1
O) Lo = ------- I -pr~
CO V tb

of voor:

I

co =

(29)

) ^2 ^2

*-]/■ (Ca -f~

Verder is:

COi
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Ca Cj,

Cm) (Cb + Cm)

_ |/ Cq 4~ Cm
I Cj Cq Cqj

/i.Xcx

(30)

(31)

1
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<°2

-/

1

Q» + cm

Lo Cf) C,n
Stroommaxima blijken op te treden voor:
a>'

2

+ W22 +

;

(32)

!

)' (Wl2 --- <U22) + 4 k2 Wj2 Wo

2

2

I

(33)

1
■

O)

-K

0>i 2

H~ W22 ---

l' (ö,l2 --- w22) “T 4
2

0Jl2 0)2

(34)

Is co1 = w2, dan worden deze uitdrukkingen:
O)' = 0)1 j'j -f k
w" = 0j1

)'i — k

Is k zeer klein, dan is co' = o"

■

!
(35)

...

:•

(36)

■

(37)

= co1

i

en is k zeer groot, dan is:
w' =

o»)

co" = o..........................................

(39)

Is co1 = o^2 en Lj = L2, dus ook voor Crt = C*,, dan is
O)'

pa

= 1/

2 (Cg -f- C,n)
L1 Ca C,n

-• - u
.

(40)

(41)

Deze laatste frequentie is weer
onafhankelijk van de koppelingsgraad.
Een bijzonder geval van capacitieve koppeling is voorgesteld in
figuur 43. Hiervoor is:
k =

Cs
1'fCi + C.) (C2 + cs)

i
J

* 1
1
K

1

• (42)

■

ï
1

Ja
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co1 =

(43)

)'Ll C,
i
w2

=

(44)

1' l2 C2

cs =

Cb
Cb

Ca

(45)

Een practisch veel voorkomend geval is:
Cb>> Ca, b.v. Cb = «ns (kortgesloten)
dan is:

Cs = Ca

en:

...................................
Ca

k =

Ac, -f Ca) (Co 4" Ca).

(46)
(47)

Is Lj Cj = Lo C2 = L C, dan is:
1
0/

(48)

=

]' L C
1

(49)

(O

|/ic(

' + & + &)

Algemeen gecombineerd
geval. In fig. 44 is geschetst
een algemeen geval van
koppeling, met zoowel directe o
als indirecte en ook capaci- §^7
tieve koppeling. Hiervoor o
geldt:
VI ± s
(50)
k = zt

J

VI

M
_____(51)
AL, + La)(L2 -|- Lb)

s = ]/V-2

O

o
L o
«o

c/
Fig. 44

(52)
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Reactantiediagrammen. Evenals voor berekeningen voor ge
sloten trillingskringen zijn ook voor gekoppelde kringen reactantiediagrammen van veel belang. Niet voor alle behandelde
gevallen kunnen die diagrammen worden behandeld. Een enkel
voorbeeld n.1. voor de capacitieve koppeling van fig. 42 willen we
X

S^Cokx-

c

—■

/■

■

^

/

{

!

geven in fig. 45. Andere gevallen kunnen op analoge wijze worden
opgelost. Allereerst bepalen we het reactantiediagram X' van de
parallelschakeling van Cm met Q, en L2 in serie. We beginnen dus
met uit te zetten de lijnen voor w L3 en

- met als resultante de

streep-stiplijn voor o L2 — ~q~- Daar deze parallel staat met
1

Cm moeten we de omgekeerden hiervan, dus resp.
oj

L.?

1

o) Cb

en

i
:
:

I
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(o C,„ bij elkaar optellen. Dit levert dusen het omgekeerde
hiervan X’. Nu staat X’ in serie met Lu en Ca en kan worden op
geteld bij co L

—. Nemen we L — Z>9 en Ca — C5, dan
co tb

kunnen we de reeds aanwezige reactantielijn co L2

«>cl = mL‘

— co r
bij X’ optellen om X", zijnde de reactantie van hetgcheele
ta
systeem. De snijpunten met de w-as geven dus de frequenties
waarvoor de reactantie = o, dus de stroommaxima. Deze zijn
o) en o)". Daartusschen ligt het stroomminimum (X" = CV ) bij
frequentie «0.
Vraagstuk.
i. Gegeven zijn twee direct gekoppelde kringen volgens fig. 40
met de volgende waarden:
= 0,0023 n F, C2 = 0,00093 /.i F,
La = 56 n H, Lb = 209 /i Hl, M = 241 f.i H. Gevraagd wordt
grafisch de waarden van co’ en co” te bepalen.
Antw. co' = 1,037.101
co" = 2,392.108
N.B. Als schaal is gebruikt: 1 cm = 0,5.jo1 (cirkelfrequentie)
horizontaal.
1 cm = 500 ohm (reactantie) verticaal
Berekening van koppelcoëfficiënten en coëfficiënten van
wederzijdsche inductie.
Voor coaxiale, niet concentrische cylinderspoelen naar fig. 46 is de
wederzijdsche inductie te berekenen uit:
M = 0,009870 -

a2 A2 nl n-i
[A'j kl -f- K-3
2 x. 2 l

waarin: K -*(*-*>* 1

Kz =

i-r

r\

*k\.

+ X5k5] (53)

(54)

= 2l

r\J'; k3 =

a21

0-*)

••(55)

I
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A2
^5 = ~

*2

5

h=

0

..(56)

/2

-f-

;
;
;

20 —

a~

Zijn de lengten van de spoelen groot t.o.v. de afstand, dan doet
men goed een der spoelen in twee of meer deelen verdeeld te
denken en voor die deelen de M t.o.v. de andere spoel te berekenen.

i

2X

■C'

A

ê/.
?7g U*ïncf.

'■

:

i

h

Xi_

fit u/irtd.

L_

i

i
i
-as-j

Fig. 46

De totale wederzijdsche inductie is dan de som van de waarden van
M voor elk van de spoeldeelen. Voor technisch-practische gevallen
kan de term K5 k5 in formule (53) worden verwaarloosd.
de
Voor coaxiale, concentrische cylinderspoelen naar fig. 47
wederzijdsche inductie te berekenen uit:
a2 n1 n2 ƒ
A2a2
57)
1+
8?
g
1
In deze formule is 2a steeds de kleinste diameter, 2 l de kleinste
lengte. Verder is g = Jt~A2 + x2
Dikwijls is de tweede term tusschen accolades < < 2, zoodat we
dan vinden:
a2 nx «2
M = 0,01974
(58)
g
In dit laatste geval kunnen we de koppelfactor k berekenen uit:

•
i

M = 0,01974

k

a2l
A2x

(59)

1
|

1
:
■

!
1
:•
■■

\

ii
J

7i

Variabele koppeling van cylindrische spoelen met recht
hoekige doorsnede. De figuren 48 en 48a, 49 en 49a en 50 en 50a
geven respectievelijk de waarde van de koppelfactor k bij ver
andering van de koppeling door axiale verschuiving, draaiing en

ax
A

ÏC

Jc
0.9
0.6

el

9

£

D

°7

H

0.6
0.5
OA

II1
V

\

0.3

\

O.Z
0.t
O

Fig. 47

0.2

OA

Q6

0.0

. tJ>

d/D

Fig. 48

paralleie verschuiving van de spoelen.t.o.v. elkaar. Wanneer Ll
en L2 de zelfinducties van de beschouwde spoelen zijn is de weder
zij dschc inductie:
(60)
M = k l'L1 L2

/r
A
0.5

os

0
0 /OZ030*OfOto/OftfO

Fig. 49

os

/ et
D

e

Fig. 50

Variometer. Hoewel niet direct thuisbehoorende bij gekoppel
de kringen, willen we in verband met de voorgaande tabellen en
gegevens de betrekkingen voor variometerspoeien hieraan nog
toevoegen.
Bestaat de variometer uit twee in seriegeschakelde spoelen resp.

i
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met zelfinducties L1 en L2 en is de maximale wederzijdsche inductie
M, dan is de totale zelfinductie variabel tusschen de grenzen:
Ls — L1 + L2 i 2 M

(61)

Zijn de variometerspoelen parallel geschakeld, dan is de zelfinducties variabel tusschen:
L. Lo2 — AP

Lp =

(62)

+ L2 ± 2 M

Het teeken geldt bij zoodanige stand van de variometerspoelen
dat de stroomrichting in beide spoelen dezelfde is; het — teeken,
wanneer de stroomrichting in de spoelen tegengesteld is.
Electrische filterketens. Bijzondere vormen van gekoppelde
kringen hebben we in de electrische filters. Dit zijn structuren van
reactanties, die een bepaald frequentiegebied onverzwakt door
laten, terwijl de frequenties, die buiten dat gebied vallen sterk
verzwakt of heelemaal niet worden doorgelaten. Een filterketen
Zf

Ze
Z3

/n

^3

UIT

h

Itl

1
Fig. 51

r

U/T

L
Fig. 52

is opgebouwd uit één of meer gelijk en gel ijk vormige secties. Deze
filtersecties worden weer onderscheiden in twee typen n.1. "'[“-secties
en TJ-secties resp. voorgesteld in fig. 51 en fig. 52. Zijn van deze
secties de impedanties Zx en Z2 gelijk aan elkaar dan spreken we
van symmetrische filtersecties. De volgende gegevens hebben alle
betrekking op symmetrische secties, waarbij we dan nog de vol
gende aannamên zullen maken:
a. de weerstanden van diverse onderdeden worden verwaarloosd.
h. de totale serieimpedantie van een filtersectie zullen we steeds
.Zx noemen.
c. de totale parallelimpedantie zullen we steeds Z2 noemen.
De genoemde voorwaarden b. en c. zijn nog eens tot uitdrukking
gebracht in fig. 53, waarin een f-sectie en "[J-sectie zijn voorgesteld,

j
:

i

j

:
,
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elk met een serieimpedantie Z^ en een parallelimpedantie Z2.
De meest eenvoudige filtersecties, waarvan we hier de hoofd
eigenschappen zullen bespreken zijn die met „constante k”1)
Hiermede wordt bedoeld dat k2 = Zl Z2 m.a.w. dat het product,
van serie- en parallelimpedantie onafhankelijk is van de frequentie.
Voor deze „filtersecties met constante k" kan dan worden aan
getoond, dat die frequenties onverzwakt worden doorgelaten, die
voldoen aan de voorwaarde:
o—[

Ia

ia

z,

n.

1—o

4

r

«j:
Fis. 53ö

Fis. 53a

o>

z

>~4

m

De grcnsfrequenties van het doorlaatgebied worden dus bepaald
door:
Zx

*i

= o

en

Z2 ~ — 4

(64)

Strikt genomen gelden deze voorwaarden alleen voor een fiiterketen, die bestaat uit een oneindig voortloopende serie van gelijk
en gelijkvormige filtersecties. Practisch kan aan deze voorwaarde
worden voldaan door de eindige filterketen te sluiten door een im
pedantie die tusschen de ingangsklemmen van een oneindige lange
filterketen zou worden gemeten. Deze karakteristieke impedantie
is te berekenen uit de gegevens van een filtersectie en wel door het
meetkundig gemiddelde te nemen van de open- en de kortsluitimpedantie. Dit zijn de impedanties tusschen de ingangsklemmen
van. het filter wanneer de uitgangsklemmen resp. open of kort
gesloten zijn. Dus:
Zh = ]'ZoZs

(65)

1) Benaming ontleend aan: T. E. Shea; Transmission Networks and Wave
Filters.
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Voor de genoemde filtersecties vinden we resp:
ZhT

-y ~ + zl z.

^a-TT

(66)

4

4

i
!

Zf

(67)

Zi + 4^2

Nu kan er in de practijk moeilijk aan worden voldaan, dat de
sluitimpedantie gelijk is aan de karakteristieke impedantie, omdat
beide frequentieafhankelijk zijn. Bij filtersecties met constante k
wordt de genoemde voorwaarde voldoende benaderd, wanneer de
filterketen wordt gesloten door een weerstand R, die voldoet aan
de voorwaarde:
(68)
R =k
Met deze vöorwaarden vinden we dan de volgende vier hoofd
types van filters.

;

1
.
:
!
;
j
:

A. Filter met onderdoorlaat d.w.z. alle frequenties beneden een
bepaalde waarde worden onverzwakt doorgelaten. De secties
zijn geschetst in fig. 54. Voor dit filter geldt:
L

Lk

o

4=^

4=^
o-

o

o
Fig. 54«

i

!
!
I

l

Fig. 546

R2 = —
C

(69)
1

/o =

(70)

n \ LC
waarbij /0 de grensfrequentie is van het doorlaatgebied. Alle
waarden natuurlijk in ohm, Henry en Farad.
B. Filter met bovendoorlaat d.w.z. alle frequenties boven een be-

I

i
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paalde waarde worden onverzwakt doorgelaten (zie fig. 55).
Hiervoor geldt:
R2 =
fo =

L
C

(71)
1

(72)

4 TC I! L C

waarbij ƒ„ weer de grensfrequentie is.
êC

iC

o-

C
o

*■7

o
o L
O
o
o

W

o
o 2L
O
o

o
O

o

L_o

o------- U

■o

C“°

Fig. 55b

Fig. 55<i

C. Filters met doorlaat van een bepaald frequenliegebied begrensd
door/x en f2 (fig. 56). In de eerste plaats moet worden voldaan
aan de voorwaarde:
tf2 =
Verder is:
en:

L\ _ L2
C2
Cj
j

^0 — 1^ fi f2
ft

(73)
(74)
(75)

ƒ1 — 2 fo

D. Filters die een bepaald frequentiegebied niet doorlaten', dit ge
stopte gebied wordt begrensd door de frequenties f en f2
(fig. 57) Voor deze filters moet worden voldaan aan de voor
waarde :
R2 =

C2

L2
C1

(76)

76

Verder is:

i

/o — \'f1 f‘± —

en:

•(77)

(78)

=

Het gebruiken van de juiste sluitweerstand van een filterketen
heeft ook nog tengevolge dat er aan het eind van de filterketen
. L,/‘ '

«■»

*c,

L,

L'/i

W4

o

O

O

C,

Ca

o

Fig. 56a

Ca

O
&Lè Ö

S

Fig. 566

geen reflectie optreedt d.w.z. dat een gedeelte van de trilling die de
keten heeft doorloopen niet wordt teruggekaatst. De reflectie is
als volgt te verklaren: aan de uitgang van een filterketen heerscht
tusschen stroom en spanning een bepaalde fascverhouding. Eischt
de sluitimpedantie nu een andere fascverhouding, dan wordt een
trilling opgewekt die van de uitgang terugloopt in de filterketen:

L'U

L'k

fM

L,
o-

lbz>

Cl
Cl
Fig. 57a

!!

"*C,

0

O

o

11
Cf

Cg J-

Ca

oll

2

Fig. 576

de gereflecteerde trilling. Wanneer er reflectie optreedt gaan de
zooeven gegeven afleidingen niet meer in hun volle waarde door.
Telefoonlijnen. Bij een telefoonlijn is rekening te houden met

-o
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twee effecten: ie treedt er een spanningsverlies op tengevolge van
de weerstand en de zeifinductie; 2e is er een stroomverlies ten
gevolge van de afleiding (lek) en de capaciteit. Bovendien bestaat
er tusschen de spanningen op verschillende punten van de lijn
een faseverschuiving en eveneens tusschen de stroomen op ver
schillende punten. Verzwakking (attenuatie) en faseverschuiving
(deze bepaalt de voortplantingssnelheid van de trilling langs de
lijn) zijn in het algemeen afhankelijk van de signaalfrequentie.
Br zal dus vervorming van het signaal optreden: ie een amplitudevervorming omdat signalen van verschillende frequentie ook ver
schillend worden verzwakt; 2e een fasevervorming, die zich hierin
uit dat signalen met verschillende frequentie, die gelijktijdig de
lijn opgaan met verschillende vertraging aankomen, zoodat het
klankbeeld wordt vervormd. Bij zeer lange telefoonlijnen moet met
dit laatste effect rekening worden gehouden.
De z.g. primaire constanten van de telefoonlijn zijn:
R = weerstand p. eenheid v. lengte (ohm)
G = afleiding ,,
..................(l/ohm) = ^isolatieweerstand;
L = zelfinductie,,
,,
,,
„ (henry)]
C = capaciteit ,,
,,
,, (farad).
In de tclcfoonpractijk zijn de volgende afkortingen gebruikelijk:
Z = R -\- j 10 L\

Y = G -f- j (o C

(79)

De eigenschappen van de telefoonlijn worden dan uitgedrukt door
de voortpl antingsconstantc:
y - y/TT = {(R + j<0 L) (1G+jm C)>K

(So)

Deze voortplantingsconstante y is een complexe grootheid en dit
beteekent dat er twee effecten gelijktijdig optreden n.1. een ver
zwakking (uitgedrukt door het reëele gedeelte) en een fasever
schuiving (uitgedrukt door het imaginaire gedeelte). De voort
plantingsconstante bestaat uit de attenuatieconstanle a en de
phase constante ,1 Dus:
y = «■+]?

(81)

Door van (80) en (8r) de reëele èn de imaginaire gedeelten aan
elkaar gelijk.te stellen kunnen « en $ worden berekend:

« = [“tC {(* +

(' +
(82)
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0

-mc

R2
I + O)2 L2

72!—j(KG-®*£C)] 7a

)('+

(83)
Dc karakteristieke impedantie of golfweerstand d.i. de impedantie
die aan het begin van een oneindig lange lijn zou worden gemeten.
De golfweerstand is:
^/f

-U -(

R -j- j co L \ V2

G -f- j o) C J

(84)

Van een gegeven telefoonlijn is de golfweerstand, evenals bij
filters, weer te bepalen als het meetkundig gemiddelde van open
en kortsluitimpedantie:

Zh — V Z0. Zs

(85)
Ter voorkoming van reflectie aan het eind van de telefoonlijn,
moet de lijn weer worden gesloten met een impedantie gelijk aan de
golfweerstand. Gewoonlijk wordt een weerstand genomen gelijk
aan de golfweerstand — die frequentieafhankelijk is — bij fre
quentie 800 (« = 5000).
Vervormingslooze lijn. Attenuatie- en faseconstante zijn
frequentieafhankelijk. De voortplantingssnelheid dus ook, want
deze is gelijk aan:
O)

(86)
0
De grootheden a en 0 worden onafhankelijk van de frequentie, als:
V =

LG = RC

(87)

In dit geval vinden we dan:
attenuatieconstante:
faseconstante:

o = V RG =y/~L~C
^ — w 'v/ L C

voortplantingssnelheid: v
golfweerstand:

Z/f

1

Vlc

... (88)
(89)
(90)
(91)
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Practisch is aan de voorwaarde voor vervormingsvrij heid niet
te voldoen, G zou zeer groot moeten worden gemaakt, wat groote
verliezen geeft, of R zeer klein, wat zeer kostbaar is. De vervor
ming wordt zoo klein mogelijk gemaakt door L kunstmatig te
vergrooten.
Practische formules. WanneercoL>> Rena)C>> Gworden
attenuatie-constante en voorplantingssnelheid practisch onafhan
kelijk van de frequentie. We vinden dan n.1.
« =

R
2

G
+—
2

(92)

ft = o) -\JL C

(93)
Deze laatste formule (93) geldt alleen wanneer ook R G te verwaarloozen is tegen w2 L C. Is deze verwaarloozing niet toelaat
baar, dan geldt voor ft de benaderingsformule:
ft = V «2 — (R G — w2 L C)

(94)
Practische uitvoering. De ideale telefoonlijn zou een lage
attenuatieconstante moeten hebben en vervormingsvrij moeten
werken. De gewone lijnen, zoowel de bovengrondsche als de kabel
voldoen niet aan die voorwaarden, omdat de capaciteit steeds
relatief hoog is. De bovengrondsche lijnen zijn in dit opzicht het
beste, omdat de capaciteit zoo klein mogelijk kan worden gehouden
door de draden zoo ver mogelijk van elkaar te brengen.
De betrekkelijk slechte voortplantingseigenschappen van kabels
kunnen belangrijk worden verbeterd door de zelfinductie van de
lijn kunstmatig te verhoogen. Dit systeem is in 1899 door Pupin
aangegeven en dit gebruik van extra- spoelen wordt dan ook
pupinisceren genoemd. Doorpupiniseeren wordt echter de attenu
atieconstante verhoogd. Per golflengte (v/f) moeten meer danaj
spoelen worden gebruikt om de toename van de attenuatie
constante binnen redelijke grenzen te houden.
Een tweede systeem van inductieve belasting van kabels is
een belasting door omwikkeling van de kabel met een of meer
lagen magnetisch materiaal. Dit principe is toegepast bij de
krarupkabels. De toename van de zelfinductie langs deze weg is
echter gelimiteerd.
Vraagstukken.
2. Twee cylinderspoelen, elk met een zelfinductie van J500 /(. H,
worden naast elkaar geplaatst om een binoculaire spoel te

8o
vormen. Met een 500 c.m. (556 /n ,a F) moet de maximaal te
bereiken golflengte 2100 meter zijn. Gevraagd wordt de coëf
ficiënt van wederzijdsche inductie.
(Examen Radiotechnicus N.B.R. Jan. 1930) Antw. k = 0,256
Toelichting. Bij binoculaire spoelen is de stroomrichting in
de spoelen tegengesteld. Dus L = Ll -{- L2 — 2 M, waarin
Ll = L.y en M = k Lx.
3. Een zender kan worden afgestemd op alle golflengten tusschen
375 en 1880 m. De stuurkring is opgebouwd uit een variabele
condensator en een variometer, waarvan de twee spoelen in
serie zijn geschakeld. De beweegbare platen van de condensator
en de beweegbare spoel van de variometer zijn op éen as be
vestigd, zoodat bij het draaien van de afstemknop de capaciteit
en zelfinductie van de kring gelijktijdig toe- en afnemen.
De nulcapaciteit van de condensator bedraagt 40 /.i ,a F en
de maximale capaciteit 450 c.m. (500 ,a ,a F). Hoe groot moet de
zelfinductie van de twee spoelen van de variometer zijn, als
we de buitenste spoel van de variometer tweemaal zooveel
zelfinductie willen geven als de beweegbare binnenste spoel?
(Examen Radiotechnicus N.B.R. Juni 1930).
Antw. Ll = 496 fi H; 1*2 = 248 ,u H
Toelichting. Bij de gegeven capaciteiten en golflengten kun
nen Lmin en Lmax van de variometer worden bepaald. Dan is:
Lmin — L1 -f L2 — 2 M) Lmax = Lx -f- L2 + 2 M
Verder is gegeven

Li = 2 L2.

4. Twee kringen zijn inductief gekoppeld. Beide zijn met een
condensator van 0,0005 /t F afgestemd op 1885 m. De koppeling
is zoo sterk dat beide resonantiepieken 10 kiloperioden uit
elkaar liggen.
Wanneer vlakspoelen worden gebruikt met een gemiddelde
diameter D = 5 cm., hoe groot moet de afstand dan worden
genomen, gemeten tusschen de hartlijnen van de evenwijdige,
coaxiale spoelen ?
Antw. d = 4 cm.
5. Twee kringen, elk met L = 1500 /x H en C = 0,0001 /.c F
dienen respectievelijk als rooster- en plaatkring van een hoogfrequentversterkerlamp. De plaat-roostercapaciteit is 5 fi /.iF.
Bij welke frequenties ontstaan stroommaxima in beide kringen ?
Antw.fi = 411,52 k.p. /o = 392,29 k.p.

Si

6. Een filterketen bestaande uit T-secties naar fig. 56 wordt ge
sloten door een weerstand van 600 ohm. Dit filter is bedoeld om
frequenties gelegen tusschen 800 en 2000 door te laten. Hoe
groot moeten zelfinducties en capaciteiten van de takken van
éen sectie worden genomen?
Anlw. Lx = 0,1505 H; Cx = 10-9 F; L, = 0,000359 H; C2 =
4,45 x io-9 p.
7. Van een filterketen bestaande uit ^-secties bestaat Zx uit een
zelfinductie van 0,5 H, 'Z^ uit een totalcapaciteit van 1 /.<, F.
Welke frequenties worden doorgelaten en door welke weerstand
moet deze keten worden gesloten, opdat geen reflectie optreedt?
Antu\ doorlaat van de freq. tusschen o en 450; R = 707 ohm.
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HOOFDSTUK V.
THEORIE VAN DE RADIOLAMPEN.
Uit de electriciteitsleer is bekend, dat alle stoffen een electrische
structuur bezitten. De atomen nl. zijn opgebouwd uit positieve
kernen, waaromheen negatieve clectronen zweven. Naast deze, aan
atomen gebonden, electronen, komen ook vrije clectronen voor,
welke zich in de eene stof meer, in de andere minder gemakkelijk
kunnen voortbewegen. Men kan ook de stoffen verdeden in goede
en slechte geleiders.
De beweging van de vrije electronen kan versneld worden door
de stof — bijv. een geleidende draad — te verhitten. Bij een be
paalde temperatuur wordt de snelheid zóó groot, dat de electronen
zich door de oppervlakte van de geleider heendringen.
Dit gebeurt o.a. bij alle lampen met gloeidraad, dus zoowel bij
licht- als bij radiolampen.
Om uit de geleider naar buiten te treden moet het electron een
zekere weerstand overwinnen. Beneden een bepaalde snelheid is
dit onmogelijk. Deze minimum snelheid wordt bepaald door de
zoogenaamde uillreedspanning, welke afhankelijk is van de aard
der stof en meestal ligt tusschen 2 en 5 Volt.
De uittreedspanning Vu is het spanningsverschil, dat noodig is
om een electron de minimum snelheid te geven, waarbij uittreding
mogelijk is.
Zij de lading van één electron = q, dan is de bij het uittreden
verrichte arbeid = q. Vu. Deze is omgezet in arbeidsvermogen
van beweging, zoodat, als m = de massa en v = de snelheid van
het electron is:
m v2 = q Vu

= 1I2JVu

t
i
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1
*

(1)

(2)
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De waarden van q en m zijn bekend; deze bedragen respectieve-
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of v
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m

!

j

S3
lijk 4,77.io-10 e.s.e. of 7,59.zo-19 Coulomb en S.qqj.io'28 gram. Dus:
V = 6ro'

cm/sco.

(3)

Wanneer bijv. Vu, zooals bij Wolframdraad, 4,5 Volt is, dan
wordt de uittreedsnelheid der electronen blijkbaar:
v = 6.zo7 y/4.5 cm/sec = 72.70 km/ secHet uittreden der electronen uit een geleider, zooals dit bij een
gloeidraad plaats heeft, noemen wij electronen emissie.
Een en ander is te vergelijken met verdampingsverschijnselen
bij vloeistoffen. Temperatuur en druk bepalen o.a. het aantal
moleculen, dat per oppervlakte eenheid en per seconde van vloei
bare in gasvormige toestand overgaat.
Evenzoo bepalen temperatuur en spanning bij emissieverschijnselen het aantal electronen dat per cm2 en per seconde van
de gloeidraad in het vacuum van de lamp overgaat.
Plaatsen we een positief geladen geleider of anode in de nabij
heid van de emitteerende gloeidraad of kathode, dan zullen de
uitgetreden electronen zich van kathode naar anode bewegen
onder invloed van het aldus gerichte electrische veld. Door het
wegtrekken van de clectroncnwolk om de gloeidraad kunnen weer
nieuwe electronen uittreden. Er ontstaat bij een blijvende positieve
anodespanning een regelmatige electronenstroom van kathode naar
anode en door de batterij terug naar de kathode (anodeslroom).
Bij verhooging van de anodespanning zullen steeds meer electronen
aan deze beweging deelnemen, totdat een zekere grens bereikt is.
Verdere verhooging van de spanning doet de anodestroom niet
meer toenemen; de verzadigingsstroom is dan bereikt. Alle elec
tronen die bij de constant gehouden gloeidraadtemperatuur de
kathode verlaten, komen dan op de anode. De anodespanning
waarbij dit gebeurt heet de verzadigingsspanning. Zoolang deze
niet bereikt is, wordt een kleiner of grooter deel der uitgestooten
electronen weer door het negatieve veld van de electronenwolk
om de gloeidraad in de kathode teruggedrongen.
Richardson vond een empirische formule, welke de verzadigings
stroom per cm2 kathodeoppervlakte als functie van de absolute
temperatuur T uitdrukt:
b
Is = A. TÏhE — r

(4)

Hierin zijn A en b constanten welke afhankelijk zijn van de stof.
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Een andere formule is uit de thermodynamica af te leiden:
d
(5)
Is = c. T2. E
T
naar analogie van verdampende vloeistoffen. G is een constante,
welke onafhankelijk is van materiaal en temperatuur, nl.:
c = di 60 (amp per cm graad2)
Voorts is:

Dus:

/- Z»

1— G
G = gasconstante van Boltzmann
ijó.io-16
= 2,8j.io-~ erg!graad.
~
4,77.10-10
Is = 6o'r-E

3,51

Eu
T I0’ ............... (6)

De uittreedspanning Vu bedraagt voor een aantal stoffen:
Wolfram (Tungsten)
Platina
Tantalum
Molybdeen
Kooldraad
Bismuth

4,52
4,4
4,3
4,3
4,0
3,7

Thorium
3,4
Magnesium
2,7
Titanium
2,4
Lithium
2,35
Sodium
1,82
Oxyde kathoden 0,6 — 1,8

Het verschil tusschen de uittreedspanningen van twee stoffen
blijkt juist gelijk te zijn aan de contact e.m.k. dezer stoffen onder-iing.
Uit formule (6) en de tabel is het duidelijk dat voor een zekere
gewenschte emissie de gloeidraadtemperatuur van oxydedraden
belangrijk lager kan zijn dan voor gethorieerde wol tramdraden,
terwijl wolframdraden nog hoogere gloeidraadtemperatuur eischen.
M.a.w. de benoodigde gloeistroomenergie per m. A-plaatstroom
is voor de helgloeiende wolframdraden zeer veel grooter dan voor
de zwak-roodgloeiende oxidedraden („miniwatt” lampen).
De grootte der electronenstroom in een twee-electrodenlamp
met anodespanning Va, cilindrische plaat met straal = r en gloeidraadlengte = l cm, bedraagt volgens Langmuir:
Ia = 14,69 — Va'2,

jo—6

Amp.

(?)
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]

i
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en in een lamp met vlakke plaat en vlak gloeidraadsysteem met
onderlinge afstand = d cm:
Ia = 2,33

-^2 Va'2-

Amp.

(8)

Ook voor drie electrodenlampen gaan deze formules op. Hierbij is
een rooster aanwezig tusschen gloeidraad en plaat. Zoowel roosterals plaatspanning (respect. Vg en Va) beïnvloeden de plaatstroom.
Deze beïnvloeding is aequivalent met die door een enkele plaat
op de plaats van het rooster en een plaatspanning:
V,

Va + g Vg
I +g

(9)

Deze aequivalente plaatspanning noemen wij de stuurspanning
van de tri ode. De formule van Langmuir wordt dus voor het cilin
drische geval:
la = I4fi9 7 (

+ gF~) S‘ I0~a AmP

(ro)

De formule van Langmuir is niet exact. Vermoedelijk wordt de
stroom nauwkeuriger in een logarithmische functie uitgedrukt,
van de vorm:
Ia

= Is 11 — e /(Vs) }■

(ii)

of in een machtsfunctie:
Ia = a Vs + b Vs2 + c Vs2 + d Vs* +....

....(12)

Langmuir geeft echter een aardige benadering voor het onderste,
gebogen kromme gedeelte. Met het vloeien van roosterstroom en
met de verzadingsstroom houdt hij in’t geheel geen rekening. Dit
doet formule (12) evenmin.
Lampconstanten en karakteristieken. Bij een bepaalde
lamp hangt de anodestroom uitsluitend af van plaat- en roosterspanning. Eén plaatstroomverandering A kan dus in ’t algemeen
het gevolg zijn van én een roosterspanningsverandering én een
plaatspanningsverandering. Beide variaties kunnen afzonderlijk
beschouwd en bij elkaar opgeteld worden om de totale plaatstroomvariatie tQ krijgen,

'
:

I
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;

De verandering in stroomsterkte per volt plaatspanningsverandering en constante roosterspanning bedraagt:
(.)

i

V,
— const

I;

dus bij een plaatspanningsverandering A Va:
Ala 1

-

!

A Va
Vo = const.

j

Evenzoo:
A Ia

'-(*k)yV
2 const.

i

zoodat de totale plaatsstroomverandering gelijk is aan:
A Ia

= (Md v*+
\

• & V„

'Vy= const.

i
(12)

:

Va = const.

Uit figuur 58 blijkt dat:

QA = tga = S

v

/

Q

pM /
n

K

PR
y V
v a = const.

(13)

We definieeren S als de steil
heid der statische karakteris
tiek.
Verder is
= const.

1

de. anodestroom verandering
per eenheid van plaatspan
y
ningsverandering bij con
Fig. 58
stante roosterspanning. Dit
is een wisselstroomgeleidingsvermogen. Het omgekeerde hiervan is dus een wisselstroomweerstand, de inwendige lampimpedanlie Rlt of:
j

aV0

:
<

o

Ri

-m,.-

)
I

!

(14)

r

const.

!
\
■

:

i

i
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Formule (12) gaat dus over in:
AIa= ~ A Va + S A V„.

(15)

Zoolang we in het rechte gedeelte der karakteristieken blijven,
mogen we deze formule ook gebruiken voor wisselstroomgrootheden, dus:
Ia =

Ea

(16)

Ri +SE"

Uit figuur 58 volgt nog, dat een bepaalde verandering van
K/ (A Vg — P R) eenzelfde plaatstroomverandering bij constante
Vn(AIn==RQ) als een veel grootere plaatspanningsvariatie
(.1 Vfi) bij constante roosterspanning ten gevolge heeft. De ver
houding dezer twee spanningen noemen wij de spanningsversterkingsfactor g van de lamp:
(17)

consl.
Uit dc definities der 3 lampconstanten volgt nu de formule van
Barkhausen:
g = Ri. S
(18)
Aangezien S meestal wordt uitgedrukt in mA, kunnen we beter
schrijven:
1000 g = Ri. S
(19)
Formule (16) wordt nu:
h = -^r (Ea + g E,j)

(20)

Ri is ook uit de formule van Langmuir af te leiden. Schrijven
we vereenvoudigd:
Ia -(

K,+gv„yi>
)
I +g

dan is:
)Vg = const.

= 72 •( Va +g Vg )
I +g

1+g
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dus:
.

£_ v« + i vo

(21)

Ia
Noemen we de plaatstroom bij Vg = o de anoderuststroom 7a0,
dan is:
2 Va
(22)
Ri =
3 Iqo
Waar de formule van Langmuir niet exact is, is deze waarde
van Ri het evenmin. Voor ruwe benadering kan zij dikwijls wel
gebruikt worden.
We kunnen afleiden, dat de versterkingsfactor alleen afhankelijk
is van de inwendige lampstructuur, en wel:
Crjl

S ~ C„,

(23)

waarin Cg\ en Cag respectievelijk de rooster-gloeidraad en de
anode-gloeidraadcapaci teit voorstel len.
Ook in werkelijkheid verandert g slechts zeer weinig met de
aangelegde spanningen, zoodat we hier te doen hebben met een
werkelijke lampconstante. Daarentegen zijn Ri en 5 alleen vrijwel
constant in het ,.rechte” gedeelte der karakteristieken. Maximale
S en minimale Ri treden in het algemeen op bij de anoderuststroom
voor de hoogste anodespanning. Dit zijn de waarden, welke veelal
door de lampenfabrikanten worden opgegeven. Opgave van S en Ri
in het werkingspunt — zooals bij Amerikaansche lampen al ge
woonte is — zou wel van practisch belang zijn. Hier wijken de
waarden dikwijls aanmerkelijk van de opgegeven ideale af.
Noemen we de roosterspanning, waarbij de anodestrc-om = o
wordt, de statische roosterruimte V(J0 van de lamp, dan volgt uit
Langmuir:
o = Cl ( Va
of g —

?

i

i

1è
1
•;

+ g 1'wy/>
I +s )

TT5- (Vgo is ncgéiticf!)

(24)

1 <70

Deze bepaling van g is meer exact dan die van Ri uit Ia0, daar
de krommevorm er weinig toe doet; de grootte van de exponent is
van geen invloed.

l

Uit figuur 59 blijkt hoe we de verschillende gr
enkele karakteristiek kunnen afleiden. Immers is:
Va
g=
Voo
Ri =

dus

5=

2

Vn

3

/t0

3 I(IQ
g_ _______________
_ -J- tg p = tg a......... (25)

Ri

~

2

VfJ0 ~

Hierbij gelden S en Ri[voor punt A.

A

Iao

\Q

3\
%
Fig. 59

Omgekeerd is het mogelijk uit 2 lampconstanten — althans bij
zeer ruwe benadering — voor een bepaalde anodespanning de
Ia — V(, katakteristiek te construeeren. Voor nauwkeurige be
rekeningen, bij versterkers bijv. heeft deze constructie echter niet
de minste waarde; hiervoor moet de kromme vorm nauwkeurig
bekend zijn. Ook de karakteristieken, welke de lampenfabrikanten
leveren zijn meestal te onnauwkeurig en te weinig in aantal voor
exacte berekeningen. Opmeting is dan de aangewezen weg.
Van belang voor het gebruik van lampen is de maximale energie
die in de lamp zelf in warmte mag worden omgezet (maximale
anodedissipatie Na mflx). Deze is gelijk aan:
A'a max — Ia' Va

(26)

9o
Voor elke roosterspanning kunnen we nagaan bij welke anodespanning Ia zoo groot wordt dat iVua max bereikt is. We vinden zoo
de kromme Na = Na max in figuur 60. Het werkingspunt van de
lamp moet dus
onder de meeste
omstandigheden
liggen binnen het
gearceerde gebied
van figuur 60.
Aan de boven
zijde wordt dit
gebied begrensd
door de dissi patielijn, aan de linker
zij de door de maxi
male anodespanning, aan de on
derzijde door de
Vg-as en aan de
rechterzijde door
o
de In-as. Een hooFig. G1
gere anodedissipatie dan de maxi
maal toelaatbare veroorzaakt secundaire emissie door plaat of
rooster; gasvorming in de ballon is dan te duchten. Een te hooge
anodespanning kan leiden tot overslag en lichtboogvorming.
Een tweede soort van karakteristieken, welke vooral voor be
rekeningen aan versterkers van meer practisch belang kunnen zijn
dan de Iu — Vg krommen, wordt gegeven door de functie:

s n

Ia =f(Va)

(27)

Vg = constant.
Figuur 61 geeft een voorbeeld van dergelijke karakteristieken.
Zij zijn uit de statische karakteristieken van figuur 60 af te leiden,
zooals figuur 62 laat zien.
De dissipatielijn Wa max = Ia Fa wordt hier’ een gelijkzijdige
hyperbool. De verschillende lampconstanten zijn ook uit deze
karakteristieken direct af te leiden. Zoo is gemakkelijk in te zien,
dat:
S R
(2S)
Ri - PR = cot g /? (P S is raaklijn in P)
g

PQ
- Vw -V=Q

(29)

;
f

I

9*
„

PT

(30)

~ Vgp - VgQ

We moeten nog even de aandacht vestigen op eenige grootheden,
die soms van belang zijn bij triode berekeningen.
Een lampconstante, die feitelijk alleen in de Duitsche litteratuur
voorkomt is de ,,Durchgriff" D. Deze wordt gebruikt in plaats
van g en staat hiermede in het volgende verband:
D =

100% ... (31)
£>

Een lamp met versterkingsfactor = 5,
bezit dus een D =20%.
De naam ontleent zijn
betcekenis aan het feit,
dat het electrische veld
van de anode meer of
minder door het rooster
„hecngrijpt". Bij een
dicht rooster (dusgroote
Cjf en bijgevolg groote
g) reikt slechts een ge
-fyê -fyo %/
^5
ring deel van het anodeveld tot de gloeidraad,
Fig.ï62
zoodat D daarbij klein
is.
Het is licht in te zien, dat de Durchgriff de roosterruimte aan
geeft bij Va = 100 Volt, immers:
= !-

O V„
IOO

S

(32)

De formule van Barkhausen is met D:
D.S. Ri = 1................................. (33)
Wij zullen verder van deze grootheid geen gebruik maken.
Een andere grootheid, die in sommige gevallen belangrijk kan
zijn is de gclijkstroomweer stand van de lamp. Deze definieeren we
als:
Va

Ri° - la

(34)

Roosterstroom. Zoodra het rooster een positieve spanning
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krijgt l.o.v. de gloeidraad, dikwijls zelfs al bij een geringe negatieve
spanning, vloeit een deel der electronenstroom over op het rooster.
Deze roosterstroom neemt toe met de positieve roosterspanning.
Het verloop ervan toont veel overeenkomst met dat van Ia: eerst
een gebogen, min of meer kwadratisch deel en daarna een vrijwel
lineaire stijging, (zie fig. 63). Deze stroom, die meestal wordt uit
gedrukt in ,u A, vermindert
de plaatstroomtoename. De
plaatstroomkarakteristiek
nuf
wordt dus in het positieve
roosterspanningsgebied min
der steil. De aandacht wordt
nog gevestigd op het feit, dat
de roosterstroom het grootst
ft
is bij lage plaatspanning. Het
roosterstroomgebied wordt bij
voorkeur niet gebruikt bij
&
versterkers, omdat het aan
leiding geeft tot niet-lineaire
vervorming, vooral wanneer
o
in de roosterkring der lamp
FiS. 63
een hooge weerstand aan
wezig is.
Bij de meest gebruikte detectiemethode speelt de roosterstroom
een zeer belangrijke rol, terwijl bij zenders in 't algemeen gewerkt
wordt met zeer groote roosterstroomen. Hier moet zelfs gewaakt
worden tegen te groote roosterdissipatie.
De totale gloeidraademissie is gelijk aan de som van anode- en
roosterstroom.

4

Vraagstuk 1
In figuur 64 is gegeven een bundel statische Ia — Vy karak
teristieken van een triode.
Bepaal voor deze lamp de Ia — Va karakteristieken en ver
volgens hieruit de g, Ri, S en Rig voor een werkingspunt, in
gesteld op maximale anodedissipatie = 3 Wall bij 200 Volt
plaatspanning.
Antwoord.
Voor de constructie der Ia — Va krommen gaan we telkens uit
van een verticale lijn Vg = c onstant in de oorspronkelijk karak
teristieken. Doen we dit voor Vg = o, dan snijden we achtereen
volgens de Va karakteristieken in de punten A0, B0 enz. Deze

:
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punten komen overeen met de punten A0', B0’ enz. in de Ia — Va
karakteristieken, op loodlijnen Va = 50, Va = 100 Volt, enz.
Evenzoo doen we voor V(J = — 10 Volt, — 20 Volt, enz. Het
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Fig. 64

Wa
werkingspunt P vinden we bij een stroomsterkte Ia = ~y~ = 3
= 0.015 lmP = 15 mA. Uit beide karakteristieken is af te
lezen, dat de roosterspanning dan = — 20 Volt is.
De versterkingsfactor bedraagt:
g=

QJÜ

A Vg ~

50
10

=5

de steilheid

s =

R P’
A V0

~

— = z.g mA/V
10

de inwendige weerstand:
TS

Rj -- COlg $ -- p p, --

40
= 3 330 Q.
0.015

Hier blijkt een tegenstrijdigheid aanwezig te zijn; immers
Y = 2630 Q. De oorzaak hiervan is, dat P' reeds in een merk
baar gebogen deel der kromme ligt. De steilheid welke we op
meten is eigenlijk de gemiddelde tusschen P’ en R. Daar
Sq> Sp, is de waarde i.g geflatteerd.
Directe meting van S uit de Ia — V„ karakteristieken is dan
ook niet aan te raden. De directe meting van R,- is echter zeer
betrouwbaar, evenals van g. De juiste 5 in P’ is dus:
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=

ê
S P’ = ~n~ = ——— = 1.5 mAIV.
Ri
3330
J
'
Directe nauwkeurige meting van 5 is wel mogelijk uit de
Ia — Vg krommen. Inderdaad blijkt hieruit:
Sp = tg ■/ =

= Jv5 mA/V

;■

i

Uit deze krommen kan ook de g — welke vrijwel geheel constant
is — exact gemeten worden, Ri echter alleen in het rechte ge
deelte, zoodat deze hier nauwkeuriger uit g en S kan worden
afgeleid. (Zie fig. 64a)
Inwendige lampcapaciteit. Hoewel de bespreking van dit
onderwerp eigenlijk thuishoort onder het hoofdstuk versterkers
doen we het liever hier, daar
—
we de beteekenis.van kleine lamcapaciteiten liever duidelijk ma
C(2y
ken vóórdat we de schermrooster= = C0/ lampen bespreken. Figuur 65
'
geeft de verschillende optredende
capaciteiten aan. Zooals be—
kend, is

i

vt_r
Fig. G5

Caf —

a

Cgf. . ■ ■ (36)

De grootte van Cff/ kan zeer verschillend zijn, doch is gemiddeld
5 a 10 ta /.iF. In het algemeen is Caf < 1
F. De plaat-roostercapaciteit bedraagt bij moderne lampen 2 a 5 /i n F, bij steile eindlampen echter meer.
Lampen met afzonderlijke plaataansluiting boven op de ballon
bezitten een veel kleinere Cag. Bij de Philipslamp A 433 bedraagt
deze ± 0.3 /.i /.l F.
We kunnen C„f in het algemeen verwaarloozen. Wanneer nu een
lamp geschakeld wordt als in figuur 66 met impedanties Zg en Za
in respectievelijk rooster- en plaatkring, dan vormt de lamp
— met wat daar achter komt — een belasting van de roosterkring.
Neemt het rooster een wisselstroom Iy op bij een wisselspanning
Eg, dan is de belastingsimpedantie van de lamp:

i
.
i

(37)

i
\

Het schema van figuur 66 kunnen we vervangen denken door
dat van 67. Met eenige kleine verwaarloozingen kunnen we Z\

:
!

Z-Xb = Z,= 4j-

h
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gelijkstellen aan de parallelschakeling van een capaciteit C/ en
een weerstand Ri. (fig. 68).
Ci — Cg, (i + v. Cag)

(38)

Voor de verklaring van deze formule, waarin v de totale ver
sterking van de lamp mét anodekring voorstelt, zie volgende
hoofdstuk.
r

r

A

T

!TCa?
Za.

In/ c°/\
=r9/

z,

il

j

?? jAf

£s

*

«.
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Bij laagfrequentversterkers kan C/ een verzwakking der hooge
tonen veroorzaken. Bij hoogfrequentversterkers komt zij parallel
te staan op de variabele condensator der roosterkring, zoodat deze
er iets door moet worden verkleind.
x
Ri =

g

(I +

Ri )'+ R?ofica,;Rr
— 2 yw C(l<j sin (p . ..(39)
Za
'-Cl

Caa

p1
i\

r

Ri
Za ~U

Stellen:

• (p
— -y- sin

Za

(40)

en Ri o) Cn(j = /i
dan is:
Ri =

1

g « Cag *

(1 4- «)2 -{- ft2 — 2 a & sin'r
.... (41)
fi —a sin cp

Hoek rp geeft de faseverschuiving aan tusschen stroom en
spanning in Za. In het algemeen is Za een kring met L, C en R
en bezit dus een zekere resonantie frequentie. Voor een afgestemde
plaatkring kunnen we voor een kleine verstemming A co buiten de
resonantiefrequentie schrijven:

9b
Ra
lg<p = 2 A (ü L

I

dus sin rp =

V

I + 4 (dw)

(42)
O Ra2

U

Uit formule (41) is nu het volgende af te leiden:
T. Is (p = o, dus sin rp = o, dan is Ri positief, doch zeer groot.
Bij juiste afstemming van Za wordt
de roosterkring dus iets gedempt.
r ► q2. Wordt rp iels positief (kleine inductieve
component van Zn), ni:

4

Z

—

l

7

oj

C/ifj Zn,

dan wordt Ri oneindig groot en ver
oorzaakt de lamp dus geen extra dem
ping in de roosterkring.

Fig. 68

o

3. Is sin rp > —, dan wordt Ri negatie/',
m.a.w. er ontstaat dempingsreductie in de roosterkring.
4. Bestaat de roosterkring uit een afstembarc kring met Lv C2
en i?j, dan kan de serieweerstand Rl van de spoel vervangen
gedacht worden door een parallelweerstand:
=

(zie versterkers)

rx en Ri staan blijkbaar parallel. Wanneer rx = — Ri dan is
hun totale weerstand = o, m.a.w. de roosterkring is geheel
ongedempt. Wordt sin rp nog grooter, dan wordt dus — Ri> t i’
m.a.w. er wordt energie door de plaatkring aan de roosterkring
toegevoerd; de lamp genereert.
5. Als de plaatkring capacitief werkt (<p negatief), blijft Ri positief
en wordt des te kleiner, naarmate rp toeneemt. Bij capacitieve
plaatkring (w boven resonantie) wordt de roosterkring zwaar
gedempt.
Wat ons vooral interesseert is punt 4 bij hoogfrequentversterkers.
Immers hieruit volgt, dat indien geen speciale voorzorgen ge
nomen zijn, de hoogfrequentversterker bij „afstemming” gaat
genereeren. In het algemeen zal dit niet bij resonantie gebeuren
(zie (1). Echter bij een radiotoestel wordt niet op resonantie in-

!

{
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gesteld, doch op maximum geluidsterkte. De maximale versterking
bij hoogfrequentversterkers kan blijkbaar optreden buiten reso
nantie, en wel op een hoogere golflengte dan de juiste, omdat dan
door de dempingsreductie de roosterspanningen hooger opslingeren.
Grootste sterkte zal meestal ontstaan in of vlak bij het punt waar
genereeren optreedt.
Hier komt nog iets bij. In de kringen ontstaan bij juiste, gelijke
i

afstemming op w =

i

•\/ Ll C1

^\J Lo C2

'sj L C

door

de capacitieve koppeling van Cga twee koppelgolven:
i
(O

Vl C (j ± k) f als L1 — L2= C

terwijl: •’ k =

(43)

en C l = C2 = C

Cgu
C + C‘JU

(44)
(Zie figuur 69)

Het gevolg is, dat bij afstemming van C2 de lamp eerst in generecren slaat, en bij terugdraaien van C2 het genereeren blijft aan
houden tot bij een condensatorstand, belangrijk
Cc/a
lager dan de eerste. (Doode
gang).
En tweede gevolg van
^1 >0
o
de koppeling is, dat ver
°Z,_r gLC. O
O * T“ *
£ o
andering der afstemming
O
van de roosterkring ook
verstemming der plaatkring meebrengt; m.a.w.
Fig. 69
de kringen „slepen" elkaar
mede.
Deze punten mét de genereerneiging geven de versterker de
onaangename onstabiliteit, waaraan alleen bij uiterst zorgvuldig
ontwerp is te ontkomen. (Zie ook: Algemeene richtlijnen bij het
ontwerp van ontvangers)
Uit formule (41) zien we, dat Ri groot gehouden wordt, door Cag
zoo klein mogelijk te nemen. Is voor de kortere golven (bijv. a> =
jo7) o Cag«Ri, dan kan /I2 geschrapt worden. Schrijven we

1

5

in plaats van
7 Radio-Techn. Vad.

g 0> Ca o

dan krijgen we:

f

9S
(J + «)8
/?

— 2 a sin <p
(45)

— a sin (p

\S'

Wil geen genereeren optreden, dan moet:
(i + «)2
7

S

— 2 ci sm <p

< —

/? — « sin <p

Ri c1

(46)

Schermroosterlampen. [ Er zijn middelen gevonden om aan de
invloed van Cag te ontkomen, waarop we hier niet nader zullen
ingaan. (neutrodyneschema’s).
De meest rationeele methode zou zijn een lamp te construeeren
met een Cau = o. Deze toestand is|te benaderen door een scherm

4
z*
c

II

Ir
ya.
Fig. 70

I'ig. 71

om de plaat aan te brengen, en dit scherm een hoogfrequente
potentiaal te geven gelijk aan die van de gloeidraad. In figuur 70
geschiedt dit door het schermrooster Gs via een vrij groote conden
sator C met de gloeidraad te verbinden. Om de electronenstroom,
die dus niet meer door de plaat kan worden beïnvloed, door het
scherm niet te stuiten, krijgt dit een positieve spanning V0, welke
± V3 a lh Va is. Door het scherm gaasvormig te maken vliegt
een groot aantal electronen door het schermrooster heen en komt
zoo toch nog op de plaat terecht. Was de schermroosterspanning
bijna gelijk aan de plaatspanning dan zou hier niet veel van
overblijven.
Was de afscherming van de plaat ideaal, dan zou, behalve CaQ

i

i

:

99
ook Ca/ = o zijn, dus g = <n>. Een verandering van V„, en dus
ook van Za, zou geen verandering van de anodestroom kunnen
te voorschijn roepen, dus ook i?, zou = n zijn.
De versterking per trap kan dan dus niet volgens de gewone
formule:
Za
Ri +
berekend worden, doch volgens:
v=g

(zie versterkers)

__

v~ Ri i + ZJRi

O

(47)

Zq

• J+O

of V = S Zq..............

(48)-

Hierin is S constant, onafhankelijk van de anodekring belasting.
Nu is het jammer, dat deze toestand practisch niet bereikbaar
is, daar Cag door de altijd aanwezige strooivelden niet veel kleiner
gemaakt kan worden dan ± o.ooi
F. De daarbij bereikbare
inwendige weerstand is van de grootte orde van i Megohvi; 5 is
dan ± i mAjVoll; bij moderne lampen tot 2 d 3 m.4/Volt.
Bij deze waarden gaat formule (48) voor kleinere plaatkringimpedanties wel op.
Voor grootere plaatkring impedantie moeten we (47) gebruiken.
Een benaderingsformule, welke geldt binnen 10% nauwkeurig voor
Za ^ 0.3 Rit is :
v - S Za (1

R- )

(49)

Meten we de /„ — Va karakteristiek op bij constante roosterspanning (bijv. Vg = o), dan vinden we een kromme vorm als
in figuur 71. Aanvankelijk loopt de anodestroom snel omhoog,
doch vertoont plotseling een scherpe bocht, waarna de anode
stroom iets afneemt. Dit is een gevolg van secundaire emissie
door het schermrooster. Pas wanneer de plaatspanning hooger
wordt dan de schermroosterspanning — dus voorbij Vg, = Va
— neemt de schermroosterstroom af en de plaatstroom toe.
De secundaire emissie verdwijnt doordat minder energie op het
schermrooster gedissipeerd wordt.
Is de schermroosterstroom gering geworden, dan neemt ook
de plaatstroom slechts weinig meer toe met de plaatspanning,
krijgen we dus de groote Ri en g. Het spreekt wel vanzelf dat
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de anodespanningsvariaties nooit zoo groot mogen worden dat de
oogenblikswaarde van Va beneden Vg’ daalt. M.a.vv. de roosterwisselspanningsamplitude mag niet grooter zijn dan:
Vg - V*.
(50)
)
SZa (j
Ri
Men kan aan de knik ontkomen, in de dynamische
karakteristiek, door te maken dat V„, met de variaties van Vn
Rq max —

y

mee op en neer gaat, zoodat bijv. een constante verhouding ~jr~
blijft bestaan. Dit is mogelijk door tusschen schermrooster en
plaat een hooge weerstand R op
te nemen (fig. 72). De schermroosterstroom zorgt dan voor het
R
noodige spanningsverval. Vooral
onjuir—
voor laagfrequentversterkers is
deze schakeling van veel belang.
Voor hoogfrequentversterking
heeft de schcrmroostcrlamp de
t
triode en bijbehoorende neutroFig. 72
dyneschakelingen vrijwel geheel
verdrongen.
De kleine capaciteit Cag geeft weinig kans op genereeren meer,
natuurlijk mits ervoor gezorgd is, dat geen koppelingen langs
andere wegen bestaan (verbindingen, spoelvclden, enz.).

tb

Lampen met ruimteladingsrooster. Geruimen tijd vóór de
verschijning der schermroosterlampen waren al lampen met twee
roosters (4 electroden — tetrode) in gebruik. Bij deze dubbelroosterlampen was het extra rooster niet in de eerste plaats als
afscherming bedoeld. De meest gebruikelijkeschakelinggeeft figuur
73. Het voorrooster G1 ligt tusschen stuurrooster en gloeidraad.
Een positieve spanning op Gt doet de ruimtelading om de gloei
draad grootendeels afvoeren. De steilheid kan zoo groot blijven,
ook bij een zeer kleine plaatspanning. Dubbelroosterlampen, aldus
geschakeld, en daarom lampen met ruimteladingsrooster genoemd,
hebben niet meer dan 15 a 20 Volt anodespanning en gelijke of
iets lagere hulproosterspanning noodig. Zij zijn dus geschikt voor
draagbare ontvangers met kleine batterijen.
We kunnen ook Gx als stuurrooster nemen, en G2 als 2dc rooster.
In dat geval zijn a.h.w. twee trioden in serie geschakeld. Eerst

I

IOI

kunnen we G2 als plaat beschouwen met G1 als stuurrooster. De
versterkingsfactor zij dan = gv De stroom die nu van gloeidraad
naar plaat vloeit, wordt opnieuw gestuurd door G2. Dit is zeer
dicht en heeft een hooge versterkingsfactor g2. De totale verster
kingsfactor van de lamp bedraagt nu:
(51)

g = gv g- •
De anodestroom wordt gegeven door:
Ia

Vgx +

Vn

Va

gl

gvgt

)

(52)

De besproken schermroosterlamp is feitelijk een bijzondere
constructie van dit type.
Schermroostereindlampen (Penthoden). De combinatie
van een zeer groote g met een groote 5 maakt het principe der
schermroosterlamp aantrekkelijk
voor toepassing in eindlampen.
(zie versterkers). Het bezwaar is
echter de deuk in de Ia — Va
karakteristiek (fig. 71). Door
de schakeling van fig. 72 is
hieraan wel te ontkomen, doch
dan is nog de constructie niet
geschikt voor gebruik als energielamp. Een middel om de gevol
gen der secundaire emissie weg
Ö
(>+K
te nemen is het aanbrengen van
Fig. 73
een derde rooster G2 tusschen
schermrooster G2 en plaat (fig. 74)
Dit wordt met het midden van de gloeidraad verbonden en ab
sorbeert aldus de ruimtelading welke ontstaat door secundaire
emissie. De plaatstroom kan ongehinderd doorgaan, ook bij anodespanningen, lager dan de schermroosterspanning. Figuur 75 geeft
het verloop weer der Ia — Va karakteristieken. Daar het stuk
A B, waarin we werken, vlak verloopt is |__ ft klein, dus Ri = cotg ft
groot. De kwaliteitsfactor bij dergelijke lampen varieert tusschen
75 en 250. Zie ook het hoofdstuk over versterkers.

S t,<pr

Indirect verhitte lampen. De lampen met directe kathodeverhitting, waarbij dus de emissie veroorzaakt wordt door de
stroom door de kathode zelf, zijn meestal ongeschikt voor aanslui
ting der gloeidraden op een wisselspanning. In de eerste plaats

1
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verandert de temperatuur van de gloeidraad bij elke halve periode
De emissie varieert dus met een frequentie van ioo perioden bij
aansluiting op een normaal 50 perioden net. Dit veroorzaakt een
100 perioden „brom"toon.
In de tweede plaats ontstaat een potentiaalverschil tusschen de
gloeidraadeinden en het rooster, gelijk aan de halve gloeidraadspanning, in een fre
quentie, gelijk aan de
netfrequentie. Dit in
dien de roosterkring ver
bonden is met het mid
den van een potentio-

4

O
Fig. 74

if ya

K>.

Fig. 75

meter p over de gloeidraad (fig. 76). Hierdoor ontstaat dus een
50 perioden brom toon.
Beide bezwaren zijn min of meer te ondervangen door toepassing
van dikke gloeidraden met geringe gloeispanning r Volt). Alleen
voor detectorlampen is dit niet voldoende om de bromneiging
binnen de perken te houden.
Eindlampen kunnen zonder bezwaar ook met een 4 Volts gloei
draad direct door wisselstroom gevoed worden. Deze lampen be
zitten reeds een dikkere gloeidraad, terwijl het percentage „brom”
t.o.v. de signaalspanningen hier van weinig beteekenis is.
Behalve voor eindlampen worden practisch geen direct verhitte
lampen meer gebruikt. Bij moderne wisselstroomlampen dient de
gloeidraad uitsluitend voor verhitting. De emissie geschiedt door
een cilindervormige kathode, welke, daarvan geïsoleerd, om de
gloeidraad is aangebracht. Voordeelen van deze indirect verhitte
kathode zijn de volgende:
1. Groote steilheid is te bereiken door het groote emitteerende
oppervlak.
2. De oppervlakte van de kathode is een aequipotentiaalvlak.

i
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3. De „warmte traagheid" van de kathode is grooter dan van de
direct verhitte gloeddraad.
De voornaamste bezwaren, welke aan direct verhitte lampen
kleven, zijn bij de indirect verhitte kathoden weggenomen.
2.

Vraagstukken.
Hoe groot is de minimale
van een lamp met g = 9 en 5 =
0.5 mA/Vl (Examen Radiotechnicus N.B.R. — Juni 1926).
Antw.: 18000 o.

3.

Verklaar construc
tie en werking van
een
afgeschermde
hoogfrequentlamp
(Huil). Door welke
maatregelen wordt de

la
/2

o

!0\

ia
6

o

4;

4
£
3
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Fig. 76
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Vr,
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Fig. 77

zeer hooge g verkregen en welke zijn de andere bijzondere ken
merken van dit lamptype. (Examen Radiotechnicus N.B.R. —
Dec. 1927).
Leidt de formule der drié electrodenlamp af, die ’t verband
4geeft tusschen g en Ri. (Examen Radiotechnicus N.B.R. — Dec.
r927)5.
Welke invloed heeft de inwendige capaciteit van lampen bij
hoogfrequentversterking? Waarom is deze invloed grooter bij
afgestemde plaatkring dan bij hoogfrequenttransformatoren ?
Van welke invloed is de kwaliteit van de afgestemde roosterkring op het verschijnsel? (Bedoeld wordt de voorafgaande
roosterkring). (Examen Radiotechnicus N.B.R. — Juni 1928).
Zie ook „versterkers".

io4

6.

Uit nevenstaande karakteristieken af te leiden (fig. 77):
steilheid, versterkingsfactor en inwendige weerstand. Hoe
hangen deze grootheden tezamen? Waarvoor kan deze lamp gegebruikt worden en waarom? Schema en beschrijving van
meting voor opname van deze karakteristieken. (Examen
Radiotechnicus N.B.R. — Dec. 192S). Zie ook ,,versterkers”.
7. Wat verstaat men onder de kwaliteitsfactor van een ontvanglamp? In hoeverre is deze factor kenmerkend voor de kwaliteit
der lamp en hoe kan deze door metingen worden bepaald?
(Examen Radiotechnicus N.B.R. — Aug. 1930).
8.
Hoe kan men nagaan of het noodig is de lampen van een
radiotoestel te vernieuwen? Welke lampenconstante kan door
het gebruik veranderen en hoe kan men nameten of dit het
geval geweest is? (Examen Radiotechnicus N.B.R. — Jan. 1930)

i
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HOOFDSTUK VI.
DE RADIOLAMP ALS VERSTERKER.
Algemeene opmerkingen. Wanneer we de werking
radiolamp als verster
ker willen onderzoeken,
kunnen we lamp ver
vangen denken dooreen
wissclstroomgenerator
met e.m.k.
als EfJ de
roostcrwisselspanning is.
De generator heeft een
inwendige weerstand Ri.
We zullen hierbij, tenzij
anders vermeld, steeds
h
a
met de amplitude re
kenen.
Fig. 7S
Fig. 786 is dus het
vervangingsschema van fig. 8ya.
We vinden hieruit:
g Eo
Ia= -r.Ri + ^

(I)

(2)

Ra = Ia Za =g

Ri + Za
Za kan van zeer verschillende aard zijn: een ohmsche weerstand,
een impedantie, een afgestemde kring, enz. De meest algemeenc
vorm is:
(3)
Za ~ Ra + j Ha
De verhouding van de spanningsamplitude in de plaatkring tot
die in de roosterkring noemen we de spanningsversterking v, dus:
V =

Ea
E,j

Zn
S Ri +

=g

Rq + j Hq
(Ri + Ra) + j Xa

...(4)

io6
We onderscheiden de volgende gevallen:
i. Za is een zuiver ohmsche weerstand: Xa = o
v — g Ri Ra
+ Ra

(5)

....................

2. Za is een zuiver inductieve weerstand: Ra = o; Xa = o) L
V = g——■

co L

=-..............................

. (6)

V Rr + *>2 L2
3. Za bestaat uit een spoel met weerstand:
Za = R + jwL;Za =V~R* + w2 L2
R2 + w2 Lr
(Ri +1^*'+ o/2 L*

1 '

v=g

(7)

Za is een parallel- of vliegwielkring:
L/C

=

]/R2 + ( co L
y

Bij resonantie is:

_

Za ~
V =

s

L

C R en

L/C R
Ri + L/C R

(S)

Een bijzonder geval van inductieve plaatkringbelasting is de
transformator. Bij transformatorversterking moeten we onder
scheiden tusschen hoog- en laagfrequentversterking. In het eerste
geval is de koppeling tusschen primaire en secundaire wikkeling
steeds min of meer los, dus:
k =

M
< 1,

R1 R'i
terwijl bij laagfrequentversterking de koppeling in ’t algemeen
k = j kan worden genomen. Deze gevallen worden nog nader
beschouwd.
Negatieve roosterspanning. De juiste instelling van de
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negatieve roosterspanning is speciaal bij laagfrequentversterkers
van groot belang. Deze behoort te worden ingesteld in het midden
van het rechte deel van de dynamische karakteristiek, d.i. de
karakteristiek, die het verband aangeeft tusschen plaatstroomen roosterspanningsverandering bij een zekere plaatkringbelasting.
De plaatspanning is dan geen constante, doch verandert met de
plaatstroom. Veelal is de roosterruimte der dynamische karakteris
tiek grooter dan die der statische karakteristiek. Bij beschouwing
der statische karakteristiek zouden wij geneigd de roosterspanning
in te stellen op Va van de roosterruimte of:
I Va
(9)
3 g
Wanneer de optredende roosterspanningsamplitude E,1 niet grooter
is dan deze waarde, kunnen we daarop gerust instellen, mits de
maximale anodedissipatie daarbij niet wordt overschreden. In
het algemeen zal het laatste bij maximale plaatspanning wel het
geval zijn.
Uit de dynamische karakteristiek valt af te leiden, dat onder
bepaalde omstandigheden neg. roosterspanning 2 a 2]/2 maal zoo
groot kan worden genomen. We kunnen de volgende grenzen
stellen:
3 va
Va
(10)
—
J
—
4S
3g
Deze formules hebben slechts betrekkelijke waarde. Het gedrag
en de instelling van versterkers kan veel nauwkeuriger uit de
karakteristieken worden afgeleid. Is de dynamische karakteristiek
niet bekend en wil men vlug bij benadering instellen, dan kan
men voor V(, veilig die spanning aannemen, waarvoor bij maximale
plaatspanning de anodedissipatie ook maximaal is. Wil men het
rooster niet „vol” belasten, dan kan de plaatspanning lager worden
genomen en de roosterspanning eveneens en wel
V,J = --

Vaa =

I
Va
3
g
Weerstandsversterking. De versterking is in dit geval (zie
fig. 79«):
g Ra
(ii)
v =
Ri -f- R(
De formule ziet er vrij onschuldig uit, toch is ze voor exacte be
rekening vrij ingewikkeld. Immers Ri is niet de minimale inwendige

Vff = -

ioS
lampweerstand, die de fabrikant opgeeft, doch de R, in het werkingspunt op de dynamische karakteristiek. Deze is veel hooger
dan die van de statische karakteristiek, daar — als gevolg van
de hooge weerstand Rn in de plaatkring — de werkelijke plaatspanning laag is en dus steeds in de bocht van de statische karak
teristiek wordt gewerkt. De grootheid R„ is ook niet exact. Zooals
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Fig. 79

fig. ygb laat zien hebben we eigenlijk te doen met een Z„, gevormd
door de parallelschakeling van Rn met een tak, bestaande uit
de serieschakeling van de koppelcondensator Cu en een tweede
parallelkring, gevormd door de roosterlekwcerstand Ri en de
lampcapaciteit C/ van de volgende lamp. Deze lampcapaciteit
is ook al weer een complexe grootheid; zij wordt niet enkel ge
geven door de roostergloeidraad capaciteit Cf//, maar ook door
de plaat-rooster capaciteit C„g. Deze laatste is weer afhankelijk
van de plaatkringbelasting van die lamp.
Het is af te leiden, dat de totale ingangsimpedantie van de
lamp wordt gevormd door Cgf en parallel daaraan de impedantie:
)
( R Ri
Z' =
. (12)
O) Ca
R + Ri

o

, + Ai?.:
§

waarin R de plaatkring\veerstand (-impedantie) g de versterkingsfa.ctor en Ri de inwendige weerstand van de volgende lamp is.
De impedantie Z’ bestaat uit de serieschakeling van een capaciteit
C1 en een weerstand R’ resp. gelijk aan:
c’ = caa ( 1 +
R’

-ft*

gR
R + Ri

(13

1

(14)
I
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Bij benadering kan hiervoor worden gesteld: R’ — -Ri \C = Ca o
8
(i -f* v), zoodat de ingangscapaciteit gelijk is aan C/ = C(Jf + Cag
(r -f- 7;). De weerstand R’ kan in de meeste gevallen worden ver
waarloosd. Voor zeer nauwkeurige berekeningen moet (12) worden
aangehouden.
Voor Ci zijn capaciteiten van 50 a 100
F zeer goed mogelijk.
Voor lagere frequenties is dit niet van invloed, voor de hoogere
frequenties (5000 en hooger) wordt de invloed van beteekenis.
Bij het ontwerp van een weerstandsversterker dient op de
volgende voorwaarden te worden gelet:
1. De totale impedantie van de serieschakeling van Cu en /?/ — C
moet groot zijn t.o.v. Ra;
2. De impedantie van de Ri — C/-kring moet groot zijn t.o.v. de
reactantie van C/f.
De voorwaarden gelden voor alle frequenties, waarvoor de ver
sterker is bedoeld. Voor een weerstandsversterker moet zijn:
Ra <<

Ri

en

VV -f- Rr w2 C/2

1
—TT* < <
co C/f

Ri

(17

+ Rr oj2 ci2

Langs grafischen weg kan een en ander gemakkelijker worden
bepaald. De versterking is uit te drukken in de steilheid van de
dynamische karakteristiek:
(iS)
v = Sd R(l
waarin:
8
(19
Ri + Ra
Er zijn twee mogelijkheden van oplossing.
A. We leiden de dynamische karakteristiek af uit de gegeven
bundel statische Ia — Va karakteristieken (fig. 80). Op elke
kromme bepalen we een punt P, waarvoor

Sd =

, _ Ha
Ra
A Va = Vb — Va =
batterijspanning minus plaatspanning.
De lijn die de gevonden punten P verbindt is de gezochte dyna
mische karakteristiek, waarvan de steilheid Sd in het werkings
punt en dus v is te bepalen.

IIO

Bij benadering kunnen we S</ in de normale lampconstanten
uitdrukken door:
5d =

S

(20)

1,5 Ri + Ra

Voor een groote Ra is deze formule niet correct, maar wanneer
Rn > > Ri is Sa toch praco

tisch gelijk aan —. Voor
zeer kleine Ru is formule
ra
(20) evenmin correct om
dat dan de dynamische
karakteristiek te sterk ge
bogen is en S(l dus sterk
Pu
h
varieert.
Door de vervlakking
^ van de dynamische karak
teristiek is het in het al
gemeen wel geoorloofd de
Fi". 80
kromming geheel te verwaarloozen en is de juiste negatieve roosterspanning dus:
V<J = -

vb

— ( Va max)

(21)

2o
De maximale, onvervormde plaatspanningsvariaties hebben dan
een amplitude gelijk aan:
Ea max — ^d- ^ _ q max

Ra
Ra = Vb 3 Ri '+ 2 Ra

(22)

De versterking is blijkbaar maximaal bij oneindig groote Ra.
Practisch gaat men niet verder dan Ra = 10 a 15 Ri. Grootere Ra
geeft weinig winst aan versterking, terwijl het dan ook lastig wordt
te voldoen aan de voorwaarden (17).
Weerstandsversterking is vrijwel uitsluitend van belang als l.f.
versterking. Bij h.f. versterking wordt Ra begrensd door de plaatgloeidraadcapaciteit van de lamp en, in nog grootere mate, door
de ingangscapaciteit van de volgende lamp. Zelfs bij l.f. versterking
ondervinden de hoogere tonen al invloed van die lampcapaciteiten.
Om de lagere tonen goed te versterken is een groote koppelcondensator noodig. Hierbij kan dan een betrekkelijk lage lekweerstand
worden gebruikt, waardoor de invloed van de ingangscapaciteit
van de volgende lamp op de hooge tonen minder prominent wordt.

III

Vraagstuk i. Van een lamp is een karakteristiekenbundel
gegeven (zie fig. 81). Zij wordt gebruikt als/./, weerstandsversterker
met een plaatkring- (koppel-) weerstand van 100.000 Q. De koppelcondensator is 0,002 /*
F, Rt = 5 M o, Vb =
200 volt. Op deze lamp
volgt eenzelfde lamp,
waarvan de plaatkring
opgelijke wijze belast is.
Gegeven is nog, dat
Cgf = 5 tl tl F en Ca(J =
5 n n F. Construeer de
dynamische karakteris
tiek en bepaalde ver
sterking daaruit. Tusschen rooster en gloeidraad van de lamp
werkt een wisselspan
ning met amplitude 0,5
volt. Hoe groot is de
spanning op het rooster
OOOJl
van de 2e lamp voor
de frequenties 48 (o> =
300) en Sooo (o> = ?0
50000)?

-fr

Oplossing: Als de plaatspanning 200 volt is, is
Fig. 81
er geen spanningsverlies
in Ru, dus dan is Ia = o.
Het eerste punt P0 van de dynamische karakteristiek ligt dus
op de Hf/-as. De plaatspanning wordt 150 volt bij een spannings
verlies van 50 volt in Ra; dan moet de plaatstroom dus zijn:
T _ 50 _
al ~ Ra ~

50
100000

amp = 0,5 mA.

Dit geeft ons het punt P1 op de statische karakteristiek voor
150 volt.
Evenzoo vinden we voor P2 op de ioo-volts karakteristiek Ia2 =
ióiïooo = 1

en voor

J5°
100000

~ 1>5m

•

°P

5°~v0^s karakteristiek Itl2 =

ri2

De gemiddelde steilheid van de dynamische karakteristiek P0, P i'
P2, P3 is:
IQii

Sd =

= °>I375 fnA/vóU =

o,i375
1000

A/V.

De versterking is dus:
v = Sd Ra =

OJ375
1000

. 100000 = 13,73.

Uit de statische karakteristieken kunnen we nog aflezen dat de
versterkingsfactor g = 23 is, zoodat we kunnen spreken van een
„nuttig effect” van de spanningsversterking van:
/* =

13,75
25 -. 100 = 55%

Bij toepassing van de formules (11) en (20) vinden we resp. „nuttige
effecten” van 83% en 76%. Hieruit blijkt dus wel de betrekkelijke
waarde der formules. Bij grootere waarden van Rn benaderen we
met (20) de juiste waarde. In de figuur is nog geteekend de dy
namische karakteristiek voor Ra = 300000 12. De versterking
is dan ± 17. De afwijking van de waarde naar formule (20) is
dan nog grooter dan 10%
De werkelijke (dynamische) waarde van Ri vinden we door
terujgrekening.
Immers moet:
13,75 = 25

*

100000
Ri + 1000000

zijn.

Hieruit volgt Ri = 82000 Q, d.i. ruim 4 X de door de
lampenfabrikant opgegeven minimale inwendige weerstand. Voor
dit geval is de coëfficiënt 1,3 in benaderingsformule (20) nogal
optimistisch. Bij Ra = 300000 vinden we Ri = 141000. We zien
dus dat Ri snel stijgt bij toenemende Ra, wanneer de batterijspanning constant is.
Wij zijn eenigszins van de loop van ons vraagstuk afgeweken
om de betrekkelijke waarde van de formules aan te toonen.
Grafisch oplossen is de meest zekere weg, aangezien de formules
gelden voor geïdealiseerde karakteristieken. Deze ervaring zullen
we nog vaker opdoen.
Er is echter, reeds een verwaarloozing gemaakt door Ra =
100000 £> te nemen, zonder acht te slaan op de ingangsimpedantie
van de volgende lamp. Deze is:

!

s

1
'
i
1

.
i
:
j

H3

Ri
yji + Rr co2 Ci2'
Wanneer we de plaatkringbelasting van de volgende lamp constant
= 700000Ö stellen dan is:
ci = Cgf + Cag {i + v) = 5 + 5 (i + *3.75) = ± So mi F.
De ingangsimpedantie Zi is nu voor frequentie 48:
5.JO0

— = 5.JO0 O

Z(is =

1/

25.io12.30o2.8o2

1 +

7021

en voor frequentie 8000:
5.70
KUOO ----

1- *

= 230000 o

23.iox2.30ooo2.8o2
1024

De koppelcondensator Cu van 0,002 /t F heeft bij een frequentie 48
een reactantie:
7012

Zck = 300 X 2000 = 7,6.70" fi.
en bij frequentie 8000:
Zck =

7012
JOOOO X 2000

= 70000 O.

De plaatkringimpedantie mag dus voor frequentie 48 zonder
bezwaar 700000 Q worden genomen. De plaatwisselspanning is
dan Ea = 13,75 X 0,5 = 6,875 volt. Bij deze frequentie telt de
lampcapaciteit practisch niet mee, zoodat op het rooster van de
tweede lamp komt:
Eg2

Ri

5.70‘‘

E(l =
C,f2

1/

Ea =

25.7012 + 2.56.7012

5
6,^75 = 6,56
0.25 '
Voor frequentie 3ooo speelt juist Ri geen rol meer. Parallel op Ra
staan C/f en C/ in serie. De impedantie hiervan is: 250000 -f 70000
= 260000 Q. De totale plaatkringimpedantie is dus:
8 Radio-Techn. Vad.

: i'

ri4

i

Ra

Za =

V ^c2 + Kr

260000 X 100000

/ ----- -

j

: = 93500Q.

V 2600002 -f 1000002

Wanneer we dit nagaan, vinden we dat de dynamische karakteris
tiek en steilheid heeft ongeveer 6% grooter dan bij 100000 o
plaatkringbelasting. De versterking wordt dus: 1,06 x 0,1375 X
93500 x /o-3 = 13,6. Dit is weinig minder dan bij frequentie 48.
De plaatwisselspanning wordt Ea = 13,6 x 0,5 = 6,8 volt en de
spanning op het tweede rooster:
Cu
£(12 — Ci1 -{- Ci

Ea = WÊ>' 6'S = 6,54 volt'

We kunnen de versterking dus vrijwel als gelijkmatig beschou
wen voor het geheele frequentiegebied; de afwijking van de theore
tisch bereikbare spanning (6,875 volt) is kleiner dan 4 %.
B. Er valt méér te halen uit de Ia — Va karakteristieken. Vanuit
de abscis voor de batterijspanning (wanneer we de waarden van
Vn:0
3

4

f-2
:
o

5o

4

ÉL
150

1

'v9-6
zoo

!

Za

!

Fig. 82

het gegeven voorbeeld aanhouden Vb = 200 volt), trekken we
de dynamische karakteristiek voor Ra = 100000 Q als een rechte
lijn onder de hoek a met de Fa-as, zoodat cotg a = Ra.
Stel nu dat Pl het werkingspunt is, dus bij een roosterspanning
van — 2 volt. Dan is de spanningsversterking direct af te lezen
1

I

rfn

«5
uit de spanningsverschillen met nabijgelegen punten der dyna
mische karakteristiek: P0 of P2. We vinden:
7; =

4 Va

32,5

T/.

J^ = T= z6'25-

Dit is méér dan we voorheen vonden. Werken we echter tusschen
P2 en P3, dan vinden we v = 72,5; tusschen P3 en P4 v = 10,
dus kleinere waarden. Gemiddeld over het gebied genomen vinden
we v = —= 13,4, wat vrijwel overeenkomt met de vroegere
waarde.
De verschillen zijn een gevolg van de sterke kromming der
karakteristieken bij kleine plaatstroomen. Zij zijn een oorzaak
van vervorming. Zooals in hoofdstuk I bij harmonische analyse
is behandeld vinden we bij P2 als werkingspunt en volbelaste
roosterruimte, dat de amplitude van de eene helft van de periode
grooter is dan die van de tweede; dat er dus een 2e harmonische
optreedt. Het percentage is:
p2 =

,00 % =

24 — iS
. 100 % = ruim 14 %.
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Dit percentage is zeer hoog, vooral als er nog meerdere trappen
volgen.
Fig. 82 geeft aanleiding tot de volgende conclusies:
1. Wanneer op het rooster van een weerstandsversterker slechts
kleine wisselspanningen komen, krijgen we de grootste verster
king en de minste vervorming, wanneer de negatieve roosterspanning zoo klein mogelijk is. Waar positieve roosterspanningen moeten worden voorkomen, nemen we:
V(j = — Eg max-

2. Zijn de wisselspanningen zóo groot, dat vrijwel de geheele
roosterruimte moet worden gebruikt, dan nemen we R(l zoo
groot, dat de vervorming door 2e harmonischen beneden 5 %
ligt (voor Ra = .-v zou dit vervormingspercentage nul zijn).
In dit geval moeten we ervoor zorgen, dat de volgende lamp
— die in ’t algemeen een eindlamp zal zijn — een zoo groot
mogelijk ingangsimpedantie geeft. D.w.z. deze lamp moet
een kleine versterkingsfactor, een kleine Cng en een lage inwen
dige (dus ook uitwendige) impedantie hebben. Een penthode

n6
kan, ondanks de groote g toch geschikt zijn door de geringe
Cag en de ook vrij kleine plaatkringimpedantie.
3. Willen we, om de volgende lamp niet over te belasten, slechts
een geringe versterking, dan moeten we bedenken, dat dit
weliswaar mogelijk is door kleine Ra, doch dat daarmede ook
het vervormingspercentage toeneemt; het practisch bruikbare
deel der roosterruimte wordt dus kleiner.
Smoorspoelversterking. Volgens formule (6) geldt voor fig. 83
(ü L
-u
Ea . .
V = g —;................ — = 7— (23)

V-ftr + o.2 IJ

L'J

Deze formule is exacter dan de
overeenkomstige formule (n)

la<»L

O
O

o
o
Fig. 83

voor weerstandsversterking, aangezien Rt hier nagenoeg constant
is. Alleen blijft de ingangsimpedantie van de volgende lamp van
belang. Ook heeft de spoel behalve de zelfinductie L een zekere
capaciteit, die met de ingangscapaciteit van de volgende lamp
parallel op de spoel staat. Verwaarloozen we voor ’t oogenblik deze
parallelcapaciteit alsook de ohmsche weerstand van de spoel.
Formule (23) geeft ons de verhouding van de absolute waarden
van plaat- en roosterwisselspanning. De faseverhoudingen zijn
aangegeven in fig. 84. De in de plaatkring werkende wissel e.m.k.
is g Eu in fase met de roosterwisselspanning. De plaatspanningsvariatie die -over desmoorspoel wordt ontwikkeld is Ea = — Ia (0 E,
zoodat hoek a de faseverschuiving tusschen E„ en E(J aangeeft.
Deze moeten we kennen voor de constructie van de dynamische
karakteristiek. Blijkbaar is deze hoek:
oL
a = 90° + bg tg
(24)
De dynamische karakteristiek construeeren we volgens fig. 85.
Gemakkelijkheidshalve is « = 135°, dus w L = Ri genomen.

I

!Ï7

Behalve de statische karakteristiek voor de anoderustspanning
(batterijspanning) Va = Va0 trekken we ook de beide karakte
ristieken voor de grensspanningen.
Ki = Kio + Eu — Va0 ±

g Ej o) L

V^r +

L-

Voor fig. 85 wordt dit:
Va = Va0 ± '/2g E,, V2 = Va0 ± 0,7 g E,j.
Deze grenzen vallen, tengevolge van de fasehoek a niet bij de
maximale waarden van E(J doch bij
7* V2 X E(J = 0,7 Ey.
We trekken nu nog twee Va-karakteristieken n.1. voor:
ca = Va — V«o i 0,7 Ea = Va0 i 0,5 S Eg

nS
en vijf lijnen elk voor verschillende waarden e0 n.1.:
H--V,
eu =
Vg i Eg
cu = — Vg ± 0,7 E,j.
De maximale roosterspanningsvariatie wordt aangeduid door
£
vector O A. De plaatspanningsvariatie
is dan voorgesteld door
vector 0 Bl onder een hoek van 1350 met 0 Al m.a.w. op dat
oogenblik is de werkelijke waarde van de plaatspanningsvariatie
4- 0,7 En. We vinden Pj als het snijpunt van e{l = — V(J—Ea en
ca = Va0 + 0,7 E,j. Op soortgelijke wijze vinden wc P2 als snijpunt
van eg = — Vg — 0,7 Eg en ea = Va0 + Ea. Zoo het geheele
diagram rondgaande vinden we 8 punten van de dynamische
karakteristiek, welke de de V(l-karakteristieken in P2 en P,; en de
lijnen— Vg ± Eg in P1 en P5 moet raken. De figuur is min of
meer ellipsvormig.
De as p-q geeft de gemiddelde dynamische steilheid Sa- Ook
hier geldt de betrekking:
v = S([. Za = S(i (*) L

I

(25)

We zien dat de dynamische karakteristiek over een hoek /? ge
draaid is t.o.v. de statische, om het werkingspunt P. Het gevolg
is dat de roosterruimte Vg(i grooterisdan Vgo welke uit de statische
karakteristiek volgt.
Ook hier is het bezwaarlijk de juiste roosterspanning in formule
vast te leggen; de karakteristiekkromming is hiervan oorzaak.
Wel kan Sd exact worden berekend uit:
-

§

Vi?2 + u- r-

(26)

Voor (o L = ro zou Sd = o zijn; de dynamische karakteristiek
zou een horizontale rechte worden. De maximale roosterspanningsamplitude wordt dan alleen begrensd door het roosterstroomgebied, zoodat Eg dan theoretisch gelijk aan Vgn kan zijn en Vya =
2 Vg0.
Practisch kan deze toestand natuurlijk niet worden bereikt,
doch we nemen:
o) L >> Ri voor de laagste frequentie |
Vg = 1/2a 2/» Vg0
j

(37)

»

«9
Ook bij de behandeling van dit geval kunnen we de Ia — Va
karakteristieken met succes gebruiken. Het werkingspunt ligt in
elk geval op de lijn Va = batterij spanning. Voor een punt Px
(fig. 86) moet de plaatkringimpedantie coL= cotg
cij zeer groot zijn, daar
anders vervorming door
de 2e harmonischen ont
staat door het verschil in
kromming van de karak
teristieken links en rechts
van P1. Immers AXPX mag
niet veel grooter zijn dan
Pi Bv Alleen bij een kleine
hoek ei is dit verschil van
geen beteekenis. Is co L
kleiner, dan moeten we toch
het werkingspunt hooger
nemen, b v P2, zóó dat
voor cotg n2 = o) L, A2 Po
= P2 P2. Dit is nooit ge
heel te bereiken, doch we
moeten zorgen dat de ver
vorming niet meer dan 5%bedraagt. Wc zien dat de
roosterspanmaximale
ningsamplitude voor P2
kleiner is dan voor Pv
Hoe kleiner co L, des te
grooter wordt a en des te
kleiner de roosterruimte
£a
K
en natuurlijk de verster
Fig. S6
king. Is co L zéér groot,
dan zien we dat de rooster-

v

ruimte inderdaad ± 2 V{IQ = 2 — is. Natuurlijk mogen we in P2
ook gerust een wi = colg a, nemen; de versterking is dan grooter
dan voor 10 L = cotg «2. Echter kunnen we voor die smoorspoel
toch beter P1 nemen, daar dan de lamp in de roosterruimte minder
gauw overbelast is. Van belang is nog erop te wijzen dat a en P
moeten worden bepaald voor de laagste frequentie, daar anders
bij deze frequentie vervorming moet optreden bij volbelaste
roosterruimte.
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Invloed van ohmsche weerstand. Nemen we de ohmsche
weerstand van de smoorspoel in aanmerking dan is de versterking:
V

-y

R2 + co2 L2
(R -f* 7?,)2 + oj2L2

:
:
:
'
.

(28)

De redeneering en
constructie van de
'
dynamische karakte|
ristiek blijven dezelf
i
de. Alleen staat Iu Za
J—
niet meer loodrecnt
JR op /„ R, (fig. 87).
De invloed van R
uit zich in een vergrooting van «, dus
ook in een sterkere
vervlakking
van de
Fig. 87
dynamische t.o.v. de
statische karakteris
tiek. De dynamische karakteristiek heeft een steilheid:

■

i'

/0ct/L.— - f}

-42«

sd =

g

V (R + Rt)2 + <m2 Z.2

(29)

Het werkingspunt P in de Ia — Va karakteristiekenbundel
(fig. 88) wordt in dit geval niet bepaald door Va — batterijspanning maar door de spanning Va gelijk aan de batterijspanning Vb
minus het spanningsverlies in de weerstand van de smoorspoel.
Uit fig. 88 volgt hoe groot Vb moet zijn voor een bepaalde gewenschte Va, want
coig ft — R=
(30)
Deze R= is in het algemeen niet gelijk aan de R uit de vorige
formules; de laatste stelt n 1. voor de //..ƒ. weerstand van de spoel.
Bij l.f. versterkers is R >
door „skin-effect” en ijzerverliezen ;
bij h.f. versterkers in hoofdzaak door skineffect.
Invloed van capaciteit. De onderlinge capaciteit tusschen
de windingen van een spoel kan men vervangen denken door éen
condensator parallel op de spoel. De eigenlijke toestand is dus
geschetst in fig. 89. Het kenmerkende hiervan is, dat voor fre
quenties beneden de resonantiefrequentie van de aldus gevormde
L C-kring de impedantie grooter is dan voor de smoorspoel alleen;

ii
.

:
:
:
'
;
j

i
1
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dat bij resonantie de impedantie maximaal is en daarboven weer
snel afneemt. Een en ander is bekend uit de theorie der gesloten
trillingskringen. De versterking is:
8

v—
1 +

(31)

/
or X 2 Ri2
T~) + (*-®2£C)
cu2 L2

C R Ri\2

De plaatkringimpedantie is:
L
C R

Za =

I('

<j>°-L c)‘(

(32)

wC R )

Voor laagfrequentversterking is het gunstig de resonantiefrequentie te nemen iets boven de hoogst voorkomende frequentie. We
hebben dan een zoo hoog
mogelijke plaatkringimpedan
tie. Dit moet worden ver
kregen bij zoo groot moge-

4

L

'Pj

a_r

oi

K

%

Va

Ki". 88

n £*
Fi". 80

lijke L, dus bij zoo klein mogelijke C. De laatste is natuurlijk
bepaald door de ingangscapaciteit van de volgende lamp, de
eigencapaciteit van L en de plaat-gloeidraadcapaciteit van de
voorafgaande lamp. Nemen we b.v. als frequentiegrenzen aan
0)l = 300 (f1 — 48) en <02 = 50000 (f2 = 8000), dan moeten we
als eischen stellen:
a. 300 L > 4 a 5 Ri
b. 50000 <

1

(33)

L [Co + Ca, + Ci)

Kunnen we aan voorwaarde a) niet voldoen dan is de versterking
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der lage tonen onvoldoende en kunnen we aan b) niet voldoen
dan schieten de hooge tonen te kort.
Voor hoogfrequentversterking kunnen we, door parallel aan de
spoel nog een variabele condensator te plaatsen, voor elke gewenschte frequentie juist op resonantie instellen. De impedantie
is dan:
(34)

CR
en

v=g

L
C R

8

* + .'»■= ^

(35)

De impedantie gedraagt zich voor de wisselstroomen als een zuiver
ohmsche weerstand. De dynamische karakteristiek beweegt zich
dus hier om het werkingspunt; de plaatspanning blijft gelijk aan
de batterijspanning.
5rf=

(36)

RC

-f Ri

en in de Ia — Va karakteristieken is:
c°lg a — -C

L

r

(37)

Volumeregeling in h.f. lamp. Om de weergavesterkte te
• regelen wordt meestal de werking van de h.f. lamp op de een of
andere wijze beïnvloed. Twee manieren zijn gebruikelijk:
a. door gloeispanningsverlaging. Hiermede verlagen we de emissie,
dus de steilheid 5, m.a.w. de Ri wordt grooter. Uit (35) vinden
we dan dat de versterking afneemt.
b. door roosterspanningsverandering. Vergrooting van de negatieve
roosterspanning doet punt P in fig. 86 (cotg a =
dalen.
Aanvankelijk verandert hierdoor niet veel. Naarmate P meer
de as nadert wordt de versterking — ook al door de grootere
Ri — geringer, zelfs kan P op de as liggen of de roosterspanning
nog grooter worden genomen. De lamp laat dan stootsgewijze
slechts gedurende een deel der periode stroom door. De ef-

i
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fectieve Ri wordt dus zeer groot. Nadeel van deze methode is
de vorming van harmonischen. Bij zéér goede plaatkringen
zijn deze van minder beteekenis dan bij slechte. Zie ook analoge
verschijnselen in het volgende hoofdstuk over de lamp als
oscillator.
Transformatorversterking.
a. Hoogfrequenttransformatoren. Wanneer de capacitieve
koppeling tusschen primaire en secundaire spoelen kan worden
verwaarloosd (deze is sterk te reduceeren door het aanbrengen
van een geaard scherm met spleten of van gaas van geisoleerd
koperdraad tusschen beide spoelen) dan is de versterking:
a. voor onafgestemde spoelen:
co M
v =g-—=----

(38)
Rl en R2 verwaarloosd

v co2 L£ + Ri

b. voor afgestemde primaire:
v = g k // L„

(39)

Li

c. voor afgestemde secundaire:
co2 M L2
v - 8WS M2 + Ri R2

(40)

in welke formules M de wederzijdsche inductie is en k de
koppelingsfactor. Geval c. is het meest voorkomende. De waarde
van M waarbij in dit geval maximale versterking wordt ver
kregen is gegeven door:

M = V jffi; ^2

(4i)

co

De secundaire spanning is dan:
C(j2 max

- '1= 8 tui

— Vs g

“ |/^ —

V.ge» 1

co L2

(42)

VR, Ri

en de versterking:
v = 28k

g___ a>L*
2

=

]/__^__ • • • • (43)

2 \ Ri R2 C2

Uit formule (43) zijn de volgende conclusies te trekken:
1. Bij gegeven secundairkring wordt de grootste versterking

TïT
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verkregen bij gebruik van een lamp met groote g en groote S.
De gunstigste koppeling volgt clan uit (41).
2. Bij gegeven triode is M bij benadering te bepalen. Hoe
kleiner R( des te kleiner M. Meestal geeft een kleine Ri echter
ook een kleineg, zoodat liefst een triode met niet te kleine
Ri moet worden gebruikt.
H.f. spaartransformator (afgetakte plaatkring). De formules
(40) e.v. gelden ook voor dit geval. L, is dan het afgetakte deel
van L2, terwijl k bij benadering = I kan worden aangenomen.
De grootste versterking treedt dan op bij:
M2 = Ri Ro C2 C2 = L1 L.

(44)

Dus:
Lx = R, R2 Co
en:
Ri

Ri,

.........(45)

wanneer Z2 — parallelimpedantie van de secundaire kring.
De verhouding van het windingsgetal van het afgetakte deel
tot dat van de heele spoel is dan:
1
H

(46)

en de versterking is dan:
1

v= — gu

(47)

b. Laagfrequenttransformatoren. De constructie van de IJ.
transformatorgekoppelde versterker is eenvoudiger dan voor
h.f. schakelingen; berekening en constructie van de l.f. trans
formator zelf is minder eenvoudig, doch deze worden in hoofd
stuk X nader behandeld. De versterking bedraagt:
v = gn

to L,
VRï2 + oj2L2

,

(48)

wanneer u de verhouding is tusschen de secundaire en primaire
windingsgetal len.
Het schema fig. 90a kan worden vervangen door het equi
valent fig. 9cb, mits de spanning met u wordt vermenigvuldigd.

I
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Hieruit zien we dat formule (48) niet heelemaal exact kan zijn.
Verwaarloozen we voor een oogenblik de secundaire weerstand
Ro, dan gaat dezelfde redeneering op als voor de smoorspoelversterker en geldt formule (31) dus met de correctie voor u,
ïïi/u*

ju"i_nr——o
i/C^

T eSt

ook hier kan v iets grooter worden dan zou volgen uit (48), zoo
lang de frequentie beneden de resonantiefrequentie blijft. Dit
is echter bij transformatorversterking lastiger dan bij smoorspoelversterking, daar we met een «2-maal zoo groote capaciteit
hebben te doen, zoodat de resonantiefrequentie lager komt
te liggen. De weerstand van L2 wordt dan ook kunstmatig hoog
gemaakt (door wikkeling met weerstandsdraad b.v.) om de op
tredende resonantiepiek zoo veel mogelijk te dempen, of de
kring aperiodisch te maken. Intusschen is het duidelijk dat
C2 de versterking der hooge tonen bedreigt en wel des temeer
naarmate R2 grooter is t.o.v.--^-. Evenwel wordt dit effect
weer (geheel of gedeeltelijk) gecompenseerd door de z.g.
spreidingsresonantie. Bij een zekere frequentie treedt ri.1.
resonantie op tusschen het strooi- of spreidingsveld van de
transformator en de capaciteit C2, waardoor de zeer hooge tonen
weer meer worden versterkt. Verder zal een te kleine Lj de
lage tonen verzwakken. Evenals bij smoorspoelversterkers
moeten we hier voldoen aan de voorwaarden:
300 Lx> 4 a 5 Ri
30000

1

K L\ {C, + Ca, + «*(C2 + Qj}

•

(49)

waarin Cl = capaciteit v.d. primaire; C2 = capaciteit v.d.
secundaire; Caf = plaatgloeidraad capaciteit van de versterkerlamp; C/ = ingangscapaciteit van de volgende lamp.
Dynamische karakteristiek, roosterruimte en negatieve
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roosterspanning worden op soortgelijke wijze bepaald als bij
de smoorspoelversterker.
Vervorming in laagfrequentversterkers. We hebben al ge
zien dat kromming van de karakteristiek aanleiding geeft tot het
ontstaan van harmonischen. Stel b.v. dat de karakteristiek in het
werkingspunt kwadratisch is i.p.v. lineair dan kunnen we voor
de plaatstroom schrijven:
(50)
ia = A [Va + g (V9 + Eg sin w /)]
of uitgewerkt:
ia s= et + d Eg sin o t Ar 7 E(J2 cos [2 w t -f- n) -f ö Eg2, . •• (5i)
waarin a, /?, 7 en ó constanten zijn, afhankelijk van de aangelegde
rustspanningen. De eerste twee termen van (51) geven het lineaire
verband aan: a is de ruststroom,/? £3 sin wt de eerste harmonische.
De derde term geeft de 2e harmonische. De amplitude daarvan
kan bij volbelaste roosterruimte stijgen tot 25% van de ie har
monische. Wil de 2e harmonische kleiner dan 5% zijn, dan moet
blijkbaar:

2'Jo2

X 100 < 5

0Eo
zijn, waaruit na uitwerking volgt:
EtJ < 0,2

(*+'■)

(52)

Hierin is V(J een negatieve grootheid,zoodat blijkbaar Egmaximaal
kan zijn als V(J minimaal is. Echter mag Zsf/ook niet grooter worden
Vg, dus vinden we voor kwadratische karakteristieken de maximaal
toe te laten roosterspanningsamplitude:
Va
Egmax ^ 0,167--8

(53)

In werkelijkheid verloopt slechts een klein gedeelte der karakteris
tiek kwadratisch, zoodat de practisch toelaatbare Eg grooter kan
zijn dan volgens (53).
De vierde, aperiodische, term van (51) duidt op een plaatstroomtoename, die evenredig is met het kwadraat van de amplitude
van de roosterwisselspanning. De ruststroom verandert dus met
de amplitude variaties m.a.w. naast de vervorming door 2e
harmonischen treedt ook nog gelijkrichting op. Het gevolg is,
dat snelle sterktewisselingen ongewenschte zwevingen doen ont-
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staan in de frequentie van de sterkteverandering en onafhankelijk
van de toonfrequentie. Ook geeft de plaatstroomtoename aan
leiding tot secundaire effecten als: plaatspanningsvermindering;
bij automatische negatieve roosterspanning, roosterspanningsvermeèrdering enz.
Behalve door een grafische oplossing van versterkerproblemen,
kan de vervorming in l.f. versterkers ook practisch worden ge
controleerd doordat een gelijkstroommilliampèremeter in de
plaatkring van de lamp tijdens de werking van de lamp als ver
sterker steeds een constante stroom, of tenminste slechts kleine
toename van stroom moet aanwij zen.
Selectiviteit van h.f. versterkers. Uit de theorie der trillingskringen is bekend, dat voor een kring met kwaliteitsfactor m,
de selectiviteit kan worden uitgedrukt door:
Sc = 0,2 m =

0,2

(54)

Wordt de kring gevoed door een generator met inwendige weer
stand Ri, dus b.v. door een hoogfrequentlamp, dan is:
oj

Se = 0,2 m' = 0,2

L

(55)

R + 1TW
De invloed van de lampweerstand is dus dezelfde als die van ver
meerdering van de kringweerstand met een bedrag L/CRi; dus
is ook:
5e =

0,2

R+

L
C Ri

(56)

Hieruit volgt voor de resonantiebreedte:
B =

2 co

io ( R

2 n Se

2 71 \ L

I

C Rt ) ~ 1,6 L ( 1 + Ri ) * (57)

Wanneer Ri groot is t.o.v. de kringimpedantie Za = L/R C dan
blijkt:
R
(58)
B = i,6 —f— = 3>2
onafhankelijk van de frequentie te zijn, althans voorzoover R

I
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niet verandert met de frequentie, wat in het algemeen juist wèl
het geval is.
Bij h.f. transformatorversterkers met afgestemde secundaire is
de selectiviteit gelijk aan:
Sc =

0,2 Ui L 2

0,2 (o L 2

M2
Ro -I LA

i

Ri C2

Ro 4

WL[
Ri C2

(59)

De resonantiebreedte is dan:
krL i
i + Ro Ri C ) <6o>

B

Voldoet M aan de voorwaarde voor maximale versterking (zie
form. 44), dan is:
Sc =

0,2 ÜJ L 2
2 R2

= 0,1 Vlo =

(6i)

~ Sc,

en:
B = 3,2

R,

= 6,4 «2 = 2 B., .

(62)

■l'2

Maximale selectiviteit treedt blijkbaar op als:
M = o, Sc = 0,2 m2, B = 3,2 a2;

(63)

de versterking is dan echter nul.
Voor de autotransformator kunnen we k = i stellen en vinden
dan:

«2+ lT‘2
B=

0,2 Vlo

0,2 Ui Lo

Sc =

i (J +

1"2
Ri Co

(J +1F^rt)
I Zo

= 1,6 nt (J + Ti2 ~RÏ )

• (64)

(65)

Maximale selectiviteit wordt weer verkregen als M = o, dus u —
C; we vinden dan hetzelfde als in (63).
Selectiviteit van meervoudige versterkers. l) De selectiviteit

i

1) Zie artikel van RT Beatty in „Experimental Wireless and Wireless Engineer Juli 1930 en van J. v. Heideveld en M. Pytterson in „Radio Nieuws ’
October 1930.
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van een h.f. versterker met afgestemde rooster- en plaatkring is:
Sci = 0,677 V

(66)

als vi1 de kwaliteitsfactor van de roosterkring is en m2 die van de
plaatkring, gecorrigeerd voor Ri en eventueele transformatorkoppeling.
Voor twee h.f. lampen met 3 afgestemde kringen vinden we:
3

Se2 = 1,05 Vmv «ij. m2\
voor drie lampen met vier kringen
4
Se3 = 1,36 Vm2. tns. m4 .................... (67)
Binnen 10% nauwkeurig kan de volgende benaderingsformule
voor een willekeurige h.f. versterker worden gebruikt:
1

Se = 0,2 (mv m2

mu) k {l + k)

(68)

waarin l het aantal lampen en k het aantal kringen voorstelt. We
kunnen dus een kwaliteitsfactor voor de geheele versterker in
voeren n.1.:
1

m = (mv m2

mic) t (l + k),

(69)

en dan voor de selectiviteit schrijven:
Sc = 0,2 m

(7°)

Vraagstuk 2. In de anodeketen van een h.f. versterkerlamp
ligt een trillingskring met capaciteit C = 100 n /.i F. De kring
wordt afgestemd op 1050 m. Hoe groot is de versterking: a. voor
de afgestemde golf; b. voor een golf waarvan de frequentie 10000
perioden verschilt met die van de draaggolf, indien nog gegeven
is R = 30 Q, g = 25, S = 0,5 mA/v. (Examen Radiotechnicus
N.B.R. Juni 1928).
We kunnen uitgaan van de formule (31).
v =

£
)/(

2

1+

+ {1 — co2 LC) G)* L2

9 Radio-Tcchn. Vad.
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-

Hierin is:
p'
/J050V JO6
Ri = 1000 -f- = 50.000 O; Z. = (jgifcy —i*H = 3000 /* H

Bij resonantie is:
vo =

ë
CR Ri
I+ —

1 +

25
0,0001 x 30 X 50000
3000

25
1
1 -f 20

25
1,05

v0 = 23,8.
Wanneer eo0 de resonantiefrequentie is en A <0 het frequentiever
schil, dan kan voor formule (31) bij benadering worden geschreven:
g

v=

2

2 A a>\ 2

K

.... (71)

wanneer d eu < < w0en w0 -f w dus aan 2 w0 kan worden genomen.
Nu is:
A oi = 2 71 x 10000 = 62800 en (o0 = 2 71

3-ïo*

1050

= 1800000.

Dan is:
2 A (.0
oj0

= 0,0695: ojq L = 5400 ;

2 A co
cüq

Ri
= 0,64, dus:
(Oq L

25

25

V J,052 + 0,642

V i,5i

V =

= 20,3.

Deze uitkomst is tamelijk verrassend, daar de sterkte nauwelijks
minder is dan bij resonantie. En dat terwijl de kring een resonantieimpedantie heeft van 1 megohm. Maar
Se =

0,2.5400
3000

= r»7-

30 4- 0,0001 x 50000
De spanning daalt dus tot — van de waarde bij resonantie voor A ƒ
= -j- B = iyo.000 perioden! De afstemming is dus buitengewoon

I3I
vlak. Hoewel de selectiviteit van de kring op zichzelf niet slecht
is (Sc = 36) is de impedantie te groot t.o.v. R,-. Als buiten af
stemming de impedantie tot 10% gedaald is, dan is deze nog
altijd 2 Ri, zoodat de versterking belangrijk blijft. Uit (71) blijkt
duidelijk dat de afname van de versterking bij een bepaalde verstemming het grootst is bij maximale ft,-/a>0 L, dus bij maximale
Ri j Jl.. De bereikbare [versterking bij resonantie wordt echter
juist grooter met toenemende L/R C. Beide eischen zijn dus onder
ling in tegenspraak. Groote selectiviteit, gepaard met groote
versterking kunnen we krijgen door gebruik van een lamp met
groote Ri en hooge g en een kring met kleine zelfinductie, waar
van de h.f. weerstand tot een minimum is gereduceerd.
Vraagstuk 3. Een triode heeft een versterkingsfactor 20 en
een inwendige weerstand van 20000 Q. Deze lamp wordt als h.f.
versterker geschakeld en als koppeling met de volgende lamp
wordt een secundair afgestemde h.f. transformator gebruikt.
De secundaire van deze transformator heeft een zelfinductie van
230 ti H. en een h.f. weerstand van 8 Q. De golflengte waarop
afgestemd is, is 430 m. Wanneer de koppelingscoefficiënt tusschen
primaire en secundaire o,8 is, hoe groot moet dan de zelfinductie
van de primaire zijn om bij ). = 430 m. maximale versterking te
geven en hoe groot is deze? Wanneer het aantal secundaire
windingen 60 is, hoe groot moet dan het aantal primaire win
dingen zijn? (Examen Radiotechnicus P.B.N.A. 1930).
De versterking is te berekenen naar formule (40):
v =g

co2 M Lo
O)2 M2 + Ri R2

Naar (41) is de versterking maximaal, wanneer:
M = ^Ri
O)

Dan is:
co2 M L,
Vmax — § 2 (ü2 M2

__

k*

~ ~2 * M

Nu is:
L2= 230 n H; R2 = 8Q; Ri = 20000 ; co = 2 r1

3.108

= 4,19 X io\

.=
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Dus:
M=

V8

X 20000

4,ig x

jo

Umax —

= 95.5 X io—G H = 95,5 /t tf.
20

250
— = 26,2

2' 95.5

Bovendien is:
M = k VL2 of 95,5 = o,S VZ^.250

Bij wikkeling op dezelfde spoeldiameter is de zelfinductie recht
evenredig met het kwadraat van het aantal windingen dus:

(£)’- L1
L«
Hieruit vinden we het aantal windingen van de primaire:
"1

= „2 ]/^ = 60

29 windingen.

2

Laagfrequentenergieversterking.') Bij l.f. versterkertrappen
voorafgaande aan de eindlamp moeten de koppelelementen zoo
worden gekozen, dat maximale spanningsvariatics aan het rooster
van de volgende lamp worden toegevoerd, terwijl bij de eindlamp de
in de plaatkring afgegeven energie maximaal moet zijn. De eerste
eisch komt in het algemeen neer op het gebruik van plaatkringimpedanties die hoog zijn t.o.v. de inwendige lampweerstand;
bij de tweede is een bepaalde plaatkringimpedantie gegeven en
daarin moet maximale energie worden ontwikkeld. De algemeene
voorwaarde voor het afgeven van maximale energie door een
stroombron met inwendige weerstand Ri is:
Ru = Ri

f

■

(72)

Deze voorwaarde geldt tot op zekere hoogte ook voor eindlampen. Zij gaat n.1. alleen op, wanneer een lamp maximale energie
moet afgeven bij een bepaalde roosterwisselspanning, die de roosterruimte lang niet vol belast. Gaat het erom, uit de eindlamp te
1) Zie J. v. Heideveld en M. Pyttcrson: Encrgievcrsterking in
Nieuws” Januari 1931 c.v.

„Radio
j
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halen wat er in zit, dus bij volbelastc roosterruimte (Egmax =
2 V(l
—
zie fig. 91) dan is te bewijzen dat de voorwaarde luidt:
3: §
Ru = 2 Ri
(73)
Deze formule is eigenlijk ook niet juist, ze gaat alleen op voor
lineaire karakteristieken (ideaal geval). Dit is niet het geval.
Willen we sterke vorming van harmonischen voorkomen en maxi
male energieafgifte bij zoo groot mogelijke roosterwisselspanning
dan moet:
Ru = 3 a 8 Ri of nog grooter zijn
(74)
Volledigheidshalve zullen we eerst de formules weergeven, die
in studieboeken en vele tijdschriften voorkomen en die betrekking
hebben op lineaire karakteristieken. Evenals bij spanningsversterking zijn de werkelijke waarden moeilijk in formule te
brengen, maar kunnen ze exacter grafisch worden bepaald.
Formules voor energieafgifte (ideaal geval). Wanneer
alle spanningen, weerstanden en lampconstanten zijn gegeven is
de energieafgifte nauwkeurig te berekenen uit:

-v„ = £ *

fliiiax-

famax Watt.

J g*Eg*Za
No = — Ia2ina\Za = '2 (Ri + Z~)ï
is Za = n Ri dan is:
n
N
__ 5____ 5
(n + x)2 E^
^ ... (75)
0 ~ 2 Ri ’ (n + j)2 “ 2
o Va
Zoolang E0 < —---- - is N0 maximaal voor n = j, dus Za = Rt:
3

0

Nq — g S S Eg2
Voor kleinere waarden van Eg ^b.v. <

gaat dit op, voor

grootere alleen bij geïdealiseerde karakteristieken. Nemen we de
2 Va
, dan is:
maximale waarde Egmax =
O o

1 S
•Voniax — jg a Va-

(76)

134
Uit de formules (75) en (76) zien we, dat bij gegeven roosterwisselspanning de grootste energieafgifte plaats vindt bij groote
g X S; willen we echter zoo veel mogelijk uit de lamp halen dan
moet juist S/g maximaal zijn, dus Ri zoo klein mogelijk.
Figuur 91 geeft de ia — va karakteristieken voor het geïde
aliseerde geval. Als Ru = Ri moet La=L £ zijn. Dan is Q P =
4
P R, dus O R = —
Va. De dynamische roosterruimte is de maxi
male plaatspanning gedeeld door de versterkingsfactor, dus
2 Va
4 Va
Vgd — ~ ~ en JSgmax —
De afgegeven energie wordt
3 g'
bepaald door de oppervlakte van AQ PT of door 1/1 opp. A Q R S
dus:

s

4

V/K
*

rJ
1

f/ I
S

Va

4

ramoK.

I
I
7?

>

V*.

Fig. 91

V* = jP TxQT=I-VaRxPVa = I-

2 X

jVaXla=fyaIa (77)

Het geleverde gelijkstroomvermogen is:

:
i

Ni = Va x Ia,
zoodat het maximum nuttig effect bij Ru = Ri gelijk is aan:
JJmax —

jf. x IOO % = 16- %

(7«

De aan de plaat gedissipeerde energie is:
Na = Ni — N0..................

(79)
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De voorgaande beschouwing gaat alleen op, wanneer Va niet
grooter is dan de maximaal toegestane anodespanning en wanneer
Ni de maximale anodedissipatie niet overschrijdt. In vele gevallen
2 V
zal dit laatste bij de berekende roosterspanning Vg = — —- wèl het
geval zijn. Het gebied waarin de energie beneden de maximale
waarde ligt wordt begrensd door de gelijkzijdige hyperbool:
lamax = Ni = I(l Va = constant

(80)

Bekijken we nu het geval Ru = 2 Ri of colg a — 2 cotg ,1 (zie
fig. 92). De roosterruimte kan dan grooter worden door P te laten
zakken. De lamp gaat in een veiliger punt werken door de kleinere
gelijkstroomenergie. We leiden af:

N„ = Z
-V7R x irp = L L va ia = L va ƒ«.... (8x)
Ni = va ia
Vnvxx — 25 %

3 Vn
4 g
Uitgedrukt in de lampconstanten is de energie:
n
(n+ 1)
Dit is slechts iets meer dan voor Ru = Ri; de gelijkstroomenergie
is echter slechts 75 %!
Vtjd = ~

dus Rfjmax =

Uitgangstransformator. Wanneer de belastingsweerstand —
in het algemeen de luidsprekerimpedantie — niet gelijk is aan de
gewenschte Ru, dan moet een uitgangstransformator worden
tusschen geschakeld met een verhouding j : u, zoodat:
11

n Ri

(83)

De primaire zelfinductie moet zóo groot zijn, dat:
co Lj > > Ru

••••••••

(§4)

In fig. 93 is een vervangingsschema geteekend met verwaarloozing van capaciteiten. R en L zijn weerstand en zelfinductie
van de luidspreker. De impedantie is:
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Zi = Vtf2 + "2 L2

(85)
Gereduceerd op de primaire wordt de equivalente impedantie:
Z11 = ~2 \'r- + oZ- Lo

LL<

o

Parallel hieraan staat Z1 — co Llt zoodat, wil niet een belangrijk deel der
energie in L1 verloren gaan, voor alle
frequenties:

Fig. 93

0)L1>>

0 'X/R2 ~j~ (O2 L2

(86)

De eigencapaciteit C van
plus het equivalent van de secundaire
kant mag met Ll geen resonantie geven in het hoorbare gebied.
Dit begrenst de waarde van Lx naar boven:
Li<

1

(87)

25.10' C

Verdere gegevens over uitgangstransformatoren vindt men in het
hoofdstuk ,,Onderdeelen”.
Grafische bepaling der juiste aanpassing en afgegeven
energie. We stellen de volgende eischen:
i° De totale gelijkstroomenergie mag niet grooter zijn dan de
maximaal toelaatbare anodedissipatie. Dit ter voorkoming van
overbelasting wanneer er geen roosterwisselspanning is.
2° Bij voorkeur wordt gewerkt met de maximaal toelaatbare
anodespanning.
3° Vervorming door 2e of 3e harmonische wordt toegestaan tot
ten hoogste 5 %.
Fig. 94 geeft een bundel ia —va karakteristieken van een triode.
De krommen zijn bepaald voor onderling gelijke roosterspanningsverschillen. Nemen we nu een willekeurige belasting Ru — cotg alt
dan krijgen we een dynamische karakteristiek Q1 Rv Het blijkt
dat Q1 P zóóveel grooter is dan P Rr (bij gelijke roosterspanningsvariatie) dat de 2e harmonische grooter is dan 5 %. Men wordt
eraan herinnerd (zie 1,17), dat het percentage 2e harmonischen is:
PQ — PR

PQ + PR

x 100 %

(88)
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Dit komt door de groote kromming in de buurt van Rv Willen
we dus bij deze Ru de vervorming binnen de grenzen houden,
dan moet de roosterspanningsamplitude kleiner blijven dan b.v.
Qi P en jRj* P. De geleverde energie is dan:
XU (Qi Si - Ri Tt') (O rx' - 0 S*’)

(39)
Zoo gaan we voor iedere Ru na tusschen welke grenzen de rooster
spanningsamplitude mag bewegen, wil de vervorming hoogstens
5 % bedragen. De punten Qi, Q2’ enz. die we aldus vinden worden
c?
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door de streepstiplijn verbonden en zoo begrenzen we dus een
gebied, waarin gewerkt moet worden om vervormingsvrije energieafgifte mogelijk te maken. Voor verschillende Ru en daarbij behoorende maximale roosterwisselspanning kan nu de afgegeven energie
bepaald worden en zoo uitgezocht bij welke deze maximaal is.
Uit metingen aan diverse types trioden en penthoden is gebleken
dat maximale energieafgifte optreedt, wanneer de dynamische
karakteristiek de raaklijn is aan de gelijkzijdige hyperbool Na max =
ia va = constant.
Naar fig. 95 kunnen we de gunstigste Ru dus voldoende nauw
keurig bepalen als de cotg van de hoek, die de raaklijn in het punt
P maakt met de horizontale as. Nu is een eigenschap van de gelijk
zijdige hyperbool, dat raaklijn Pi? en voerstraal O P voor elk
punt P gelijke hoeken maken met de horizontale as. Uit fig. 95
volgt dus dat:
7?
,
0 Va
Va
Ru — COlg a = ~py^ = ‘jT

(90)

/
/
/
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m.a.w. de gunstigste belastingsfeer stand is gelijk aan de gelijkstroomweerstand van de lamp in het werkingspunt. In ’t algemeen zijn van
een eindlamp de maximale anodedissipatie en anodespanning
bekend, zoodat we Ru dan gemakkelijk kunnen bepalen uit:
V -

V 2

fi»=.a = Ad-(5I)
Een rechtstreeksch verband
tusschen Ri en Ru is hier dus
ver te zoeken.
Nemen we als voorbeeld
een lamp met de volgende
gegevens: Va max = 200 VOlt,

4

ATamax = 10 Watt, g = 4, S

K

*a.

Fig. 95

Ru =

= 4 mA/volt; dan is R, =
iooo o. De gunstigste Ru is
volgens (91):

200~

—= 4000Ü, dus Ru = 4 Ri

llet „verband” tusschen Ru en Ri zou in dit geval kunnen worden
uitgedrukt door:

- £JÜ!! R

Ru ~ gNa' R‘

&

zoodat:
N0 = lUgS

5
gNa
(S Va2 ,

\

(yiv7'+

2 Eg2 — l,\ g2 S2

Vu2. £</ max
(S Va* + g Na)*' (92)

Hierin zijn in de regel alle waarden bekend, behalve E(J max en deze
is onmogelijk te berekenen, omdat de krommevorm niet bekend
is. Eg max kan door meten worden bepaald door de roosterspanning
van de lamp bij kortgesloten plaatkring en plaatspanning Va max
zóo in te stellen dat de stroom in de plaatkring gelijk is aan
r
la —

Na max
tt
v a max

• Eindlamp en luidspreker. De moeilijkheid bij het bepalen
van de gunstigste Ru is, dat deze aanpassing in de practijk alleen

i
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voor enkele speciale gevallen mogelijk is. Immers de luidsprekerimpedantie is niet constant, doch Z/= 's/ Ri2 -f o>2 Lf. Normale
waarden voor een electromagnetische luidspreker zijn Ri — 2000 Q
en L\ — 2 Henry. Het verloop van de impedantie met de frequentie
is aangegeven in fig. 96. Stel deze luidspreker is direct in de plaatkring van een lamp met de volgende gegevens opgenomen: Va —
at
OS.
S.ta' '
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Fig. 96

/50 volt) N(l = 3 watt; /?, = 7500 o/w;j. Blijkbaar is de gunstigste
= 22300/3 = 7500 = 5 Jfy. Uit de Zi grafiek blijkt dat deze
Ra optreedt bij een frequentie van ongeveer 600. Gaan we voor
verschillende frequenties en bijbehoorende Ru de maximale N0
en de maximaal toelaatbare Eg na, dan ontstaan de krommen voor
N0 en E(,g max' Uit deze krommen kunnen we nog afleiden de kromme
Na/Erj2. Deze kromme geeft de afgegeven energie per 1 volt roosterspanningsamplitude en is dus een maat voor de energie bij con
stante roosterexcitatie bij verschillende frequenties. Uit de krom
men zijn de volgende conclusies te trekken:
i° De gemiddelde aanpassing van luidspreker en lamp is niet
slecht. Meestal wordt als gemiddelde frequentie 800 aan
genomen, zoodat een lamp met gunstigste Ru = 10000 Q iets
beter zou zijn geweest.
2° De gemiddelde energie blijkt lang niet zoo groot te zijn als
de maximale doch ± 5° % daarvan.
3° Wordt de roosterruimte „vol” belast, dan blijken de hooge
frequenties onvervormd te worden weergegeven, doch sterk
verzwakt. De lage frequenties worden zeer sterk weergegeven,
doch ook buitengewoon vervormd. Het maximum van Na/Eg2
ligt in de buurt van Ru = Ri; wanneer we vervorming niet
meetellen geldt dan dezelfde voorwaarde als voor het geïdeali
seerde geval. Door de gelijkstroomweerstand Ri is de minimale

f
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impedantie iets grooter dan R[, dus ligt bij constante roosterexcitatie de maximale energieafgifte bij de laagste frequenties
Gebruiken we een lamp met grootere R{ of een luidspreker
met kleinere Ri dan zou het maximum van Na/Eg2 hoogerin
het frequentiegebied komen.
4° Willen we alle vervorming in de lage tonen vermijden, dan
mogen we de roosterruimte slechts 25 % belasten. Voor lage
tonen houden we dan nog over een energie van bijna 200 mW,
bij 500 perioden 50 mW, bij 3200 perioden niet meer dan
10 mW. Een triode als eindlamp geeft de lage tonen dus belang
rijk sterker dan de hooge tonen.
5° Aan de bezwaren zou tegemoet worden gekomen door het
punt van maximale energieafgifte te verleggen naar de zeer
lage frequenties; dan kan ook daar de geheele roosterruimte
worden benut. In het voorbeeld zouden we met een trans
formator 1, 4: 1 tusschen 50 en 100 perioden terecht komen.
Weliswaar blijft dan de grootere energieafgifte voor lage tonen
bestaan, maar de verhouding met de hoogere tonen wordt
gunstiger. Wordt het rooster geexciteerd door de maximale
wisselspanning, die dan constant kan zijn voor alle frequenties,
dan is de energieafgifte bij de hoogere frequenties toch eenige
malen grooter dan zonder transformator; de Naf£r/ kromme
verloopt dan vlakker.
De genoemde moeilijkheden doen zich in aanmerkelijk mindere
mate voor bij electrodynamische luidsprekers. Het gedeelte der
energie dat daarbij in mechanische energie wordt omgezet is
grooter. De weerstand Rs is dus grooter en naarmate de verhouding
o) LjRs kleiner is zijn de impedantieverschillen bij de frequentiegrenzen ook kleiner.
Radiodistributie. Wanneer een wisselend aantal luidsprekers
moet worden gevoed door een krachtversterker, dan moet het
vraagstuk der aanpassing van een eenigszins andere kant worden
bekeken. Dit geval doet zich voor bij radiocentrales. Doordat
het aantal parallel geschakelde luidsprekers voortdurend kan
veranderen, kan Ru binnen wijde grenzen varieeren. De aanpassing
zou dus bij iedere verandering ook mee moeten worden veranderd.
De eischen voor de versterker kunnen als volgt worden gefor
muleerd :
i° De maximale energie moet worden geleverd, wanneer het
maximum aantal luidsprekers nmax is ingeschakeld.
2° De per luidspreker afgegeven Ni moet vrijwel constant zijn,
onafhankelijk van de belasting.

i
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3° Van alle luidsprekers moet de impedantie Z\ gelijk zijn.
4° Als normale energie wordt io mW. per luidspreker aangenomen.
Dit is niet te veel, aangezien slechts bij éen frequentie deze
energie wordt geleverd; de weergave der hoogere en lagere
tonen is dan in de regel te zwak, zooals zooeven is afgeleid.
Daarom is een „piek” energie van 50 mW. per luidspreker wel
gewenscht; deze waarde zullen wij als standaard aannemen.
Deze eischen zijn als volgt in formule te brengen:
Umax Ni = N0 maxt dus Umax = 20 N,0 max

• • (93—94)

Bij een uitgangstransformator 1: u moet:

er

______ VJ

I

nmax ~ Na ’ ^ U

= Va

V-

Umax
Zl.Na

’

• • • (95)

Uit de 2e eisch is af te leiden: N0 Ru = constant of:
N
N0RU---- --Va2

(96)

De laatste vergelijking toont aan, dat de N0 = ƒ (i^u)-kromme in
het gebruikte deel liefst gelijkzijdig hyperbolisch moet zijn. Nu
is, mits Ru >> Ri, de kans op vervorming zeer gering, daar door
de vlakke dynamische karakteristiek de kromming der statische
karakteristieken weinig tot uiting komt. Voor Ru >> Ri gelden
dus de formules voor het geïdealiseerde geval. Volgens (75) is N0
evenredig met Ru/{Ri + Au)2. We mogen nu Ri verwaarloozen
t.o.v. Ru zoodat N0 omgekeerd evenredig is met Ru en N0 Ru dus
inderdaad constant is n.1.

J

(97)
No Ru — Va g2 Rq~
Voorbeeld. In fig. 97 zijn geschetst de verschillende grafieken
voor een 25 watt triode met de volgende gegevens:
Na — 25 watt; Va = 450 volt; g = 4;
S = 3 mA/voll; Ri = 1300 Q.
We willen hiermee een aantal luidsprekers voeden die gemiddeld
bij frequentie Soo en impedantie van 10000 ohm hebben. De
krommen in fig. 97 zijn afgeleid uit de ia — va karakteristieken en
zijn uitgezet met als horizontale as de belasting Ru. Volgens (94)
is nu het aantal luidsprekers dat maximaal kan worden gevoed:
'Umax

20 Nq max == 20 X 4 ==

i
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De transformatieverhouding van de benoodigde uitgangstransfonnator volgt uit (95):
- = 450
u

1

80

=F 450

I 10
Worden nu minder dan 80 luidsprekers ingeschakeld, dan zal
aanvankelijk de energie per luidspreker iets toenemen, daar dan
Ri t.o.v. Ru nog niet kan worden verwaarloosd. Bij 20 ingeschakelIOOOO x 25
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Fig. 97

de luidsprekers is
gestegen tot ruim 30000 <}, dus ± 23
en de luidsprekerenergie tot ± 60 wPF. Verder blijft de energie
per luidspreker constant. Tusschen vol- en onbelaste toestand
varieert de energie per luidspreker dus van 50 tot 60 mW, d.i.
een variatie van ± 10 % om het gemiddelde bedrag van 55 mW.
Dit energieverschil is practisch onhoorbaar (energievariaties van
maximum 40 % zijn op ’t gehoor nog net niet waarneembaar).
Uit het voorgaande blijkt de groote beteekenis van de juiste
aanpassing. Maken we de transformatieverhouding te groot, dan
wordt de energie per luidspreker kleiner, doch er kunnen méér
luidsprekers worden aangesloten. Maken we de verhouding te
klein, dan moeten we öf minder luidsprekers toelaten, die dan
alle méér energie ontvangen, öf er ontstaat ernstige vervorming
door overbelaste roosterruimte, wanneer het maximale aantal
(in het voorbeeld 80) wordt aangesloten. Een distributieversterker,
waarop steeds meer luidsprekers worden aangesloten zal onher
roepelijk voor het geval komen te staan dat plotseling geluids
sterkte en kwaliteit sterk achteruitgaan. In vele gevallen wordt
hierin in het geheel niet voorzien.
Eindlamp en kabel. In vele gevallen — o.a. bij distributiecentrales — wordt de energie niet direct aan de luidsprekers toe-
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gevoerd, doch via een kabel of leidingsnet. Hierbij moet in 't oog
worden gehouden dat een kabel — vrijwel ongeacht lengte en
frequentie — een karakteristieke impedantie heeft van 500 a 600 Q.
De aanpassing aan de versterker is dan al heel eenvoudig, aan
gezien dan moet worden voldaan aan de voorwaarde:
600
TV
U2 ~ Na

(98)

Aan de luidsprekerkant wordt meestal niet aangepast. Het is
duidelijk dat het aansluiten van een luidspreker met een gelijkstroomweerstand van 2000 Q aan een kabel met Zn = 600 Q niet
bepaald gunstig is en dat er een vrij sterke reflectie moet optreden.
Dan kunnen met voordeel luidsprekers met een aftak op de spoel
worden gebruikt. Het aanbrengen van beveiligingsweerstanden
van 590 a 1000 S> in serie met elke luidsprekerleiding is dan ook
niet bevorderlijk voor kwaliteit en geluidssterkte.
De penthode als eindlamp. Niettegenstaande de vorm van
de ia — va karakteristieken van penthoden principieel anders is,
dan die van trioden, vinden we dezelfde voorwaarden voor aan
passing. Ook hier is de gunstigste belastingsweerstand:
Va2
Ra ~ Na
Soms is hierbij de geheele roosterruimte beschikbaar, soms
echter ook niet. In fig. 98 is
.
dit wel het geval. Het ver- iQ
I
schil tusschen triode en
\
^—
penthode is, dat bij de
\
laatste bij grootere Ru de
$/Xs' s'
kans op vervorming grooter
wordt door de zeer sterke
^
afbuiging der karakteris- ^
R
tieken bij kleine va. Bij a
kleinere Ru zijn de om
fa max.
standigheden
gunstiger.
Echter binnen zekere gren
zen, want de karakteristie- o
"a
K,
ken voor groote negatieve
Fig.
9S
vg komen steeds vlakker
te liggen, terwijl de onder
linge afstand voor gelijke roosterspanningsverschillen afneemt.
Voor hooge Ru wordt P Q dus te klein t.o.v. P R; voor zeer
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kleine ^/^eesjbttP'juist omgekeerd. Behalve vervorming door
2e tacrfnoni^jdien is de kans op vervorming door 3e harmonischen
<§p$öt.fig. 99 bedraagt de vervorming:
-v*-'
Q P — RP
door 2e harm.:
(99)
QR
100 %
PQ'-QQ'

door 3e harm.: 1/2

PQ + p-QII

t

(100)
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Fig. 99

De gegevens van de lamp voor fig. 99 zijn als volgt: Va = 400 volt',
AOO2

Na = 12 watt', Ri = 40000Q' Ru moet dus zijn Ru = ^ — —
13300 Q. De verschillende grafieken afgeleid uit fig. 99 zijn afgebeeld in fig. 100.
Een hyperbolisch verband tusschen N0 en Ru bestaat hier niet,
daar eenerzijds Ru nooit >> Ri wordt en bovendien JEgmax niet
over een groot gebied constant is, zooals bij de triode. De waarde
Na/JSgz blijkt weer maximaal te zijn in de buurt van Ri, wat
trouwens logisch is, daar voor Eg — 1 volt geen sprake kan zijn

i.
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van vervorming, dus de toestand de ideale^i^i: naHrg0korrit/iBij
gegeven constante roosterexcitatie is dus bij eerrl^male^^ctrcpS/j, •
magnetische luidspreker de energieafgifte maximaafyypdï°4de G0
hoogste tonen. Dit is dus juist andersom.als bij de trrodfy. Devty
krommen van fig. 100 geven aanleiding tot de volgende conclusfes:
*
i° Door het absoluut ontbreken van een hyperbolisch verband
tusschen N0 en Ru is de penthode ten eenenmale ongeschikt
voor gebruik in radiodistributieversterkers.
20 Voor luidsprekers met groote impedantievariaties mag de
roosterruimte slechts ten deele worden belast, zoodat de rooster-

spannmgsamplitude niet grooter is dan de minimale waarde
van Eiy ma.r binnen het frequentiegebied. Het rendement is dan
niet groot, de versterking der hooge frequenties 't grootst, ter
wijl die voor de lagere frequenties geleidelijk afneemt.
30 De gunstigste resultaten zijn te bereiken met electrodynamische
luidsprekers met zeer kleine impedantievariaties. Dan moet
nauwkeurig worden ingesteld op maximale energieafgifte,
waarbij in het algemeen de roosterruimte niet geheel mag
worden gebruikt.
In het algemeen kunnen bij penthoden voor lage frequenties
grootere roosterwisselspanningen worden toegestaan dan voor
hooge frequenties. Het is dan ook gunstiger, als de impedantie
van de luidspreker vrij sterk varieert bij een penthode ondcraanpassing te nemen in tegenstelling met trioden, waar voor vervormingsvrij werken bij groote roosterwisselspanning boven
aanpassing gewenscht is.
Triode en penthode. De triode verdient de voorkeur bij
radiocentrales en achter versterkers, waarin de lage tonen min
of meer verloren zijn gegaan. Ook voor grampfoonversterkers,
10 Radio-Techn. Vad.
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wanneer geen speciale filters zijn ingebouwd of waarvan de pick-up
geen spanningspiek vertoont in het gebied der lage frequenties.
De penthode daarentegen kan met voordeel worden gebruikt
in apparaten, waar, door te groote selectiviteit of andere oorzaken,
de hooge frequenties geringere spanningsvariaties op het rooster
van de eindlamp geven dan de lagere tonen. De afgegeven energie
kan dan toch vrij gelijkmatig worden voor het geheele frequentiegebied. Verschil in nuttig effect bestaat er practisch niet tusschen
triode en penthode.
Definieeren we als de maximale gevoeligheid:
iVo

(101)

dan treedt deze op voor Ri — Ru, dus:
(102)
vm = Vs gS
Deze is voor de penthode veel grooter dan voor de triode. Dit
beteekent dus dat een penthode, om een zekere energiehoeveelheid
te leveren, met een kleinere voorversterking kan werken dan een
triode. De geheele versterker kan dus met een penthode eenvoudiger
worden.

Parallelschakeling van eindlampen. Worden n lampen paral
lel geschakeld dan wordt:

JV_

(103)

Ru ~ « Na

Zij gedragen zich dus als éen lamp waarvan de toelaatbare anodedissipatie «-maal zoo groot, de inwendige weerstand «-maal zoo
klein is geworden.
Balans- of push-pull schakeling van eindlampen.
De lampen zijn a.h.w. in serie geschakeld. Iedere plaatkring moet
op normale wijze worden aangepast, zoodat de totale belastingsweerstand moet zijn:
Ru =

o

(104)

“ Na

De uitgangstransformator krijgt dan een verhouding u, te be
palen uit:

i - Y-

2 Va 2
ZiNa

■'

De primaire wordt in het midden afgetakt.

(105)
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Bij balansschakeling wordt de vervorming door 2e harmonischen
vrijwel geheel opgeheven. Bedraagt deze bij een bepaalde Ru en E0
p %, dan is in de eene helft der primaire wikkeling de stroom5o~ p
amplitude Ia en in de andere helft Ia
Het totale aantale
50 + p'
ampèrewindingen bij 2wx primaire winding is dus gedurende de
eene periodehelft:
A Wx = zv1 Ia (/ + 50 — P
50 + p
Gedurende de andere periodehelft wordt dit:
A W =

h ( 50_—p
50 + p

Het totale aantal ampèrewindingen is dus gelijk bij beide periodehelften, zoodat in de secundaire het percentage 2e harmonischen
nul is. De toppen van beide periodehelften zijn iets afgeplat,
zoodat 3e harmonischen aanwezig zullen zijn. Bij penthoden kan
dit gevaarlijk zijn.
In het algemeen kunnen we echter bij balansschakeling ook bij
kleinere Ru dan de voor éen lamp gunstigste waarde nog de volle
roosterruimte gebruiken. De gunstigste Ru is dan ook kleiner dan
Va2!Na en ligt dichter bij de waarde voor het ideale geval n.1.
2 Ri. Ook dit dient grafisch te worden nagegaan. De grenswaarde
der maximale energieafgifte ligt bij de Ru waarbij de 3e harmonische
vervorming 5 % bedraagt. Het nuttig effect zal grooter zijn dan
voor een enkele triode.
Het spreekt vanzelf dat de balansschakeling alleen voordeel
heeft, wanneer de beide lampen precies gelijk zijn. Een verder
voordeel hebben we dan, dat de uitgangstransformator geen gelijkstroommagnetisatie heeft. De kern kan dus vrij klein blijven,
terwijl bij enkelvoudige of parallel geschakelde lampen de kemafmetingen zeer groot moeten zijn om verzadiging te voorkomen.
Tenslotte blijft de wisselstroom bij balansschakeling vrijwel geheel
in de gesloten kring van de beide plaatkringen. De plaatstroomvariaties gaan dus niet door het uitgangsfilter van het plaatstroomapparaat. Bij de enkelvoudige schakeling heeft de laatste conden
sator hiervan groote wisselstroomenergieën te verwerken, zoodat
de capaciteit buitengewoon groot moet zijn, wil de sterkte der
lage tonen niet worden benadeeld. Voor versterkers met een plaatenergie van 20 a 25 watt is een condensator van 16 a 20 n F geen
overbodige weelde.

I
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Ingangsimpedantie van de eindlamp. Zooals bij de spanningsversterking reeds is behandeld wordt de secundaire van een
l.f. transformator belast door de ingangscapaciteit van de volgende
lamp. Dit is ook het geval bij de eindlamp. De capaciteit verzwakt
de versterking der hooge tonen. Vooral bij trioden, waar rooster
en plaat groote oppervlakken hebben en relatief dichter bij elkaar
zitten dan bij lampen met groote g is de plaat-rooster capaciteit
aanzienlijk. Waar Ru = 3 a 8 Ri is v = 0,75 a o,go g en is dus
gemiddeld:
(106)
Cl — Cqf + C(lrj (i + 0,8 g)
la
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Bij penthoden is C„r, door de afscherming veel kleiner, g is welis
waar véél grooter, doch Ru \/3 a Vs Ri dus v = 0,15 a 0,23 g en:
(107)
Cl = CQ{ 4- Ca0 (1 + 0,2 g)
Alles samengenomen is C/ voor penthoden kleiner dan voor
trioden, zoodat deze eigenschap nog sterker de grootere versterking
van de hooge resp. de lage tonen accentueert.
Vraagstukken.
4. Bereken de maximale on vervormde energie, die een B 403
van Philips kan afgeven als de belasting in de anodekring
Ru = 2 Ri. De karakteristieken zijn gegeven. (Examen Radio
technicus N.B.R. Juni 1927).
We beginnen met de ia — va karakteristieken uit de gegeven
krommen af te leiden. Dit is gedaan in fig. 101. Waar niets naders
gegeven is over de toe te laten anodedissipatie valt er van het
werkingspunt niet veel te zeggen en blijft er niets anders over
dan als werkingspunt P te kiezen het snijpunt van va = 150 volt
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en vg = — 30 volt. Uit gegevens, die bij het examen niet waren
verstrekt is bekend dat Na max = 2,25 walt, zoodat punt P nogal
aardig klopt. We construeeren verder Ru = colg a = 2 cotg 3 de
hoek is die de raaklijn in P aan de karakteristiek met de %-as
insluit. Als het verloop der verdere karakteristieken voor vG =
constant bekend was, zou ook nog zijn na te gaan of de lijn P R
bij de laagste i(l buiten de bocht der karakteristieken blijft. Ver
moedelijk zal dit wel net het geval zijn.
De afgegeven energie is:
Nq = opp. A P Q S = V2 P S x Q S —
= Va X 65 x 12,3 = 410 milliwatt.
Door toepassing van formule (75) voor het geïdealiseerde geval
zouden we hebben gevonden:
N0 = V2 g S. 2lg
= Vo X 3 X 1,5 X 302 = 450 milliwatt.
Do waarde van g verifieeren we uit fig. 101& n.1.:
Vap— Vu T
g~ VgP --- VgT = 3

en S uit fig. 101 b:
S = tg y = j,5 mA/Volt.
Beide waarden gelden voor het werkingspunt. We zien dus dat
er met formule (75) een fout wordt gemaakt van bijna 10 %.
410
Het rendement is vrij hoog, n.1. :n =
- . 100 = ruim 18 %.
22 jO
5. Hoe groot is Z van een luidspreker met R = 2000 ö en L = 2 H
bij 3000 perioden. (Examen Radiotechnicus N.B.R. Juni 1927).
Antw. 37800 Q.
6. De detectorlamp van een toestel is met de h.f. versterker ge
koppeld door een transformator, die secundair is afgestemd
en waarvan de koppeling tusschen primaire en secundaire
wikkeling variabel is. Onder welke omstandigheden treedt
maximale versterking op en hoe groot is die? (Uitgedrukt in
g en 5 van de h.f. lamp en L, C en R van de secundaire kring).
(Examen Radiotechnicus N.B.R. Juni 1927)
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Antw: a. als M

g
S-RLC
gRC
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7- Van een dubbelrooster h.f. lamp volgens het afgeschermde
principe (Huil, Philips A 442) is g = 750 en S = 1 mA/V.
In de anodeketen ligt een afgestemde trillingskring met L =
1,1 viH en C = 120 /< // F. Bereken de versterking. Hoe zou
die te vergrooten zijn?
(Examen Radiotechnicus N.B.R. December 1927)
___________________
Antw.\ a. v = 100
b. grootere L met kleinere
R en kleinere C.
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8. In een toestel bevindt zich als
laatste lamp een Philips B 405
(karakteristieken in fig. 102 afgebeeld). De plaatspanning be
draagt 130 volt] de lamp is
volbelast. Het toestel is voorzien
van een luidsprekerbeveiliging,
bestaande uit een zeer groote
smoorspoel en een zeer groote
condensator. In plaats van de
luidspreker zet men een hittedraad milliampèremeter in serie
met een weerstand van 2000
ohm. Wat zal deze meter aan
wijzen? (Examen Radiotechni
cus N.B.R. Juni 1928).
Anlw.: Als instelling op maximale onvervormde energie is bedoeld, dan
ii,2 viA [E<j = —13 volt).

9. Aan welke eischen moet een h.f. smoorspoel voldoen? Hoe be
paalt men hun zelfinductie en capaciteit? (Examen Radio
technicus N.B.R. Jan. 1930).
10 Ontwerp een krachtversterker en bijbehoorende voedingsapparaten voor een radiocentrale welke ca. 300 luidsprekers
moet kunnen voeden. Geef principeschema met de waarde der
voornaamste onderdeden. (Examen Radiotechnicus N.B.R.
Jan. 1930).
11 Een hoogfrequentversterker bevat een lamp met afstembare
anodekring. De spoel bezit aftakkingen, teneinde aan de lamp
aan te kunnen passen (resonantie spaartransformator).
Wat is de voorwaarde voor maximale spanning op de conden-

i

I

i5i
sator van de afstembare kring en hoe groot is onder deze voor
waarde de totale spanningsversterking van de geheele trap?
(Uitdrukken in g, Ri en 5 van de lamp en L, C en R van de
spoel). De invloed van de spreiding mag worden verwaarloosd.
(Examen Radiotechnicus N.B.R. Juni 1930).
Antw.\ a. L1 = R{ R C
b. v =

L ]/

L...

2 |' RiRC

12 Op het rooster van een lamp wordt een wisselspanning van
0.1 volt gezet. In de plaatkring van de lamp bevindt zich een
1.f. smoorspoel van 10 H., waaraan parallel geschakeld is een
tak, bestaande uit een condensator van 2 /< F en een 2e spoel
van 10 H. in serie. Welke spanning komt op de laatste spoel
te staan voor de volgende cirkelfrequenties: 100 perioden,
1000 perioden, 10000 perioden? g = 25; S = 1 mA/V. (Examen
Radiotechnicus N.B.R. Juni 1930).
Antw.: a. 0,25 volt
b. i,35 »
c. 2.00 „

HOOFDSTUK VII.
DE LAMP ALS GENERATOR.
Wanneer een trillingskring wordt aangestooten en verder aan
zichzelf wordt overgelaten, ontstaat een gedempte trilling, doordat
de toegevoerde energie successievelijk door de weerstand van de
kring wordt gedissipeerd. Willen we in de trillingskring een onge
dempte trilling doen ontstaan, dan moet op een of andere wijze
dempingsreductie worden toegepast; d.w.z. er moet bij elke periode
van de trilling zooveel energie
worden toegevoerd dat de verliezen worden gecompenseerd. Deze
dempingsreductie laat zich door
/IQ
L _ _ £ gebruik van een triode op gemak
kelijke wijze bewerkstelligen,
R
L,
_
waarbij dan gebruik wordt ge
maakt van de eigenschap, dat
een roosterspann ingsverandering
tot gevolg heeft een verande
Fi". 103
ring van de door de plaatkring
opgenomen energie.
Wanneer nu een trillingskring in de plaatkring wordt opgeriomen
welke zóó de roosterkring kan beïnvloeden, dat een deel der plaatkringenergie weer wordt teruggevoerd in de roosterkring, dan
hebben we te maken met dempingsreductie. Is deze energieterugvoer gelijk aan de energie in de roosterkring, dan is de trilling
ongedempt: de lamp genereert. Figuur 103 geeft een eenvoudige
schakeling weer. Zij de wederzijdsche inductie tusschen roosterkringspoel Lx en plaatkringspoel L gelijk aan M, dan kunnen zich
de volgende drie gevallen voordoen:
a. M is zóó, dat de geïnduceerde e.m.k. in L1 van tegengestelde
fase is aan de oorspronkelijk inL1 aanwezige e.m.k. De demping
neemt dan toe.
b. M is tegengesteld t.o.v. het vorige geval, doch kleiner dan een
kritische waarde. Er treedt dempingsreductie op, doch niet
voldoende om de trilling ongedempt te maken.
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c. M is grooter dan de kritische waarde. De amplitude der tril
lingen worden steeds grooter tot de verliezen gelijk worden aan
de teruggevoerde energie. De trilling wordt dan ongedempt. De
amplitude wordt begrensd door de batterijspanning.
Voor de schakeling van figuur i is de kritische waarde van M
gelijk aan:
RiRC +L
S
terwijl de frequentie der trilling gelijk is aan: *
M =

/=

h l4~c(' 4|j ■

(i)

(2)

Daar de „lampconstanten” g en vooral Ri afhankelijk zijn van
de aan de lamp heerschende spanningen, zullen M en ƒ voor een
gegeven trillingskring en triode niet constant zijn. Wat ƒ betreft,
kan dit aanleiding geven tot onaangename verschijnselen, (o.a.
frequenticmodulatie tegelijk met amplitudemodulatie).
Sinusvormige trillingen. Bij een sinusvormige, ongedempte
trilling is de verhouding tusschen spannings- en stroomamplitude
gegeven door
^ = ]/-i- (zie hoofdstuk II)
•I o
* C
Bij een triode generator zijn E0 en I0 begrensd. De spanningsamplitude kan niet grooter worden dan de spanning V\, van de
batterij, terwijl de stroom, door de lamp opgenomen, nooit grooter
kan worden dan de verzadigingsstroom Is en niet kleiner dan nul.
In het gunstigste geval is dus I0 = ^ . Daarbij ontstaat over de
trillingskring een spanningsamplitude:
r

Is L
2* CR

Deze mag niet grooter zijn dan V*,, dus de voorwaarde voor
maximale trillingen is:
2Vb
L
(3)
Is ~ CR
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2 Vb
gelijk gesteld aan Ri, dus wordt
Bij benadering wordt wel
Is
formule (3) dan:
(4)

Ri ~ CR

Deze formule is echter niet exact.
Uitgaande van formule (4) vinden we voor de energie in de
Vb Is
trllingskring: N0 = terwijl de door de plaatkring batterij
4
Vb Is . Het maximum rendegeleverde energie gelijk is aan Ni
2
ment is dus 50 %. Practisch wordt dit echter nooit bereikt.
Afgezien van het feit, dat de helft van de door de batterij ge
leverde energie in de lamp wordt gedissipeerd, kan hij het nietgenereeren, waarbij dan de volle batterij energie moet worden
gedissipeerd, de triode ver boven de toelaatbare anodedissipatie
worden belast.
Niet-sinusvormige trillingen. Bovenstaande afleiding is alalleen juist, wanneer we de lamp denken met geïdealiseerde karak
teristiek; d.w.z. een rechtlijnige karakteristiek, die met scherpe
knik in de verzadigingsstroom overgaat en ook tot aan het nulpunt
van de stroom rechtlijnig verloopt. In werkelijkheid is dit niet
het geval. Bovendien kan de amplitude van de plaatspanningsverandering niet gelijk zijn aan de batterijspanning. Het gevolg
van een en ander is, dat wel sinusvormige trillingen kunnen worden
opgewekt, doch dat het nuttig effect dan belangrijk kleiner is
dan 50 %. Dit kan slechts hooger worden gemaakt door nietsinusvormige trillingen toe te staan. Een hooger rendement heeft
het voordeel, dat we — in acht nemende dat de toelaatbare
anodedissipatie het door de lamp op te nemen vermogen bepaalt —
een grootere nuttige energie beteekent. Is N„ de toelaatbare
dissipatie dan is bij een nuttig effect >7 de aan de trillingskring
afgegeven nuttige energie:
1 — >7

.Na

(5)

Het nuttig effect van de triode kan nu, bij overigens gelijk
blijvende omstandigheden worden vergroot, door het rooster een
negatieve spanning t.o.v. de gloeidraad te geven. Daardoor neemt
de door de batterij geleverde energie af, doch bij het tegelijkertijd
toenemende rendement, behoeft de trillingsenergie niet af te
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nemen. Wordt daarna de energietoevoer weer zóó vermeerderd,
dat de maximale anodedissipatie weer bereikt wordt, dan moet
hierbij opgelet worden, dat de anodespanning niet boven de
maximaal toelaatbare stijgt.
Bij vergrooting der negatieve roosterspanning zal van af een
gegeven waarde de triode gedurende een gedeelte van de periode
geen stroom opnemen. Tijdens dit stroomlooze deel van de periode
krijgt de trillingskring de volle beschikbare energie. Hoe grooter
dit deel is, des te grooter is het nuttig effect. Echter neemt tevens
de door de batterij geleverde energie af (die wordt bepaald door de
gemiddelde plaatstroom) zoodat niettegenstaande het grootere
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Fig. 104

nuttig effect, de energie van de trillingskring bij te hooge negatieve
roosterspanning ook zal afnemen.
Een en ander is grafisch na tegaan. In de eerste plaats stellen
we vast, dat de roosterspanningsverandering en de plaatspanningsverandering i8o° in fase moeten zijn verschoven. In figuur 104a
is een bundel /« — Va karakteristieken geschetst. Bij een nega
tieve roosterspanning Vqi en een batterijspanning F& is de plaat
stroom Ia. Figuur 104Ó geeft het verloop van spanningen en
stroomen weer gedurende één periode T van de trilling. Rooster
en plaatspanning veranderen sinusvormig, (eg en ca).
De plaatspanning mag geen waarde krijgen die beneden het
maximum van de roosterspanning ligt. In het uiterste geval mogen
dus beide sinuslijnen elkaar raken. De roosterspanning mag niet
te veel positief worden, daar dan de sterke roosterstroomen de
trillingsvorm ongunstig beïnvloeden en sterke harmonischen geven.
De oogenblikswaarden van de plaatstroom zijn uit die van rooster-
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en plaatspanning af te leiden. Het verloop hiervan geeft de ia
kromme in figuur 104& aan. Daaruit kan dan I„, de gemiddelde
waarde van de plaatstroom gedurende een periode worden vast
gesteld. Het door de batterij geleverde vermogen is dan:
(6)

Nb = Vb. Ia

Verder kan voor elk oogenblik de waarde van de door de lamp
gedissipeerde energie ia. ea worden vastgesteld, en daaruit de
gemiddelde, gedurende een periode gedissipeerde energie Na
worden berekend:
O-T

Na =

£ ia- ea A T
T

(7)
(Zie hoofdstuk I)

De nuttige trillingsenergie is dan:
N0 = Nb — Nn

(8)

Nq
No
- N„ - N0 + Na

(9)

en het nuttig effect:

De oogenblikswaarden van de door de trillingskring opgenomen
stroom vinden we uit:
Ia — ia
Deze stroom is niet sinusvormig. De eerste harmonische daarvan
interesseert ons. De amplitude zij 701; de amplitude van de span
ning aan de trillingskring zij EqV (dus ea = Vb — £0i sin co t).
Het nuttige vermogen in de trillingskring is dus:
Nqi =

£qi ^01
2

(10)

Nu is N0 > iV01; het verschil zit in het optreden van hoogere
harmonischen, die ongewenscht zijn.
Is de weerstand in de trillingskring = R, dan is de effectieve
stroom:
ioi~

iVoi
R ~

^Qt ^01

2 R

(II)

Deze stroom induceert in de roosterkringspoel de roosterspan-
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ningsverandering met amplitude Eg (eg = Vg5 -f Eg sin w t). De
wederzijdsche inductie is te berekenen uit:
Eg — (o M I01 V2...............

(12)

In de trillingskring is de capaciteit te berekenen uit:
Iqi VF = E0l (o C.................

(13)

en voorts de zelfinductie uit:
co2 =

1

LC

(14)

In de practijk is de gang van zaken eigenlijk net in omgekeerde
volgorde. De energie in de trillingskring, de frequentie en de con
stanten van de kring zijn gegeven of moeten zóó worden bepaald,
dat E0 en Na voor een bepaald lamptype binnen toelaatbare
grenzen blijven. Het nuttig effect van de lamp wordt dan geschat
op 70 %. Üit de karakteristieken wordt dan de noodige Ea en Va
bepaald en daarna M berekend.
In ’t algemeen worden M en Vg experimenteel bepaald.
Een voorbeeld van de besproken theorie geeft figuur 1051)
Dit zijn waarden voor een T B 0-*/10, Vb = 500 Volt, plaatkringbelasting = 4000 £>. De roosterspanning werd veranderd,
doch de koppeling steeds zóó ingesteld, dat de roosterspanningsamplitude het rooster telkens weer dezelfde positieve spanning
gaf. Uit de kromme zien we, dat het geen doel heeft het rooster
meer dan 100 a J50 Volt negatieve spanning te geven, daar het
rendement niet meer toeneemt en de nuttige energie N0 afneemt.
Lagere negatieve roosterspanning is niet toelaatbaar, daar de
maximale anodedissipatie 10 Watt is en deze bij 100 Volt negatieve
roosterspanning optreedt.
Het gebruik van roostercondensator en lekweerstand.
Er is steeds aangenomen, dat de lamp zelfbekrachtigend was.
Maar wanneer we nu de aanloopverschijnselen onderzoeken,
m.a.w. onderzoeken of de triode uit zichzelf bij inschakelen begint
te oscilleeren, dan zullen we vinden, dat daarvoor een zekere
minimum plaatstroomverandering noodig is. Deze verandering
treedt dan op, zoodra de triode wordt ingeschakeld en er ontstaan
zelfbekrachtigde trillingen. Aan deze voorwaarde wordt vaak niet
voldaan, wanneer de triode met het oog op een gunstig rendement
met een zekere negatieve roosterspanning moet werken; de
1) Zie „Radio Nieuw” Januari 192S: „Radiotelefonie Holland-Indiö,” door
J. J. Numans.
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triode zal dan bij inschakelen niet gaan oscilleeren. Om hieraan
te ontkomen wordt de schakeling met behulp van een roostercondensator en een lekweerstand zóó gemaakt, dat op het oogenblik van inschakelen de plaatstroomverandering voldoende groot
is om de trillingen te doen ontstaan en dat zich langzamerhand
de juiste negatieve roosterspanning automatisch opbouwt. Het
*
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schema van zoo’n oscilleerende triode wordt dan als in fig. 106.
Zoolang er geen trillingen zijn is de spanning van het rooster
t.o.v. de gloeidraad nul. Zijn er trillingen dan ontstaat een accumuleerende oplading van de roostercondensator (zie detectie!)
De spanning t.o.v. de gloeidraad wordt negatief en bijna gelijk
aan de amplitude van de wisselspanning, welke in de roosterkring
geïnduceerd wordt, althans bij vrij groote weerstand R(J. De
roosterstroom door Rg neutraliseert een gedeelte van de roosterlading. De weerstand wordt nu zóó gedimensioneerd, dat de juiste
negatieve roosterspanning ontstaat. Deze is gelijk aan het product
van roosterstroom en de weerstand. Er wordt door de rooster
kring dus een zeker vermogen opgenomen (Ng = I02 Rfl) dat aan
de plaatkring wordt onttrokken. Bij de berekening van het nuttig
effect moet hiermede rekening worden gehouden.
Gewoonlijk worden de afmetingen van Ca en Rg experimenteel
bepaald. De weerstand wordt niet steeds met de gloeidraad ver
bonden, doch dikwijls met een batterij welke reeds een negatieve
vóórspanning geeft, waarbij spontaan genereeren nog mogelijk is,
en de lamp,.bij plotseling afbreken van het genereeren, niet een
veel te hooge anodedissipatie heeft.
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Invloed van de trillingskring op de werking van de triode.
Zooals reeds werd aangetoond hebben de trillingen een maximale
sterkte, wanneer de inwendige lampweerstand gelijk is aan de
impedantie van de trillingskring. Rendement, anodedissipatie en
afgegeven energie zijn afhankelijk van de belasting, dus van de
impedantie van de trillingskring. Dit is af te leiden uit de reeds
gegeven beschouwingen over niet-sinusvormige trillingen. De
krommen van figuur 1071) geven dit verband b.v. aan voor een
r.B.0-,/iometano(iebatterijspanning 75=500 Volt, roosterspanning
— i$o Volt en roosterwisselspanningsamplitude 500 Volt. De
belasting in de plaat kring Ru, de impedantie
^ dus, is hierbij
variabel gedacht door koppeling met een andere trillingskring
(antennekring). Vastere koppeling vergroot de effectieve waarde
R van de hoogfrequentweerstand in de trillingskring en verkleint
dus Ru. Afgegeven energie, evenals anodedissipatie, neemt toe;
de eerste tot een zeker maximum, waarna daling intreedt tengevolge
van de sterke afname van het rendement. De gunstigste instelüng
wordt experimenteel bepaald.
In het algemeen zal de gunstigste waarde voor maximaal afge
geven energie niet in te stellen zijn, wanneer de trillingskring in
zijn geheel in de plaatkring wordt opgenomen. De spoel moet
dan worden afgetakt. Zijn zelfinductie en weerstand van het deel
dat direct in de plaatkring is opgenomen (A T in fig. 108) gelijk
aan p x de waarden van de geheele spoel, dan is de plaatkringimpedantie bij resonantie:

7 _ÉÜ
ao ~ C R

(15)

Voor maximale energieafgifte moet dit gelijk zijn aan de in
wendige lampweerstand R,. Daaruit volgt dus:

p

(16)

Meestal is p kleiner dan 1, doch p kan ook grooter dan 1 zijn.
D.w.z. het kan voorkomen dat de anodeaftakking T op een ver
lengstuk van de spoel moet worden genomen.
Met deze verandering is ook een andere minimumterugkoppeling
noodig. Deze moet dan zijn:
(17)
1) Zie J. J. Numans, loc. cit.
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De bepaling van de juiste plaats van de aftakking geschiedt
eveneens experimenteel.
Schakelingen voor oscilleerende lampen.
Figuur 109 geeft de schakeling met afgestemde roosterkring.
De voorwaarde voor zelfbekrachtigd oscilleeren is hier:
gM
(18)
> 1
C R Ri
De sterkte van de trilling is niet zoo groot als bij afgestemde
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plaatkring. Bij benadering kan de roosterspanningsamplitude
slechts
zijn; de trillingsenergie is dus belangrijk kleiner dan bij
afgestemde plaatkring. In fig. 110 is de z.g. Meissnerschakeling
toegepast. De trillingskring is inductief gekoppeld, zoowel met
rooster- als met plaatkring.
In fig. in is voorgesteld de driepunt- of Hartleyschakeling.
De aftakking op de spoel van de trillingskring komt in de regel
ongeveer in het midden.
. Een ander soort van driepuntschakeling is voorgesteld in fig. 112.
De aftakking op de trillingskring wordt hier op de capacitieve
arm genomen. Deze schakeling wordt ook vaak Colpitts-schema
genoemd.
In fig. 113 is de Huth-Kühnschakeling aangegeven. De terug
koppeling is hier capacitief en wel door de anode-roostercapaciteit
Cag van de triode. De impedanties van rooster- en plaatkring
moeten inductief zijn om oscilleeren te doen ontstaan. De impe-
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danties van rooster en plaatkring moeten inductief zijn om oscilleeren te doen ontstaan. De frequentie van de trilling is een van
de beide koppelfrequenties van het gekoppelde systeem van rooster
en plaatkring. Wanneer Cag door een extra condensator voldoende
groot wordt gemaakt, kunnen de trillingen worden gestopt.
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Serie- en parallelvoeding. Met betrekking tot de plaatstroomvoeding van de triode kan serie- of parallelvoeding worden
toegepast. Bij serievoeding staat de trillingskring tusschen de
plaatstroombron en de plaat van de lamp. Bij parallelvoeding
wordt de plaat via een hoogfrequentsmoorspoel gevoed, terwijl
de trillingskring tusschen plaat en gloeidraad staat. Door de anodeblokcondensator wordt de plaatgelijkspanning uit de kring ge
blokkeerd. De twee verschillende methoden zijn in fig. 114 en 115
voorgesteld voor een oscillator in driepuntschakeling.
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Fig. 111

Fig. 112

Wat de werkingswijze van de oscillator betreft zijn beide scha
kelingen gelijkwaardig. Uit veiligheidsoogpunt is de parallel
voeding beter, daar de spanningen over de trillingskring kleiner
zijn en de isolatie van de verschillende onderdeden dus ook lichter
kan zijn. Bij serieschakeling moet de isolatie bestand zijn tegen
batterijspanning plus spanningsamplitude van de trilling; bij
parallelvoeding tegen de batterij spanning (de amplitude van de
trilling is kleiner),
ii Radio-Techn. Vad.
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Indirect gekoppelde en tusschenkringzenders. Het komt
bij lampzenders practisch niet voor, dat de trillingskring open
wordt gemaakt, m.a.w. dat de antennekring direct wordt aangestooten. Hiertegen zijn verschillende bezwaren:
i° De trillingskring zal door de antenneweerstand een zeer lage
impedantie hebben en dus slecht „aanpassen” aan de oscillator.
2° De harmonischen van de trillingen zullen alle mee worden uit
gestraald, vooral de oneven, waarvoor de antenne in reso
nantie is.
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Fig. 113

Fig. 114

Meestal is de antenne indirect inductief of capacitief met de
trillingskring gekoppeld. Daardoor kan worden bereikt, dat de
invloed van de antenneweerstand kleiner wordt en de trillings
kring dus onder gunstiger condities komt te werken. Wordt de
antennekring afgestemd, dan
o ♦ MS kan ook de invloed van de
H.rSMOORSPOEL
harmonischen worden onder
drukt. De koppeling van
O
antenne- en trillingskring
o
o
mag niet te sterk zijn, want
o
dan treden er onaangename
*
effecten op, als gevolg van
de dubbele afstemming van
de gekoppelde kringen. Deze
Q-//S effecten, met de naam ,,ziehen” (overspringen) betiteld
Fig. 115
openbaren zich als een plot
seling overspringen van de eene frequentie- in de andere. Dit uit
zich practisch in een plotselinge antennestroomverandering tijdens
het afstemmen, en het optreden van een dubbele afstemming.
Om nog zekerder te zijn van de onderdrukking van harmonischen
wordt tusschen trillings- en antennekring ook nog wel een af
zonderlijke gesloten kring, een z.g. tusschenkring geschakeld,

romï

I

'

:

j

IÓ3
die ook weer wordt afgestemd en met beide kringen is gekoppeld.
Ook bij tusschenkringzenders moeten te sterke koppelingen ver
meden worden.
Kristaloscillatoren. Bepaalde kristalsoorten (kwarts b.v.)
hebben piëzoelectrische eigenschappen, d.w.z. wanneer zoo'n
kristal tusschen twee electroden wordt geklemd, en daarbij iets
samengedrukt, krijgen de electroden een lading en omgekeerd
het kristal ondergaat vormveranderingen wanneer de electroden
een lading krijgen. Wanneer de lading van de electroden wisselend
is, komt het kristal in trilling. Die trillingen zijn het sterkst,
wanneer de frequentie van de lading overeenkomt met de natuur
lijke (mechanische) frequentie van het kristal. Het kristal is dan
a.h.w. aequivalent met een electrische trillingskring, waarvan de
r

O
o

=r=

Z>

!

Fig. 11G

Fig. 117

natuurlijke frequentie bepaald is door de natuurlijke frequentie
van het kristal, dus door de afmetingen van het kristal. Deze
frequentie is zeer constant en daarom worden oscillatoren, die
een trilling van zeer constante frequentie moeten leveren ook
uitgerust met een kwartskristal, zoodat de frequentie niet meer
wordt beïnvloed door lampconstanten, enz. Het kristal wordt dan
in de roosterkring gemonteerd. De schakelingen kunnen zeer ver
schillend zijn.
Een schakeling is b.v. aangegeven in fig. 116. Hierbij bestaat
een inductie koppeling tusschen rooster- en plaatkring. De plaat
kring behoeft niet afgestemd te zijn, als er maar een inductieve
werking t.o.v. de frequentie van het kristal is. Daar het kristal een
condensator is, is een lekweerstand noodig. Een vëel toegepaste
schakeling is aangegeven in fig. 117. Daarbij is de koppeling
tusschen rooster- en plaatkring capacitief door de rooster-anodecapaciteit van de lamp. Afstemming van de plaatkring is niet
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strikt noodzakelijk, als er maar voor gezorgd wordt, dat de reactantie inductief is voor de kristalfrequentie.
Voorbeelden en vraagstukken.
1. Een triode is in driepuntschakeling gekoppeld met een slingerkring, zoodanig dat in deze kring een wisselstroom van con
stante frequentie wordt opgewekt. Een op deze frequentie af
gestemde antenne kan inductief met deze kring gekoppeld
worden. Het rooster is via een roostercondensator met de
slingerkring verbonden en
\R
via een lekweerstand met
de gloeidraad. Zoowel in
de anodevoedingsleiding
Ai
als tusschen lekweerstand
o) en gloeidraad bevindt zich
O
o
o een draaispoelmilliampèreo meter. In de slingerkring
Hl
§
' en in de antenne zijn
«o
hittedraadmeters gescha
keld. Men koppelt de anO!
0\ tenne nu eerst zwak met
o
^ de slingerkring en leest de
vier meters af. Hierna ver
groot men de antennekoppeling.
Van
welke
T
meters zal de uitslag nu
kleiner worden en van
Fig. 11S
welke grooter? Geef hier
van een verklaring en teeken een principeschema. (Examen Ra
diotechnicus N.B.R. — Aug. 1929).

0

Antwoord.
Nemen we een parallel gevoede driepuntschakeling aan, dan
krijgen we een principeschema als in fig 11S A1 en A2 zijn hitte
draadmeters, M1 en M2 draaispoelmilliampèremeters. Koppelen
we de antenne zwak, dan zullen de meters bepaalde waarden
aanwijzen b.v. av a2, m1 en m2. De antennekring neemt een zékere
energie uit de trilllngskring op. Wordt de antenne sterker ge
koppeld, dan wordt meer energie opgenomen, de stroom in de
antenne neemt dus toe
> av
Wanneer bij die sterkere koppeling de lamp blijft genereeren en
we veronderstellen dat de spanningsamplitude over de trillingskring gelijk blijft, dan neemt de stroom af, omdat de effectieve
weerstand is toegenomen. Dus: a'2 < a2.
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Wanneer de stroom in de trillingskring afneemt, neemt de
roosterspanningsamplitude af, de roosterstroom neemt ook af:
m2’ < m2. De negatieve roosterspanning neemt dus af; het
rendement eveneens. Het gevolg daarvan is, dat de plaatstroom
zal toenemen:
> mv
2. Geef het schema van een zendtriode in driepuntschakeling met
roostercondensator en lekweerstand. Er wordt parallelvoeding
toegepast. Verklaar, waarom bij vergrooting van de lekweer
stand de opgenomen gelijkstroomenergie, zoomede de opgewekte
hoogfrequente energie daalt, terwijl het rendement hierbij
toeneemt. Voorop gesteld wordt, dat in beide gevallen de
positieve roosterspanningspieken en de inductieve antennekoppeling constant zijn. (Examen Radiotechnicus N.B.R. —
Jan. 1930).
3. Waarom bevindt zich bij een triode in teruggekoppelde detectorschakeling gewoonlijk een slingerkring in den roosterkring en
bij een triode in zendschakeling een slingerkring in den plaatkring? Teeken van beide schakelingen het principeschema.
Welk verband bestaat er tusschen de mate van terugkoppeling,
de karakteristieke grootheden van de triode en de uitwendige
impedanties, wanneer het stelsel in beide gevallen genereert
en verklaar, waarom de opgewekte frequentie in beide gevallen
nagenoeg is aan de eigenfrequentie van de slingerkring.
(Examen Radiotechnicus N.B.R. — Juni 1930).
4. Van een triode zijn de volgende gegevens bekend:
V« (Volt)

MmA)
Vg (Volt)
= 4-50+25 Q — 25 — 50 — 75 — IOO — 125

o

—

—

00

200
400
600
800

95
158
—
—
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1400

—

5o
98
157
—
—
—

15
o
55 15
91 15
150 96
— —
— —

o
o
o

9

o
o
o

0
41 10
91
42
150 9°

o
o
o
o
o
8

38

86

o
o
o
o
o
o
2
20.

Deze triode werkt met een batterijspanning van 1000 Volt,
terwijl roostercondensator en lekweerstand zoo zijn bemeten,
dat de negatieve roosterspanning 100 Volt is bij genereeren.

i
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De plaatspanningsamplitude is 700 Volt, de roosterspanningsamplitude 150 Volt.
Hoe groot is onder deze omstandigheden de afgegeven energie
en het rendement? Hoe groot is het vermogen van de eerste
harmonische in de trillingskring en hoe groot is hiervan de
stroomsterkte wanneer de weerstand van de trillingskring
15 ohm is? Wanneer van deze weerstand 10 ohm het gevolg is
van de koppeling met de antenne, hoe groot is dan het rende
ment van de schakeling, d.w.z. antenne-energie t.o.v. geleverde
batterijenergie, alles voor i° harmonische?
Ia — Va karakteristieken uitzetten. Daarna rooster- en
plaatspanning gedurende 1 periode en hieruit de gedurende 1
periode opgenomen plaatstroom. Daaruit gemiddelde plaatstroom en batterijenergie. Dan anodedissipatie en gemiddelde
dissipatie gedurende 1 periode, enz.
Antwoord: N0 = 22 Watt, ?? = 54.5 %, N0l = 21.7 Watt.
I0i = 1.2 Amp., Na = 14.47 Walt, ,ja = 35-5 %

I

HOOFDSTUK VIII.
DE RADIOLAMP ALS DETECTOR.
A. Anodestroomdetectie. Is het werkingspunt P van een
triode gelegen in de krom
ming der karakteristiek
(fig. 119) dan zal, zoodra
een wisselspanning cg =
Eqo sin co t op het rooster
komt, de plaatstroom Ia
gedurende de positieve
helft van de periodetoePj
nemen tot Ia -f- 'A iai,
gedurende de nagatieve
1 Ia0
helft afnemen tot Ia —A ia.>
waarbij:
A ia 1 > A ia 2

(I)

De gemiddelde plaat
stroom zal dus tengevolge
119
van de roosterexcitatie
stijgen.
In het algemeen kunnen we de plaatstroom uitdrukken in een
machtsfunctie van de aangelegde spanningen:
ia = a, (Va +gVg) + «2 (Va + g Vg)2 +

(2)

waarbij de hoogere machten in 't algemeen te verwaarloozen zijn.
Komt er nu een wisselspanning Ego sin co t op hetrooster,dan wordt ia:
ia = a 1 {Va + g (Vgo + Ego sin iv /-)} +
«2 {Va + g (Vao + Ego sin co /)}2 +

(3)

Herleiden we deze formule dan vinden we:
ia = C0 + C1 Ego sin co t + V* C^ Eg02 — l/2 C2 Ego2 cos 2 wt (4)

i6S

De term C0 is nu de plaatruststroom dus
Cq = Ia o . . .

(5)
De derde term van (4) geeft de vermeerdering van de gemiddelde
plaatstroom en is dus de detectiestroom. De tweede term is een
h.f. stroom, die ons weinig interesseert; de vierde feitelijk ook,
doch voor de stroomverandering kunnen we nu schrijven:
la = Co E002 (—----COS 2 CO t ) = Co Eoq 2sin2 at---- (6)
2

Zoodra E00 sin co t wordt gemoduleerd m.a.w. wanneer:
c0 = E00 (i -j- k sin pt) sin oit................

(7)

wordt vergelijking (6):
Ia — C2 Eao2 (r + k sin pt)2 sin2 co t
Waar ons alleen de laagfrequentie stroomvariaties interesseeren
kunnen we nu voor de detectiestroom Ia schrijven:
ld = C2 E02 k sin pt---- Q Eqo2 k2 cos 2 pt
(3)
4
De verschillende constanten in deze formule hebben de volgende
beteekenis:
k = modulatiediepte,

p

-f-= lage frequentie, waarmede Eao is gemoduleerd;
2 71
EfJ0 = amplitude van de ongemoduleerde trilling;
g2 Ri Ri
= detectiecoefficicnt.... (9)
(Ri + Ru)*
In de laatste uitdrukking is g de versterkingsfactor van de lamp,
Ri dè inwendige weerstand; Ri' de verandering van Ri met de
plaatspanning, dus een maat voor de kromming
Co —

Vs

(Ri = ö Rr\

öVal ’

Ru is. de belastingsweerstand in de plaatkring.
Uit formule (8) zijn de volgende conclusies te trekken:
1. Als de roosterwisselspanningen binnen het kwadratische
— gebogen — deel van de karakteristiek blijven is de l.f.

■

169

plaatstroom — dus ook de spanning over Ru — evenredig met
het kwadraat van de amplitude van de draaggolf.
2. De tweede term der formule duidt op frequentieverdubbeling
dus vervorming door 2e harmonischen. Deze term is echter in
't algemeen zoo klein in vergelijking met de eerste, dat geen
hoorbare vervorming optreedt.*
3. Blijkbaar is de detectiestroom recht evenredig met de modulatiedicpte. Sterkteveranderingen in de modulatie worden dus
lineair in plaatstroom-amplitudevariaties omgezet, ondanks het
kwadratische verband tusschen plaatstroom en h.f. wissel
spanning. De vervorming door 2e harmonischen is wèl evenredig
met het kwadraat der modulatiediepte.
4. Uit de waarde voor C2 volgt, dat de waarde der over Ru ont
wikkelde l.f. wisselspanningen:
Ed = Id Ru

(10)

bij een bepaald werkingspunt P (dus bepaalde Ri en R?)
maximaal zijn als:
Ru — 2 Ri

(11)

5. Het juiste werkingspunt is uit formule (9) niet gemakkelijk te
ó5
bepalen. Te bewijzen is echter, dat Id evenredig is met-^-^—
D.w.z. leiden we in fig. 120 de kromme 5 = ƒ (vg) af uit de
karakteristiek Ia = ƒ (vg) dan moet het gunstigste werkings
punt P worden gevonden bij die roosterspanning waarbij de
S kromme de grootste steilheid heeft d.i. in het buigpunt P'.
Voor kleine spanningsvariaties is de plaatstroomdetector onge
voelig. Boven een bepaalde waarde is het verband tusschen plaatstroom en roosterspanning niet langer kwadratisch, doch nadert
meer en meer tot het lineaire.
Wij willen hier nog even wijzen op het feit dat kwadratische
detectie gepaard kan gaan met grootere selectiviteit dan lineaire
detectie. Is n.1. de veldsterkte van een storend station bij afstem
ming op een gewenscht station Vs van die vari het laatste, dan zal
de verhouding bij lineaire detectie (en gelijke modulatiediepte na
tuurlijk) V- blijven; bij kwadratische detectie wordt deze echter V85.
Vraagstuk 1. In fig. 121 zijn de ia — va karakteristieken van
een lamp, die we als plaatstroomdetector willen gebruiken, ge
geven. Op het rooster van de lamp komt een h.f. wisselspanning
van 0,5 volt, die 50 % wordt gemoduleerd (k = %). Va = 100 volt.
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Wat is de grootste wisselspanning, die in de plaatkring kan op
treden, wanneer deze belast is met een ohmsche weerstand?
Voor elk punt A van de karakteristiek Va = 100 volt bepalen
we de hoek «, die de raaklijn in A met de vg-as maakt. Zetten we
&
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Fig. 120
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Fig. 121

nu tg a = S verticaal vanuit de vg-a.s uit en wel bij de waarde van
vg voor A, dan vinden we op die manier punten A’ van de Skromme.
Het buigpunt van de S kromme blijkt P’ te zijn, waaruit dus
het gunstigste werkingspunt P direct volgt.
Uit de karakteristiek volgt dat g = 25 is. Pt- in het punt P
volgt uit g/S, waarbij S gegeven is door P’ dus:
Ri =

25000

o,55
Ri’ is bij benadering gelijk aan:
A Ri

Rï = A Va ~

= 45.500 ö

RiP — Ris
A Va

g
A Va = 25 volt; RiP = 45500Q,; Rib is bij benadering Ric = £—

I7i

Sc is gegeven door C’ dus:
45500

25000

OJ5
= —4425
25
De gunstigste Ru = 2 Ri = 91000 ü.
De amplitude van de laagfrequente wisselspanning over Ru
is dus:

Rï =

Ed — ld Ru — Vs 252A5500^4425 • o,52.o,5.91000
27.455005
Ea = 0,28 VOlt.

B. Roosterstroomdetectie. Bij roosterstroomdetectie wordt
de lamp zóó ingesteld,
dat gedurende de posi
tieve periodehelft roos
ters troom vloeit en ge
durende de negatieve
niet. Of beter: dat ge
2
durende de positieve
helft de roosterstroomverandering belangrijk
grooter is dan geduren
de de negatieve helft.
Hierdoor wordt de
roostercondensator inFig. 122
tegreerend opgeladen.
Was geen lek aanwezig,
dan zou de roostercondensator ten slotte een gemiddeTde span
ning krijgen:
Vg — ®

E,70

(12)

als e de waarde is van de roosterspanning waarbij roosterstroom
begint te vloeien en Ego de maximale roosterspanningsamphtude is.
Om variaties van Ego te kunnen volgen, is het noodzakehjk, dat
de roostercondensator zich ontladen kan, hetgeen geschiedt via
lekweerstand Ri (Fig. 123).
Figuur 124 toont grafisch aan, hoe het verloop der spanning
aan de roostercondensator is. Is de aangelegde spanning gelijk
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aan Ego sin co t, dan zal de gemiddelde roosterspanningsvariatie
bedragen:
Eo

= Ego Rt Crfi^I

£

RlCrf)
■ ■■■ (13)

Noemen we Ri Cr = T0 de tijdconstante van de kring, dan is
dus:
Eg = E,J0 T

o/(z

(14)

Dit is dus de effectieve laagfrequente roosterspanning. Wil deze
nog ± 95 % van de hoogfrequente amplitude variaties zijn,
dan moet T0. f ongeveer = 10 zijn. Hoe grooter de tijdconstante,

Cr

t

ft. IS/:'’ ■
*1
Fig. 123

Fig. 124

des te gunstiger is de schakeling in dit opzicht. Van hoogfrequente
zijde bekeken moet T0 dus groot zijn; van laagfrequente zijde
echter niet. Dit illustreert figuur 125. Als T0 te groot is, dan kan
de condensator zich niet snel genoeg ontladen gedurende de
negatieve periodehelft. Het gevolg is meer of minder sterke
vorming van 2de harmonischen en geringere effectieve spanning.
Deze invloed is ongunstiger bij grootere modulatiediepte en hoogere
frequentie.
Kleine T0 is in dit opzicht dus gunstig; echter is de efficiency
blijkens het voorgaande dan minder, terwijl bovendien een te
groote hoogfrequente rimpel ontstaan kan. Stellen we een ver
vorming van 3 % als grens, dan moet:
CrRi <

o,43
, ; • 360 p )
flogio ( i +
k sm —>—
/

(15)

Hierin is het hoogfrequente periodental = ƒ, het hoogste laag-
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frequente = p en de maximale modulatiediepte = k. Stellen wij
hierin p = 10.000; k — i, dan is:
o,43
(16)
Cr Ri <
flogio ( i -f sin 3Ó.ioi\

ƒ V

Voor de omroepgolven {200 — 2000 M) valt hieruit af te leiden,
dat T0 hoogstens 1,5 a 2 x io~5 zijn mag, d.w.z.
Voor 200 m: Cr Rif ^ 1,5 X J,5 X jo—5 x jo° = 22,5
Voor 2000 m: Cr Rif ^ 1,5 X 2 x 10—5 X ios = 3
Dit beteekent voor de hoogste golven een efficiency van +
84 %, voor de laagste van
bijna 100 %.
yrooée ftC
Voor één toestel voor het
geheele golfbereik moeten
we natuurlijk één T0 aan
nemen; dit moet de mi
/v"ï
nimale zijn, willen we
vervorming
voorkomen,
dus T0 = 1,5.10-5. Bij
2000 m. is de efficiency
Jr/ëtn* PC
dan ruim 80 %.
Als normale waarden
ziet men in ontvangap
paraten dikwijls Cr = 300
H H F en Ri = 3 M o,
Fi". 125
wat overeenkomt met
T0 = 90. io-5.
Bovenstaande overwegingen zijn niet geheel exact, daar feitelijk
een correctie dient te worden aangebracht voor de oplaadtijd.
De fout is echter van weinig beteekenis, zoolang het groote roosterwisselspanningcn betreft. Immers in dat geval is de roosterstroom
tijdens de negatieve periodehelft geheel te verwaarloozen tegen die
tijdens de positieve helft.
Bij kleine wisselspanningen daarentegen is de efficiency lang
zoo groot niet; de detectiestroom is hier weer kwadratisch af
hankelijk van de roosterwisselspanning (zie fig. 126).
Voor zwakke, ongedempte signalen Fgo sin a> t is de gemiddelde
roosterspanningsverandering gegeven door:
7? 2
S'
AVg = -^(17)

/r/r/uwT/nr»

4

(~W+S)

174

Hierin is s de steilheid der roosterstroomkarakteristiek en s’
een maat voor de buiging der roosterstroomkromme
ö s
_______
02 *g\

ö Vg ~ ö VgV
De detectie efficiency
is dus grooter naarmate
de buiging van de
ig — Vg karakteristiek
grooter, de steilheid
van die karakteristiek
in het werkingspunt
echter kleiner is. Een
lekweerstand
groote
blijkt gunstig te zijn.
Het werkingspunt P
wordt bepaald door s en
s’; de grootte van de
lekweerstand volgt uit:
Ri= cotg a =

V]b " fj/o

(18)
Fig. 126

waarin Vgb de spanning
is t.o.v.' gloeidraad,
waaraan het uiteinde van de lekweerstand ligt en V,,Q de rustspanning van het rooster.
(Zie fig. 127). Hetzelfde
werkingspunt kunnen we
dus krijgen door Rix= cotg
«i te verbinden met +
gloeidraad (dus Vgb = + 4
Volt) of door Ri2 = cotg «2
te verbinden met — gloei
draad (Vgb = o Volt). Aan
gezien
< «2 is de ge
«i
voeligheid van den detec
tor in ’t algemeen het
o
grootst door verbinding
$
van een groote Ri met +
Fig. 127
gloeidraad.
Alleen moeten we —
daar Cr. Ri aan grenzen gebonden is — Ri niet te groot nemen,

!
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daar Cr > > C/ moet blijven (C/ = ingangscapaciteit van de lamp;
zie hoofdstuk over theorie der radiolampen).
Is de plaatkring van de detector kortgesloten, dan zal dus de
detectiestroom bedragen:
ld — S A Vg = V4 Eqq2

s‘ S

(19)

En de spanningsvariatie in de plaatkring over een weerstand Ru:

d Va=g. .d vaxfqrRu= ln E002 gI

s’ Ru

(20)

+s) (Ri + Ru)

Deze beschouwingen gelden weer voor kleine roosterspanningsvariaties, zoodat we binnen het kwadratische deel der iv kromme
blijven. Bij groote Ego benadert de detectie meer het lineaire
geval, zooals fig. 126 al heeft aangetoond. Hierbij kunnen we bij
benadering zeggen, dat
V0Q = o en A Vg = Ego.
Dat wil dus zeggen, dat de plaatstroomkarakteristiek belast wordt
over een roosterruimte = 2 E00. Nu is in het algemeen de anodespanning van een detector
laag (groote s') dus de roos
terruimte klein. Groote EIJ0
zal dus vrij spoedig tot ern
stige overbelasting aanleiding
geven, die zich aanvankelijk
uit in vervorming, daarna in
„dichtslaan” van de lamp.
Dit is een kenmerkend ver
schijnsel bij toestellen met
groote h.f. versterking en roosterstroomdetectie. Ter weers
zijden van de juiste afstem
ming ontstaan dan twee
schijnbare afstemmingen; dat
zijn de punten waarbij de
lamp juist volbelast is.
Om aan deze moeilijkheid
te ontkomen wordt den
laatsten tijd meer en meer
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toegepast, wat in Engeland bekend is onder den naam van
„poioerdetector". Principieel is hierin niets nieuws aanwezig.
Alleen wordt een zoo hoog mogelijke anodespanning toegepast,
waarbij natuurlijk er aan gedacht moet worden, dat bij Vg — o
de anodestroom groot is en dus de maximaal toelaatbare anodedissipatie spoedig bereikt wordt. In plaats van Va = 60 Volt
wordt bij sommige lampen wel eens gegaan tot 200 Volt of hooger.
In dat geval is de roosterruimte practisch onoverbelastbaar. De
gevoeligheid is dan wel is waar klein, zoodat voor zwakke signalen
deze detectiemethode niet aan te bevelen is. In combinatie met
een behoorlijke hoogfrequentversterker zijn de resultaten echter
zéér goed; kwalitatief waarschijnlijk beter dan met eenige andere
detectiemethode te bereiken is. Waar het juiste werkingspunt
van minder belang is, mag Ri betrekkelijk klein genomen worden.
Voor sterke signalen stelt de efficiency geen minimale waarde aan
T0. Practische waarden zijn:
Cr = 100 n fi F, Ri = 0.1 M Q, dus Tö = 1.10-5.
In dat geval hebben we vervormingsvrije en onverzwakte weer
gave van frequenties tot meer dan 10.000 perioden. Vervorming
treedt pas op, als:
(21)
— Ego (-T "f~ k) — Vgmax
grooter wordt dan de maximaal toelaatbare roosterspanning
(zie hoofdstuk over versterkers). Hierin is k. de modulatiediepte,
Ego de amplitude van de draaggolf.
Verdere verkleining van T0 heeft geen zin en is ook niet raad
zaam, daar het uitzeven van de h.f. rimpel uit de plaatkring
dan onoverkomelijke moeilijkheden met zich meebrengt.
Ook de plaatkring kan oorzaak zijn van 2de harmonischenvorming. In 't algemeen is hierin een condensator opgenomen,
parallel aan Ru, om de h.f. rimpel op te nemen. De tijdconstante
Ru. C heeft hier dezelfde invloed als in de roosterkring; d.w.z.
is deze te groot, dan heeft tweede harmonischenvorming plaats,
is zij te klein dan wordt de rimpel onvoldoende weggenomen.
De grenzen der formules (15) en (16) gelden ook voor dit geval.
Terugkoppeling. Over de voorwaarden waaronder dempingsreductie en genereeren door terugkoppeling ontstaat is in het
hoofdstuk „De lamp als generator” voldoende besproken.
Dempingsreductie is vooral in de detectorkring dikwijls gewenscht, daar hier de demping — althans bij roosterstroomdetectie
— door het energieverlies in de lekweerstand — naar verhouding
zeer groot is. (De paralleldemping van een roosterstroomdetector
op de voorafgaande afgestemde kring kan gemiddeld op 100.000 -Q
gesteld worden).

!
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Men hoort wel eens de meening verkondigen, dat een detector
roosterkring gerust een slechte kwaliteit mag hebben, daar door
terugkoppeling toch alle demping kan worden opgeheven. De
waarheid is, dat de efficiency van een teruggekoppelde detector
altijd beter is voor een roosterkring met goede kwaliteit dan voor
een met slechte kwaliteit. Alleen heeft het dikwijls geen zin de
kringkwaliteit zeer hoog op te voeren, vanwege de kosten, aan
gezien de winst betrekkelijk gering is. De efficiency is ongeveer
evenredig met de derdemachtswortel uit de kringkwaliteit (
Om dus bijv. 2 x zooveel uit een bepaalde teruggekoppelde
detector te kunnen halen zou de weerstand in de roosterkring
slechts Vs mogen bedragen van de oorspronkelijke waarde. In de
meeste gevallen is dit een onmogelijkheid.
Gaan we nu eens na hoe de selectiviteit is voor een detectortrap,
voorafgegaan door een hoogfrequentlamp en zóó teruggekoppeld,
dat de kringdemping net geneutraliseerd is. Zooals we weten is:
m

S = 0.2

1 +. m
In dit geval is m =
S0 = 0.2 —----m

(22)

co L
Ri

= cv, dus:
I

co L

= 0.2

Ri
co L

= 0.2 Ri

••

(23)

Ri

Het merkwaardige is, dat hier de selectiviteit evenredig is met
j/ ^ , terwijl die bij een enkelvoudige kring evenredig is met
j/-^. In het algemeen is

j/-^- m^ér maatgevend voor de selec

tiviteit zoo lang de kringdempingen zelf overheerschen. Zoodra de
paralleldempingen (lampen, lekken, isolatieverliezen, enz.) echter
groot worden t.o.v. de kringdemping, wordt |/maatgevend.
Hoewel we door terugkoppeling practisch verliesviije kringen
kunnen maken, blijkt uit formule 23 dat de selectiviteit daarbij
rechtstreeks afhangt van de inwendige weerstand der vooraf
gaande lamp. Nemen we als voorbeeld een voorafgaande h.f.
12 Radio-Techn. Vad.

=
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lamp met een Ri = 25000Q (dus een triode) terwijl de detectorroosterkring is samengesteld uit een spoel van 2 mH en een conden
sator van 500 n n F, dan is de selectiviteit (blijkbaar voor 1885 M):

=
h

i

*
■

S = 0.2 x 25000

0.0005
2000

1

= 2.5

!_
;

wat overeenkomt met een resonantie breedte:
2 ƒ*

9

B = 2 A ƒ = —w- . = —- = i2y kiloperioden.
2,5
Gebruiken we daarentegen een schermroosterlamp met Ri =
il, dan is:
1.000
S’ = 0.2 x
= 100
2

p

f

jo°

en B =

318

;

= 3.18 kiloperioden.

In het laatste geval is de resonantiescherpte veel te groot’, van de
hooge tonen komt niet veel terecht.
Dit is in vele gevallen het groote nadeel van selectiviteitsvergrooting door terugkoppeling. Om het resonantiepunt krijgen
we een zeer scherp afvallen van de resonantiekromme — met
verlies van hooge tonen — terwijl bij grootere vers lemmingen de
steilheid snel afneemt, dus de selectiviteit voor zenders op eenigen
afstand dikwijls toch nog twijfelachtig is. Construeeren we één
of meerdere h.f. trappen zonder teruggekoppelde detector waar
mede dezelfde versterking wordt verkregen als met de terug
gekoppelde detector, dan zullen we met de meerdere kringen
altijd beter af zijn, zoowel wat betreft kwaliteit als selectiviteit.
Detectie van heterodyne signalen. Het principe van heterodyneontvangst mag bekend verondersteld worden. Ongedempte
golven kunnen niet zonder meer hoorbaar gemaakt worden.
Door interferentie met een weinig verschillende frequentie, die
in de ontvanger opgewekt wordt, ontstaan zwevingen. Bij gewone
heterodyne schakelingen liggen deze zwevingen in het hoorbare
frequentiegebied en kunnen dus na detectie laagfrequent versterkt
worden. Bij superheterodyneontvangers zijn de zwevingen middelfrequent, d.w.z. de frequentie is kleiner dan de kleinste te ont
vangen frequentie, doch niet hoorbaar. In een middelfrequentversterker (eigenlijk een hoogfrequentversterker) worden deze

I
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zwevingen versterkt en later in een tweede detector omgezet in
hoorbare frequenties.
Op het rooster van de eerste detector komen dus twee signalen:
het ontvangen signaal Ego sin cox1 en het opgewekte signaal Hgo
sin co.,1; dus:
6g — E(jq sin Wj / “I- Hqq sin co., t

.

(24)

Bij kwadratische detectie is ld evenredig met e(J2. Hierin komen
termen voor van verschillende frequenties. Hierbij interesseert
ons uitsluitend de zwevingsfrequentie w1 — co2. Afgeleid kan wor
den dat voor deze frequentie bij plaatst roomdetectie:
ld — C2

Hqq cos (co j ■

co2) t •

(25)

Hierin is C2 de detectie coëfficiënt (zie formule 9).
We zien dat de signaalsterkte niet alleen afhangt van de veld
sterkte van de zender, doch ook van het heterodynesignaal van
de oscillatorlamp. Het is hierdoor mogelijk zeer zwakke ongedempte
signalen nog tot een behoorlijke sterkte „op te halen”.
Dit verklaart eveneens hoe een interferentietoon van een zwak
station bij ontvangst van een plaatselijke of nabije sterke zender
juist zeer hinderlijk kan zijn, daar deze laatste als zeer sterk
heterodyne signaal dienst doet! ("Cross modulation”).
De sterkte wordt gelimiteerd door de verzadigingsstroom.
Bij roosterdetectie wordt de roosterspanningsverandering voor
de zwevingsfrequentie:
zl Vg — Cj E//q Hqq COS (cO 2 '

co2) ^

(26}

C3 is hier niet zoo eenvoudig te bepalen, daar de gemiddelde
roosterspanning ook beïnvloed wordt door de trillingen van hoogere
frequentie. Hier wordt de sterkte gelimiteerd door de roosterruimte der Ia — Vg karakteristiek.
De gunstigste heterodynesterkte (optimumheterodyne) kunnen
we vinden door een wisselspanning (welke l.f. kan zijn) aan te
leggen in het werkingspunt. Laten we deze van o af toenemen,
en teekenen we de gemiddelde plaatstroom Ia op als functie van
de roosterspanningsamplitude, dan neemt aanvankelijk Ia af tot
een minimum. Dit treedt op als reeds in de bocht van de Ia — Vg
karakteristiek gewerkt wordt, dus als we zoowel te maken hebben
met plaat- als met roosterstroomdetectie. In het minimum is de
invloed van beide detectieverschijnselen gelijk. Daarna neemt Ia
weer toe. De optimum heterodynesterkte vinden we in het punt
waar dè steilheid van deze kromme maximaal is.
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Lampvoltmeter. Een toepassing vandetectieschakelingenisde
lampvoltmeter voor wisselspanningen. De daarin gebruikte triode
kan als roosterstroomdetector of ook als plaatstroomdetector
geschakeld worden. In het eerste geval zal de plaatstroom af
nemen, in het tweede geval toenemen zoodra een wisselspanning
optreedt tusschen rooster en gloeidraad. De afname, respect,
toename, van Ia is een maat voor de amplitude van de wissel
spanning. Het juiste verband wordt door de behandelde formules
voor de detectiestroom gegeven. Hierbij is natuurlijk Ru = o, dus:
Ri

c2 - — 7. g- Rr_

(27)

Vraagstukken.
2. Bij een lampvoltmeter ziet het verband tusschen aangelegde
wisselspanning en de plaatstroomdaling er uit als in fig. 129.
Kunt u verklaren waarom
dit aanvankelijk een rechte
lijn is en de kromme later
zoo sterk ombuigt? (Examen
Radiotechnicus N.B.R. —
Juni 1928).
3. Verklaar uitvoerig het begin
sel der detectie met roostercondensator en lekweerstand.
Radiotechnicus
(Examen
y
P.B.N.A. — 1929).
4. Hoe werkt een drie electroFig. 129
denlamp als detector? (Eén
van de twee systemen behan
delen.) (Examen Radiotechnicus P.B.N.A. — 1930).
5. Wat is de beteekenis der tijdconstante bij detectie in verband
met kwaliteit en efficiency; waarom mag die bij „powerdetectie”
kleiner genomen worden dan bij de meeste „normale” roosterstroomdetectorschakelingen ?

■

HOOFDSTUK IX.
TELEFONIE-MODULATIEMETHODEN.
Om telefonie te kunnen uitzenden is een ongedempte zender
noodig, die de z.g. draaggolf opwekt. Deze draaggolf wordt dan
gemoduleerd d.w.z. veranderd in evenredigheid met de sterkte en
de frequentie van de door de microfoon opgewekte trillingen.
Deze modulatie kan op tweeërlei wijze geschieden:
1. bij ar,iplitudemodulatie wordt de amplitude van de draaggolf
veranderd evenredig met de microfoonstroomen en in de fre
quentie daarvan;
2. bij frcqucnliemodiilatie wordt de frequentie van de draaggolf
veranderd evenredig met de sterkte en de frequentie van de
microfoonstroomen. De eerstgenoemde methode, amplitudemodulatie, wordt vrijwel uitsluitend bij telefoniezenders toe
gepast en deze zullen we dan ook behandelen.
Analyse van een amplitude-gemoduleerde golf.
De cirkelfrequentie van de draaggolf zij co, de sterkte /l;
de cirkelfrequentie van de moduleerende trilling p, de sterkte 72.
De amplitude van de antennestroom voor de gemoduleerde golf
varieert nu tusschen de grenzen 7X -f- J2 en Ix — I2 volgens de wet:

7 = 7X + 72 sin pt

(1)

De gemoduleerde golf heeft echter zelf een cirkelfrequentie co,
zoodat de oogenblikswaarde van de antennestroom gelijk is aan:
i = I sin co t = (7 x

I2 sin pt) sin co t

(2)

Hieruit laat zich gemakkelijk afleiden:
i — I1 sin co t —^ cos (co + p) t + ~cos (co — p) t
De gemoduleerde golf bestaat dus uit drie componenten:
i° de oorspronkelijke draaggolf;

(3)

182
2° een ongedempte golf met een frequentie gelijk aan de som van
draaggolf- en moduleerende frequentie;
3° een ongedempte golf met een frequentie gelijk aan het verschil
tusschen draaggolf- en moduleerende frequentie.
Bij modulatie door een enkele toon met een bepaalde frequentie
ontstaan dus naast de draaggolf nevengolven met frequenties resp.
gelijk aan de som en het verschil van draaggolf- en moduleerende
frequentie. Deze nevengolven zijn niet alleen „mathematisch”
bestaanbaar, doch het bestaan kan daadwerkelijk worden aan
getoond.
Wordt door spraak of muziek gemoduleerd dan hebben we te
doen met een geheel samenstel van gelijktijdig moduleerende
frequenties. Deze toonfrequenties liggen tusschen 50 en 10.000.
Dit beteekent dus dat voor muziekuitzendingen een zender met
een draaggolffrequentie v een frequentiebereik noodig heeft van
v — 10000 tot v + 10000. Voor perfecte muziekuitzendingen van
beide, moeten twee omroepzenders een verschil in draaggolf
frequentie hebben van minstens 20.000. Deze eisch wordt bij de
tegenwoordige, groote hoeveelheid omroepzenders niet gehand
haafd (het frequentieverschil is slechts 9000), met al de onaangename gevolgen van dien, zooals onderlinge storingen, slechte
kwaliteit enz.
Energie van een gemoduleerde zender. Gewoonlijk wordt de
sterkte van de moduleerende trilling aangegeven in haar verhouding
tot de sterkte van de draaggolf. Deze verhouding k. de modulatiediepte (gewoonlijk in % uitgedrukt) is dan de sterkteverhouding
tusschen moduleerende trilling en draaggolf. Is k = 1 (100 %
modulatie) dan wordt de zender z.g. vol gemoduleerd; is k > 1
dan is de zender overgemoduleerd met als gevolg slechte kwaliteit
van de telefonie (door vorming van harmonischen van de toon
frequenties).
De antenne-energie is bij een modulatiediepte k gelijk aan
+ — j -maal de energie van de ongemoduleerde draaggolf.
De antennestroom neemt dus bij een modulatiediepte k toe van
I tot I \ 1 +

k2
2

In fig. 130 is het verband aangegeven tusschen de modulatiediepte
k (in %) en de verhouding van de gemoduleerde tot de ongemodu
leerde antennestroom (Im = gemoduleerde antennestroom, I =
ongemoduleerde antennestroom).
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De energietoename bij modulatie komt op rekening van de
ontstaande nevengolven. En de' energie van die nevengolven
bepaalt de reikwijdte van de telefoniezender. Deze is kleiner dan
die van een zuiver ongedempte zender, omdat zelfs bij ioo %
modulatie slechts 50 % van de energie van de ongemoduleerde
draaggolf in de nevengolven voorhanden is.
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Fig. 130

Bepaling van de modulatiediepte. Op de zender kan de
modulatiediepte worden bepaald uit de toename van de antennestroom bij modulatie. Nauwkeuriger is de volgende methode ont
wikkeld door Dr. v. d. Pol en Ir. Posthumus en geschetst in fig. 131.
Een antenne wordt afgestemd en verbonden met een diode I
(eventueel een triode met plaat en rooster doorverbonden) via
een weerstand R. Parallel aan R staat een condensator C (± 300
H 11 F) R = di 0,25 megohm) voor doorlaat van de h.f. trillingen.
Door de gelijkrichting in de diode zal in R een stroom vloeien,
zoodat A een hoogere spanning heeft dan B. Deze spanning zal
de l.f. veranderingen van de gemoduleerde trilling volgen en dus
varieeren tusschen Ex en E2, waarbij Ex en E2 evenredig zijn met
de hoogste en laagste waarde van de gemoduleerde trilling (zie fig.
132). De waarden E1 en E2 worden met behulp van een diode II
bepaald. Met de schakelaar in de stand P (zie fig. 131) zal door de
diode II een stroom gaan, zoolang de hulpspanning E (door een
potentiometer te regelen) kleiner is dan Ex\ op het moment dat
beide spanningen gelijk aan elkaar zijn zal de stroom I nul zijn.
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Dus E1 is te bepalen. Nu wordt de schakelaar omgelegd in stand
Q, waarbij de gloeidraad van diode II negatief is t.o.v. de plaat,
zoolang de hulpspanning E kleiner is dan
E2. We regelen nu met
de potentiometer op
nieuw tot de stroom I
\0
nog net nul is. Dan is
C
o _L
/
de hulpspanning gelijk
o
*
o
aan de spanning É2.
nruirUit
de waarden van Ex
A
3
en E2 is de nlodulatiediepte te bepalen. Deze
I
is:

"JT

a

k=

E\

E2

Ei

Eo

X 100 %

(4)

t

Deze methode leent
zich uitstekend tot het
bepalen van een modulatiekarakteristiek d.w.z. tot het bepalen van de modulatiediepte bij verschillende frequenties uit het muzikale toonbereik,
wanneer de moduleerende trillingen alle met dezelfde sterkte aan
de zender worden toegevoerd.
Het vermogen van
een telefoniezender. Vol
gens internationale over
h
eenkomst wordt onder het £
vermogen van een telefonie
zender verstaan het door —*—
de antenne opgenomen
£a
vermogen bij de gemiddelde
modulatiediepte. Is de
antenneweerstand Ra> de
antennestroom in ongemo
Fig. 132
duleerde toestand Ia en is
de gemiddelde modulatie
diepte k (als verhoudingsgetal uitgedrukt) dan is de energie
van de telefoniezender dus:
Fig. 131

<UJ

Nr = /a2 Ra (x + ~l)

(5)
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De gemiddelde modulatiediepte kan dan worden bepaald uit de ver
houding van de antennestroomen in gemoduleerde en ongemo
duleerde toestand (zie fig. 130).
Het principe van modulatiesystemen. De stroom in de
trillingskring van een oscilleerende lamp, dus ook de antennestroom, blijkt in wijde grenzen te varieeren recht evenredig met
de negatieve roosterspanning van de lamp. Het verband tusschen
negatieve roosterspanning van de genereerende lamp en de antennestroom ziet er ongeveer uit als geschetst in fig. 133. Wordt dus de
negatieve roosterspanning veranderd, evenredig met de sterkte
en de frequentie van de h.f.
trilling, dan zal de antennestroom dus worden gemodu
leerd. De „rastwaarde” van
de negatieve roosterspanning
wordt natuurlijk zóo geko
zen, dat bij niet-moduleeren
de antennestroom een sterkte
heeft, aangegeven door het
punt precies halfweg op het
lineaire gedeelte van de
kromme. Wordt dit niet ge
daan, dan zal bij eenigszins
diepe modulatie de l.f. trilling
niet meer gelijkvormig zijn
met de amplitude veranderin
gen van de draaggolf en zal
er dus vervorming van de
telefonie optreden.
Dus voor fig. 133 kiezen we de waarde van de negatieve rooster
spanning C, de ongemoduleerde antennestroom Cc. De toelaatbare
modulatiediepte, waarbij geen vervorming optreedt wordt bepaald
door de punten a en b. De modulatiediepte is dan bepaald door:
Bb — Aa
k=
(6)
Bb + Aa x 100 %
In het geval van roostermodulatie, direct in de roosterkring van een
oscilleerende lamp, is de toelaatbare modulatiediepte niet zeer
groot. Hetzelfde principe van roostermodulatie kan echter ook
worden toegepast in een van de versterkertrappen van een ge
stuurde zender, met dit voordeel, dat dan de modulatiediepte
grooter kan zijn, voordat er vervorming optreedt.
Eveneens is de stroom in de trillingskring van een oscilleerende

.
■
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lamp, dus ook de antennestroom, over een groot gebied recht even
redig met de plaatspanning van de lamp. Op deze eigenschap
berusten de systemen van plaatmodulatie. Het verband tusschen
antennestroom en plaatspanning ziet er ongeveer uit als geschetst
in fig. 134. De „rustwaarde” van de plaatspanning wordt natuurlijk
weer zoo gekozen, dat in ongemoduleerde toestand het werkingspunt weer ligt halfweg op het lineaire deel van de karakteristiek.
De toelaatbare modulatiediepte, waarbij geen vervorming op
treedt is naar fig. 134 weer gegeven door:
100 %

(6)

Bij moduleeren volgens
dit principe van plaatspanningsveranderingen is
bij een oscilleerende lamp
reeds veel grooter modu
latiediepte te bereiken, dan
roos termodulatie,
door
doch 100 % is niet zonder
bereikbaar.
vervorming
Wèl, wanneer volgens dit
principe'wordt gemoduleerd
in een versterkertrap van
een gestuurde zender.
Samenvattende en uit
breidende kunnen we dus
in het algemeen zeggen,
dat amplitudemodulatie kan worden verkregen door die groot
heden van een zender, die dej| antennestroom geheel of ge
deeltelijk lineair beïnvloeden, te veranderen evenredig met de
sterkte en in de frequentie van de l.f. trilling.
Modulatiesystemen. Op de zooeven beschreven principes
berusten verschillende modulatiesystemen, waarvan in het vol
gende de meest bekende in het kort zullen worden besproken.
A. Roostermodulatie. De meest eenvoudige methode van roostermodulatie bij een oscilleerende lamp is geschetst in fig. 135. De
condensator C in de roosterkring is a.h.w. de roostercondensator,
terwijl de secundaire van de modulatietransformator de lekweerstand vormt. Door bespreken van de microfoon M veranderen
we dus de negatieve roosterspanning van de oscillator en op die
wijze kunnen we moduleeren. De groote moeilijkheid bij deze
methode is het vinden van de juiste dimensies van C en de
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secundaire van de modulatietransformator in verband met de
werking van de oscillator en aan de andere kant met het oog
op de kwaliteit van de
telefonie. Dit systeem vindt \y
voor omroepdoeleinden en
voor zenders van groot
vermogen geen toepassing.
Een meer effectieve me
thode van modulatie is die
o
met een z.g. leklamp ook
o
c
o
wel
roostcrgelijkstroomrnodulatie genoemd. Deze
methode is geschetst in
fig. 136. Bij deze methode
wordt de lekweerstand
vervangen door de modulatorlamp M, waarvan de
plaatkringweerstand met
de condensator C dus
Fig. 135
roosrercondensator en lek
weerstand vormen, die de
negatieve roosterspanning van de oscillator 0 bepalen. De con
densator CL is een h.f. shunt voor de modulatorlamp. Maar de
negatieve roosterspanning van 0
is nu ook weer
afhankelijk van
de negatieve roosterspanning van
o
o
c
o
de modulator M,
?/
o
omdat deze de in
o
-o
wendige weerst.
van iV/bepaalt. He*
blijkt, dat in wijde
grenzen de antennestroom weer li
M
neair verandert
met de negatieve
roosterspanning
(Wl
van M. Er is dus
tt MIC:
weer modulatie
Fig. 13G
mogelijk door de
roosterspanning
van M te varieeren, door middel van de microfoonstroomen.

rooi
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Dit modulatiesysteem wordt vrij veel toegepast, doch als regel
niet in de roosterkring van een oscilleerende lamp, maar in de
roosterkring van een van de versterktrappen van een gestuurde
zender. De modulatiediepte kan dan, met behoud van een goede
kwaliteit worden opgevoerd tot ongeveer 70 %.
B. Plaatmodulatie. Een methode waarop plaatmodulatie zou
kunnen worden verkregen is geschetst in fig. 137. De plaatspanning van de oscilleerende lamp is hierbij gelijk aan de batterijspanning plus de l.f. wisselspanning, die via de microfoontransformator wordt opgedrukt. Dus:

\l/
o
o
o o
o< >0
Oj (O

-?Vo\

—
Fig. 137

ca = V0 + Em sin pt

(7)

wanneer E,n de amplitude van de l.f. trilling over de secundaire
van de microfoontransformator is en p de l.f. cirkel frequentie.
De amplitude van de antennestroom is nu over een groot bereik
lineair veranderlijk met ea, zoodat we werkelijk amplitude modu
latie krijgen. De condensator C is weer bedoeld als h.f. shunt voor
de microfoontransformator. De energie, die op deze wijze kan wor
den gemoduleerd is betrekkelijk klein, omdat de microfoonkring
de energieverschiUen moet suppleeren of absorbeeren.
Het meest toegepaste systeem van plaatmodulatie is het
Heising-systeem, ook wel genoemd modulatie met constante stroom.
Het principe van dit modulatiesysteem is geschetst in fig. 138.
De modulatorlamp M en de oscillator 0 betrekken beide hun
plaatstroom van een gemeenschappelijke spanningsbron met
spanning V0. In de gemeenschappelijke batterij leiding is een l.f.
smoorspoel, de spreeksmoorspoel, opgenomen. Zendlamp en modu
latorlamp nemen resp. plaatstroomen J2 en Iz, zoodat

i

189

I\ = h + h

(8)
Heeft de modulatorlamj) een inwendige weerstand Rm en een versterkingsfactor gm, dan is bij een l.f. wisselspanning. Emsinpt op
het rooster van de modulator de plaatstroomverandering:
Ia „ A*

\K

t

Ko

Q)h

O

o

o

o

O
O

|^=
M

■===•

Fig. 13S

Em sin pt

Em sin pt

(9)
V Rm> + p* Lr
Rm + J P L
wanneer L de zelfinductie van de spreeksmoorspoel is. Deze is
echter zoo groot dat de stroom Ir constant blijft. De spanning
op de plaat van de oscillatorlamp is dus :
?3 — Sm

— Sm

eo= Vo — hp L = V0 — gm Enl sin pt

pL

V

:. . (10)

+ P- L-

Of wanneer p L zeer groot is t.o.v. Rm is:
eo = vo — Sm Em sin pt

(11)

Het gevolg is dus, dat de amplitude van de antennestroom, die
evenredig is met e0 verandert evenredig met de spanning op de
secundaire van de microfoontransformator en in de frequentie
daarvan.
Omtrent de dimensioneering van de modulatorlamp merken we
op dat bij 100 % modulatie, de modulatorlamp het totale vermogen
van de zendlamp moet kunnen opnemen. Oscillatorlamp, zoowel
als zendlamp moeten beide het viervoudige vermogen van de
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draaggolf kunnen verwerken, omdat bij 100 % modulatie de
anodespanning het dubbele wordt van de spanning in onge
moduleerde toestand. Trouwens voor de oscillatorlamp en voor
elke gemoduleerde versterkerlamp geldt deze stelling, wanneer
met de mogelijkheid van 100 % modulatie wordt gerekend.
Bij plaatmodulatie van een oscilleerende lamp is 100 % modulatiediepte niet geheel zonder vervorming te bereiken. Wel echter
wanneer plaatmodulatie in een versterkertrap van een gestuurde
zender plaats vindt.
Vraagstukken en opgaven.
1. Schets rooster-gelijkstroommodulatie en plaatstroommodulatie
bij een telefoniezender. Wat zijn de vóór- en nadeelen ? (Examen
Radiotechnicus N.B.R. Dec. 1928).
2. Beschrijf eenige modulatiemethoden — toegelicht met figuren,
— en geef voor en nadeelen der verschillende systemen aan.
(Examen Radiotechnicus P.B.N.A. 1929).
3. Een zender met een frequentie van ioi wordt gemoduleerd met
een frequentie van 1000. Welke frequenties straalt de zender uit
en hoe ontstaan deze? (Examen Radiotechnicus N.B.R. Aug.
1929).
Antw.\ 9,99 X jo5
I X ios
I,OI x 105

4. Van een zender met roostermodulatie werd de volgende karak
teristiek opgenomen van roosterspanning tegen antennestroom:
vg = o , — 20, — 40, — 60, — 80, — 100 volt.
7,8 , 4,8 , 2.0 ampère.
Ia = 14,6, 13,4 > 10,7
Hoe diep kan deze zender worden gemoduleerd voordat vervorming optreedt en wat is de gunstigste roosterspanning in
ongemoduleerde toestand ?
Antw.: k = 62,5 %’, vg = — 87,3 V.

i

HOOFDSTUK X.
ONDERDEELEN VAN RADIOINSTALLATIES.
Weerstanden. Bij bespreking van deze onderdeden stellen we
op de voorgrond, dat de algemeene eigenschappen van weer
standen en weerstandsdraad bekend zijn. We zullen alleen be
handelen de constructie van weerstanden, die bij h.f. wisselstroomen
moeten worden gebruikt.
Daarbij hebben we in de eerste plaats rekening te houden met
het feit, dat de wisselstroomweerstand van een geleider hooger is
dan de gelijkstroomweerstand, die nauwkeurig is te berekenen of
te meten. Dit is het gevolg van de stroomverdringing bij wissel
stroomen, die het huideffect tengevolge hebben d.i. het effect,
dat van de beschikbare oppervlakte van de draaddoorsnede slechts
het buitenste deel voor stroomgeleiding wordt gebruikt. Een
noodzakelijk gevolg van dit effect is een weerstandstoename bij
wisselstroomen. Voor bepaalde gevallen is bekend bij welk mate
riaal en bij welke frequentie de weerstandstoename i % is, zoodat
in die gevallen de wisselstroomweerstand nauwkeurig is te be
rekenen. Die waarde zijn in volgende tabel gegeven:
Draaddikte in mm., waarbij de wisselstroom
weerstand i % grooler is dan de
gelijkstroomweerstand.
Freq. in kp.
Materiaal:
Koper
Zilver
Manganin
Constanten

1001 2001 4001 600

S00| 1000 1200| 1400 1600 1800 2000 3000

0,35610,251 j0,l7710,145 0,12510,112
0,345 0,244 0,17210,141 0,12210,109
1,78411,261 0,892 0,729 0,631 0,564
1,892 1,337 0,946 0,772 0,66410,598

0,102|0,095
0,09910,092
0,515)0,477
0,546|0,506

0,0S9 0,084 0,079
0,0S6 0,0S2 0,077
0,446 0,420 0,399
0,473 0,446 0,423

0,065
0,063
0,325
0,345

Voor andere gevallen is de berekening van de h.f. weerstand zeer
moeilijk en is een weerstandsbepaling beter te doen door vergelijken
met een bekende h.f. weerstand. Maar de weerstand als zoodanig
is niet het belangrijkste. Bij constructie van weerstanden voor
gebruik van h.f. wisselstroomen neme men steeds de draad zoo
dun mogelijk, omdat de weerstandstoename tengevolge van huid
effect kleiner is, naarmate de draaddikte kleiner is.
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Van veel grooter belang is het dat de weerstand zoo wordt ge
construeerd, dat de zelfinductie en de eigencapaciteit zoo klein
mogelijk worden gehouden, zoodat de werking zuiver is toe te
schrijven aan de weerstand. Om de zelfinductie zoo klein mogelijk
te houden kan een bifilaire wikkeling worden gebruikt. Maar
deze heeft het nadeel, dat de eigencapaciteit van de weerstand
belangrijk toeneemt. Wil men èn de zelfinductie èn
de capaciteit zoo klein mogelijk houden, dan wordt
de in fig. 139 geschetste methode gebruikt.
Bij de in fig. 139 geschetste weerstand, bestaat
de weerstand a.h.w. uit twee parallel geschakelde
deelen, die in tegengestelde richting worden ge
wikkeld, zoodanig, dat de afstand tusschen de
wikkelingen zoo groot mogelijk is, waardoor de
capaciteit tot een minimum wordt gereduceerd.
Bovendien zijn de kruispunten equipotentiaalpunten
(tenminste nagenoeg) zoodat eventueele capacitieve
verliezen tot een minimum zijn gereduceerd. De weer
standen, volgens deze methode gewikkeld kunnen
zelfs bij zeer hooge frequenties nog worden gebruikt,
Fig. 139
waarbij dan de inductie en capacitieve reactantie
slechts zeer kleine effecten geven.
Bij de constructie van zelfinducties speelt de h.f. weerstand van
de geleider een belangrijke rol. Niet alleen het huideffeci, maar ook
nog een tweede effect n.1. de inductie van wervelstroomen door
de andere deelen van de spoelen. Gegevens omtrent de bepaling
van de gunstigste draaddikte, zoodat de h.f. weerstand van spoelen
zoo klein mogelijk wordt gehouden vindt men elders in dit hoofd
stuk.
Condensatoren. Een condensator bestaat uit twee, min of
meer samengestelde, geleiders, gescheiden door een isoleerende
middenstof of diëlectricum. Wordt een condensator met een
capaciteit C en spanning V ontladen over een weerstand R (zie
fig. 140) dan zal de spanning v na verloop van tijd t nog zijn:
t
~
CR
(1)
v= Ve
Wordt de condensator via een weerstand R geladen door een
batterij met e.m.k. V dan is op het tijdstip t na het inschakelen
de spanning aan de condensator:
t
('
)
(2)
CR
v= V
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De stroomsterkte waarmee de condensator wordt geladen of
ontladen is voor beide gevallen dezelfde, n.1. op het tijdstip /•:

1 =

t
— e ~ CR
R e

(3)

In deze formules is e de basis van de natuurlijke logarithmen
(e = 2,yiS —) terwijl de overige grootheden in volt, ampère,
ohm en farad moeten worden ingevuld. Het verloop van de stroom
i, uitgedrukt door (3) is voorgesteld in fig. 141.
i
L

lL V

n

c

1

Fig. MO
Fig. 141

De grootheid C R noemen we de tijdconstante van de lading
of ontlading. Hoe grooter deze is, des te langzamer verloopt het
verschijnsel. Dit is van groot belang bij periodieke ladingen en
ontladingen zooals b.v. reeds in het hoofdstuk over detectie is
uiteengezet. Ook bij de berekening van ontkoppelelementen en
afvlakinrichtingen voor plaatstroomapparaten is de tijdconstante
van principieel belang; zij is n.1. een directe maat voor de afvlak
kende werking.
Verlieshoek. Iedere condensator heeft, behalve een zekere
serieweerstand Rs (overgangsweerstand der aansluitingen, ohmsche
weerstand der stroomvoerende deelen, diëlectrische absorptie) ook
een parallelweerstand (lekverliezen). De grootte der betreffende
verliezen zijn voor wisselstroom anders dan voor gelijkstroom en
in 't algemeen sterk afhankelijk van de frequentie. Zoowel serieals parallelweerstand veroorzaken een faseverschuiving van de
stroom t.o.v. die voor een verliesvrije condensator. De faseverschuivingshoek noemen we de verlieshoek.
13 Radio-Techn. Vad.
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Lekverliezen. In fig. 142*1 is het vectordiagram voor een
condensator met lekverliezen voorgesteld. Als E de aangelegde
wisselspanning is, dan is de stroom In in de lekweerstand in fase
met de spanning en gelijk aan:
E
In = 'R

(4)

De stroom door de eigenlijke (verliesvrije) condensator is 900
in fase verschoven t.o.v. E en gelijk aan:
Ic = E co C

(5)
E/?

ƒ

c

P
:^7

P
E

E
Fig. 142a

Fig. 1426

De totale opgenomen stroom is dus:
:~E\ R-- + OJ2 C2

(6)

De verlieshoek cp is gegeven door:
Igcp =

In
Ic

1

co C R

(7)

De arbeidsfactor is feitelijk gelijk aan sin cp, doch in ’t algemeen is
cp zoo klein dat sin cp = tg cp = cp mag worden gesteld. De arbeids
factor voor lek- of parallelverliezen is dus, uitgedrukt in %:
100

co C R %

(8)

Deze blijkt omgekeerd evenredig te zijn met de frequentie, zoodat
voor hooge frequenties de lekverliezen in 't algemeen kunnen wor
den verwaarloosd

'

*95
Serieverliezen. Uit het vectordiagram fig. 1426 volgt dat bij
inachtname van de serieverliezen de arbeidsfactor bij benadering
gelijk is aan:
En
IR
10 C R.. (9)
rp = s in rp = Ig rp =
Ec
Ijoy C
We vinden dus dat de serieverliezen recht evenredig met de
frequentie toenemen. Dit is vooral van belang voor papiercondensatoren waar de serieweerstand meerdere ohms kan bedragen.
Daar papicrcondensatoren meestal bestaan uit opgerolde strooken,
wordt bij hoogere frequenties ook de zelfinductie van niet te verwaarloozen beteekenis. De
ze zelfinductie staat even- 7
eens in serie met de conc
densator.
Hoewel
dit
principieel geen verliesbron
behoeft te zijn, is het ge
volg hiervan wel, dat elke
condensator bij een zekere
frequentie een minimale
impedantie heeft. Infig. 143
is het verloop van Zc bij
veranderlijke frequentie «
—+■(&
aangegeven. Vooral bij ge
bruik in korte golf appa
Fig. 113
raten dient met deze eigen
schap rekening te worden
gehouden om ongewenschte effecten te kunnen vermijden.
Diëlectrische verliezen. Deze worden veroorzaakt door het
indringen van de electrische lading in het diëlectricum (absorptie)
en door wervelstroomen in het diëlectricum. De equivalente
weerstand R, die voor de absorptie kan worden aangenomen is
bij benadering omgekeerd evenredig met de frequentie (arbeids
factor = R (o C = constant). Dit is gemakkelijk in te zien, want
de indringdiepte in het diëlectricum is natuurlijk grooter, naar
mate de tijd, die hiervoor beschikbaar is, grooter is. Hoe hooger
de frequentie, des te kleiner de beschikbare tijd.
De absorptieweerstand is in 't algemeen de voornaamste verlies
bron bij condensatoren. Alleen bij papiercondensatoren en fre
quenties boven 3 x jo5 perioden wordt ook de serieweerstand van
invloed door de dikwijls zeer lange strooken bladtin. De arbeids
factor van condensatoren. voor radiogebruik is tengevolge van
absorptieverliezen het grootst voor papier en micacondensatoren
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{o,02 a 0,03) en zeer klein voor luchtcondensatoren (orde van
grootte 0,001).
De energieverliezen N0 in condensatoren met equivalente
serieweerstand R en verlieshoek <p zijn bij een frequentie <o:
Nd = o) C E2 (p.........................

(10)

<p = R co C...........................
(11)
Berekening van condensatoren en capaciteiten.
Bij de volgende berekeningen worden alle afmetingen in cm. en
cm2, uitgedrukt, terwijl de capaciteiten inF
worden uitgedrukt.
a. twee evenwijdige ronde draden.
Is de lengte van beide draden l\ de af
stand der hartlijnen a en de draaddikte d,
dan is:
0,0311
C=
— X JO'5 als a > > d ___(12)
2a
In —j
cl
0,0311
.X ro-5 (13)
en C =
In

[

Va2 — d2 + a 1
d

1
als a van dezelfde grootteorde is als d.
Door In worden de natuurlijke logarithmen naar het grondtal
e aangegeven.
b. horizontale draad op hoogte h boven de aarde:
l
C = 0,062
x ro-5
(14)
2 h + 2 's/h2 -f- x/4 d2
In
d
Is h » d, wat in het algemeen het geval is, dan is:
0,062 l
C =
X JO-5
(15)
In

]

[

ft-)

c. twee concentrische cylinders met stralen rx en r2:
0,062 l
C =
X JO-5
In

(t)

(16)
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d. twee parallelle schijven met straal r, dikte t met een afstand
d tusschen de binnenvlakken, rekening houdende met de uitbuiging van het electrische veld aan de randen:
C = 0,031

16 7ir {d + i\

P+ tl d
Ld
+ t In

0+ 4)|]

\

X JO-5

(17)

e. benaderingformule voor twee vlakke platen met oppervlakte
O op een afstand d van elkaar:
C=

v’ x T^d x I0r^F = 0,02y8

x io^nF ...(18)

Dikte en velduitbuiging worden hierbij verwaarloosd.
f. condensatoren met n platen met oppervlakte O, onderlinge
afstand d in twee groepen parallel verbonden:

C = v.x

4 TC d

X io-5 = 0,0278

(n — 1) O
Xio-5nF (19)
tl d

Bij al deze formules is verondersteld, dat het dielectricum lucht
is. Is dit niet het geval, dan moet de waarde nog worden ver
menigvuldigd met de dielectrische constante k.
Diëlectrische constante van
Lucht (o° C. 760 mm
kwikdruk)
1
Parafine
1,2 — 2,3
Zuiver caoutchouc
2,34
Gevulcaniseerd caout
chouc
2,94
Eboniet
2.5 — 3,1
Olijfolie
3,1
Petroleum
1.6 —2,2

verschillende stoffen.
Mica
5-8
Glas
6,5 — 10
Water (chem. zuiver)
80
Alcohol
.
Benzine
Vaseline

15
2,5
2,17.

Platenvorm van variabele condensatoren.
a. capaciteitslineaire condensatoren.
De capaciteit verandert evenredig met de draaiïngshoek 0, dus:
C = cl Q

(20)

I9S
Is r de straal vanuit het draaiïngspunt bij een hoek 0, dan is:
r = constant
De draaibare platen zijn dus cirkelvormig.
b. golflengte lineaire condensatoren.
/. = p O = q -\/C
dus C = a O2 .

(21)

en r = 2

(22)

0

We krijgen een platenvorm zooals aangegeven in fig. 145.
Brengen we de uitsparing voor de as in rekening, dan krijgen we:
r = V a 0 -f r22

(23)

c. frequentielineaire condensatoren:

02
r =

/ 4«
03

(24)
(25)

d. logarithmische condensatoren:
De procentueele capaciteitsverandering is hier bij elke hoek 0
constant. Deze vorm is van veel belang bij gebruik van conden
satoren op éen as. Hierbij is:
In C = a 0
a0
C =»
a 0
r — e

2

V2a

(26)

(27)

Spoelen. Naast de zelfinductie is voor spoelen voor radiogebruik de h.f. weerstand een belangrijke factor. Het geheele
probleem van de selectiviteit b.v. hangt samen met de verhouding
van zelfinductie en h.f. weerstand van een trillingkring. We zullen
dan ook de spoelen onderzoeken i° op zelfinductie; 2° op weer
stand.
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Zelfinductie. De zelfinductie van een spoel is afhankelijk
van het aantal windingen en van de afmetingen. Er zijn verschil
lende formules uitgewerkt voor de berekening van de zelfinductie
van spoelen. Deze zullen we niet behandelen. We zullen de zelf
inductie berekenen met inachtname van de volgende eigenschap
pen : de zelfinductie is rechtevenredig met het kwadraat van het
aantal windingen, de buitendiameter van de spoel en met een
vormfactor.1) Is L0 de vormfactor, n het aantal windingen en D de
buitendiameter van de cylindervormige spoel in cm, dan is:
L = L0 n2 D ti H

(28)

Hebben we niet te doen met een cylindervormige spoel, dan kun
nen we toch de formule (28) toepassen, wanneer we voordenietcylindrische spoel eerst de afmetingen van de equivalente cylindrische spoel berekenen. Wikkelbreedte en wikkelhoogte blijven ge
lijk, doch de buitendiameter van de equivalente cylinderspoel is te
berekenen door aan te nemen dat de oppervlakte
Dvan de
equivalente spoel gelijk moet zijn aan de oppervlakte, die door de
buitenafmetingen van de niet-cylindrische spoel worden ingesloten.
Voor enkele regelmatige spoelvormen vinden we dan:
diameter omgeschreven cirkel (rf)

buitendiameter equivalente
cylinderspoel (D)
D = 0,806 d )
vierkant
regelmatige zeshoek
D = o,gio d { .(29)
,,
achthoek
D = 0,950 d.
Voor een rechthoekige spoel met buiten
afmetingen a en b vinden we:

4::

i) ' 'i

2

(30)

In fig. 146 zijn nu geschetst de hoofd
afmetingen van een cylindrische spoel
met buitendiameter D in cm; b =
bewikkelde breedte in cm; // = wikkel
hoogte in cm. Voor verschillende spoel
vormen is nu de vormfactor L0 berekend
en in een bundel grafieken uitgezet (fig.
147). In deze krommen is L0 uitgezet af-

D

—
jb

Fig. 146

1) Zie Buttcrworth: „The effcctive resistance of iiuluctance coils" in „Experimental Wireless and Wirelcss Engineer” Vol. III No. 31 e.v.

200

hankelijk van de verhouding

, met als parameter de verhouding

. Het spreekt vanzelf dat voor waarden van

.waarvoorgeen

o

L = L0n2D/uM
/\
:
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Fig. 147

kromme is uitgezet, de juiste L0 toch wel kan worden bepaald,
door bij een gegeven

de waarden L0 bij bekende

af te lezen

i
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\

i

i

= constant
en in een nieuwe kromme uit te zetten, waarbij
h
en ~D var^a^e^ Daaruit is dan L0 af te lezen bij de gegeven
waarde ~ .
Dat de krommen niet doorgetrokken zijn voor waarden grooter
dan b/D = 0,5, vindt zijn oorzaak daarin, dat de spoelvorm
dan ongunstig wordt met het oog op de h.f. weerstand, zooals door
Butterworth1) is aangetoond.
Bepaling van de gunstigste draaddikte.
Butterworth1) heeft eveneens bewezen, dat de verliezen in
spoelen voor ongeveer 80 a 85 % koperverliezen zijn. Het bepalen
van de gunstigste draaddikte is dan ook in hoofdzaak daarop ge
richt om de h.f. weerstand van de wikkeling tot een minimum te
reduceeren. Daartoe wordt in de eerste plaats een tweede vormfactor S van de spoel bepaald. Deze kan worden bepaald uit de
volgende tabel I, eventueel door interpolatie voor waarden van
b/D en h/D, die niet in de tabel voorkomen (b.v. door uitzetten
van grafieken). Deze tabel is voor de meeste waarden niet verder
uitgebreid dan voor b/D = 0,5 ook al weer om de zooeven ge
noemde reden. Alleen voor éen of meerlaagspoelen met kleine
wikkelhoogte is de tabel uitgebreid tot b/D = 1,0.
TABEL I
Waarden van de vormjactor S voor cylinderspoelen.
{E. W. en W. E. N° 55 p.p. 483 en 484)
b/D

0,000

h/D
0,0

eenlaa"
incerlaag
cenlaag meerlaag
1,67
2,32
1,12
1,48
1,02
1,30
1,06
1,29
1,’37
1,16

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,125 0,250 0,375 0,500 0,625 0,750 0,875

1,00

0,35
0,41

0,32
0,37

1,30
1,80

0,76
1,03

0,57
0,77

0,4S
0,63

1,20
1,00
1,01
1,07
1,15

0,88
0,83
0,86
0,92
1,01

0,72
0,72
0,76
0,S5
0,91

0,63
0,64
0,70
0,7S
0,S1

0,42
0,53

0,37
0,47

Met behulp van de gevonden waarde S voor de spoel die moet
worden berekend, wordt nu een nieuwe waarde:
LS2
P2
(3i)
D3
1) loc. cit.
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vastgesteld, waarin L = zelfinductie in n H, D — buitendiameter
in cm. Wanneer nu ƒ, de frequentie in perjsec. is. waarbij de gun
stigste draaddikte moet worden bepaald en d is draaddikte in cm
dan bestaat er een zeker verband tusschen de grootheden Pd
en //P2 (E. W. en W. E. N° 35 p. 484). Dit verband is uitgedrukt
in de krommen van fig. 14S.
De loop van het ontwerp van een gering-verliesspoel is als volgt:
i° de spoelvorm wordt bepaald, dan zijn L0 en S bekend;
2° uit L, L0 en D wordt het aantal windingen bepaald (28);
30 uit S, L en D wordt naar (30) de factor P bepaald;
40 uit (31) wordt P2 bepaald en daarna //P2;
5° uit fig. 148 wordt dan Pd bepaald en daaruit d.
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Berekening van de h.f. weerstand van spoelen.
De koperverliezen van een spoel, zijn in de eerste plaats afhankelijk
van de draaddikte en van de frequentie van de wisselstroom. Dit
wordt tot uitdrukking gebracht door een factor Z, die voor koper
draad gelijk is aan
Z — 0,1078 d Y/...........................
(32)
waarin: d = draaddikte in cm.; ƒ = frequentie in per/sec.
Is voor een bepaald geval Z berekend, dan worden twee nieuwe
grootheden 1 + F en G bepaald, die resp. rekenschap geven van
huideffect en van de wervelstroomverhezen. Het verband tusschen
Z en 1 + F en G is gegeven door de krommen van fig. 149. Het
wervelstroomverlies wordt echter niet alleen door G bepaald,
doch ook nog door spoelvorm, afmetingen, aantal windingen en
draaddikte. Door de factor K, die met behulp van tabel. II kan
worden bepaald wordt de invloed van de spoelvorm vastgelegd.
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TABEL II
Waarden van de factor K voor cylinderspoelen
(E. W. en IV. E. N° 34 >. 418)
1------------------------------------------------------- j------------- j-------------------------

b/D
h/D

0,000

1-laag
2-laag
0.0
3-laag
meerlaag
1-laag 2-laag mecrlaag
0,1
37.5 15,4
52,4
0,2
20.6 25,9
27,4
0,3
15,4 18,6
19,6
0.4
13,2 15,3 | 16,0
0,5 | 11,7 13,3 : 13,S

j 0,125 0,250 0,375 0,500 |0,625 j 0.750 0,$75
30.1
15,6 | 10,7
39.2 |
20,0 i 13,6
40.6 20,7 ! 1-1,0
41.7 i 21,2 , 14,4

8,3
10,4
10,7
11,0

23.3 15,4 j
16,2 | 12,4 !
13.7 10.7 i
12,0 ,
9,5
10,4 I
S,4 |

9.5
8,2
7.5
6,9
6,0

11.6
9,9
S.S
S,0 |
7,0 1

6,8
8,5
S,7
S,S

5,8
7,1
7,3
7,4

5,05
6,10
6,30
6,4

1,00
4,45
5,40
0,0

5.6

!
l
!
|
|

De koperverliezen zijn dan te berekenen naar de volgende formule
(E. W. en W. E. N° 35 p. 418):

Ru = R01 1 + F + ( Knd
2 D

-

).c}

(33)
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waarin R0 = gelijkstroom weerstand in ohm; n = aantal windin
gen; d — draaddikte in cm; D — buitendiameter van de spoel
in cm.
Spoelen met litzendraad. Voor spoelen met litzendraad kan
dezelfde gang van berekening worden aangehouden als voor
massieve draad, alleen krijgen de verschillende grootheden dan
eenige correctiefactoren. Wanneer we door d' aangeven de dikte
van i litze uit de bundel dan is d’ weer te bepalen uit de krommen
fig 148, wanneer we voor P2 schrijven:
P2 = o -f

m2 L S2
ZP

(3i«)

waarin m het aantal litzen van de draad is. o is afhankelijk van
m en uit onderstaande Tabel III af te lezen. Deze formule is
correct wanneer kan worden aangenomen dat de totaaldiameter
d0 te berekenen is uit d02 = 0,07 m, een benadering die voldoende
is voor de gebruikelijke dikte d’ van de enkele litzen (0,08 — 0,2
mm.)
De koperverliezen zijn in dit geval te berekenen uit:
Rh = Rolz + ^4- (-^24 K2 n2 )
4 D2

«ï3 d■- G

}

(33«)

waarin d’ = dikte van 1 litze in cm, terwijl Z wordt bepaald voor
d’. De factor k is weer afhankelijk van het aantal litzen en te
bepalen uit de volgende Tabel III
TABEL III
Correctiefactoren o en k voor
m =
9
I
3
o
o
0,9
3,3
1,55
1,84
k =

litzendraad.
27
groot
10,4
0,4 m
1,92
2

Hoogfrequentsmoorspoelen. Een h.f. smoorspoel bestaat
feitelijk uit een spoel met zelfinductie L en weerstand R en
parallel daaraan een condensator C, gevormd door de eigencapaciteit van de wikkeling (fig. 150). De impedantie van het geheel
is dus gelijk aan
^ =

L/C

]/ R- + (

(34)

'
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wanneer we in de teller R tegen co C verwaarloozen. Bij resonantie
is de impedantie
%sr

L
RC

(35)

Werken we niet met de resonantiefrequentie, dan is de impedantie
zeker kleiner dan de waarde aangegeven door (35). Bij frequenties
hooger dan de resonantiefrequentie is de impedantie capacitief
en onder deze voorwaarden wordt een h.f. smoorspoel meestal
gebruikt, omdat bij een smoorspoel die een inductieve impedantie
heeft ongewenschte verschijnselen kunnen
optreden (b.v. genereeren van h.f. verster- -------------kers en detectoren, door het principe van de
Huth-Kühn-schakeling of terugkoppeling
door de inwendige lampcapaciteit). Uit (34) A
^
volgt echter dat L/C zoo groot mogelijk
moet worden gemaakt om bij andere dan
de resonantiefrequentie een voldoende impe
dantie te hebben. Van een h.f. smoorspoel
moet dus de verhouding tusschen zelfinducFi". 150
tie en eigencapaciteit van de wikkeling zoo
groot mogelijk zijn. Dit wordt bereikt door de
wikkeling in vele secties onder te verdeelen en de secties (desnoods
door een speciale wikkelmethode, zooals bankwikkeling e.d.) met
de kleinst mogelijke eigencapaciteit uit te voeren. Vaste regels
voor het ontwerpen van h.f. smoorspoelen zijn niet te geven,
omdat de factor „eigencapaciteit” zich niet of zeer moeilijk voor
berekening leent.

n

Laagfrequentsmoorspoelen. Van geheel andere aard zijn de
moeilijkheden bij l.f. smoorspoelen. Om de vereischte, groote zelfinductie te verkrijgen worden deze smoorspoelen uitgevoerd met
ijzerkern. De zelfinductie is dan gelijk aan die van de spoel zonder
ijzer maal de permeabiliteit van het ijzer. De laatste factor geeft
de moeilijkheden. Heeft de spoel alleen wisselstroom te voeren,
dan is de permeabiliteit afhankelijk van de amplitude van de
wisselstroom. Heeft de smoorspoel bovendien nog een gelijkstroomvóormagnetisatie (b.v bij gebruik in de plaatkring van een lamp)
dan is de permeabiliteit óok nog afhankelijk van de grootte van
die vóormagnetisatie en kan zelfs nagenoeg 1 worden, wanneer
het ijzer magnetisch wordt verzadigd. Beide effecten worden be
langrijk kleiner, wanneer de ijzerkern wordt uitgevoerd met een
luchtspleet, omdat dan de grootte van de magnetische kracht-
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stroom hoofdzakelijk wordt bepaald door de luchtspleet en daar
door aan veel kleinere variaties onderhevig is.
De invloed van de luchtspleet wordt duidelijk gedemonstreerd
door de krommen van fig. 151, allen genomen voor dezelfde
smoorspoel — (transformator-) kern, doch met verschillende luchtspleten. We zien daaruit b.v. dat een smoorspoel op deze kern met
een luchtspleet van 3 mm. een zelfinductie heeft, die practisch
onafhankelijk is van de gelijkstroomvóormagnetisatie. Uit het
volgende voorbeeld blijkt het gebruik van soortgelijke krommen:
Voorbeeld: Gevraagd met behulp van de krommen van fig. 151
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een smoorspoel te berekenen, die met een gelijkstroom van 25 m/l.
een zelfinductie heeft van 40 Henry.
Met een luchtspleet van 3 mm. is de zelfinductie practisch onaf
hankelijk van de gelijkstroommagnetisatie en 0,28 H. per 1000
windingen. De zelfinductie is evenredig met het kwadraat van het
aantal windingen en we vinden dus:
40

c.. " y= ~öl8 ~ 143
\1000J

11 = 1000 V143 = 12000 windingen.
Het aantal gelijkstroomampèrewindingen is dan 12000 X 25 x
JO'3 = 300 aw\ zoodat de smoorspoel inderdaad aan de gestelde
eischen voldoet.
Maar gesteld nu, dat er geen ruimte is om 12000 windingen onder
te brengen, of dat daarmede de weerstand te hoog zou worden.
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Dan moet de zelfinductie per 1000 windingen grooter worden genomen waardoor het aantal windingen kleiner kan worden. De
vóórmagnetisatie wordt dan ook kleiner dan 300 aw, zoodat de
kern met luchtspleet 0,8 mm. in aanmerking kan komen met een
zelfinductie van ongeveer 0,42 H. per 1000 windingen. We zouden
dan moeten hebben:
( n y = 40
\IOOO'
0,42 = 95,3
n = 1000 V95.J = 9760 windingen.
De vóórmagnetisatie is dan 234 ampèrewindingen, zoodat ook
dit klopt.
Het heeft nu verder weinig doel de berekening ook nog te maken
voor een kern zonder luchtspleet, omdat bij ruim 200 aw bij een
gesloten kern de zelfinductie reeds lager is, dan voor een kern
met 3 mm. luchtspleet.
Het opnemen van krommen als voorgesteld in fig. 151 kan
worden gedaan door op de kern, die men wil onderzoeken twee
wikkelingen te leggen b.v. allebeide van 1000 windingen. Door de
eene wikkeling kan dan een gelijkstroom worden gevoerd, die
de vóórmagnetisatie van een bepaald aantal ampèrewindingen
levert. De andere kan dan worden gebruikt om met een wissel
stroom de zelfinductie te bepalen bij een gegeven gelijkstroomvóórmagnetisatie.
Laagfrequenttransformatoren. A. L.f. koppeltransformatoren. Deze worden gebruikt als koppelelement tusschen de plaatkring van een versterkerlamp (eventueel detectorlamp) en de
roosterkring van de volgende lamp (zie fig. 152a). De belasting
van de secundaire bestaat uit een weerstand R2, gevormd door de
weerstand van de secundaire wikkeling en een eventueele afzonder
lijke belastingsweerstand, en een capaciteit C2 gevormd door de
eigencapaciteit van de secundaire en de ingangscapaciteit van de
volgende lamp. Wanneer we door Rl aanduiden de inwendige
weerstand van de lamp plus die van de primaire wikkeling krijgen
we een vervangingsschema als aangegeven in fig. 1526. Uit dit
schema kan bij benadering worden afgeleid:
V —

e,Jl
e,J2

nl

\ {*-»(-£)} +{£■§-(%+5) 5?}
(36)
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waarin: n1 en w2 resp. de primaire en secundaire windingsgetallen;
= T Zyr, co de beschouwde cirkelfrequentié ;
(On 2
*->2 ^2

....

________

0 = 1 — k2, wanneer de wederzijdsche inductie M = k VLlL.1\
o = spreidingscoefficiënt.
Bij gegeven constanten van lampen en transformator is dus de
versterking bij verschillende
frequenties te berekenen.
Hierbij merken we op, dat er
twee bijzondere frequenties
zijn, waarbij de formule een
zeer eenvoudige vorm aan
neemt.
i° Wanneer
( Rl'

'inJlTn

ft

La

Rï) W

co Lx -vl-l+t-Jv* = 0,
(37)
wordt de versterking:
«2

v=

i

s —n i~

-2..(38)

Fig. 152

In aanmerking nemende
dat de spreidingscoëfficient o zeer klein is (o,oi tot o,oj) en co
< co2 vinden we dan dat
«2

v = * %
(39)
De voorwaarde (39) gaat voor een zeer groot frequentiebereik
,
, /Ri
R-,\ co
r i?,,
door omdat 1 -7-* 4- 1 —5en-----;r-daarin nog een te verwaarVLj
LJ co2co Ij
loozen kleine waarde hebben, tenminste bij goed gedimensio
neerde transformatoren. Voor de hoogere frequenties bepaalt
Li

,voor de lagere
■

L. 1

de frequentie waarbij de afwijking van

(39) van belang begint te worden.
20 Wordt daarentegen:
I —o

o

(40)
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co22

(41)

WS2 =

dan wordt, wanneer we in de noemer de term met factor a
verwaarloozen:
v = g!h ^
(42)
R,
1 ~r T
*-l
^2

Bij deze cirkelfrequentie ws van de z.g. spreidingsresonantie
moet de versterking zoo mogelijk gelijk zijn aan die, gedefinieerd
door (39) en dit kan niet anders worden bereikt dan door
•^2
een zoo gunstig mogelijke waarde te geven.
3° Voor de lagere frequenties zijn — en-^ozeer klein, zoodat de
OJo

OJj"

versterking voor de lagere tonen wordt bepaald door:
>1,

v=g—
ö n1

I

(43)

y-H-.

De versterking van de lage tonen is dus bepaald door de factor
j
Hoe kleiner Rx wordt genomen t.o.v. des te beter wor
den de lage tonen versterkt, maar hierbij moeten we voorzichtig
zijn, daar ook bij de versterking bij de spreidingsresonantie de
I\
R
factor T1 (zie (42)) meetelt en dus bij kleine
deze versterking zelfs vele malen grooter kan worden dan uitgedrukt
door (39).
Het berekenen van een l.f. tusschentransformator loopt als
volgt: Rx is gegeven (inwendige lampweerstand -f 10 a 15 %)
en uit de voorwaarde dat de versterking van laagste toonfrequentie
een zeker percentage beneden de normale versterkingg mag dalen
(gewoonlijk wordt de versterking bij frequentie 50 niet kleiner dan
ongeveer 65 % van de normale versterking genomen) is dan uit
(43) de primaire zelfinductie L± te berekenen.
(O

Verder moet, voor een gelijkmatige versterking, de term ^-5 tot
een frequentie van ongeveer 5000 (a> = 3 X JO4) te verwaar14 Radio-Tcchn. Vad.
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loozen klein zijn. Bovendien mag de frequentie, waarbij spreidingsresonantie optreedt niet lager dan 10000 liggen (a>s2> 4 x 109)
omdat voorbij de spreidingsresonantie de versterking zeer snel
afneemt. Een en ander legt w22 vast op een waarde niet kleiner
dan 35 X jo6, omdat o niet, dan met groote moeite, kleiner dan
0,01 kan worden gemaakt. C2 is nu bepaald door de constructieve
mogelijkheden en door de volgende lamp. C2 varieert in verschil
lende gevallen van 100 tot 250 n F. Door voorloopig o aan te
nemen en a>, vast te leggen is dus met C2 ook L2 bepaald. Daar
bij de spreidingsresonantie de versterking niet grooter dan de
R
normale mag zijn is dan naar (42) de waarde
te bepalen en
1*2
daaruit dus R2.
B. Ingangstransformatoren. Deze dienen voor het geven van een
juiste aanpassing tusschen bronnen van l.f. energie en de eerste
lamp van een versterker, dus b.v. om microfoons of telefoonlijnen
te koppelen met de versterker. Wanneer van deze onderdeelen de
inwendige weerstand bekend is (dus R1 gegeven) kunnen de in
gangstransformatoren naar dezelfde beginselen worden berekend
als de koppeltransformatoren.
C. Uitgangstransformatoren. De functie van een uitgangstra nsformator is geheel afwijkend van die van de onder A en B ge
noemde transformatoren. De functie van een uitgangstransformator is a.h.w. te definieeren door: de stroom in de belasting van
de secundaire moet onafhankelijk
van de frequentie evenredig zijn
met de roosterwisselspanning van
ig de eindlamp. Er wordt steeds naar
c gestreefd (zie versterkers) de belas'v ting van de secundaire onafhankelijk
van de frequentie te houden; we
zullen dus de uitgangstransformator
belast denken met een weerstand.
We krijgen dus voor eindlamp en
uitgangstransformator een vervangingsschema fig. 153, waarin
Ri = inwendige lampweerstand plus primaire weerstand; R2 =
belastingsweerstand, plus secundaire weerstand.
Nu is (zie hoofdstuk versterkers) reeds behandeld op welke
wijze de transformatieverhouding u van een uitgangstransfor
mator moet worden bepaald. We zullen ons hier alleen met de
versterking vs bezighouden en verstaan bij uitgangstransformatoren hieronder:
h
(44)
vs = "T
eg
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De versterking vs is dan te berekenen uit:

„s = —

V(

gj*___________

u2 R1 -f- ^2) 4- ( ^1 ^2 — o o) L<
(o L1

(45)

y

Uit deze formule zien we gemakkelijk dat de versterking voor de
verschillende frequentiegebieden iets te vereenvoudigen is:
lage tonen:
gu

vs =

(46)

]/(„» Rx + R2y + (M)2
gemiddelde tonen:
Vs =

gu

,e r; +r.

(47)

hooge tonen:
gu

V(u2

+ R2)2 + (o w L2)

(43)

Ket streven zal natuurlijk zijn om de versterking over het geheele toonbereik gelijk te maken aan die gegeven door (47). Uit
het toegestane verlies van de laagste toon is dan uit (46) Lx te
berekenen, zoodat L2 ook bekend is omdat:

,e-- i
Lx

(49)
Daarna is uit het toelaatbare verlies aan hooge tonen naar (48)
de grootte van de spreidingscoëfficiënt o te berekenen. De con
structie van de uitgangstransformator wordt dus, wat de weergave
van de hooge tonen betreft uitsluitend bepaald door de spreidings
coëfficiënt ; hoe lager o is, des te beter is de weergave van de hooge
tonen.
Constructie van transformatoren. Wanneer de zelfinducties Lj en I2 bekend zijn moet bij het bepalen van de windingsgetallen van de transformatoren natuurlijk ook weer rekening
worden gehouden met de gelijkstroomvoormagnetisatie van de
kern. Daarbij doen zich dezelfde moeilijkheden voor die reeds bij
l.f. smoorspoelen werden besproken. Natuurlijk kunnen de trans
formatoren z.g. „stroomloos” worden gemaakt (d.w.z. zonder
gelijkstroom) door ze door middel van een condensator te koppelen

i
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met het element dat gelijkstroom voert. Dit is b.v. in fig. 154
l.f. aangegeven voor een tusschentransformator, waarbij dan een
smoorspoel in de plaatkring wordt opgenomen. De zelfinductie van
die smoorspoel moet dan groot
zijn t.o.v. de primaire zelfinductie.
De constructiemoeilijkheden wor
den verschoven naar de smoor
spoel. Ook wordt wel een weer
stand in de plaatkring gebruikt.
Een bijzonder voordeel van
deze „stroomlooze” schakeling
o o
is, dat daarmede de versterking
/ o >0
so
van de lage tonen belangrijk
kan worden verbeterd door de
kring C Lx resonantie te geven
bij een frequentie die even lager
Fig. 154
ligt als de laagste toon, die moet
worden versterkt.
De spreidingscoëfficiënt o is moeilijk vooruit te berekenen d.w.z.
het is op grond van de berekening van transformatoren moeilijk
vast te stellen hoe de constructie moet zijn om o binnen de toe
laatbare grenzen te houden. Nadat het ontwerp van de transfor
mator is gemaakt moet dus o nog worden berekend om te controleeren of die toelaatbaar is. Wanneer lx en l2 de primaire en secun
daire spreidingszelfinducties zijn dan is:

£

^ ?? 'p'

O =

Jl_ n_ ll__ *1 V.
T

'

T

(50)

I T

Voor de berekening van de primaire en secundaire spreidingszelfinducties kunnen de volgende benaderingsformules dienen.
In fig. 155 is geschetst een transformator met over elkaar ge
wikkelde primaire en secundaire. Voor elk van de wikkelingen
s de spreidingszelfinductie te berekenen uit:
S
n

l = — n2

(t +

N
— X

jo-s

henry---- (51)

waarin n = aantal windingen van de betreffende wikkeling en
N = omtrek van de gemiddelde winding berekend naar de totaal
gebruikte wikkelruimte. Alle maten moeten in cm. worden ingevuld.
In fig. 156 is de wikkeling geschetst van een transformator
waarvan primaire en secundaire in schijven zijn gewikkeld. Hier
is voor elke wikkeling de spreidingszelfinductie te berekenen uit:
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7 _ 1,3

W2

V S*

j(3S + 6) a+ (S + 6)

tAa|

x zo* henry,
(52)

waarin n en N dezelfde beteekenis hebben als in (51) terwijl S
het totaal aantal spoelen is (dus primair en secundair samen).
N

h

N
N
N

*/S
N
S
X

N

ft£Rtk
\
\
N

"a

m

■

N

h

i ü.j
P

5

Fig. 155
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Fig. 156

De methode van wikkelen van fig. 156 wordt vaak gebruikt om
de capaciteit van de secundaire wikkeling klein te houden.
Voorbeelden en Vraagstukken.
1. Er moet een spoel worden berekend met een zelfinductie van
120 /i H, die bij een frequentie 3 X io° (?. = 100 meter) mini
male weerstand heeft. De buitenafmetingen van de cylindervormige spoel mogen niet grooter zijn dan D = 7 cm, breedte
4 cm. Hoe groot is de koperverliesweerstand?
Oplossing. De buitendiameter is gegeven D = 7 cm. We nemen
nu aan b = 3,5 cm, zoodat-^- = 0,500. Het aantal windingen

f

,

= o . kunnen
zal niet groot zijn, zoodat we waarschijnlijk
stellen. Uit fig. 147 lezen we voor deze spoelvorm af: L0 =
0,0104. L is gegeven 120 n H. Het aantal windingen is dus te
berekenen uit:

i*»,
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-i/ttf -y

120

0,0104 X 7

= 41 windingen

Voor de berekening van de optimum draaddikte moeten nu
5 en P2 worden bepaald. Uit Tabel I vinden we 5 = 0,48
en naar (31)
L S2
D>

120 X o,482
= 0,0805', P = 0,284
343
Voor de gegeven frequentie vinden we dan
P 2 = __ =

I _ 3 x JQg
P2 ~ 0,0805 = 3.73 X JO8
Met deze waarde lezen we uit fig. 148 af P d = 0,017, waaruit
volgt
0,017
= 0,06 cm. of d = 0,6 mm.
d =
0,284
De draaddikte moet dus worden 0,6 mm. zoodat de spoel zeker
als eenlaagcylinderspoel kan worden uitgevoerd.
We maken nu een nadere berekening voor draaddikten in
de buurt van 0,6 mm en vinden dan de volgende tabel:
d =
q =

n0 = 0,0,75 Ti/
Z = 0,1078 d V /

/+ F

G
Knd
2 D

(*réy°

-

, + *+(^)-o .
Rk = n,{,+F+(^£yG} =

0,5
0,196
0,806

0,55
0,238

0,60
0,282

0,65 I 0,70
0.332 t 0,35S

0,664

0,560

0.476

0,408

9,25
3.53
1,50

10,3
3,S9
1,69

11,2
4,22
1,84

12,15
4,54
1,97

13.0
4,856
2,17

1,21

1,34

1,46

1,58

1,85

2,20

3,03

3,92

4,91

7,36

5,73

6,92

8,14

9,45

12,22

4,62

4,59

4,54

4,50

4,97

min
inm*
ohm

ohm

Bij deze tabel is l = n n D = draadlengte in meter. Behalve
voor de berekening van 9 wordt d in cm ingezet. 1 + F en G
zijn afgelezen uit fig. 149; K is bepaald uit Tabel II.
We zien dus dat een draaddikte 0,65 mm de verliesweerstand
brengt op 4,5 ohm.
2. Met diameter D = 7 cm en wikkelbreedte b = 3,5 cm wordt
een eenla.agcylinderspoel gemaakt met een zelfinductie van
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8o n H en een minimum koperverliesweerstand bij een fre
quentie 3 x jo6. Hoeveel witfdingen zijn noodig; welke draaddikte en hoe groot is de koperverliesweerstand?
Antw.: n =? 33; d = 0,75 mm.; Ru = 2,86 Q.
3. Achter een triode met een inwendige weerstand van 4000 ohm
moet een tusschentransformator worden gebruikt. De secundaire
capaciteit plus de ingangscapaciteit van de volgende lamp is
120 n n F. De versterking van de lage tonen (ƒ = 50) mag niet
kleiner zijn dan 70 % van die bij de gemiddelde tonen. Wat
is de toelaatbare transformatieverhouding en hoe groot moet
de secundaire weerstand zijn?
Oplossing. De inwendige lampweerstand is 4000 ohm. We nemen
nu Ri = 4300 Q. Door (43) is de versterking der lage tonen ge71

geven; de versterking der gemiddelde tonen is g—-door de voor
al
waarde van 70 % versterking van de toon met frequentie
50 (w = 314) vinden we dus
1

7

l/'+e-l
IOO

2

10

2

= 49 + 49

49 Rf
(o~ L* = 51

) (o = 314

;

1 = 4500

R,
4500
Hieruit volgt: Lx = 14 henry ; -7- =
14 = 321.
We moeten nu co2 bepalen en daartoe nemen we de spreidingscoefficient o aan"op 0,015. Daar de spreidingsresonantie niet
lager mag liggen dan bij een frequentie bepaald door ws2 =
4 x 109, moeten we in dit geval dus rekenen en op een
co22 = o cos2 = 0,0x5 x 4 X 10» = 6 x io7
Hieruit volgt dus:
J^r = 6 X IO1
L*2 v^2

; l2 =

1
Lo =' 6 x io7 X 120 X zo-12
‘

I

6 x 10' x C2
= 139 henry.
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Door (42) is de versterking bij spreidingsresonantie gegeven;
deze moet gelijk zijn aang — , waaruit volgt:
ni_

w2 Vc

_ J

4_

Li 1 L2
of:

^2__
T
--- ®2
2

a/~

* ®

^1
T
^1

Door invullen van de bekende waarden vinden we hieruit:
R2
= J°3 V60 o — 321 = 950 — j2j = 529 .
•^2
= 73500 ohm.
De transformatieverhouding moet dus zijn
«2

u =—
«1

w = 3,16
De secundaire weerstand moet zeer hoog zijn en het zal moeilijk
vallen de secundaire wikkeling deze hooge weerstand te geven.
Maar dan kan worden volstaan met een extra weerstand
parallel aan de secundaire met een zoodanige waarde dat de
equivalente serieweerstand met de secundaire weerstand de
juiste waarde R2 geeft.
4. Een eindlamp heeft een inwendige weerstand van 2000 ohm;
de uitwendige belastingsweerstand moet zijn 6000 ohm. De
belasting heeft een weerstand van 20 ohm, zoodat een uitgangstransformator moet worden gebruikt. De laagste (ƒ = 50)
zoowel als de hoogste tonen (ƒ = 8000) mogen niet meer dan
30 % worden verzwakt t.o.v. de gemiddelde tonen (ƒ = 800).
Wat is de transformatieverhouding, primaire zelfinductie en
toelaatbare spreidingscoëfficiënt van de uitgangstransformator ?
Oplossing: De transformatieverhouding

6335 =
De transformator moet dus van primair op secundair naar be
neden transformeeren in de verhouding Q

: 1 = 17,5 : -r-
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We rekenen verder met R1 = Ri + 10 % = 2200 ohm.
Uit (46) en (47) vinden we dan:
1
1
7
10 u2 2?! + R2
R, 2?,

]/(«2 Rx+R*y+(

r

Door invullen van de bekende waarden en co = 314, vinden we
hieruit:
Li = 5 J3 henry
Daar u2 =

^1

, berekenen we ook L2 = o,oiy lienry.

Uit (47) en (48) volgt:
I

1

V (wa 2?, + 2?o)2 + (o co 2^)

1
7
10 u2 Rx + Ro *

waaruit we met de reeds gevonden waarden en « = 2 n 8000 =
50300, gemakkelijk berekenen de toelaatbare spreidingscoëfficiën t
o = 0,0324.
5. Wat is het verschil tusschen een variabele condensator golf
lengtelineair en frequentielineair ? Hoe herkent men deze con
densatoren? Wat is een „low-loss” condensator, hoe wordt deze
eigenschap verkregen en hoe onderzoekt men een condensator
op haar deugdelijkheid in dit opzicht? (Examen Radiotechnicus
N.B.R. Juni 1927).
6. Hoe is het mogelijk, dat een h.f. smoorspoel, geplaatst in de
plaatkring van een detector genereeren van die lamp kan te
weegbrengen, terwijl de gewone terugkoppeling geheel is uit
geschakeld? Aan welke voorwaarden moet de smoorspoel
voldoen om die mogelijkheid uit te schakelen, hoe kan dit
constructief worden verkregen? (Examen Radiotechnicus
N.B.R. December 1928).
7. Men vervaardigt een condensator van 2 X 500 staniolbladen,
gescheiden door 0,05 mm. paraffinepapier, diëlectrische con
stante 4. Hoeveel is de energie der lading bij jooo volt ? Opper
vlakte van 1 blad 5 X 10 cm. (Examen Radiotechnicus N.B.R.
Dec. 1928).
Antw.: C = i,yy n F; N = 0,885 wa^-

1

2lS
8. Een spoel en een condensator vormen samen een afgestemden
kring. De spoel heeft een h.f. verliesweerstand van 40 ohm en
een zelfinductie van 2,25 millihenry. De eigencapaciteit van de
spoel is te verwaarloozen.
De condensator met luchtdiëlectricum is opgebouwd uit 12
draaibare en 11 vaste platen met een nuttige oppervlakte van
15,4 cm2. Het geheel is afgestemd, bij geheel ingedraaiden
condensator, op een golflengte van 2000 m. In de spoel wordt
daarbij een spanning van 20 millivolt geïnduceerd.
Gevraagd: De maximale capaciteit van de condensator, de
afstand der platen en de spanning aan de klemmen van de
condensator. (Examen Radiotechnicus N.B.R. Juni 1930).
Anlw.: C = 0,0005 /i F; d = 0,84 mm; Ec = 1060 mV

HOOFDSTUK XI.
ALGEMEENE GEZICHTSPUNTEN VOOR HET ONT
WERPEN VAN RADIOINSTALLATIES.
Bij het ontwerp van ontvang-, zoowel als zendinstallaties gelden
in het algemeen enkele overwegingen, die we in het volgende kort
uiteen zullen zetten. Voor een ontvangtoestel zijn het gevoeligheid,
selectiviteit, getrouwheid en maximale uitgangsenergie, die van
primair belang zijn. Bij een zendinstallatie zijn van belang: het
antennevermogcn, de frequentieconstantheid, de onderdrukking
van harmonischen en speciaal voor omroepzenders de modulatie.
Verschillende van deze punten zullen achtereenvolgens in het kort
worden gememoreerd en behandeld.
A. Ontvaxiginstallaties.
Verschillende begrippen en eigenschappen zullen we definieeren
en door getallen of grafieken trachten uit te drukken. Hierbij
hebben we de Amerikaansche standaardaannamen gevolgd1).
Normale uitgangsenergie. Dit is een l.f. energie van 50 milliwatt, geleverd door de eindlamp in een daaraan aangepaste nietinductieve weerstand, zóó geschakeld dat er géén gelijkstroom
in vloeit.
Normale h.f. ingangsspanning. Dit is de effectieve spanning
van een ontvangen signaal, 30% gemoduleerd door een toon met
frequentie 400, waard oor de normale uitgangsenergie wordt geleverd.
Gevoeligheidskromme. Dit is de grafiek, die het verband
aangeeft tusschen de normale ingangsspanning in /.iV als functie
van de frequentie in kiloperioden. De frequentieschaal wordt
hierbij liniair genomen, de spanningsschaal logarithmisch (zie
fig- I57)’
Naar de vereischte gevoeligheid kunnen ontvangtoestellen in
drie klassen worden verdeeld :
1) Zie: „Standard tests of broadcast receivers”. Proc. I. R. E. August 1930,
pag. 1282.
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a. Ontvangers met geringe gevoeligheid (z.g. „Ortsempfanger”).
Deze worden hoofdzakelijk gebruik voor de ontvangst van plaatse
lijke zenders; hebben géén h.f. versterker, doch meestal i of 2
trappen l.f. versterking. Uit
den aard der zaak zijn deze
/l/T
ontvangers goedkoop. De
do
gevoeligheid is gemiddeld
60

2000 a 10000 /.iV, doch

kan door toepassing van
terugkoppeling worden op
gevoerd.
20
b. Ontvangers met mid
delmatige gevoeligheid. De
fo
meeste, moderne omroeps
ontvangers, uitgerust met
6
minstens 1 trap h.f. ver
sterking en meestal met
\
terugkoppeling vallen in
deze categorie. De gevoe
2
ligheid ligt tusschen 50 en
500 nV.
/
t5oo
/000
5oo
c. Ontvangers met zeer
groote
gevoeligheid. Dit
Fi". 157
zijn apparaten met meer
dere trappen h.f. verster
king (vaak uitgevoerd in de vorm van super-heterodynes). De
gevoeligheid is ± 10 fiV of minder.
De genoemde waarden zijn gemiddelden en hebben betrekking
op de gevoeligheid onder aan het kortegolf bereik, voor omroepontvangers dus in de buurt van 200 m. Bij toenemende golflengte
wordt de gevoeligheid meestal kleiner, daar de waarde L/RC van
de kringen kleiner wordt, in ’t algemeen gesproken natuurlijk.
Het zij nog opgemerkt, dat de gevoeligheid steeds wordt gemeten
bij op volle sterkte gezette volumeregeling en juiste afstemming,
terwijl de terugkoppeling (indien deze in het apparaat aanwezig is)
op minimum wordt ingesteld.
De gevoeligheid is te vergrooten zoowel door h.f. als l.f. ver
sterking. In het laatste geval echter niet onbeperkt, omdat de
eerste eisch is, dat de sterkte van het inkomende signaal boven de
drempelwaarde van de detector ligt. Te groote h.f. versterking heeft
het nadeel van groote gevoeligheid voor ruischstoringen (Schrotteffect en Brown’sche beweging).
Van belang is ook de gebruikte detectiemethode. Wordt geen
of weinig h.f. versterking gebruikt, dan geeft instelling op kwa4o

X
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dratische roosterstroomdetectie de gunstigste resultaten wat be
treft de weergavesterkte en selectiviteit. Bij groote h.f. verster
king kan de minder gevoelige anodestroom, of „power”-rooster
stroomdetectie worden toegepast. De laatste is kwalitatief beter,
eischt echter hoogere anodespanning en neemt meer gelijkstroomenergie. Een „powerdetector” kan met succes alleen maar worden
gevolgd door een l.f. transformator, liefst in stroomlooze schake
ling, terwijl een anodestroomdetector practisch alleen is te ge
bruiken met een l.f. weerstandskoppeling als gevolg van de groote
inwendige weerstand in het werkingspunt van de lamp.
Volumeregeling. Regelingen met potentiometer parallel op
afstemkringen komen niet in aanmerking, daar ze de demping
vergrooten en dus nadeelig zijn voor de selectiviteit.
De meest gebruikte regelingen zijn die door middel van de gloeistroom (bij accuvoeding) en die door middel van de roosterspanning (bij wisselstroomvoeding) van de eerste h.f. lamp. Een
nadeel is hierbij, dat bij instelling op geringe sterkte meestal in de
bocht van de karakteristiek wordt gewerkt. Vooral in de buurt
van sterke zenders kan daardoor z.g. „crossmodulation” sterk
optreden. Hieronder wordt verstaan het moduleeren van de in
komende golf door de plaatselijke zender. (Door de bocht in de
karakteristiek ontstaat gelijkrichting van het storende plaatselijke
signaal; het gelijkgerichte signaal moduleert op het rooster de
draaggolf van het gewenschte station). Een tweede nadeel is de
kleine verstemming, die op
treedt door de verandering
van de inwendige capaciteit
van de h.f. lamp (meestal
eenige
Dit kan bij
• ly^s
eenknopsbediening vooral CQ
'feen bezwaar zijn.
j \
i------ £
O
Genoemde bezwaren be
' JL jo
staan niet bij volumeregeO
ling door middel van een
antennedifferentiaalcondensator, waarvan het
principe aangegeven is in
fig. 158. De capaciteitsverFig. 15S
andering van het antennesysteem wordt gecompen
seerd door een extra condensator naar aarde; de condensatorplaten worden zóo geconstrueerd, dat de totale parallelcapaciteit
bij elke stand van de differentiaalcondensator steeds gelijk is. Dus
moet worden voldaan aan:

v

222

Ca Cs i c
Ca + Cs ^ L° = constant

(I).

Een nadeel van deze methode is, dat bij verzwakking van het
ontvangen signaal de ruischstoringen van de h.f. versterker even
sterk blijven, dus relatief sterker en hinderlijker worden. De gewenschte gevoeligheid en de plaatselijke omstandigheden bepalen
dus welke regelingsmethode de voorkeur geniet.
Terugkoppeling. Bij minder gevoelige toestellen is terug
koppeling eigenlijk steeds vereischt. Voordeelen van terugkoppeling
zijn: gevoeligheidsverbetering, selectiviteitsverbetering, kleinere
gevoeligheid voor sterkteveranderingen (door fading b.v.) daar de
signaalsterkte voor zwakkere signalen meer wordt vergroot dan
die van sterkere. Nadeelen zijn de dikwijls schier onoverkomelijke
moeilijkheden bij het streven naar een „soepele” terugkoppeling
(„klappen”, doode gang, randgehuil), zoodat instellen op de rand
van genereeren vrijwel onmogelijk is. Bij toestellen met h.f. ver
sterking zijn deze moeilijk
heden in sterke mate aan
wezig, wanneer de geringste
koppeling tusschen rooster
en plaatkring optreedt. De
keuze van de terugkoppelmethode is afhankelijk van
looo
bijzondere eischen. Zoowel
inductieve, capacitieve als
weerstandsregeling kunnen
goede resultaten geven,
/oo
mits goed uitgewerkt. Bij
toepassing van capacitieve
regeling is toepassing van
fo
differentiaalcondeneen
sator wenschelijk om de
h.f. stroomen een constante
impedantie tusschen plaat
-10 fo ~77ö Teö TÏo en kathode van de detec-30 -20
Hf/tp. Bu/TEn nes. torlamp te geven.
Selectiviteitskromme.
Dit is de grafiek van de
verhouding van de normale ingangsenergie bij Af k.p. buiten af
stemming tot die bij resonantie (/0) als functie van het aantal
k.p. (A f) buiten resonantie (zie fig. 159).
Fig. 159

I
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Resonantiebreedte is de totale breedte van de selectiviteitskromme in k.p. bij een spanningsverhouding io.
In 't algemeen is de selectiviteit boven in het golfbereik van een
spoel beter dan onderaan (de belangrijkste dempingen zijn kleiner
bij kleinere frequentie). In fig. 159 zijn twee specifieke krommen
geteekend,éen voor 1400 k.p. (214 m.) en een voor 600 k.p. (500 m.).
Bij 1400 k.p. is de spanning tot op 0,1 gevallen bij —9 k.p. buiten
resonantie (dus bij afstemming op 1391 k.p.) en ook bij -f 11 k.p.
buiten resonantie (dus op 1411 k.p.). De resonantiebreedte is dus
totaal 20 k.p. Ideaal zou zijn, wanneer OA1 = OBlt dus wanneer
de selectiviteitskromme symmetrisch was. Afwijkingen van de
symmetrie duiden op het bestaan van parasitaire koppelingen
(b.v. door onvoldoende of onoordeelkundige afscherming).
Een resonantiebreedte van 18 k.p. is in ’t algemeen bevredigend,
echter niet voldoende als twee stations op 9 k.p. afstand een be
langrijk sterktcverschil hebben.
Is de veldsterkte van een naburige zender ± 50 mVjM. of meer,
dan bestaat er ernstig gevaar voor „crossmodulation”. Dit kan
alleen worden voorkomen door praeselectie d.w.z. door het storende
signaal vóór de eerste lamp zoo te verminderen, dat de spanning
op het eerste rooster te klein is om „crossmodulation” te kunnen
geven. Praeselectie wordt verkregen door de eerste lamp met de
antenne te koppelen door een „band-pass filter”. Dit wordt ge
vormd door twee of meer zéér goede, los gekoppelde afstemkringen.
De naam is ontleend aan het feit, dat bij gekoppelde kringen een
steile doch afgeplatte resonantiekromme kan ontstaan (zie hoofd
stuk IV) wat de weergavekwaliteit ten goede komt. Echter is bij
gekoppelde kringen, die moeten dienen om de kans op „cross
modulation” te verminderen, de koppeling meestal zeer los en
beneden de kritische waarde, waarbij dubbele resonantie optreedt.
De beste toestellen welke tegenwoordig in de handel zijn hebben
een breedte van ± iS k.p. voor een AowdmZvoudige spannings
verhouding (gestippelde kromme fig. 159). Bij een dergelijke zeer
hooge selectiviteit bestaat gevaar voor verzwakking van de
hoogere geluidsfrequenties. Het plaatsen van „band-pass filters”
tusschen de h.f. lampen of het opnemen van een „correctiefilter”
in de laagfrequentversterker kan deze verzwakking compenseeren.
Getrouwheidskromme. Dit is de grafiek van de uitgangsspanning (over aan de eindlamp aangepaste weerstand) in % van
die bij 400 perioden als functie van de modulatiefrequentie. In
fig. 160 zijn twee krommen geteekend. Die voor 600 k.p. loopt
sneller omlaag bij de hoogere frequenties door de grootere selec
tiviteit (kleinere resonantiebreedte). Gestreefd moet worden naar
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een vlakke karakteristiek vanaf de laagste frequentie tot ± 4500
per/sec. Om hinderlijke interferentietonen te beperken kan het
wenschelijk zijn een uitschakelbaar filter in te bouwen dat fre
quenties boven 4500 scherp afsnijdt.
De getrouwheidskromme kan worden beïnvloed door het h.f.
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zoowel als door het l.f. deel van het toestel. Een minimum als
gevolg van het eene deel kan vaak worden gecompenseerd door
een maximum in het andere deel.
In de l.f. versterker kan transformatorkoppeling oorzaak zijn
van daling der getrouwheidskromme in de lage frequenties. Bij
weerstandskoppeling gebeurt hetzelfde wanneer de koppelcondensatoren te klein worden genomen (zie ook hoofdstuk VI).
De drie besproken krommen zijn kenschetsend voor de primaire
eigenschappen van een ontvangtoestel en geven dus een direct
inzicht in de kwaliteitsklasse van het betreffende apparaat.
X'

Maximale uitgangsenergie is de maximale onvervormde l.f.
energie, die de eindlamp kan leveren in een juist aangepaste nietinductieve weerstand.
Onvervormde energie is de l.f. energie waarbij hoogstens
5 % vervorming door 2e of 3e harmonischen aanwezig is.
De energie, benoodigd voor het verkrijgen van kamersterkte,
is afhankelijk van de gevoeligheid van de gebruikte luidspreker,
en ook van de grootte en de stoffeering en bekleeding van de kamer.
Zij varieert gemiddeld tusschen 50 en 200 milliwatt.
Afvlakking en ontkoppeling. Afvlakking en ontkoppeling
van stroomkringen geschiedt door filters opgebouwd uit conden••

•:
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setoren en weerstanden of smoorspoelen. Afvlakfilters in leidingen
met groote gelijkstroomsterkte — zooals in plaatstroomapparaten
— zullen in ’t algemeen smoorspoelen noodig hebben. Ontkoppelingsfilters in plaat- en roosterspanningsleidingen van elke lamp
afzonderlijk bevatten meestal weerstanden. De mate van afvlakking of ontkoppeling wordt gegeven door de waarde van or L C,
resp. o) C R. De grootte van R wordt in stroomvoerende leidingen
begrensd door het toe te laten spanningsverlies; dit bepaalt dan
ook de minimale waarde van C.
Afscherming. Inductieve of capacitieve ontkoppeling van
kringen geschiedt door afscherming. Inductieve afscherming is
alleen volkomen door gesloten metalen bussen of vakken met zoo
weinig mogelijk spleten of gaten. Het materiaal moet zoo klein
mogelijke weerstand hebben, omdat de afscherming wordt be
werkstelligd door de optredende wervelstroomen. Belemmering
van deze stroomen geeft minder goede afscherming. Roodkoper
is het meest geëigende materiaal.
Capacitieve afscherming is veel gemakkelijker te maken. Spleten
of gaten in het scherm zijn van weinig belang; gaas is meestal reeds
afdoende. Maar het scherm moet een constante potentiaal hebben
(aarden!), dat is absoluut noodzakelijk. Als materiaal mag ijzer
worden gebruikt.
B. Zendinstallaties. Het antennevermogcn bepaalt de reik
wijdte van de zender, wanneer de stralingsweerstand bekend is.
Want de stralingsweerstand bepaalt (zie pag. 51) de veldsterkte
op een gegeven afstand van de zender. Voor bepaalde doeleinden
is nu bij benadering bekend, hoe groot de veldsterkte moet zijn
om aan bepaalde eischen te voldoen. Voor omroepdoeleinden moet
die veldsterkte minstens 2,5 mV/m. zijn; daarbij is, met het oog op
verschillende storingen, practisch goede ontvangst mogelijk. Voor
commercieele doeleinden is de noodzakelijke veldsterkte voor een
betrouwbare verbinding veel lager te stellen en wel op ongeveer
0,025 mV/m. Dit hangt trouwens ook weer af van de gevoeligheid
van de gebruikte ontvanginstallatie.
Wanneer afmetingen en eigenschappen van de antenne en het
antennevermogen eenmaal zijn vastgelegd moet de zender worden
ontwikkeld om dat vermogen te leveren. Daarbij geldt in de eerste
plaats of de zender een telegrafie-, dan wel een telefoniezender
moet zijn Bij een telegrafie-zender kunnen alle lampen worden
ingesteld op maximaal af te geven vermogen; dit wordt dan bij
het geven van de teekens ook volledig gebruikt. Bij een telefonie
zender daarentegen moet de draaggolf worden ingesteld op een
gedeelte van het maximale vermogen. Immers bij modulatie
15 Radio-Techn. Vad.
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neemt het vermogen toe. Veronderstellen we b.v. ioo % modulatie,
dan varieert de antennestroom tusschen o en de dubbele waarde
van die bij de draaggolf; de oogenblikswaarde van het antennevermogen kan dus 4-maal zoo groot zijn als die van het draaggolfvermogen. In verband met de toelaatbare modulatiediepte
moet dus de instelling op het draaggolfvermogen kleiner zijn dan
de maximaal af te geven energie. Daar het draaggolfvermogen de
reikwijdte bepaalt komen we dus tot de conclusie, dat dezelfde
zender, ingesteld voor telegrafie een grootere reikwijdte zal hebben,
dan ingesteld voor telefonie met een bepaalde modulatiediepte.
Wanneer in overeenstemming met de genoemde primaire
eischen het vermogen is vastgesteld, moet het systeem waarnaar
de zender zal worden gebouwd, worden vastgesteld. In de eerste
plaats zal dan gekozen moeten worden tusschen: a. zenders, waar
bij de antenne direct of door middel van een tusschenkring ge
koppeld is met een genereerende lamp, die voldoende energie kan
afgeven; of b. gestuurde zenders, waarbij de antenne via een of
meer h.f. versterkertrappen met de genereerende lamp is gekoppeld.
De keuze tusschen deze systemen is gemakkelijk, daar deze
in hoofdzaak wordt bepaald door de vraag hoe groot de antenneenergie moet zijn. Voor vermogens grooter dan 500 watt wordt
zeer zelden een andere dan een gestuurde zender gebruikt. Beneden
500 watt wordt het onder a. genoemde systeem nog wel gebruikt,
maar dan in hoofdzaak voor telegrafiedoeleinden of voor telefonie
waarbij niet zoo zeer op kwaliteit doch hoofdzakelijk op verstaan
baarheid wordt gelet. Voor omroepdoeleinden komt systeem a.,
ook al ligt het vermogen beneden de genoemde grens, practisch niet
in aanmerking in verband met de — in het desbetreffende hoofd
stuk aangeduide — bezwaren om een goede, voldoende modulatie
te krijgen. Voor antennevermogens grooter dan 500 watt komen,
zoowel voor telegrafie- als voor telefonie-doeleinden, vrijwel uit
sluitend gestuurde zenders in aanmerking.
De frequentie-constantheid. Een belangrijk punt bij het ont
werp van een zender is de vraag of de zender, eenmaal ingesteld
op een bepaalde frequentie, ook constant op die frequentie zal
blijven werken. Bij een genereerende lamp wordt de frequentie
van de opgewekte trilling niet alleen bepaald door de constanten
van de trillingskring, maar ook de lampconstanten zijn van in
vloed. De lampconstanten zijn op hun beurt weer afhankelijk van
de aangelegde spanningen. Wanneer een lamp oscilleert is de fre
quentie van de trilling constant, zoolang geen van de genoemde
grootheden verandert; dit is b.v. het geval bij een telegrafiezender
voor ongedempte golven, zoolang de sleutel gedrukt is. Gedurende
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het seinen hebben we telkens bij het begin en einde van een teeken
een overgangstoestand, waarbij de frequentie niet constant is, ten
minste wanneer geen speciale voorzorgen worden genomen. Bij
telefonie met een zender met een enkele, zelfgenereerende lamp
zijn er tijdens de modulatie steeds laagfrequente rooster- en plaat- .
spanningsveranderingen, die ook weer frequentieveranderingen
van de draaggolf tengevolge hebben. Naast de amplitudemodulatie
treedt in dit geval dus steeds frequentiemodulatie op m.a.w. aan
de voorwaarde voor frequentie-constantheid is niet voldaan.
Wanneer de zender met een oscilleerende lamp met kristalbesturing werd uitgerust, zou de frequentie-constantheid gewaar
borgd kunnen zijn. Dit is practisch niet uitvoerbaar voor zenders
van eenig vermogen, daar met kristalcontröle een vermogen van
niet meer dan ongeveer 5 watt kan worden geleverd.
Ook met het oog op frequentie-constantheid zijn gestuurde
zenders te prefereeren. De stuurlamp d.i. de oscilleerende lamp,
die de zender stuurt, kan zoodanig worden geschakeld, dat voor de
frequentie van de opgewekte trilling de grootst mogelijke waarborg
van constantheid bestaat. Zoo noodig — en dit is in de moderne
zenderbouw wel haast standaarduitvoering — kan de stuurlamp
worden ingericht met kristalcontróle. Maar ook zonder kristalbesturing is aan de eisch van frequentie-constantheid zeer nauw
keurig te voldoen. Dan moet de stuurlamp werken met constante
plaat- en roosterspanning en met constante belasting d.w.z. de
koppeling met de h.f. versterker moet zoodanig zijn, dat een terug
werking van de werkingsveranderingen in de versterker op de
stuurlamp uitgesloten is. Dit wordt bereikt door tusschen stuur
lamp en versterker een z.g. separator te bouwen d.i. een versterkerlamp, waarvan de negatieve roosterspanning zoo wordt gekozen,
dat de stuurlamp practisch alleen de verliezen in de roosterkring
van die lamp heeft te suppleeren. Verder moet die separator zoo
worden geschakeld — b.v. door gebruikmaking van een schermroosterlamp of door neutrodyniseeren — dat veranderingen in de
plaatkringbelasting van de separator niet kunnen terugwerken
op de roosterkring. Trouwens, dit laatste geldt algemeen voor alle
versterkertrappen van een gestuurde zender. Wordt er dan in een
van de versterkertrappen gemoduleerd of op een of andere wijze
geseind, dan kan de modulatie of het seinen niet van invloed zijn
op de constantheid van de frequentie van de door de stuurlamp
opgewekte trilling.
De onderdrukking van harmonischen. Wanneer een genereerende lamp wordt ingesteld op hoog rendement zullen steeds
harmonische trillingen optreden. Practisch komen we dus hierop
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neer dat we harmonischen op moeten wekken, willen we de bedrijfsonkosten niet onmogelijk hoog opjagen door met zeer slecht
rendement te werken. Nu is het aanwezig zijn van harmonischen
in een zender niet zoo erg, wanneer er maar voor wordt gewaakt,
dat die harmonischen niet worden uitgestraald.
Beschouwen we eerst weer de zender met éen zelfgenereerende
lamp. De eerste voorzorg voor onderdrukking van harmonischen,
die kan worden genomen is, dat een capacitieve koppeling tusschen
rooster- en plaatkring relatief minder harmonischen produceert
dan een inductieve koppeling. De tweede voorzorg is eveneens het
verkiezen van een capacitieve antennekoppeling boven een in
ductieve. Bij een inductiekoppt ling neemt immers de geïnduceerde
e.m.k. toe met de frequentie, bij een capacitieve koppeling af.
Ook kan tusschen de trillingskring van de lamp en de antennekring nog een tusschenkring worden geschakeld, afgestemd op de
grondtrilling, waardoor de kans op uitstraling van de harmonischen
nog kleiner wordt. Evenwel is de onderdrukking van de uitstraling
van harmonischen door de antenne bij een zender met éen genereerende lamp uiterst moeilijk.
Ook een gestuurde zender zal harmonischen opwekken. Het per
centage van deze harmonischen kan in de eerste plaats weer worden
onderdrukt door de koppeling tusschen de verschillende trappen
weer uit te voeren, zoodat de overdracht van harmonischen wordt
tegengegaan. Maar elke versterkertrap produceert weer opnieuw
harmonischen, omdat de instelling weer geschiedt op maximum
rendement. De instelling van de negatieve roosterspanning (door
roosterlek en condensator) is zoo, dat slechts gedurende een klein
deel van de periode plaatstroom door de lamp wordt genomen,
zoodat het overgroot*. deel vande geleverde energie door de trillings
kring wordt opgenomen. Dit kan niet anders tengevolge hebben dan
een zeer ongunstige vorm van de door de trillingskring opgenomen
stroom en dus zeer veel harmonischen. Door een gunstige koppeling
van de antenne met de zender — bij voorkeur weer capacitief —
kan de uitstraling van harmonischen voldoende worden onderdrukt.
In dit verband zijn nog opgemerkt, dat het bij de onderdrukking
van uitstraling van harmonischen vaak zeer gewenscht is de
antenne op eenige afstand van de zender op te richten. Daarmede
is de mogelijkheid, dat de antenne zal worden aangestooten door
een sterke harmonische van een van de versterkertrappen, veel
kleiner,zoo niet denkbeeldig geworden. Bovendien kan de voedingslijn tusschen zender en antenne dan zoodanig worden uitgevoerd,
b.v. door inbouwen van filters, die de harmonischen niet doorlaten,
dat het gevaar voor uitstraling van harmonischen uiterst klein is
geworden.
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De modulatie. 'Verschillende modulatiesystemen werden reeds
besproken, zoodat we ons hier zullen beperken tot enkele algemeenc
opmerkingen over de modulatie van een gestuurde zender. Bij een
gestuurde zender moet in een van de versterkertrappen worden
gemoduleerd. Hiervoor kan een van de eerste trappen worden
gekozen, zoodat slechts een betrekkelijk kleine energie behoeft te
worden gemoduleerd, en dus de l.f. versterkerinstallatie betrekke
lijk weinig energie behoeft te leveren. De volgende trappen van de
h.f. versterker moeten dan echter gemoduleerde trillingen ver
werken, zoodat ze op veel kleinere energieafgifte moeten worden
ingesteld, omdat bij modulatie de energie voldoende moet kunnen
toenemen. Het rendement van de versterker voor gemoduleerde
h.f. energie moet dus lager worden gesteld om voldoende waarborg
te hebben voor onvervormde modulatie. Dit heeft dan tevens het
voordeel dat de harmonischen relatief zwakker worden.
Wordt daarentegen pas in de laatste trap van de versterker
gemoduleerd, dan kunnen de andere trappen op maximaal rende
ment worden ingesteld. Maar de versterking van de laagfrequentenergie moet dan veel en veel grooter zijn.
Wanneer beide systemen, dus „modulatie bij kleine energie”
of „modulatie bij groote energie”, worden vergeleken wordt ge
vonden: ie. voor een bepaalde gemoduleerde antenneenergie zijn
beide systemen wat betreft oprichtings- en bedrijfskosten gelijk
waardig; 2e. wat de kwaliteit van de modulatie betreft zijn beide
systemen bij goed uitgevoerde zenders ook gelijkwaardig te achten;
3e. „modulatie bij kleine energie” geeft een grootere mogelijkheid
van onderdrukking van harmonischen.
Al deze punten in aanmerking nemende, vinden we dan tegen
woordig ook de neiging om omroepzenders uit te voeren als
kristalgestuurde zenders, uitgerust met modulatie bij kleine ener
gie, die de antenne over een voedingslijn voedt, waarbij dan de
grootst mogelijke voorzorgen voor onderdrukking van harmo
nischen in acht worden genomen.
<

Algemeene radiotechnische vraagstukken.
1. De roeiwedstrijd Oxford—Cambridge is door Daventry draad
loos verspreid. De wedstrijd werd gehouden op de Thames
tusschen Putney en Mortlake, afstand ca. 15 K.M. Te Savoy
Hill (Londen) was een distributiebord aanwezig. Ontwerp een
inrichting, waarmede deze draadlooze verspreiding mogelijk
was. De aankondigers moeten de booten van de roeiers volgen.
(Examen Radiotechnicus N. B. R. — Juni 1927).
2. Welke verschillende manieren zijn u bekend om de sterkte te
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

regelen bij een ontvangtoestel? Wat is uw oordeel over die
verschillende methoden? (Examen Radiotechnicus N. B. R.
— Dec. 1927).
Geef een schematische teekening van een zenderschema voor
15 tot 45 meter. Zet uiteen welke motieven u bij het samen
stellen hebben geleid en geef de grootte van spoelen en con
densatoren aan. (Examen RadiotechnicusN. B. R.—Dec. 1927).
Ontwerp een radiocentrale voor twee programma’s met speciale
versterkers voor een groot aantal luidsprekers. Er mag slechts
éen antenne worden gebruikt. (Examen Radiotechnicus
N. B. R. — Juni 1928).
Geef verschillende manieren van:
a. volumeregeling,
b. onderdrukking van genereeren in de h.f. versterker.,
c. terugkoppelingregeling,
d. het terughouden van h.f. trillingen uit de l.f. versterker.
(Examen Radiotechnicus N. B. R. — Jan. 1930).
Ontwerp een gevoelig en selectief ontvangtoestel voor ont
vangst van golven tusschen 2co en 2000 M., bestaande uit
1 trap h.f. versterking, detector en 1 trap l.f. versterking. De
l.f. versterker moet als balanstrap zijn uitgevoerd. De be
diening moet zoo eenvoudig mogelijk zijn. Het toestel moet
kunnen werken met plaatstroomapparaat en mag geen roosterbatterijen bevatten. Geef een schets van de opstelling van de
onderdeden en geef de electrische grootheden van de voor
naamste onderdeden in een principeschema aan. (Examen
Radiotechnicus N. B. R. — Jan. 1930).
Gegeven een zendschakeling, bestaande uit een oscillator.
Hoe kan deze schakeling op de eenvoudigste wijze worden
uitgebreid met een stuurlamp, zóo, dat de oorspronkelijke
oscillator hoogfrequentversterker wordt en een nieuwe oscil
lator als stuurlamp wordt voorgeschakeld? Geef schema’s.
(Examen Radiotechnicus N. B. R. — Juni 1930).
Een afgestemde kring bestaat uit een vaste condensator
(200 nf-iF) jen een variometer, waarvan de binnen- en buitenspeol in serie zijn geschakeld. Hiermede is een golfbereik
mogelijk van 400 tot 500 meter, waarbij de binnenspoel 1800
wordt gedraaid. De zelfinductie van de buitenspoel is 2 X die
der binnenspoel. Bereken de koppelfactor van de variometer
in de uiterste standen. (Examen Radiotechnicus N. B. R. —
Jan. 1931).
Antw.: k =0,235
De eindtrap van een kracht versterker voor een distributiecentrale bestaat uit een aantal parallel geschakelde lampen
van hetzelfde type.
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De effectieve spanningen tusschen rooster en gloeidraad
bedragen 15 volt; de anodespanning is 300 volt. Hoe groot
mag de versterkingsfactor ten hoogste zijn? Wanneer 500 luid
sprekers gevoed moeten worden elk met 10 milliwatt laagfrequentenergie, terwijl de impedantie van elk op 2000 ohm ge
steld kan worden, hoeveel lampen met steilheid 2 mA/V.
moeten dan parallel geschakeld worden? Hoe groot moet de
transformatieverhouding zijn van de uitgangstransformatör ?
(Examen Radiotechnicus P. B. N. A. — 1929).
Antw.: g < 6; n = iy; u = 2,1 : 1.
Toelichting: Uitgegaan wordt van de veronderstelling, dat
de karakteristiekkromming van beteekenis wordt bij — V{/
> 2/3 maal de' statische roosterruimte, zoodat g <
3 vQ
moet zijn. Voorts wordt aangenomen dat maximale energieafgifte plaats heeft bij Ru = 2 R(. (Dit is niet algemeen geldig,
zie hoofdstuk over versterkers). De afgegeven energie is dan ~
g. 5. Fr,2.
10. Beschrijf en verklaar de werking van een eenvoudige éenlampstelegrafiezender. De antenne wordt inductief gekoppeld
met de trillingskring. Door welke factoren wordt de antenneenergie bepaald? (Examen Radiotechnicus P. B. N. A. —
Ï930)11. Teeken een compleet schema van een telefoniezender, die als
volgt is ingericht:
De zendlamp (oscillator) is volgens het Hartley-schema (driepuntschakeling) geschakeld. De antenne is inductief met de
trillingskring gekoppeld. De modulatie geschiedt volgens de
smoorspoelmethode (plaat-modulatie). De modulatorlamp
wordt via een telefoonlijn geëxciteerd. De gloeistroombron
van de lampen is een accubatterij. De plaatstroomvoeding
wordt voorzien door een 3-fase gelijkrichter met 3 gelijkrichtlampen, waarvan de gloeidraden wisselstroom-gevoed zijn.
De afvlakking bestaat uit een smoorspoel en 2 condensatoren.
In het schema moeten de benoodigde meetinstrumenten
worden aangegeven, alsmede de netaansluiting voor de plaat
stroomvoeding en de koppeling van de telefoonlijn op de
modulatorlamp. (Examen Radiotechnicus P. B. N. A. —193°)-
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Uit enkele pcrs-bcoordeelingen:
Toen nog niet zoo heel lang geleden de eerste druk van dit boek verscheen, hebben wij met
veel genoegen daarvan gewag gemaakt. Want het boek van Roorda is voor hen, die al eenige
kennis van de radiotechniek bezitten, een zeer waardevol hulpmiddel bij hun verdere studie.
Over den tweeden druk kan ons oordeel niet anders dan nog gunstiger zijn. De schrijver heeft
de enkele bezwaren, die nog aan zijn eersten druk kleefden, zelf gevoeld en den tweeden druk
van zijn werk in een meer practische en logische volgorde opgestcld, terwijl enkele verouderde
zaken vervallen zijn en nieuwe zijn toegevoegd, zoodat het boek aan volledigheid gewonnen heeft.
Te roemen valt de buitengewone helderheid en de prettige wijze, waarop de schrijver zijn stof
behandelt, hetgeen wijst op een groote liefde voor het vak en bedrevenheid in het docceren.
Roorda heeft ons een goed bock gegeven en aan den uitgever komt de lof toe, dat de verzorging
Ir. Max Polak in „ Electra”
uitmuntend is.
Waar de eerste druk van deze vrijwel zelden falende vraagbaak in amatcurskringen een groote
populariteit geniet, twijfelen wij niet of ook deze nieuwe bewerking zal haar weg wel vinden.
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