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Persoordeel:
Het boek verschaft de lezer in
zicht in de steeds ingewikkelder
wordende ontvang techniek, op een
wijze, zoals alleen de amateur
Corver ons dat geven kan: inte
ressant, uitvoerig, practisch.
(Electro-Radio-Techniek.)
Tweede, bijgewerkte en belang
rijk aangevulde druk. 432 bldz.
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VOORWOORD
De hoogste vreugde en het grootste nut ervaart men van hetgeen
men wérkelijk leert begrijpen.
Studie, die enkel maar de africhting voor het afleggen van een
of ander examen ten doel heeft, dreigt vaak te veel droog geheugen
werk te worden. Indien het altijd mogelijk was, begrip en inzicht
in de stof te laten voorafgaan, zou verdere studie niet alleen meer
vreugde geven, maar ook meer nut afwerpen.
Dit boek is een poging om inzicht en belangstelling te wekken in
een aantal problemen, die in de radio-ontvangtechniek te pas komen,
de betekenis van voorkomende vaktermen te verklaren en het doel'
en het nut van velerlei berekeningen te doen aanvoelen. Het is een
poging om dit te doen op ongedwongen, gemakkelijk leesbare
wijze, maar niettemin zo, dat de eisen van juistheid en nauwkeurig
heid op de voorgrond blijven staan.
Naast de bevrediging van de weetgierigheid van de amateur
beoogt dit boek, zonder een leerboek voor enig bepaalde examen
te zijn, ook voor hen, die zich voorbereiden voor een vakstudie,
opwekking en steun te kunnen geven. In vergelijking met de eerste
druk is een aanzienlijke uitbreiding gegeven aan de behandelde stof.
Op vele plaatsen is gebruik gemaakt van metingsuitkomsten en
figuren, ontleend aan niet algemeen verkrijgbare publicaties van
Philips en Telefunken.
Een alfabetische woordenlijst, die verwijst naar de hoofdstukken,
waar woorden en begrippen worden verklaard, is aan de inhoud
toegevoegd, waardoor het boek aan sommigen de dienst ener kleine
encyclopaedie van radio-vaktermen zal kunnen bewijzen.
Het aanhangsel met kort samengevatte gegevens en handregels
is bij elkaar gebracht om amateur en technicus in de practijk
behulpzaam te zijn met dingen, die vaak gevraagd worden en
waarvan het prettig is, die even te kunnen naslaan.
Met ,,Radio door zelf doen” als handleiding voor beginnende
knutselaars, ,,Het Superheterodyneboek” voor zelfbouwers van
moderne omroepontvangers, vormt „Radio-ontvangtechniek" als
het ware een doorlopend geheel, waarvan elk deel intussen op zich
zelf compleet is.
I. CORVER.
Hilversum, 1949.
De voor deze 2de druk vervaardigde nieuwe figuren zijn getekend
door de heer D. H. Brouwer te Hilversum.
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HOOFDSTUK I
NOODZAKELIJKSTE GRONDBEGRIPPEN
Radio is voor de meeste mensen muziek en spraak, die men met
een min of meer geheimzinnig toestel „uit de lucht” opvangt en
met een luidspreker weergeeft.
Zodra men er iets meer van wil weten, komt daar al spoedig
heel wat voor kijken. Zelfs hij, die aan de hand van een bouw
schema een toestel in elkaar weet te zetten en verschillende typen
van versterkerbuizen en onderdelen weet te onderscheiden, zal toch
dikwijls moeite hebben als hij eens moet verklaren hoe dat alles
werkt. En als hij voor het geval komt te staan, dat hij zelf de
gewenste waarde voor een bepaald onderdeel moet berekenen, laat
zijn zuiver practisch verworven deskundigheid hem in de steek.
De vakman en zelfs de echte amateur wil daarom ook méér en
tracht op het „hoe” en „waarom” van het radiotoestel een diepere
en meer zelfstandige kijk te verkrijgen. Hij zal zich de moeite willen
getroosten om ook enig theoretisch inzicht te verwerven.
Daartoe is allereerst nodig, dat men enige zeer eenvoudige dingen
goed weet en geen ogenblik uit het oog verliest. Het zijn als het
ware toverspreuken, waarmee men zich de deuren opent tot de
voorhal der gehele electrotechniek. Zij zijn ook niet moeilijk te
onthouden, want het zijn strikt logische, natuurwettelijke feiten, die
— als men ze eenmaal weet «— haast vanzelf spreken.
In verband met hun gedrag tegenover de electriciteit onderscheidt
men de stoffen grofweg in geleiders en niet-geleiders of
isolatoren. De geleiders, hoofdzakelijk de metalen, kool, en
zuur of zouten bevattende vloeistoffen, vormen een gemakkelijke
weg voor de electriciteit. De isolatoren stelt men zich in het
algemeen voor als niet geleidend.
Zo absoluut is de scheiding in werkelijkheid niet.
De geleiders geleiden niet alle even goed; elke stof heeft een
voor haar soort karakteristieke weerstand; die soortelijke
weerstand ener stof is de weerstand van een stukje, dat 1 cm
lang is en 1 vierkante cm doorsnede heeft. De weerstand'van een
willekeurige draad of staaf is verder evenredig groter naar mate

l
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de lengte groter is en naar mate de doorsnede in vierk. cm kleiner is.
De isolatoren, dat zijn lucht en de meeste andere niet-metallische
stoffen als glas, porselein, bakeliet, zijn niet absoluut niet-geleidend,
maar bezitten soortelijke weerstanden, die billioenen malen groter
zijn dan van geleiders. Grote lengte en geringe doorsnede verhogen
ook weer het isolerend vermogen (weerstand) van isolatoren.
Wanneer men een electrische spanningsbron heeft
(lièhtnet, batterij, plaatstroom-apparaat) en daar een geleidende
keten op aansluit, die dus toch altijd weerstand zal bezitten,
ontstaat een stroom, welks grootte afhankelijk is van spanning
en weerstand.
1. Een hogere spanning doet in gelijke weerstand grotere stroom
ontstaan.
2. Een grotere weerstand van de geleiding zal bij gelijke span
ning een kleinere stroom doen optreden.

■ I

?r
i1

Spanningen meet men in volts met een voltmeter. Men duidt
ze aan met letters E, e, V of v (ook wel U of u).
Stromen meet men in ampères met een ampèremeter en duidt
ze aan met I of i.
Weerstanden drukt men uit in o h m s en duidt ze aan met R, r,
W of w.
De onder 1 en 2 omschreven afhankelijkheden zijn zuiver even
redig, zodat •—• als men E in volts, I in ampères en R in ohms
uitdrukt —- altijd I = E : R is. In formules, waar men E, I en R
aldus tegenkomt, is steeds het eenhedenstelsel van volts, ampères
en ohms gebruikt en de hier boven omschreven afhankelijkheden,
kortweg uitgedrukt in I = E : R, vormen de wet van Ohm.
Hieruit vallen nu direct nog enige dingen af te leiden.
3. Wanneer een stroom I vloeit door een weerstand R, bestaat
tussen de uiteinden van die weerstand een spanningsverschil
V = I X R. Aangezien dit spanningsverschil gericht is tegen de
richting der spanningsbron in, noemt men dit ook wel een tegenspanning, spanningsverlies of spanningsval,
die aan een weerstand optreedt. Is R de enige weerstand in de
keten, die op de spanningsbron E is aangesloten, dan wordt V = E.
Wordt de keten gevormd door een aantal in serie geschakelde
weerstanden, dan blijft aan één dier weerstanden R, het spannings
verschil V = I X R, maar dan is V kleiner dan E.

HOOFDSTUK I
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4. De weerstand R, die in een keten moet worden ingeschakeld
Dm bij een stroomverbruik I een spanningsverlies V te veroorzaken,
is R = V : I.
Het invoegen van een weerstand r in een reeds bestaande keten
van weerstand R zal de oorspronkelijk aanwezige stroom I doen
afnemen tot een kleinere waarde i. Twee weerstanden R en r i n
serie vormen een totaalweerstand R -{- r. Was dus de spanning
der spanningsbron E, dan was de stroom eerst I = E : R; na
invoeging van r wordt dit i = E : (R + r). Het spanningsverlies
aan r wordt nuV = rXi=:rXE: (R -}- r) —EX

R+r

5. Alle spanningsbronnen bezitten zelf al een zekere inwen
dige weerstand’Rj. Alleen bij een accu en bij het lichtnet is
die Rj zo gering, dat men die in normale gevallen mag verwaar
lozen. In gevallen, waar men er rekening mee moet houden, is die
R; te beschouwen als een weerstand, welke in serie komt te staan
met uitwendige weerstanden. Gaat men dus op een spanningsbron
met „open" spanning E een weerstand R aansluiten, dan
wordt de stroom niet = E : R, maar I = E : (R + Ri)- En evenals
in het hierboven behandelde geval, wordt de spanning V aan weerR
. De „klem”stand R nu: V = R X E : (Rj -f R) = E X

Ri + R

spanning V is dus altijd kleiner dan de „open” spanning E. Boven
dien wordt die klemspanning steeds kleiner, naar mate R
kleiner wordt genomen.
Dit is een geval, dat zich in sterke mate voordoet bij plaatstroomapparaten. De klemspanning daarvan is verre van constant. Naar
mate men er kleinere weerstanden op aansluit, dus er meer stroom
uit tracht te halen, daalt de spanning.
Bij- batterijen is dit in toenemende mate het geval, naar mate door
veroudering de inwendige weerstand toeneemt. Ook bij transfor
matoren op wisselstroomnetten doet het zich voor. Als een trans
formator gemaakt is om bijv. 5 ampère te geven bij 4 volt, kan men
zeker zijn, dat bij verbruik van slechts 1 ampère de spanning boven
4 volt stijgt. Hoeveel die stijging zal bedragen, hangt van de
constructie en draaddikte af en is dus niet in het algemeen te be
rekenen.
Al deze dingen behoren tot de eenvoudige en logische uitvloei
selen van de wet van Ohm. Daarom is het zo nodig, deze wet in al
haar gevolgen grondig te leren doorzién. Ten aanzien van gewone,

S ! ■

;
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z.g. Ohmsc weerstanden is de wet zowel voor wissel- als gelijk
stroom geldig.
Zoëven werd al iets gezegd over weerstanden in serie. In het
algemeen geldt voor een aantal weerstanden, die in serie zijn ge
schakeld:
R = rx + r2 + r3 + enz.
Wanneer een aantal weerstanden in serie zijn geschakeld, is de
stroom, die erdoor vloeit, in alle gelijk. Voor elk dezer weerstanden
geldt V = Ir. De spanningsverdeling over die weer
standen is dus zodanig, dat de spanningen aan de afzonderlijke
weerstanden evenredig zijn met hun waarden. Bij een spanningsdeler (potentiometer) staat de hoogste spanning over de
grootste weerstand.
Voor een aantal parallel geschakelde weerstanden vindt men:

i

-j- enz.
-!=—
+—
+—
R
rl
r2
r3
Hieruit volgt voor slechts twee parallel geschakelde weerstanden
R =

•
ti
:

rlr2

rl + r2

Dit is een kleinere waarde dan de kleinste van de twee.
Wanneer twee weerstanden parallel geschakeld staan op een
spanning E, is die spanning aan beide weerstanden dezelfde en
vindt men de stromen, die door elk der weerstanden vloeien, uit
ii = E : rj en i2 = E : r2

i •

De totale stroom is:
I — ii ■+ i2 — E:
En ix =

i2
i

*2

rl + r2
rl

ri + *2

rlr2

rl + r2

I

I

De stromen door twee parallel geschakelde weerstanden zijn du

HOOFDSTUK I
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omgekeerd evenredig met de waarden dier weerstanden. De
stroomverdeling is zodanig, dat de grootste stroom gaat
door de kleinste weerstand.
Deze eenvoudige dingen vormen mede de grondslag voor alle
schakelingen in radiotoestellen.

HOOFDSTUK II
RADIOTECHNIEK BEGINT BIJ DE ANTENNE

Men hoort wel eens beweren, dat de radiotechniek in de laatste
tijd zo is verfijnd en daardoor zo ingewikkeld is geworden, dat
het haast onmogelijk zou zijn, voor de niet speciaal geschoolde
niet-vakman, er ,,nog in te komen”. Zó erg is het evenwel niet.
Radio vormt een groot, zéér uitgebreid terrein van toegepaste
wetenschap. Maar de weg is gebaand en begaanbaar voor ieder,
die over wat geduld en volharding beschikt.
Volhardende begeerte naar meer en grondiger kennis dan die
van de doorsnee-toestelbezitter is nodig; en geduld... omdat men
niet alles in ééns kan bevatten en met het begin dient aan te
vangen.
Radio dan, is voor de meeste mensen muziek en spraak, die
men „uit de lucht” opvangt. Dat is niet volledig en ook niet zo
heel juist.
In de eerste plaats is er niet alleen radiotelefonie, maar
ook radiotelegrafie. En wat de radiotelefonie betreft, is
er niet alleen die, welke voor lering en vermaak door omroepzenders wordt uitgezonden, maar ook telefoni e-yer/ceer, bijv.
tussen Nederland en Indië en tussen vele andere, ver van elkaar
verwijderde delen der wereld. Radiotelegrafisch verkeer is het
oudste en vertegenwoordigt een reusachtig groot belang als ver
keersmiddel met schepen op zee, waarvoor het ’t eerst is gebruikt:
tegenwoordig ook met vliegtuigen in de lucht. De radiotelegrafie
dateert van omstreeks 1896 (Marconi’s proeven in Engeland)
radiotelefonie heeft zich pas na 1918 ernstig ontwikkeld.
In de tweede plaats moeten we even stilstaan bij de populaire
opvatting, dat radio tot ons komt door de lucht, want dat is.
natuurkundig gesproken, een ketterij. Ook wanneer zich tusser
zender en ontvanger een luchtledig bevond, zou het radiosignaal
overkomen, evengoed als het licht door een luchtledige ruimte""
passeert.
Wat is het dan eigenlijk, dat we met een antenne (vangdraac
zouden we kunnen zeggen) bij radio-ontvangst opvangen?

HOOFDSTUK II
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Evenals we bij het licht te maken hebben met trillingen, zo is
dit ook bij radio het geval. Licht en radio zijn beide electromagnetische trillingen en dus zeer nauw aan elkaar
verwant. Licht noemen wij die electromagnetische trillingen, waar
voor ons oog gevoelig is; hun trillingsgetal per seconde (frequen
tie) ligt tussen 750 billioen en 375 billioen. De electromagneti
sche trillingen, welke in het radioverkeer worden gebruikt, bezitten
de eigenschap, dat zij in een vangdraad wisselspanningen doen
ontstaan, terwijl zij trillingsgetallen per seconde bezitten van 300
millioen (of meer) tot ongeveer 15000.
Bij het geluid, dat óók een trilling is, kunnen we aantonen, dat
de lucht daarbij in trilling verkeert en dat de lucht daarbij de
trilling overdr'aagt, zodat de voortplanting van het geluid
inderdaad plaats heeft door de lucht.
Bij electromagnetische trillingen weten wij niet, wat eigenlijk
trilt; men heeft het bestaan der denkbeeldige stof aether aan
genomen, die aanwezig zou moeten zijn in alle overigens ledige
ruimten van het Heelal en die alle bekende stoffen zou door
dringen; die wereldaether zou dan voor de electromagnetische
trillingen als trillende tussenstof (medium) dienen. Röntgenstralen,
licht, warmte en radiostraling beschouwen we alle als aethertrillingen, of aethergolven. De voortplanting denken we ons
te geschieden door de aether.
Wat wij er zeker van weten, is de voortplantingssnel
heid dezer trillingen of golven in de aether. Die bedraagt, voor
alle electromagnetische trillingen het enorme cijfer van 300 millioen
meter per secunde. Als men bedenkt, dat de afstand Amsterdam—
Batavia meer dan 10.000 km bedraagt, dat is ruim J4 van de aard
omtrek, dan volgt hieruit, dat de radiogolven slechts iets meer dan
1/30 secunde nodig hebben om die afstand af te leggen.
Voortplantingssnelheid en trillingsgetal bepalen tezamen de
golflengte ener trilling. Bedraagt het trillingsgetal 750.000 per
secunde, zoals bij radiotrillingen voorkomt, dan is de eerste trilling
gedurende 1I750 000 secunde op weg voordat de tweede begint.
De afstand, in die tijd door het front der eerste trilling afgelegd,
bedraagt dan V750 000 van de voortplantingssnelheid en die afstand noemt men de golflengte. Derhalve is golflengte =
voortplantingssnelheid : trillingsgetal, dus voor radio- en licht
trillingen:
300 millioen
golflengte in meters =
frequentie

■
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Frequentie betekent n.1. het zelfde als trillingsgetal per
secunde. En om niet altijd dit „per secunde” er bij te moeten ver
melden, heeft men de naam van de grote ontdekker der electromagnetische trillingen, de Duitse hoogleraar Heinrich Hertz, aange
nomen als eenheid voor het trillingsgetal per secunde. Men spreekt
dus bijv. van een frequentie van 750.000 hertz, afgekort 750.000 Hz.
Evenals bij meters en grammen kan men ook het voorvoegsel kilo
gebruiken voor duizendtallen; 750.000 Hz is dus ook 750 kilohertz
= 750 kHzi).
Een trilling van grote golflengte bezit een lage frequentie, en
kleine golflengte komt overeen met hoge frequentie. Dit volgt uit
de hierboven aangegeven berekening van de golflengte. De straks
genoemde 300 millioen Hz en 15.000 Hz komen overeen met golf
lengten van resp. 1 meter en 20.000 meter. Tussen die uitersten ligt
het gebied, waarin het radioverkeer zich in hoofdzaak afspeelt;
experimenteel worden ook nog kortere golven gebezigd, beneden
1 meter. Het normale omroeptoestel behoeft echter in hoofdzaak
slechts te reageren op golflengten van 15 tot 50 m (20—6 MHz),
van 200 tot 550 m (1500—545 kHz) en van 1000 tot 2000 m
(300—150 kHz). Het bestrijkt dus slechts drie betrekkelijk kleine
gedeelten van het totale voor radioverkeer in gebruik zijnde golfgebied, zodat ook de amateur, die meer verlangt dan luisteren naar
omroep, aan het gewone omroeptoestel uit de handel niet voldoende
heeft.
Hier moge tevens erop gewezen worden, dat bijv. in Indië de
toestand geheel anders is dan bij ons. In verband met de heftige
luchtelectrische storingen, welke zich in de tropen op langere
golven voordoen, speelt de omroep zich daar af op golflengten van
50 tot 100 m (6—3 MHz), ten dele samenvallende met de golfbanden, welke internationaal voor gebruik zijn aangewezen aan de
zendende amateurs (omstreeks 80, 40, 20, 10 en 5 meter,
overeenkomende met 3.5, 7, 14, 28 en 56 MHz).
Wij zullen ons dan ook niet bepalen tot de gewone omroepontvangst alléén, maar het ontvang vraagstuk breder behandelen.
Intussen hebben wij nog niet het antwoord gevonden op de
*) Zo wordt 1 millioen Hz ook als 1 megahertz = 1 MHz aangeduid. Fran
sen, Engelsen en Amerikanen hebben deze zeer bruikbare aanduiding weer ver
laten en zijn teruggekeerd tot cycles per second, afgekort c/s, vertaald: perioden
per seconde.
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straks gestelde vraag wat het nu eigenlijk is, dat we met een antenne
opvangen?
De aether draagt van de zender naar de -ontvanger electromagnetische trillingen over. Aan de kant van de zender worden
die trillingen in de aether opgewekt door snel wisselende electrische
stromen te laten optreden in het als zendantenne werkende draden
stelsel (of stelsel van andere geleiders, want ook een metalen mast
of toren kan zelf als antenne dienen). Omgekeerd bezitten de door
de aether voortgeplante electromagnetische trillingen (aethergolven) de eigenschap, om in alle metalen geleiders, welke zij op
hun weg ontmoeten, weer electrische wisselspanningen op te
wekken, welke in die geleiders wisselstromen doen ontstaan.
Het antwoord op de gestelde vraag luidt dus: wij vangen de
radiotrillingen of radiogolven uit de aether op in de vorm van
wisselspanningen en wisselstromen in onze ontvangantenne.
Het bijzondere van een antenne in vergelijking met gewone
stroomkringen is, dat terwijl een gewone stroomkring meestal een
goed aanwijsbare gesloten keten vormt, zodat men zowel bij
wissel- als gelijkstroom de stroomloop vanuit een spanningsbron
kan volgen naar die spanningsbron terug, de antenne in het
algemeen een open keten is, bestaande uit een hoog in de lucht
doodlopende draad, die beneden aan een met aarde verbonden
apparaat is verbonden.
Later bespreken wij de voorstelling, die wij ons hiervan moeten
maken, nog wel nader. (Zie Hoofdstuk V).
Voor het ogenblik is het voldoende om te weten, dat het belang
rijkste voor een omroepantenne is, dat het vrije boveneinde, dat op
een werkelijk goede isolator moet doodlopen, zohoog mogelijk
boven huizen en bomen uitkomt. Al geeft een modern toestel ook
reeds ontvangst met een heel klein draadje, toch is de ontvangst
altijd het best met een antenne, die flink ,,vrij uitzicht” heeft. De
lengte doet er verder niet veel toe.
Of de antennedraad zelf blank draad is, of geïsoleerd draad, is
onverschillig. Het goed geleidende en bovendien stevige bronsdraad
(meer dan 1 mm dikte is zeker niet nodig) verdient de voorkeur
: en men neemt ook liefst blank draad omdat omspinningen in regen
en wind toch maar wegrotten. Dat koper- en bronsdraad in de open
\ lucht op de duur groenzwart oxydeert, kan geen kwaad. De oxydlaag beschermt de draad tegen verder invreten, in tegenstelling
met ijzerdraad, dat spoedig geheel wegroest. Ook voor het tuien

I
•*

%

i

18

HOOFDSTUK II

van palen is bronsdraad daarom op de duur het beste materiaal;
cn als het geoxydeerd is, niet eraan gaan poetsen! De antennedraad
moet niet alleen boven aan het vrije eind, maar op alle steunpunten
cn aan het punt der binnenvoering in huis op goede isolatoren
worden bevestigd, dus nergens anders dan door het toestel heen,
afleiding naar aarde hebben.
Dat in zulk een geïsoleerde, boven doodlopende draad geen
gelijkstroom zou kunnen lopen, die steeds in één richting moet
doorvloeien en daarom uitsluitend in een gesloten keten kan be
staan, ligt min of meer voor de hand. Stelt men zich daarentegen
wisselstroom voor als een voortdurend heen- en terugvloeien van
electrische ladingen, dan is het niet moeilijk, zich in te denken, dat
wisselstroom wél in een open keten kan bestaan.
Met deze „verklaring” van het feit, dat wij bij ontvangst van
electromagnetische golven uit de aether met wisselspanningen en
wisselstromen in de antenne te maken krijgen, moet men zich voor
lopig tevreden stellen.
Het is daarbij dan verder volkomen logisch, dat het opgewekte
aantal stroomwisselingen per seconde in de antenne en het aantal
trillingen per seconde in de aether zodanig overeenstemt, dat de
wisselspanningen gelijke frequentie krijgen als die van de aan
komende aethertrillingen.
Wij zullen dus in het ontvangtoestel te maken hebben met
wisselstromen van zeer hoge frequentie, liggende tussen 300 millioen hertz en 15.000 hertz.
Wisselstroom leveren ook de meeste electrische lichtnetten, maar
dan z.g. 50-periodige wisselstroom, hetgeen nog weer
een andere zegswijze is voor de aanduiding der frequentie; 50periodige wisselstroom is dus wisselstroom met een frequentie van
50 hertz. Wij noemen dit laagfrequente wissel
stroom, terwijl wij in de antenne van het ontvangtoestel zo hoge
frequenties krijgen, dat wij daar van hoogfrequente of
radiofrequente wisselstroom spreken.
De gehele radiotechniek wordt dan ook wel hoog f req u e n tietechniek genoemd.

HOOFDSTUK III
DETECTIE EN AFSTEMMING
Voor hen, die gaarne over het „wonder der radio" spreken, is
het misschien wat teleurstellend om te ervaren, dat wij maar snel
uit de aether afdalen tot het onderste eind onzer antenne om in
het ontvangtoestel doodgewone electrische stromen aan te treffen,
zij het dan ook wisselstromen van zeer hoge frequentie. Laat dit
evenwel tevens een geruststelling zijn, dat we in het gebied der
begrijpelijke dingen willen blijven. De nuchtere techniek zelf zal
nog wonderen genoeg blijken te bevatten.
In het algemeen zijn de stroomverschijnselen, welke ontstaan
onder invloed van de hoogfrequente spanningen, die door aan
komende aethergolven in de antenne worden opgewekt, het krach
tigst beneden in de antenne, wanneer deze geleidend is bevestigd
aan een goede aardverbinding. De voor de amateur
meest bereikbare goede aardverbindingen zijn meestal water- of
gasleiding. Soms zal men zich wel dienen te vergewissen of de
plaats op deze leidingen, waar men een klem aanbrengt om er de
aarddraad aan te vestigen, inderdaad in verbinding staat met de in
de grond liggende buizen. Zo dit niet het geval is, dient men onderbrekingsplaatsen met koperdraad te overbruggen. Draad van 0.5
a 1 mm is voldoende. Overigens levert ook een pompbuis gewoonlijk
een goede aardverbinding, of anders een koperen pijp, die men tot
het grondwater in de bodem slaat.
Voor het waarneembaar maken der hoogfrequente
trillingen komt een hoofdtelefoon of een luidspreker
in aanmerking, maar stroomtrillingen van zo hoge frequentie
zijn niet direct waarneembaar met deze hulpmid
delen. Een telefoon of luidspreker reageert niet op zo hoge
frequenties (kan zo snel niet trillen) en zelfs als zij dat deden, zou
er toch nog geen voor ons oor waarneembaar verschijnsel door
ontstaan.
Wil een telefoon reageren op een wisselstroom van bepaalde
frequentie, dan moet de telefoon in mechanische trilling kunnen
geraken in diezelfde frequentie, zodat de trilplaat (of de conus
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bij een luidspreker) de lucht ook in diezelfde frequentie in trilling
kan brengen, hetgeen wij waarnemen als een muzikale toon,
wanneer de frequentie binnen de grenzen van ons gehoor
ligt. dat is tussen ongeveer 30 hertz als minimum en 15.000 hertz
als maximum (enkele mensen horen nog hogere tonen). We hebben
dan een omzetting van wisselstroomtrillingen in mechanische trillin
gen van een membraan (trilplaat of conus) en daarna in lucht
(geluids-) trillingen, waarbij de frequentie steeds dezelfde blijft.
Maar om de uit een antenne ontvangen hoogfrequente trillingen,
die op zichzelf niet hoorbaar zijn, toch met het oor waarneembaar
te maken, is dus iets bijzonders nodig.
De hoogfrequente stroomtrillingen in de antenne hebben altijd
frequenties boven 15.000 hertz, en zoals opgemerkt, kunnen wij
die dus niet hoorbaar maken door bijv. in de antenne-aardleiding
eenvoudig een telefoon te schakelen. Voor hoorbare radio-ontvangst
is altijd de toepassing van een of andere vorm van detector
(verklikker) nodig, welks werking wij het best kunnen omschrijven
als g e 1 ij k r i c h t i n g.
Gelijkrichting betekent, dat men een inrichting gebruikt, die van
een wisselstroom slechts de stroomhelften in één richting door
laat, dus wél bijv. de positieve helften, maar niet de negatieve.
De overblijvende stroomstootjes, die alle één richting hebben,
kunnen door aanwezigheid van een condensator min of meer
opgezameld worden, zodat een gelijkstroom ontstaat, ter grootte
ongeveer van de gemiddelde waarde der uit de gelijkrichting over
gebleven hoogfrequente stootjes. Gelijkrichting (dus ook detectie)
levert daarom in de eerste plaats altijd een zekere gelijkstroom.
Nu geeft ook gelijkstroom geen hoorbaar verschijnsel in een
telefoon; wanneer evenwel in de hoogfrequente trilling, die men
gelijkricht, sterktevariaties aanwezig zijn, zullen ook variaties in
de sterkte van de gelijkstroom na de gelijkrichting optreden; die
variaties zullen, wanneer zij de vorm hebben van wisselverschijnselen in hoorbare frequentie, door de gelijkrichting of detectie hoor
baar kunnen worden in een weergever. Een hoogfrequente trilling
met sterktevariaties noemt men een gemoduleerde trilling.
Bij de normale systemen van radiotelefonie heeft men altijd te
maken met een hoogfrequente (radiofrequente) draaggolf,
terwijl de sterktevariaties in die draaggolf, die de modulatie
vormen, variaties zijn in lagere, hoorbare frequenties, die daarom
laagfrequent of audiofrequent worden genoemd. Men moet
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in het oog houden, dat alleen een gemoduleerde hoogfrequente
draaggolf door detectie iets hoorbaars oplevert en dat het ten slotte
enkel de m o d u 1 a t i e is, die hoorbaar wordt.
Als absoluut onmisbaar minimum aan hulpmiddelen om ontvangst
te kunnen verkrijgen, heeft men dus nodig: een antenne als vangdraad, een gelijkrichtende detector (onverschillig of dit een
kristaldetector, een diode of een gelijkrichtende versterkerbuis is) en een telefoon als weergever.
En inderdaad kan men ook werkelijk hiermede zonder er iets
aan toe te voegen, reeds ontvangst bewerkstelligen. Daartoe wordt
de detector dan tussen antenne en aardleiding geschakeld en de
telefoon parallel aan de detector.
Effectief is een ontvanginrichting als deze echter niet. Een kristal
detector geeft altijd maar zwakke signalen en bovendien zal men
met de aangegeven inrichting de signalen van verschillende zend
stations door elkaar horen. De op deze wijze gebruikte antenne
bezit toch maar heel weinig voorkeur voor enige bepaalde frequentie
(wordt aperiodisch genoemd). Men ontvangt om zo te zeggen
op alle golflengten tegelijk.
Het allerbelangrijkste bij de radio-ontvangst is juist, dat men
middelen gebruikt, waardoor afstemming mogelijk wordt op
één bepaalde frequentie (één bepaalde golflengte), zodat men uit
de vele, alle op verschillende golflengten werkende zenders, een
scherpe keuze kan doen. Keuze noemt men met een vreemd woord
selectie en de eigenschap van een toestel om een meer of minder
goede scheiding te geven tussen de uitzendingen van verschillende
zenders, heet selectiviteit of scheidingsscherpte.
De middelen, waarmede wij een toestel afstembaar kunnen
maken, zijn spoelen en condensatoren.
Wanneer men van geïsoleerd draad een spoel wikkelt van een
aantal windingen op een koker, verkrijgt de draad voor wissel
stromen een veel grotere schijnbare weerstand dan in recht uit
gestrekte toestand: de oorzaak daarvan ligt in een eigenschap,
die wij zelfinductie noemen; met dit woord wordt aange
duid, dat zodra wisselstroom door de spoel vloeit, een tegenspanning
wordt geïnduceerd, zich openbarende als een schijnbare extra
weerstand van de spoel. Dit verschijnsel is sterker naarmate de
frequentie van de wisselstroom hoger is. Voor wisselstroom van
50 hertz kan die schijnbare weerstandsverhoging dus voor kleine
zelfinducties nog onmerkbaar gering zijn, terwijl zij voor radio-
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frequenties van enige honderdduizenden hertz al zeer aanmerkelijk
wordt.
Voor gelijkstroom, die wij kunnen beschouwen als een stroom
met frequentie nul, blijft de weerstand van een draad gelijk, onver
schillig of men die tot een spoel oprolt of niet. De schijnbare
weerstand der zelfinductie is dus een speciale wisselstroomweerstand.
De benaming van de maat, waarin wij de zelfinductie uitdrukken,
is henry (millihenry — mH = 1000 henry; microhenry = pH =
henry). Daarbij is 1 henry de zelfinductie van een
1000000
keten, waarin door een stroom verandering van 1 ampère per seconde
een tegenspanning van 1 volt optreedt.
Een condensator, hetzij vast of
variabel, bestaat uit twee tegenover
elkaar gestelde platen, of platenstellen,
met lucht of enige andere, goed
isolerende stof er tussen. Zulk een
apparaat kan gelijkstroom uit een bat
terij totaal niet doorlaten, al nemen de
platen bij aansluiting aan een batterij
wel een zekere lading op (zeer kort
stondige ladingsstroom); is de ene plaat
eenmaal negatief geladen en de andere
positief, dan houden die tegengestelde,
• elkaar aantrekkende ladingen — indien
de condensator niet door een geleidende
weg is kortgesloten — elkander vast,
zodat het is alsof die ladingen zich
Fig. 1. Draaicondensator.
,,condenseren". De electrische grootte
van een condensator wordt capaci
teit (bevattingsvermogen) genoemd en de maat waarin- die
capaciteit wordt uitgedrukt, heet farad, (microfarad = pF =
1
F; micromicro farad
picofarad
HHF
millioen
1
= PF =
F). Hier is 1 farad de capaciteit van
millioen X millioen
een condensator, die door het opnemen ener lading van 1 coulomb
een spanning van 1 volt verkrijgt; de coulomb is de hoeveel
heid electriciteit, die bij een stroomsterkte van 1 ampère, per
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seconde door de doorsnede der leiding passeert. Aangezien bij
wisselstroom de ladingsrichting van een condensator telkens omkeert, neemt deze daarbij telkens op
nieuw ladingen op en aangezien wis
selstroom dus aldoor in- en uit- blijft
vloeien, verkrijgt men als effect,
dat wisselstroom schijnbaar wèl
door een condensator wordt door
rm
gelaten. . De condensator vormt
evenwel,
doordat
tijdens
elke
lading een tegenspanning optreedt,
c
ook een schijnbare weerstand voor
de wisselstroom, een weerstand, die Fig. 2 Afstembaar toestel met
kristaldetector. Men merke op,
groter is, naar mate de capaciteit dat de telefoon steeds aan de
kleiner is. In tegenstelling met een aardzijde der spoel verbonden
zelfinductie neemt voor een capaci moet zijn. De telefoon is capaciteit de wisselstroom weer- tief met ons lichaam verbonden,
stand af naar mate de frequentie dat zelf groote capaciteit tegen
over aarde bezit of er ten dele
hoger is. Een condensator kan dus mee in verbinding staat. Met de
voor wisselstroom van 50 hertz een telefoon aan de andere zijde der
zeer hoge weerstand vertegen spoel zou dit geluidsverlies ople
woordigen, terwijl hij voor radio veren, want als men de spoel aan
beide zijden ging aarden, zou het
frequenties maar zeer geringe weer toestel zelfs geheel „dood" zijn.
stand bezit.
Deze bijzondere soort van wisselstroomweerstanden van zelfinducties en capaciteiten, die verschillende waarden aannemen voor
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Fig. 3. Glijcontactspoel.
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verschillende frequenties, duidt men in het algemeen aan als
impedantie s. Een impedantie noemt men dus elk soort van
frequentie-afhankelijke wisselstroomweerstand.
Voor afstemdoeleinden hebben wij in het algemeen condensa
toren nodig, waarvan de capaciteit kan worden gevarieerd. Dit kan
geschieden door het ene stel platen meer of minder ver tussen de
platen van een ander, vast stel te draaien, dus met een z.g. draaicondensator als• afgebeeld in fig. 1.
Wij kunnen nu een opvang
inrichting maken, zoals sche
matisch voorgesteld in fig. 2,
waarbij een parallelschakeling
van een spoel en een draaicondensator is aangegeven met
een door de condensator heen
getekend pijltje. De detector
en telefoon kunnen op verschil
lende wijzen verbonden wor
den, zodat zij nu reageren op
de wisselspanningen, die aan
de spoel ontstaan. Om in te
zien hoe spoel en draaicondensator onze ontvanger nu enigs
zins selectief maken, kan het
Fig. 1 Variometer.
volgende dienen.
De spanning, die door de stromen in de antenne aan spoel en
condensator ontstaat, zal het grootst wezen en dus de ontvangst
het sterkst, als de impedantie van de parallelschakeling voor de
aankomende frequentie het grootst is. (Spanningsdeling over de
ingeschakelde impedantie en de overige antenne; bij spannings
deling — hoofdstuk I — treedt de hoogste spanning op aan d«
grootste weerstand). Nu hebben we een condensator leren kenne*
als een soort van wisselstroomweerstand, die voor zeer hog»
frequenties klein is. Zeer hoge frequenties vloeien dus eenvoudig
af door dé condensator. Omgekeerd heeft een zelfinductiespoe
geringe wisselstroomweerstand voor lage frequenties. Zeer lag
frequenties vloeien dus af door de spoel. Aanzienlijke spannin—
aan het samenstel kan nóch voor zeer hoge, noch voor zeer lag
frequenties ontstaan (voor de hoge is het capacitief, voor de lag^
inductief).
:
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Een zeer hoge totaalimpedantie bezit de parallelschakeling van
spoel en condensator evenwel voor die frequentie, waarvoor de
wisselstroomweerstanden der twee takken juist aan elkaar gelijk
zijn 1). Men noemt die toestand resonnantie en wel in dit
geval stroomresonnantie. De impedantie
der parallelschakeling van een spoel en
condensator voor de resonnantie-frequentie wordt ook blokkeringsweerstand genoemd.
Resonnantie wordt ingesteld door de
condensator eenvoudig te draaien tot men
het gewenste signaal het krachtigst hoort.
Voor de gewenste golflengte worden de
antennestromen dan het minst afgeleid en
voor het grootste deel door de gelijkrichtende detector en — voor zover de
door de
detector ze niet doorlaat
Fig. 5- Bedrading variotelefoon gezonden.
meter.
In het schema van fig. 2 is ook nog
een vaste condensator C aangegeven, in serie met detector en
telefoon. Die condensator is nodig om te zorgen, dat de spoel geen
kortsluiting vormt voor de telefoon. Daarbij maken wij nog weer
op andere wijze gebruik van het feit, dat een condensator voor de
hoge frequentie der draaggolf een geringe weerstand kan bezitten
en gelijktijdig voor de lage, hoorbare frequenties, die de detector
uit de gemoduleerde draaggolf afscheidt, een zeer hoge weerstand.
De capaciteit van C moet hier 500 a 1000 p|iF zijn.
Hoofdzaak is, dat de afstembare kring in ons kristaldetectortoestel volgens fig. 2 er een zekere mate van selectiviteit
aan verleent, die één frequentie bijzonder in het voordeel brengt
en andere opgevangen signalen, met andere frequenties, onwerkzaam maakt.
') Voor gewone ohmse weerstanden zou dit nooit waar kunnen zijn. Als men
die parallel schakelt, wordt het resultaat altijd, dat het samenstel een kleinere
weerstand heeft dan één der twee op zichzelf. Maar door het verschijnsel, dat
men phaseverschuiving noemt, heeft de wisselstroom in de condensatortak voortdurend de tegengestelde richting van die in de zelfinductietak en wordt
slechts het stroomverschil uit de antenne bijgeleverd. Daardoor leveren kleine
antennestromen reeds hoge spanningen aan spoel en condensator, hetgeen beteekent, dat de parallelschakeling hoge impedantie bezit voor de resonnantiefrequentie. (Zie nader Hst. IV).

m26
: :•

&

HOOFDSTUK III

De afstemming zou ook kunnen geschieden door de condensator
vast te laten en de spoel te variëren. Dat kan men doen door een
g 1 ij c o n t a c. t s p o e 1 te gebruiken (fig. 3) of een vario-

Fig. 6. Met glijcontactspoel verkrijgt
men nog eenvoudiger afstembaarheid
dan volgens fig. 2.

Fig. 7. Overeenkomstig schema
met variometer.

meter, bestaande uit twee met elkaar verbonden spoelen, die men
ten opzichte van elkaar kan draaien (fig. 4 en 5).
Een glijcontactspoel of variometer geeft ook zonder condensator
al een bepaalde afstemming, omdat de antenne zelf (antennedraad
tegenover aarde) een zekere capaciteit vertegenwoordigt en dus
als het ware al een vaste condensator parallel aan de spoel vormt.

-

HOOFDSTUK IV
WISSELSTROOM EN WISSELSTROOMWEERSTANDEN
De eenvoudigste vorm ener trillende beweging en ook van de
electrische trilling, die men wisselstroom noemt, laat zich voor
stellen door een z.g. sinuskromme, zoals afgebeeld in fig 8. Met het
a3

1.0
0.866

«2,

0.5- _ _ 3l

0

tl

T

Fig. 8.

voortschrijden van de tijd t nemen de uitwijkingen alf a2, a3 enz.
bepaalde waarden aan. Stelt men zich de duur ener volledige
periode van 0 tot T (waarna het gehele verschijnsel zich telkens
weer herhaalt) verdeeld voor in 360 graden, evenals een cirkel
omtrek, terwijl men de bij a3 bereikt wordende maximale uitwijking
(amplitude) door A voorstelt, dan is de bij het punt tx behorende
uitwijking a* gelijk aan A sin. h/x X 360°. In onze figuur is
0tx = 1/12 OT, dus de uitwijking ax = A sin. 30° =
A. Zo is elk
punt der kromme bepaald door de sinuswaarde van het bij dat punt
behorende punt op de tijdlijn.
Wisselstroommeters zijn zo geconstrueerd, dat zij op beide
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stroomrichtingen op gelijke wijze reageren, dus voor de richtingomkering ongevoelig zijn en zij zijn zo geijkt, dat effectieve waarden
worden aangewezen,
dat
zijn,
waarden,
waarbij
de
wissel
stroom in een ohmse
weerstand
dezelfde
hoeveelheid
warmte
ontwikkelt als een ge
CL
b
lijkstroom van nominaal
Fig. 9.
gelijk aantal ampères.
De effectieve waar
de van een sinusvormige wisselstroom met amplitude (topwaarde)
A is = A : \/2 = A : 1,414 = 0,707 A. Men noemt dit ook middel
bare waarde. Het is de wortel uit het gemiddelde van al de kwadra
ten der opeenvolgende uitwijkingen. (Engels: root-mean-square).
Een gelijkstroommeter kan geen wisselstroom aanwijzen, maar
indien door gelijkrichting een opeenvolging van bij elkaar aan
sluitende halve sinuskrommen ontstaat (dubbele gelijkrichting.
fig. 9a) reageert zulk een meter op het eenvoudige gemiddelde der
uitslagen.
De gemiddelde waarde van een sinusvormige wisselstroom, ge
meten over een halve periode, is 2/?tA. Dat is dus de waarde, die
in het geval van fig. 9a door een gelijkstroommeter wordt aan
gegeven !).
In het geval van enkele gelijkrichting loopt de door halve sinus
krommen voor te stellen stroom slechts gedurende de helft van de
tijd (fig. 9b). Een gelijkstroommeter geeft dan een waarde 1/jtA aan.
Dezelfde verhoudingen gelden voor spanningsmetingen.
Zuiver sinusvormige wisselstromen komen zelden of nooit voor. De meeste
trillingsbronnen leveren niet één enkelvoudige trilling, maar een grondfrequentic
met harmonischeri, waaronder men verstaat het dubbele, 3-voud, 4-voud. enz.
van de grondfrequentie. Het is gewoonte, de grondtrilling zelf als 1ste harmo
nische aan te duiden, het dubbele daarvan (het octaaf) als 2de harmonische enz.
Een aldus samengestelde trilling wijkt des te sterker van de sinusvorm af, naar
:
mate er meer. sterkere en hogere harmonischen deel van uitmaken.
De wiskundige Fourier heeft echter aangetoond, dat alle vormen van veran‘) De middelbare waarde is 1,111 maal groter dan de gemiddelde waarde.
Deze verhouding wordt wel de vormfactor" van sinusvormige wisselstroom ge
noemd.
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derende stromen, hoe ingewikkeld ook, indien de veranderingen als een periodiek
verschijnsel verlopen — dus bestaan uit een aaneenschakeling van Jelkens na
gelijke tijden zich herhalende, gelijke vormen — beschouwd kunnen worden als
een samenstelling van zuiver sinusvormig veranderende stromen, al dan
niet met een daaraan toegevoegde gelijkstroomcomponent. Op grond van deze
stelling of wet van Fourier verkrijgt al hetgeen omtrent zuiver sinusvormige
wisselstroom kan worden afgeleid, zijn meer algemene betekenis.

In het vorig hoofdstuk hebben wij phaseverschuiving genoemd
als de oorzaak van het zeer bijzondere verschijnsel, dat zich voor
doet, indien men een condensator parallel schakelt aan een spoel en
de wisselstroomweerstanden van condensator en spoel aan elkaar
gelijk zijn. Het resultaat is dan n.1., dat de schakeling een zeer hoge
impedantie (wisselstroomweerstand) vertoont voor de ene frequen
tie, waarvoor gelijkheid der wisselstroomweerstanden van de twee
afzonderlijke delen der schakeling is verkregen; het zou zelfs, indien
er spoelen en condensatoren zonder enige verliesweerstand be
stonden, een impedantie van oneindig grote waarde
worden.
Aangezien de meeste gevallen van afstemming in een radio
toestel hierop berusten en afstemming wel één der hoofdzaken is,
waarom het in de radiotechniek gaat, moeten wij wat nader stilstaan
bij hetgeen met ,,phaseverschuiving" wordt bedoeld.
Indien in een stroomkring een aantal verschillende weerstanden
in serie zijn geschakeld, zodat die weerstanden achtereenvolgens
alle door dezelfde stroom moeten worden doorlopen, veroorzaakt
de stroom aan elk der weerstanden een zekere spanningsval, die
volgens de wet van Ohm evenredig is met de waarden van weer
stand en stroom (V = I.R.).
In elke stroomkring, die enkel uit een serieschakeling van weer
standen bestaat, zonder parallelvertakkingen, is de stroom op elk
moment steeds in alle punten van de kring gelijk en gelijk gericht.
Dit geldt zowel voor veranderende stromen (wisselstromen) als
voor gelijkstroom. Zijn de weerstanden alle zuiver Ohmse weer
standen, dan is de stroom bovendien elk moment zuiver evenredig
met de momentele spanning der spanningsbron, die de stroom ver
oorzaakt. Aan elk der weerstanden in de keten kan men de daarin
optredende spanningsval meten, indien men een spanningsmeter
met oneindig, hoge weerstand gebruikt. De som van al de spanningsvallen is gelijk aan de spanning der spanningsbron. De richting
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der als spanningsval aan de afzonderlijke weerstanden meetbc
spanningen is tegengesteld aan de richting der spanningsbron. E
is de reden waarom men ook van tegenspanningen spreekt. Aa
gezien het totaal dier tegenspanningen gelijk is aan de spanni:
der spanningsbron, kan men zeggen, dat door het optreden v,
de stroom spannings-evenwicht in de keten ontstaat. Zonder <
spanningsevenwicht zou de stroom een andere waarde aanneme
Heeft men met wisselstroom te doen, dan bereikt in een ket
van zuiver Ohmse weerstanden de stroom telkens zijn maxirai
waarden op dezelfde momenten, waarop ook de wisselspanning
overeenkomstige richting maximaal is. Dit drukt men uit door
zeggen, dat de stroom in phase verkeert met de aangelegde spa
ning.

Wij willen nu nagaan hoe de verhoudingen zijn, indien zich
de keten een condensator bevindt. Zolang de condensator ge
lading heeft opgenomen, heerst daaraan geen spanning. Vloeit
één der richtingen van de wisselstroom een ladingsstroom in
condensator, dan ontstaat als gevolg van de lading een tegenspa
ning, die haar maximum bereikt op het ogenblik, dat de conde
sator tot het onder de gegeven omstandigheden bereikbc
maximum is geladen. Dit betekent, dat de ladingsstroom zal hebb
opgehouden als de tegenspanning haar maximum bereikt. ]
tegenspanning aan de condensator is dus niet in phase met
stroom; integendeel valt maximum tegenspanning samen met ]
passeren van de stroom door de nulwaarde en het toevloeien v
de stroom heeft plaats vóórdat de tegenspanning haar maxim
bereikt.
Het spanningsevenwicht in de keten, dat door de stroom m
ontstaan, is nu slechts mogelijk, wanneer de stroom veroorzaker:
spanningen van de spanningsbron juist tegengesteld zijn aan
optredende tegenspanningen. De maxima der stroomveroorzake*
spanning moeten dus ook telkens na het ophouden van de da
mee overeenkomstige stroomrichting optreden, zodat de strocz
richting voorafgaat aan het overeenkomstige spanningsmaxim
Men drukt dit uit door te zeggen, dat tussen stroom en spanm
aan een condensator een phaseverschil of phaseverschuiving
staat, waarbij de stroom voorijlend is. (Men kan ook zeggen =
spanning naijlend).
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Beschouwen wij de krommen van fig. 10, die het verloop van
stroom en spanning aan een condensator aangeven, dan zien we,
dat het vóórijlen van de stroom precies 34 periode bedraagt, het
geen — wanneer men de periode als een cyclus van 360 cirkelgraden
opvat — ook als een phaseverschuiving van 90° of van J471 kan
worden aangeduid !).
Aan een condensator in een wisselstroomcircuit is altijd een
spanning
werkzaam,
die 90° in phase achter
STBOOM
is bij de stroom (dit is
\T
uit de aard der zaak
hetzelfde als wanneer
men zegt, dat de
TEGEMSP
stroom 90° vóórijlt).
«OM C
Willen wij ook het
verloop bij een zelf«nn TEiCGGCit
inductie nagaan, dan
sptmniMG
moeten we vooropstel
len, dat een constant
blijvende stroom geen
inductieverschijnselen doet ontstaan, maar dat inductiespanningen.
hun maximum bereiken, wanneer de stroom zijn grootste mate van
verandering ondergaat; terwijl de inductiespanningen de verande
ring tegenwerken.
Een wisselstroom ondergaat zijn kleinste mate van verandering
wanneer hij door het maximum passeert, want hij blijft dan een
ondeelbaar ogenblik constant; de tegenspanning aan een zelfinductie is dan nul. De grootste stioomverandering heeft plaats als
de stroom door nul gaat (de stroomkromme is daar het steilst).
Maximale tegenspanning valt dus samen met nuldoorgang van de
stroom. Dat is gelijk aan hetgeen wij bij een condensator vonden,
maar bij de condensator werjkte de tegenspanning op het ogenblik

I
I

‘) Zoals men weet, is de omtrek van een cirkel met straal R gelijk aan 2jtR,
waarin
het getal 3,M 16 voorstelt. Nu noemt men de hoek, die overspannen
wordt door een cirkelboog, die gelijk is aan R, een hoek ter grootte van 1 radiaal.
Dan meet men de hoek dus in de maat, die radiaal wordt genoemd, in plaats van
in graden. (1 radiaal = 57,2958 graden). Zo wordt 180° dus gelijk aan jt radialen,
90° = Mn radialen, 45° = J4jZ radialen. Gewoonlijk zegt men kortweg 180° =
jv, 90° =
enz.

I

.

ï
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van haar maximum de te voren geheerst hebbende stroom richting
tegen, terwijl bij een zelfinductie de verandering der richting wordt
tegengewerkt. Dit betekent, zoals men uit een vergelijking der
krommen van fig. 11 met die van fig. 10 kan zien, dat op overeen
komstige momenten de aan een zelfinductie optredende tegenspanning juist tegengesteld is aan die van een condensator.
In verband met het spanningsevenwicht, dat door de stroom in
een keten moet ont
staan, moet nu ook de
STROOM
stroomveroorzakende
spanning juist tegen
gesteld zijn aan die
bij de condensator.
TEGENSP
Aan een zelfinductie
AAN L
vindt men dus, dat
een stroom optreedt,
die 34 periode na-ijlt
«AH TE UGGCK
bij de spanning.
SPANNING
De hier geschetste phaseverhoudingen bestaan niet
op het eerste moment na de
inschakeling, zij treden op zodra de stroom z.g. „stationnair" is geworden. Voor
alle verschijnselen, die langer dan een ondeelbaar klein ogenblik ener seconde
duren, geldt deze stationnaire (blijvende) toestand. Met hetgeen direct na een
inschakeling gebeurt, behoeven wij ons dus in het algemeen niet bezig te houden.
Dat is ingewikkelder, maar veelal zonder practisch belang.
Met behulp van de thans vastgestelde inzichten is het gemak
kelijk om na te gaan wat er gebeurt bij parallelschakeling van een
spoel en een condensator. Aan beide treedt dan dezelfde stroom
veroorzakende spanning op, maar de stroom door de condensator
ijlt 34 periode voor en die door de zelfinductie 34 periode na. De
stroom aan de condensator is daardoor elk moment precies tegen
gesteld aan die door de zelfinductie.
Zijn nu de wisselstroomweerstanden voor de frequentie van de
stroomveroorzakende wisselspanning juist aan elkaar gelijk, dan
zijn ook de tegengesteld gerichte stromen Ic en IL in fig. 12 aan
elkaar gelijk. Dan wordt door de aangelegde spanning wel een
rondgaande stroom in condensator en zelfinductie veroor
zaakt, maar géén doorgaande stroom van a naar b. Voor de span-

\
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ning E is het dus alsof de weerstand tussen a en b oneindig groot
was.
Bezit de spoel — zoals practisch altijd het geval is — behalve
zelfinductie ook Ohmse weerstand, dan is de phaseverschuiving
intussen niet meer precies
periode, zodat de stromen niet meer
precies tegengesteld worden; hun verschil treedt dan als
doorgaande stroom van a naar b op, zodat de impedantie tussen
a en b wel groot blijft, maar niet oneindig hoog wordt.
Een ander merkwaardig resonantiegeval treedt op bij serie3
er
E

E

V

5 Eu
5

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

schakeling van spoel en condensator. Onder invloed der spanning
E (fig. 13) worden C en L beiden doorlopen door dezelfde stroom
}. De tegenspanningen aan spoel en condensator worden nu even
wel tegengesteld en als er geen Ohmse weerstand in de keten was,
zou bij gelijkheid der twee wisselstroomweerstanden hun gezamen
lijke tegenspanning steeds nul blijven, hoe groot J ook werd en
dan zou dus geen spanningsevenwicht ontstaan, maar J tot oneindig
grote waarde aangroeien, omdat de schijnweerstand van de serieschakeling nul zou wezen.
In werkelijkheid is er altijd enige Ohmse weerstand, zodat deze
de stroom begrenst. Die Ohmse weerstand vormt in het resonantie
geval de enige impedantie voor de wisselstroom en er is dan geen
phaseverschuiving tussen de spanning E en de stroom J.
Hoe men zich moet voorstellen hetgeen bijv. bij de serieschakeling
van een spoel en Ohmse weerstand gebeurt, wordt met behulp der
figuren 14 en 15 toegelicht. De stroom J doorloopt zowel de weer
stand R als de zelfinductie L. De tegenspanning aan R is in phase
met de stroom; de tegenspanning aan L is ]/^ periode vóór de
stroom. Om spanningsevenwicht in de keten te doen ontstaan, moet
dus aan R een spanning ER zijn aangelegd (fig. 15) en aan L
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een spanning EL, elk daarvan de betreffende tegenspanning com
penserende. Welke nu de werkzame spanning E moet zijn om
gelijktijdig die onderling in phase verschillende spanningen op te
leveren, vindt men door de
in fig. 15 uitgevoerde grafi
sche optelling der krommen
3
Er en El, die tezamen E
opleveren. Door de aan
wezigheid van L is dat een
Er spanning, die weer vóór is
bij de stroom, maar door de
aanwezigheid van R minder
El vóór dan de volle j/^penode.
Evenzo vindt men, dat bij
de serieschakeling van een
condensator en een weer
stand de stroom vóórijlend
e
blijft, maar ook minder dan
i
de volle
periode.
Enige belangrijke alge
Fig. 15.
braïsche uitdrukkingen, die
het bovenstaande aanvullen, volgen hier nog.
IMPEDANTIES VAN COMBINATIES VAN L, C. en r.

1.

De wisselstroomweerstand ener spoel van L henry voor een frequentie van
f hertz bedraagt 2 n f L ohm = co L ohm.
1
1
Condensator van C farad
ohm = —— ohm.
o)C
2»fC
De o), die men bij wijze van afkorting schrijft voor 2;if, wordt c i r k e 1frequentie genoemd.
Spoel met condensator in serie = coL----- ohm *)•
coC

w

f-'

‘) Wanneer L en C gelijktijdig in een kring voorkomen, moet men er rekening
mee houden, dat zij in verschillende zin phaseverschuiving tussen stroom en
spanning veroorzaken. Worden zij in serie door eenzelfde stroom doorlopen, dan
is de spanning aan de L % periode vóór bij de stroom, terwijl de spanning aan de
C
periode achter is bij de stroom. De spanningen zijn dan elk ogenblik juist
tegengesteld en men brengt dit in rekening door de capacitieve impedantie als
negatief te beschouwen ten opzichte van de inductieve impedantie._________
Ook dat de impedantie van r en L in serie niet r + <oL is, maar \/ r2 + co2L2
hangt met die phaseverschuiving samen.
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Spoel met weerstand r in serie = l/r2 + or’L2 Q.
Condensator met weerstand r in serie

1
Ü.
= ]/r2 + ——
ro2C2

Spoel met weerstand r en condensator C in serie = |' r2 +

r

Vi2+ «2L2

r2

1 + w2L2

1
—zr. wL
Spoel met condensator parallel =

1

r

rwL

Spoel met weerstand parallel =

4-

ö)C

Q=

wL — —zr

wL
1 - «2CL

toC

Spoel met weerstand r in serie en condensator parallel =
1

-7tI/|2 + «2L2
cdG

l/r2 + co2L2
l/w2C2rH(l-«2CU2

12 =

|/r2+(“L-4f

Indien, zoals practisch steeds het geval is, r zeer klein blijft tegenover coL,
mag men voor de impedantie van de parallelkring ook schrijven
L

1

C ,/

1

“L~Z3c

)'

In al deze uitdrukkingen moet L worden uitgedrukt in henry en C in farad.

RESONANTIE

Men zal aan de hand van het bovenstaande gemakkelijk kunnen inzien, dat voor
een uit L, r en C samengestelde s e r i e k e t e n, als coL = —is, zodat de fre
coC
1 ----- (formule van
quentie is bepaald door co- = —, dus door f =
V-»L/
2.t \/ CR
Thomson):
a. alleen de ohmsc weerstand r overblijft, waardoor een wisselstroom van
deze frequentie in phase verkeert met de spanning:
b. de stroom door de keten maximaal wordt.
Men noemt deze frequentie, waarvoor geen phaseverschuiving optreedt, de r esonantiefrequentie.

-
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Voor een uit L, r en C samengestelde parallelkring volgt uit de hier
boven gegeven impedantie-uitdrukkingen, dat bij benadering (als r zeer klein is
in vergelijking met coL) eveneens voor co2 =
de impedantie tot een zuiver
■CL
ohrase -waarde nadert, n.1. -^,dic hier een maximum is. (blokkering sCr
weerstand voor doorgaande stroom). Bij benadering geldt dus voor de resonantiefrequentie van de parallelkring dezelfde uitdrukking als voor de serieketen,
maar de doorgaande stroom door de keten wordt in dit geval minimaal.
Berekent men een en ander zonder gebruik te maken van enige benadering,
dan blijken voor de parallelkring de volgende waarden te gelden:
r2
1. de resonantiefrequentie is te vinden uit co2 = p— ---------en wordt dus
L2
iets lager naar mate de weerstand groter is: de impedantie van de kring voor
deze frequentie is inderdaad
*
2. de frequentie, waarvoor de stroom werkelijk minimaal wordt, is bepaald
2 r2
1
„
+ ——: dit is een iets hogere frequentie dan de
C2L2
L:1C
resonantiefrequentie en de impedantie van de kring voor deze frequentie is iets
,
L
groter dan ——
Cr
/
Voor de parallelkring valt nog een derde bijzondere frequentie aan te wijzen, n.1.
door co2 =

-£+y

3. de eigenfrequentie, dat is die, waarin een aan zichzelf overgelater
1
r2
kring zal uitslingeren; daarvoor vindt men en2 =
de eigentrilling i,
een gedempte trilling met een dempingsfactor

Dit betekent, dat d*

amplitude van zulk een trilling in de tijd van 1 seconde afneemt in een verhou
ding, die is bepaald door het getal e tot de macht zrr~' (^et 9et£d e *s de basis
der natuurlijke logarithmen = 2,71828).
\
^^
De afwijkingen dezer drie frequenties van die volgens de formule van Thomson
zijn voor de in de gewone ontvangtechniek gebezigde kringen zo gering, dat men
voor al deze drie gevallen co2 =
mag aannemen en de blckkerinasweerstand =
üL
L
Cr*
Uit de uitdrukking voor de eigenfrequentie volgt, dat deze onbestaanbaar
wordt, dus de keten waarlijk aperiodisch, indien r> 2 1/
1
' ^
Uit co2 =
volgt voor de golflengte A in meters, als C in jxjxF en L in jxH
LU

wordt uitgedrukt, A = 1,885 |/CL.

t
■

}
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SERIE EN PARALLELSCHAKELING VAN L en C.
Totale zelfinductie van niet-gekoppelde spoelen Lx, L2 enz. in serie = Ltot —
Li + Ls + enz.
1
1
1
Zelfinductie van spoelen Li, L2, enz. parallel = Ltot; dan is —---- = ~z— + ~y~
Ltot

Li

l2

enz.
Li La
Li +L2
Totale capaciteit van condensatoren Ci, C2 enz. in serie = Ctot; dan is
I
1
C.m-Q +Q+enZ’
C C2
Voor twee condensatoren in serie Ctot = z;—!—zr

)

Voor twee spoelen parallel, Ltot =

-+■ C2

Capaciteit van condensatoren Ci, C2, enz. parallel = Ctot = CL + C2 + enz.

GEKOPPELDE SPOELEN (VARIOMETER).
\

De wederzijdse inductie M tussen twee spoelen Li en L2 met koppelingsfactor k
(altijd kleiner dan 1) is:
M = k |/ LiL2
De zelfinductie L van de twee in serie geschakelde, gekoppelde spoelen (vario
meter) kan door omkering van één der twee gevarieerd worden
van Li “}~ La 4- 2 M tot Lj -}- La — 2 M.

/
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NADERE BESCHOUWING OVER DE ANTENNE
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In hoofdstuk II hebben wij voor de antenne, de aanduiding
„open keten" gebruikt, omdat het een doodlopende draad is.
Beschouwen wij echter de antenne als de ene „plaat” van een
condensator, waarbij de gehele aardbol als de andere plaat fungeert,
dan vormt deze condensator (de antenne-capaciteit) voor hoge
frequenties een wisselstroomweerstand van slechts enige honderden
of hoogstens enige duizenden ohms. Daaruit volgt, dat de z.g.
„open keten" voor hoogfrequente wisselstromen niet als „open”,
maar eigenlijk als door de capaciteit „gesloten" is te beschouwen.
Iets bijzonders is er hoogstens aan de door de antenne gevormde
capaciteit, doordat dit een over de gehele draad verdeelde capaciteit
is. In tegenstelling daarmee noemt men een gewone condensator,
die capaciteit aanbrengt op één bepaald punt in een keten, wel
een geconcentreerde capaciteit.
Zo vormt een spoel een geconcentreerde zelfinductie, maar bezit
elke gestrekte geleidingsdraad ook altijd al enige verdeelde zelf• inductie. Dat geldt dus eveneens voor de antenne, maar deze zelf
inductie is zo klein, dat de inductieve wisselstroomweerstand voor
lange- en middengolven verwaarloosbaar gering is. Daarom kan de
antenne in vele gevallen enkel als een capaciteit worden beschouwd,
met een waarde van 50 a 500 ppF, afhankelijk van de grootte.
Voor korte en ultrakorte golven is deze beschouwing niet juist
meer, omdat de inductieve weerstand daarvoor van meer betekenis
wordt en resonantie-verschijnselen gaan optreden. Een geaarde
antenne vertoont resonantie voor een golflengte, die 4 X de lengte
heeft van de antennedraad. Voor lange golven is een kleine antenne
min of meer als aperiodisch (zonder afstemming) te beschouwen.
Wij willen nu iets nader ingaan op het opvangend vermogen der
antenne.
De door de aether zich voortplantende radiogolven hebben wij
te beschouwen als bestaande uit in wisselwerking met elkaar ver
kerende electrische en magnetische „velden".
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Het gebied rondom een magneet, waar de magnetische kracht
haar werking vertoont, noemen wij het veld van die magneet en
het gebied rondom een electrisch geladen geleider, waar deze
spanningen veroorzaakt, noemen wij het electrisch veld van de
geleider. Als hulpmiddel om ons de werkingen op afstand van
magneten en van electrische ladingen enigszins voor te stellen,
denken wij ons magnetische en electrische „krachtlijnen” in de
velden.
•
Een bewegend of veranderend magnetisch veld doet ook
electrische krachtlijnen ontstaan en bewegende e 1 e c t r i s c h e ladingen geven aanleiding tot het ontstaan van magne
tische krachtlijnen. Bij zich voortplantende
aethergolven hebben de electrische en mag
a
netische krachtlijnen zich losgemaakt van de
T
oorspronkelijke ontstaansbron (in ons geval
de antenne van een radiozender). Door de
i
h
wisselwerking tussen de electrische en mag Ci!
netische velden is het bij het normale golf
verschijnsel hetzelfde, of wij de uitwerking
b
van de electrische, dan wel van de magne
tische krachtlijnen nagaan. In de meeste
gevallen is het bij radiogolven het eenvou
Fig. 16
digst, van de electrische krachtlijnen uit te
gaan.
De electrische veldsterkte kunnen wij dan aanduiden en meten
als een bepaalde spanning in volts per meter hoogte boven de als
geleidend te beschouwen aardbodem. Ter plaatse, waar een zender
sterk wordt ontvangen, kan de veldsterkte enige tientallen millivolts
per meter bedragen. Zeer zwakke ontvangst is met gevoelige toe
stellen nog mogelijk bij veldsterkten van enkele microvolts per
meter.
Beschouwen wij nu een loodrechte antennedraad ab, zoals aan
gegeven in fig. 16, die vrij hangt, maar tussen b en het aardpunt c
aan een toestel aangesloten zou moeten worden, dan kunnen we
op de. volgende wijze tot een denkbeeld geraken omtrent de span
ning, die deze antenne maximaal aan een toestel zal kunnen af
geven.
Wij gaan van de onderstelling uit, dat de hoogte h (in meters)
klein is in vergelijking met
der te ontvangen golflengte. Voor
lange- en middengolven is dat zeker het geval; bij ontvangst van
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korte golven wordt de toestand minder overzichtelijk, want indien
h = 34 golflengte, komt de draad, zo die met aarde wordt ver
bonden, in afstemming met de golflengte en naar mate de ont
vangen golven dan wat meer'of minder de afstemming of harmonischen daarvan naderen, doen zich voor enkele golflengten veel
gunstiger of veel ongunstiger verhoudingen voor. In het geval van
de antenne, die klein is in verhouding tot 34 golflengte, hebben
we reeds geconstateerd, dat die vrijwel uitsluitend als een capaciteit
tegenover aarde kan worden opgevat. Die
capaciteit kunnen wij ons gelijkelijk verdeeld
_Cl
voorstellen over twee denkbeeldige conden
satoren Cx en Co van de beide uiteinden
tegenover aarde. Geheel juist is die voor, stelling niet, aangezien wij met een over de
draad verdeelde capaciteit hebben te
maken, die naar boven toe per eenheid van
lengte kleiner wordt, maar voor een niet zéér
-L hoge antenne is de fout niet groot. Is nu de
'//// veldsterkte E volts per meter, dan ontstaat
aan de draad een spanning hE volts, die zich
Fig. 17
verdeelt over Cx en C2. Tussen b en c kan
dus hoogstens — als Cx en Co gelijk zijn — een spanning
%hE ter beschikking komen. Daarom noemt men l/2h. de effectieve
hoogte der antenne.
Hoe de draad tussen a en b verloopt, doet er voor de effectieve
hoogte niets toe; ook in fig. 17 blijft
de effectieve hoogte; de
grotere draadlengte tussen a en b kan enkel nadeel opleveren, aan
gezien de verliesweerstand groter wordt.
Staan de electrische krachtlijnen in het veld van de aankomende
golf inderdaad precies loodrecht op het aardoppervlak (men noemt
dit een verticaal gepolariseerde golf) dan kan ook een horizontaal
gedeelte aan de top der antenne de totale spanning aan de draad
niet groter maken dan hE. Toch wordt de effectieve hoogte wèl
groter, want het horizontaal gedeelte doet de topcapaciteit Cx
groter worden; de wisselstroomweerstand van Co wordt dan hoger
dan die van Cx en de spanningsverdeling brengt dus het grootste
deel der spanning op C2. Een antenne met grote topcapaciteit
(antenne met lage impedantie) kan dus bij gelijke hoogte hogere
spanningen leveren. Bij antennes,’welker bovenste gedeelte uit 2, 3
of méér draden bestaat, is dit nog in sterkere mate het geval. Ver-

HOOFDSTUK V

41

geleken bij een één-draadsantenne is de demping van zulke zender
netten echter groter en de afstembaarheid dus minder scherp.
Zeer vaak komt het voor, dat de krachtlijnen in een aankomend
zenderveld niet precies loodrecht staan. De snelheid van voort
planting langs de halfgeleidende bodem, waarin verliezen optreden,
is altijd wat kleiner dan in de vrije bovenlucht en de krachtlijnen
hebben dus de neiging om in de richting van voortplanting voor
over te gaan hellen. Fig. 18 laat zien, hoe de h ener antenne met
horizontaal gedeelte voor ontvangst van zulke velden uit één
richting groter kan worden dan ab, terwijl dan bovendien ten ge-
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Fig. 18.

H
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Fig. 19.

volge van de pas besproken grote topcapaciteit méér dan 3^hE
tussen b en c zal staan. Dit is een voorbeeld vgn min of meer
gerichte ontvangst met een antenne, al is het richteffect ook niet
zeer sprekend.
Een ander bijzonder geval is dat van de antenne ab in fig. 19,
die bij c aan een lange aardleiding ter hoogte H verbonden zou
moeten worden. Op de als geheel beschouwde lengte van antenne
+ aardleiding kan hier een spanning (H + h) E komen. Het ge
deelte dier spanning, dat tussen b en c zal verschijnen, is niet op
zo eenvoudige wijze te schatten, maar het wordt groter dan
i^hE. In de practijk komt dit steeds voor bij toestellen, die op een
bovenverdieping van een huis worden opgesteld.
Nu moet men goed bedenken, dat de spanningen 3^hE of groter
tussen b en c niet de spanningen zijn, die ook aan de ingangsklemmen van een willekeurig, tussen b en c aangesloten toestel zullen op
treden. Die blijven altijd kleiner, omdat, met de aansluiting van het
toestel, tussen b en c een spoel, een condensator of een weer-

_
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stand komt te liggen. Alleen wanneer de toestelingang een oneindig
hoge impedantie zou bezitten, vergeleken met de impedantie van
Ci (fig. 16), zou de volle spanning aan het toestel komen. De
globale berekening toont alleen wat de maximale prestatie van de
antenne zou kunnen zijn, onafhankelijk van het eraan verbonden
toestel. Wel zal het duidelijk zijn, dat een antenne met grote C i •
dus met grote capaciteit, dat is het type der antenne met lage
impedantie, steeds een groter deel van de theoretisch maximale
spanning aan een toestel zal kunnen overdragen dan een antenne
met kleine capaciteit. Vandaar, dat horizontale gedeelten aan de
top méér tot de ontvangsterkte kunnen bijdragen dan men op grond
van de afwezigheid van „opvangend vermogen" dier gedeelten zou
verwachten.
Overigens moet in de practijk bijna steeds rekening worden
gehouden met de invloed van omringende geleiders, die vaak een
geheel andere uitkomst doen ontstaan dan men van de eenvoudige,
loodrechte draad boven een goed geleidende bodem zou mogen
verwachten. Omringende geleiders nemen eveneens energie op.
maar stralen die voor een deel ook weer uit. De antenne wordt
dan, behalve door het oorspronkelijke veld E, ook getroffen door
oie secundaire velden en het hangt van de phaseverhoudingen af
of die mee- dan wel tegenwerken. Bij binnenshuis aangebrachte
antennes kan de aanwezigheid van gas- en waterleidingbuizen en
van lichtleidingen zeer nadelige invloed hebben. Metingen aan
kamer-antennes hebben soms een 50-voudige verkleining der
effectieve hoogte door zulke invloeden aangetoond.
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VERSTERKERBUIZEN VOOR PLAAT- EN ROOSTERDETECTIE
Bij kristal-ontvangers vormen de stromen, welke in de telefoon
geluid moeten geven, steeds slechts een van de antennestroom af
geleid gedeelte; De signaalsterkte, welke op die manier uit de
telefoon kan worden verkregen, hangt dus geheel af van het op
vangend vermogen der antenne en als men geen zeer grote antenne
kan maken, is de geluidsterkte bij een kristalontvanger daardoor
zeer beperkt.
Een betere ontvangst is alleen mogelijk, wanneer men verster
king kan toepassen. Daarmede komen we op het gebied der
radiobuizen.
Om het beginsel der met radiobuizen bereikbare versterking
goed in te zien, moet men er acht op geven, dat zulk een buis
een inrichting vormt, welke onder invloed ener kleine electrischc
spanning (stuurspanning) meer of minder stroom uit een
hulpbatterij (plaatbatter-ij of plaatstroomapparaat) doorlaat;
er behoeft in beginsel géén stroom toegevoerd te worden, dus geen
energie; enkel het aanleggen ener spanning is voldoende, en de
energie, die de telefoon doet werken, komt uit de hulpbatterij; die
energie wordt niet meer regelrecht aan de antenne ontleend en is
dus min of meer onafhankelijk van de opgevangen antenne-energie.
De werking ener radiobuis is daardoor een soortgelijke als de
functie van de in lijn- en kabeltelegrafie gebruikte mechanische
relaistoestellen. Daar laat men, zoals aangegeven in fig.
20, de zwakke, aankomende stroom door de spoeltjes van een soort
belwerk gaan, zodat een anker wordt aangetrokken en een contact
K gesloten, waardoor de batterij B een bijna willekeurig sterke
stroom kan gaan leveren. Hier is evenwel altijd nog een zeer be
paalde aankomende energie nodig om het anker te doen bewegen
en een mechanisch relais bezit bovendien te grote traagheid
cm voor telefonie bruikbaar te zijn. Dit laatste heeft men o.a. wel
trachten te overwinrien, door volgens fig. 21 het contact K te ver
vangen door een microfoondoos M, gevuld met koolkorrels, waar-
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door een z.g. microfoonrelais ontstaat, maar het bezwaar,
dat toch altijd een aanmerkelijke ingangsenergie nodig is, blijft
hierbij bestaan.
Bij de eenvoudigste versterkerbuis, de drie-ehectrodenlamp of triode, be
vinden zich in een zo veel
K
mogelijk luchtledig
gemaakte glazen ballon
drie
electroden,
n.1.
gloeidraad, roos3
L
ter en plaat (zie fig.
C7?
' '
22). Als de gloeidraad
voldoende
wordt verhit,
Fig. 20.
worden uit die gloeidraad
negatieve deeltjes, de electronen, uitgestoten; plaatst men
tussen gloeidraad en plaat een batterij, met de positieve pool aan
de plaat, dan gaat de plaat de negatieve electronen aantrekken,
zodat een door de electronen gevormde electrische stroom gaat
lopen door de luchtledige ruimte (het vacuum). De electronen_
stroom gaat door die ruimte
van gloeidraad naar plaat,
I I r
maar de positieve stroom
richting, die wij gewoon
zijn als d e stroomrichting
te beschouwen, gaat in de
buis van plaat naar gloei
draad. In de weg door het
in
vacuum van plaat naar
Fig. 21.
gloeidraad bevindt zich nu
de roosterelectrode; wordt het rooster negatief gemaakt ten op
zichte van de gloeidraad, dan worden de electronen tegengehouden
en de plaatstroom wordt kleiner; met positief rooster wordt
de plaatstroom groter; in dit laatste geval gaat het rooster evenwel
ook electronen aantrekken; dan gaat dus ook in de roosterkring
stroom lopen.
Dit betekent, dat het buisrelais op het ogenblik, dat het rooster
positief zou worden, niet energieloos meer werkt. Daarin ligt één
der redenen, waarom men in buisschakelingen meestal zorgt, dat
men zoveel mogelijk werkt met negatief gehouden stuur"O
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rooster; dat wil zeggen, dat de spanningswisselingen, die het
rooster ondergaat, het toch nooit (of althans zo min mogelijk)
positief doen worden ten opzichte van de gloeidraad.
De plaat ener radiobuis wordt ook wel anode genoemd en de
gloeidraad ener op accu
werkende lamp ook wel
kathode.
plaat
Het meest worden tegen
/’oos^e/'
177
woordig buizen gebruikt,
Uit
gloc i <Jra.a cl
die niet op een accu wer
ken, maar op een gloeistroomtransformator. Daar
bij heeft de gloeidraad
i-H 11«|11 V
enkel de functie van ver
warmingselement voor een
Fig. 22.
buisje, meestal van kera
misch materiaal (soort van
porselein), waarop een geleidende laag is aangebracht van een
stof, die reeds bij niet zeer hoge temperatuur electronen uitstoot
(bariumoxyde bijv.). In dit geval vormt de indirect ver
hitte emitterende laag de kathode, terwijl de gloeidraad enkel
warmte geeft en bij deze wisselstroombuizen geen deel neemt aan
de eigenlijke werking. Kathode en gloeidraad is dus niet steeds
het zelfde.
Bij de oudere Europese radiobuizen zijn de voetjes met pennen

oP
Fig. 23.

cv
Fig. 24.

uitgevoerd en de fittings met bussen, waarin de pennen passen.
In fig. 23 is op ware grootte de fitting afgebeeld voor een op accu
werkende triode van het oudere type; in fig. 24 de fitting voor een

■
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indirect verhitte wisselstroomtriode. Met gg zijn de gloeidraadbussen aangeduid, met r de roosterbus en met p de plaatbus. Bij
de fitting voor de indirect verhitte buis bevindt zich in het midden
nog een vijfde bus, die het middenpootje dezer buizen opneemt, dat
is het pootje, waaraan hier de indirect verhitte kathode is ver
bonden. Bij 5-pens indirect verhitte buizen is dus de middenpoot
kathode *).
Een nieuwer type vormen,
de z.g. ,,pootloze” buizen met
zijcontacten. Daarbij vindt men
meestal
een
blankmetalen
roosteraansluiting op de top
van de ballon, terwijl alle bui
zen — nodig of niet — een huls
met niet minder dan 8 contac
ten hebben. Voor een indirect
verhitte triode doen slechts 5
Fig. 25. Maatschets van de voet der van die 8 contacten werkelijk
zg. ..pootloze” buizen.
dienst. Fig. 25 toont (van
Voor alle indirect verhitte buizen is onder gezien) de ligging der
1 = kathode, 2 en 3 = gloeidraad, 4 zz
aansluitingen aan de lampvoet.
metallisering, 5 zz anode.
In het onderschrift bij die
Bij penthoden is 6 = schermrooster.
Hoogfrequentbuizen zijn uitgevoerd
figuur is aangegeven, hoe de
met topaansluiting voor het stuurrooster/ electroden algemeen aan de
terwijl 7 open is en 8 de verbinding is
genummerde contacten
zijn
voor het remrooster.
verbonden.
De
thans
gebruike
Bij eindbuizen zonder topaansluiting is
7 het stuurrooster en 8 doorgaans open,
lijke letteraanduidingen vindt
met name als het remrooster inwendig is men in de voetnoot, waarbij
doorverbonden met 1 = kathode.
nog m komt voor eventuele
metallisering.
Een nog weer nieuwer type is dat der „sleutelbuizen", welker
voet weer met pootjes is uftgerust, 8 op gelijke afstanden van
elkaar in een cirkel gerangschikt, terwijl zich in het midden de
sleutel" bevindt, dat is een dikkere pen met een nokje, waardoor
de buis alleen op de juiste wijze in de passende fitting kan worden
geplaatst. .
99

*) Tegenwoordig wordt meestal de internationale aanduiding voor de contact
punten gebruikt, n.1. g = rooster (gitter, grid); f — gloeidraad (filament):
a = plaat (anode); k zz kathode. In Duitsland worden de gloeidraadaansluitingen
soms ook aangegeven met H (heizung).
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Er moet natuurlijk bij het gebruik der verschillende huis
typen nauwkeurig acht gege
ven worden op de gloeispanning, waarvoor zij gemaakt zijn.
6
7
Voor wisselstroombuizen was
O O
in ons land vroeger 4 volt
normaal; voor de nieuwere
typen is dat 6,3 volt. Buizen
40 v__/ 01
voor accuvoeding zijn er met
o o
3
2
4, 2 en 1,4 volts gloeidraad.
De stroomsterkten lopen ook
ver uit elkaar, van 25 en 50
Fig. 26.
mA voor de zuinigste batterijbuizen, tot 1 A en meer voor wisselstroombuizen. Bestaat twijfel,
dan moet men een buizen-catalogus van de betreffende fabriek
raadplegen.

50 n>°*

Wij willen nu eerst een allereenvoudigst afstembaar toestel met
enkele buisdetector bespreken.
De radiobuis kan in hoofdzaak volgens twee verschillende
methoden als detector worden geschakeld, welke methoden worden
onderscheiden als plaatdetectie en roosterdetectie.
In beide gevallen moet, evenals bij een kristaldetector het geval
was, gelijkrichting worden verkregen.
Plaatdetectie. In fig. 27 is in de antenne opgenomen een kring
met spoel L en variabele condensator C, waarbij aan de antennezijde het rooster der buis is aangesloten. Een accu of droge cel
levert de gloeistroom; een hoogspanningsbatterij of plaatstroomapparaat is via telefoon T met de plaat verbonden en geeft plaatstroom. Tussen de minpool van de gloeidraad en de aardzijde van
spoel L is een batterij voor negatieve roosterspanning opgenomen;
deze batterij houdt enkel het rooster op een bepaalde rustspanning,
terwijl die batterij geen stroom levert, want zo lang het rooster
negatief is, loopt er geen stroom in de roosterkring. De neg. rsp.
batterij wordt zo gekozen, dat in rust,bijna geen plaatstroom meer
loopt door de telefoon.
Komt nu een signaal aan op de antenne, dan ontstaan hoog
frequente wisselspanningen tussen de uiteinden van L, dus tussen

.
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rooster en gloeidraad. De negatieve helften dier wisselspanningen
kunnen, aangezien de plaatstroom reeds practisch op nul was in
gesteld, die stroom niet nóg kleiner maken. De positieve helften
der wisselspanningen zullen evenwel het rooster minder negatief
maken en derhalve een plaatstroomvermeerdering geven. In de
plaatkring treedt dus een gelijkrichteffect op, want alleen de
positieve wisselspanningshelften hebben effect. Wij hebben dus
detectie, welke vergeleken met kristaldetectie het voordeel bezit,

\1i
L

7;

CW

i

T

+

+

M > 1 •1 •+
ftsp. batt.
Fig. 27.

;

I

dat geen stroom aan de antennekring behoeft te worden ontleend,
terwijl bovendien de versterkereigenschappen van de triode in het
resultaat tot uiting komen. .
Zo lang men enkel een draaggolf ontvangt, ongemoduleerd,
ontstaat door de gelijkrichting alleen een constante vergroting
van de plaatgelijkstroom, die door de telefoon gaat en daar geen
hoorbaar effect geeft. Dat is geheel overeenkomstig aan hetgeen
een kristaldetector oplevert. Eerst wanneer er sterktewisselingen
in de draaggolf optreden (modulatie), ontstaan ook sterktevariaties
in de door de detectie ontstaande gelijkstroom en geeft de telefoon
geluid.
In tegenstelling met hetgeen bij de kristaldetector gebeurde,
komt echter alle energie voor de telefoon uit de hoogspanningsbatterij. Men kan een meer of minder sterk signaal verkrijgen door
verschillende buizen te gebruiken en verschillend hoge spanning
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in de plaatkring toe te passen. De antenne behoeft die stroom niet
te leveren.
Hoe groot de nega
tieve roosterspanning
voor de buis moet zijn,
hangt af van de
plaatspanning (anodespanning) en van de
L
7
versterkingsfactor van de buis.
Is die versterkingsfactor
|x en de
+
anodespanning Vavolt,
7777
dan moet een neg.
resp. van ongeveer
Va : ja volt aangelegd
worden om de plaatstroom in rust bijna
nul te maken en plaatFig. 28.
detectie te verkrijgen.
Het zelfde schema, maar voor een indirect verhitte wisselstroombuis, vindt men in fig. 28. De gloeidraad, aangesloten op de
gloeistroom - wikke
ling van een aan
het lichtnet verbon
0*
den transformator,
maakt hier geen
deel uit van de
eigenlijke schake7T
ling. Voor de ver
bindingen met de
gloeidraad uit fig.
27 treden in fig. 25
verbindingen
met
de kathode in de
I—H«M«M
plaats. Voeding van
Fig. 29. In deze figuur moet onderzijde Ri met aarde
een gloeidraad met
verbonden worden.
wisselstroom geeft
altijd enige kans op gebrom. Vermindering van wisselstroomge-
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brom kan evenwel veelal verkregen worden, door öf één zijde der
gloeistroomwikkeling, öf een middenaftakking op die wikkeling,
met de kathode te verbinden.
Roosterdetectie. Deze is voorgesteld in fig. 29. Hier is het
rooster via een kleine vaste condensator Cr van 300 a 100 pp,F
verbonden met de bovenzijde van spoel L, terwijl de onderzijde van
spoel L met de beweegbare arm van een over de gloeidraad ge
schakelde potentiometer (spanningsregélaar) P is ver
bonden, en een lekweerstand Rj van 1 a 3 megohm is aangebracht
tussen rooster en contactarm van P.
Dit contact wordt bij deze schakeling zo ingesteld, dat het rooster
iets positief is ten opzichte van het negatieve einde van de gloei
draad. De grootte van de roosterstroom, welke tengevolge daarvan
door de grote lekweerstand naar het rooster loopt, blijft uiterst
gering.
Wanneer nu een signaal aankomt op de antenne, zullen de
positieve toppen 'der hoogfrequente wisselspanning aan spoel L
door de condensator Cr heen op het rooster komen. Het rooster
gaat daardoor electronen aantrekken, waardoor condensator Cr aan
de roosterzijde een negatieve lading krijgt; lekweerstand Rj is zo
groot, dat die lading niet dadelijk kan afvloeien en elke volgende
positieve top der wisselspanning doet het rooster opnieuw enige
electronen opnemen, zodat Cr gedurende het signaal een zekere
lading behoudt en het rooster gedurende het signaal blijvend meer
negatief wordt dan in de rusttoestand. De aankomst der trillingen
zal door dit negatief worden van het rooster, in de plaatkring een
gelijkstroom-vermindering veroorzaken; het omgekeerde dus als bij
plaatdetectie. Aankomst ener ongemoduleerde draaggolf geeft weer
enkel een constante vermindering van de plaatgelijkstroom, maar
wanneer de draaggolf, door aanwezigheid van modulatie daarin,
varieert in sterkte, varieert in overeenstemming daarmede ook de
plaatstroom der buis en geeft dit geluid in de telefoon.
De lekweerstand Rj is hierbij nodig om te zorgen, dat de span
ningen aan condensator Cr inderdaad de sterktevariaties in de
draaggolf kunnen volgen. Als er geen lek was, zou de condensator
de hoogste negatieve lading, die hij krijgt, blijvend behouden. De
grootte van Cr en Rj wordt zo gekozen, dat van Cr in de tijd van
één periode der hoogfrequente trilling slechts heel weinig span
ning weglekt, maar dat in de tijd van één periode der modulatie-
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frequenties wèl een zo volledig mogelijke ontlading kan plaats
hebben.
Nu moeten wij opmerken, dat de roosterdetector eigenlijk niet vol
doet aan onze opzet van ..energieloze sturing" door de spanningen
uit de antenne, omdat zijn werking juist berust op het optreden van
enige roosterstroom, die ontleend wordt aan de energie, welke
I
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spoel L uit de antenne ontvangt. Waarom dat minder erg is dan
bij een kristaldetector en waarom roosterdetectie ten slotte toch
nog „gevoeliger" is dan plaatdetectie, zullen wij later zien.
In het overeenkomstige schema voor een wisselstroombuis met
indirecte verhitting (fig. 30), mist men de potentiometer. Bij indirect
verhitte buizen kan men in het algemeen de onderzijde van L en
de lekweerstand Rj direct aan de kathode k verbinden, hetgeen
een vereenvoudiging oplevert, ofschoon een enkele maal ver
betering der roosterdetectie met indirect
verhitte.lampen wordt verkregen, als wèl een kleine span
ning tussen k en Rj wordt gelegd.
Men kan trouwens in het schema voor een buis met accuvoeding
voor de gloeidraad (fig. 29) soms de potentiometer P eveneens
missen, als men L aansluit aan min gloeidraad en Rt aan plus
gloeidraad.

HOOFDSTUK VII
HOOGFREQUENTVERSTERKING
Als een nadeel van roosterdetectie hebben wij genoemd de om
standigheid, dat een roosterdetector zich niet geheel energieloos
laat sturen en dat dus bij directe verbinding van zulk een detector
aan de antennekring de detectie toch nog berust op energieontlening aan de antenne.
Daaraan is te ontkomen door een principieel belangrijke uit-
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breiding aan ons toestel te geven, die in haar eenvoudigste vorm
in fig 31 is afgebeeld.
Voor omroepontvangst verlangt men tegenwoordig algemeen,
te werken met vaste, omschakelbare spoelstellen. Een verklaring
der beginselen, waarop de werking van verschillende schakelingen
berust, vereist evenwel, dat wij eerst de opbouw met losse spoelen
nagaan. Voor tal van experimenten op ontvanggebied kan de
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amateur trouwens van het bezit van een stel in grootte opklimmende
losse spoelen nog altijd veel nut hebben.
Aan de afgestemde kring LaCa in de antenne is daar een versterkerbuis verbonden, die een negatieve roosterspann i n g krijgt; die negatieve roosterspanning maken wij nu niet zo
hoog als voor plaatdetectie nodig zou wezen, maar hoogstens half
zo groot, dus Yi Va : p. In de plaatkring der buis zal de rustgelijkstroom nu niet nagenoeg afgesneden zijn, maar enige milliampères
kunnen bedragen. Daardoor zal, als er hoogfrequente wisselspan
ningen op het rooster komen, de plaatstroom zowel kunnen toe
nemen onder invloed van de positieve helften der roosterwisselspanningen, als kunnen afnemen door de negatieve helften. In de
plaatkring zullen dus hoogfrequente variaties in de gelijkstroom
ontstaan, niet eenzijdig in één richting, maar evenveel naar beneden
als naar boven; de gemiddelde gelijkstroom verandert hierdoor niet,
maar wij krijgen bij de gelijkstroom nog een zuiver hoogfrequente
wisselstroom, daarop gesuperponeerd, zoals men dat noemt.
Door de spanningsversterking van de buis is de wisselspanning.
die in de plaatkring werkzaam wordt, p malen groter dan de
waarde der roosterwisselspanning. Brengen wij nu in de plaatkring
weer een afgestemde kring LC aan, dan verdeelt de p X versterkte
hoogfrequente wisselspanning in de plaatkring zich over de inwen
dige weerstand R; van de buis en de „blokkeringsweerstand” Rb
van de kring, zodat aan de kring het gedeelte

Ri +

van de

totale versterkte hfr. wisselspanning terecht komt. .
Bij een buis met versterkingsfactor p wordt de versterking van
Rb.
de gehele versterkertrap p X

Ri + Rb

Verbindt men nu de 2de, als roosterdetector geschakelde buis
aan de kring LC, dan krijgt deze een reeds hoogfrequent
versterkt signaal te detecteren en de energie, die bij de
detectie wordt verbruikt, wordt niet meer aan de antenne ontleend,
doch aan de stroombronnen, die door de werking der eerste buis
het versterkte signaal hielpen opbouwen.
Deze toepassing van hoogfrequentversterking is buitengewoon
belangrijk, ook uit een oogpunt van selectiviteit, omdat nu
ëen tweede selectieve kring wordt gebruikt vóór de detector.
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Wat het schema betreft, wijzen wij in het bijzonder op de ge
volgde methode om twee buizen uit één accu en één hoogspanningsbatterij te voeden. De gloeidraden zijn beide parallel geschakeld
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Fig. 32. In dit schema dient de eerste buis eigenlijk evenals in fig. 31 negatieve
roosterspanning te ontvangen.
op de accu en de plaatkringen beide parallel op de hoogspanningsbatterij. Dit kan men zo voor een onbegrensd aantal buizen voort
zetten.
In figuur 32 geven wij precies hetzelfde schema nog eens voor
indirect verhitte wisselstroombüizen. Ook daarbij zijn
de gloeidraden van beide lampen parallel geschakeld op de gloeistroomtransformator en de plaatkringen beide parallel op de hsp.
batterij. En ook dat systeem kan men voor een willekeurig groot
aantal buizen zo uitvoeren. Dat de gloeidraden en gloeidraadvoeding hier evenwel geen deel uitmaken van de radio-schak^ling.
werd bij fig. 30 al opgemerkt. Men kan dan ook schema’s met
wisselstroombüizen in eenvoudige vorm tekenen, met weglating van
het gloeidraadgedeelte. (Zie fig. 33).
Voor practische uitvoering moet een toestel volgens de schema's

I
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van fig. 31 en fig. 32 overigens ontraden worden om een reden,
die de gewone drie-electroden lamp of triode minder geschikt
maakt voor selectieve hoogfrequentversterking.
Die reden is gemakkelijk in te zien, wanneer wij de schema’s
fig. 31 en 32 nog eens bekijken en bedenken, dat plaat en rooster
van de hoogfrequentbuis niet alleen in de tekening, maar ook in
werkelijkheid tegenover elkaar liggen als twee kleine plaatjes van
een condensator. Zij vormen werkelijk binnen in de buis een
condensatortje, dat wel slechts kleine, maar toch niet verwaarloos
bare capaciteit bezit; bij buizen voor directe accuverhitting kan
het 5 a’6 pp F zijn; bij indirect verhitte buizen 1.5 a 2 ppF.
Behalve dus dat de buis een versterkingstoestel is van roosterkring naar plaatkring, vormt zij ook een capacitieve verbinding
tussen de niet-geaarde, dus hoogpotentiaaleinden der
twee kringen. Het ligt voor de hand, dat hierdoor een onvermijde
lijke terugwerking bestaat van plaatkring naar roosterkring. Zulk
een terugwerking van een kring, waarin versterkte trillingen aan
wezig zijn, op een voorafgaande kring, noemt men in het algemeen
terugkoppeling. Is de versterking groot genoeg, dan bestaat,
ondanks de kleinheid der plaat-roostercapaciteit en de betrekkelijk
hoge wisselstroomweerstand van die kleine capaciteit, de mogelijk
heid, dat de plaatkring een zo groot deel van de versterkte trillin
gen teruggeeft aan de roosterkring, dat de teruggegeven spanning
evengroot is als de oorspronkelijk ter versterking aanwezige span
ning. Is dit het geval, dan begint de buis zelfstandig trillingen
op te wekken, onafhankelijk vén de vraag of uit de antenne
al dan niet iets wordt ontvangen. Men noemt dit genereren
of oscilleren van de buis en wanneer zij dit doet buiten en
tegen onze wil en onze bedoeling, spreken wij van zelf gene
reren, of parasitair oscilleren.
In een toestel, dat een zelfgenererende hoogfrequentbuis heeft,
ontstaat bij ontvangst ener draaggolf via de antenne een giltoon,
welks ontstaan wij later nog nader zullen bespreken. (Hoofdstuk
XXV). Bovendien deelt zulk een toestel de zelfgegenereerde
trilling ook aan de antenne mede; de ontvanger gaat als een kleine
zender werken en veroorzaakt storing in de omgeving. Het gebruik
van een ontvanger, die dit kan doen, is in Nederland zelfs wettelijk
verboden; bovendien stoort hij de eigen ontvangst en er is dus alle
reden om dit euvel te voorkomen.
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Aanvankelijk heeft men beproefd, de terugkoppeling via de
inwendige capaciteit van trioden onschadelijk te maken door een
tegenkoppeling aan te brengen, een methode, die men neutrodyniseren noemt en waarvan fig. 33 een denkbeeld geeft. Met
de plaatspoel L is hier een neutrodynewikkeling Ln inductief
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Fig. 33.

gekoppeld. Plaatst men een spoel in het verlengde ener andere
spoel, of er naast, of wikkelt die eromheen, dan ontstaan in die
tweede spoel wisselspanningen van dezelfde frequentie als in de
eerste spoel. Inductief koppelen komt dus neer op het brengen of
plaatsen van spoelen in eikaars nabijheid; daarbij hangt het van
de wikkelingsrichting af of de wisselspanningen in de tweede spoel
elk ogenblik juist hetzelfde, dan wel juist tegengesteld teken
(dezelfde of tegengestelde phase) zullen hebben. Ln kan dus zo
worden aangebracht, dat er gelijke en tegengestelde spanningen in
optreden als in L. Wordt Ln dan via een neutrodynecondensator
Cn van gelijke capaciteit als de plaatroostercapaciteit met het
rooster verbonden, dan voert men via Cn evengrote, maar tegen
gestelde spanningen aan het rooster terug, als de spanningen,
die door de inwendige terugkoppeling op het rooster komen. Zo
doende vernietigen de twee effecten elkaar en is dus de terug
koppeling op te heffen. In zenderversterkertrappen wordt dit
systeem veel toegepast. In ontvangers, welker afstemming men-
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over een groot golfbereik moet kunnen veranderen, levert de toe
passing echter bezwaren op, omdat de compensatie niet voor alle
golflengten nauwkeurig blijft kloppen.
De ontwikkeling der buizentechniek heeft een oplossing ge
bracht, die eenvoudiger en beter is.
Men kan de capacitieve koppeling tussen twee electroden n.1.

v

C*

7T

p

$4= 5

j

Fig. 34. De detcctorbuis is met kathodeweerstand getekend. Die moet voor de
roosterdetector vervallen.

opheffen door tussen die electroden een geaard, metalen scherm
aan te brengen. Tussen plaat en rooster in een buis zou zulk een
scherm tevens de electronenstroom in de buis onderbreken en dus
de buis als versterker onwerkzaam maken. Geeft men het scherm
evenwel weer de vorm van een rooster, evenals het stuurrooster,
dan blijkt het een hoge mate van capacitieve (statische) af
scherming te kunnen geven, zonder de weg voor de electronen
geheel te versperren. Uit deze overwegingen zijn de schermroosterbuizen ontstaan, waarvan de hoogfrequentpenthoden een speciaal en verbeterd type vormen.
In fig. 34 vindt men volgens de beloofde vereenvoudigde teken
methode (met weglating der gloeidraden), de schakeling van fig.
32 voor indirect verhitte buizen terug, maar nu met een schermroosterbuis als hoogfrequentversterker.
In de buis is het schermrooster tussen stuurrooster en plaat aan
gegeven. Een directe aarding van dit scherm is echter niet aanwezig
en zou ook geen gunstige werking opleveren, want ondanks de
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uitvoering als een rooster met mazen voor het doorlaten der
electronen in de buis, zou de electronenstroom sterk worden afgeremd, als dit schermrooster niet een positieve hulpspanning kreeg;
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Fig. 35. Bij de bouw van elk radiotoestel moeten steeds de met de as verbonden
draaibare platen der condensatoren, die men via de bedieningsknop met de hand
nadert, zoveel mogclijk met „aarde" verbonden zijn. In fig. 34 is dit voor de
tweede condensator niet mogelijk, omdat de plaatspanning voor de 1ste buis via
de 2de kring moet worden toegevoerd. Daarom kan het van nut wezen, in, zulk
een geval de wijziging van fig. 35 toe te passen, waar het aarden van de 2de
draaicondensator is. mogelijk gemaakt door de 2de spoel met behulp van een
condensator C van aarde te isoleren. In de afstemkring staat C nu in serie met de
draaicondensator en om hierbij de invloed van C op de afstemming zo klein moge
lijk te houden, moet C een grote waarde hebben van bijv. 0.1 pF, zodat de seriewaarde

CCv
practisch gelijk blijft aan Cv.
C -f- Cu

Ook hier is ten onrechte de detectorbuis met kathodeweerstand getekend.

die schermroosterspanning kan via een hoge weerstand R2 van
0.1 a 0.5 MQ aan de gemeenschappelijke hsp. batterij worden
ontleend. De voor de schermwerking noodzakelijke aarding kan
daarbij voor de hoogfrequente wisselspanningen voldoende worden
verwezenlijkt door een condensator (C2 in fig. 34) van bijv. 0.1 pF.
Op deze wijze wordt voor hfr. wisselspanningen de verlangde
schermwerking verkregen en toch de electronenstroom in de buis
in stand gehouden. C2 moet steeds een grote waarde hebben, omdat
van schermrooster naar aarde maar een kleine wisselstroomweerstand aanwezig mag zijn.
Men merke in fig. 34 nog op, dat de neg. rsp., die de hoogfrequent-versterkerbuis nodig heeft, niet meer verkregen wordt van
■
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een aparte batterij. Daarvoor is een systeem van automatische
negatieve roosterspanning in de plaats getreden, met
behulp van de kathodeweerstand
De functie daarvan
eist enige verklaring. Het negatieve rooster hebben wij nodig,
wanneer wij een buis energieloos willen sturen, d.w.z., dat span
ningsveranderingen, die dat rooster aan de daaraan verbonden
kring ontleent, geen stroomopneming van de buis via het rooster
ten gevolge hebben. Daartoe moet het rooster negatief ten opzichte
van de kathode zijn. Het komt nu evenwel op hetzelfde neer als
wij de kathode positief ten opzichte van het rooster maken. En dat
doen we met de kathodeweerstand. De positieve plaat- en schermroosterstromen doorlopen de buis tegengesteld aan de electronenstroom. De positieve stroom loopt van + batterij naar de plaat,
door de buis naar kathode en verder door de kathodeweerstand
terug naar de negatieve pool der batterij. Die stroom, welke door
Rt vloeit, doet aan Rx een spanningsval ontstaan (hoofdstuk I),
tegengesteld aan de stroomrichting, dus waarbij hier de kathode
positief wordt tegenover aarde, dus óok positief tegenover het
rooster, dat via de antennespoel met aarde is verbonden. De
kathodeweerstand maakt dus, zo lang er stroom door vloeit, het
rooster negatief tegenover kathode. De spanningsval is V = I X R
als I in ampères is uitgedrukt (hfdst. I, punt 3). Leveren nu plaaten schermroosterstroom tezamen een totale kathodestroom van
6 mA = G/iooo A, dan moet men, om bijv. 2.5 V neg. rsp. te
krijgen, R = 2.5 : 6/iooo — 417 ohm maken.
De condensator Cx (fig. 34) dient als o v e r b r u g g i n g s- of
ontkoppelingscondensator. Als die er niet was, zouden
ook de versterkte hfr. wisselstromen in de plaatkring weerstand
Rx moeten doorlopen en daaraan ook een hoogfrequente wisselspanningsval doen ontstaan, waardoor dit deel der plaatwisselspanningen ook tussen kathode en rooster uitwerking zou krijgen.
Nu is bij een buis de phaseverhouding zodanig, dat die spanningen
aan Rx de in de roosterkring aankomende spanningen zouden
tegenwerken. Ook dit zou dus een vorm van terugkoppeling op
leveren, maar nu tegenwerkende of negatieve terug
koppeling, die de versterking zou verminderen. Een grote
waarde van Cx, die een kleine wisselstroomweerstand oplevert
voor de hfr. wisselstromen, heft deze werking op. In hoogfrequent,trappen is 0.01 a 0.1 jxF voor Cx meestal voldoende.
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Wij willen nu hier nog opmerken, dat een schermroosterbuis.
behalve dat zij in hoge mate de neiging tot zelfgenereren door*
terugkoppeling via de inwendige plaat-roostercapaciteit voorkomt.,
bovendien heel andere en gunstiger eigenschappen bezit als ver—
sterkerbuis dan een triode. De resterende plaat-roostercapaciteit
kan minder zijn dan 0.001 ppF. De inwendige weerstand Rj kan
0.5 MQ bedragen, maar de versterkingsfactor ook 1000-voudig zijn.
Daarover later meer. Het betekent niet, dat men ook 1000-voudige
versterking zou kunnen bereiken. Ook hier geldt voor de versteruit het begin van dit hoofdstuk en
Ri + Rb
daar Rj hier groot is, komt altijd maar een deel van de versterkings
factor p als werkelijke versterking te voorschijn. Aangezien dc
schermroosterbuis bij de drie electroden ener triode nog een vierde
electrode (het. scherm) bezit, wordt zij wel aangeduid als
t e t r o d e, hetgeen vier-electrodenlamp betekent.
Zoals reeds gezegd werd, vormt de hoogfrequent-p e n t h o d eof vijfelectrodenbuis nog een verbetering van de schermroosterbuis.
De vijfde electrode bij dit type is nog een rooster, dat aangebracht
is tussen schermrooster en plaat; bij de oudere typen is het inwen
dig in de buis met kathode verbonden, zodat tetrode en penthode
uitwendig dezelfde aansluitingen hebben. De betekenis van het
extra penthoderooster of remrooster kunnen wij pas later
behandelen.
In de nieuwere buizenseries komen tetroden helemaal niet meer
voor; daarin vindt men enkel nog schermroosterpenthoden. Ook
wanneer het extra-rooster der penthode niet reeds inwendig met
kathode is doorverbonden, wordt het als regel toch ook uitwendig
aan kathode gelegd en gebruikt men de penthode precies zoals bij
fig. 34 omtrent de tetrode is aangeduid.
Penthoden bezitten nog hogere spanningsversterkingen p dan
tetroden, maar ook grotere Rj en de plaatroostercapaciteit is niet
zó klein; zij kan 0.01 ppF bedragen. In verbinding met zeer goede
kringen zijn de versterkingen per trap, die zonder gevaar voor zelf—
genereren zijn te bereiken, dus de stabiel te bereiken verster
kingen, enige malen honderdvoudig. Hoe hoger men de versterking
met goede kringen opvoert, des te groter wordt ten slotte toch
weer het gevaar voor instabiliteit (dus voor zelfgenereren)
als gevolg van de resterende plaat-roostercapaciteit.
king de vorm p X

HOOFDSTUK VIII
LAAGFREQUENTVERSTERKING-WEERSTANDKOPPELING
Wij willen, alvorens verschillende belangrijke punten meer in
bijzonderheden te bespreken en-tal van schematische verbeteringen
te behandelen, die aangebracht kunnen worden, eerst een over
zicht van een compleet ontvangtoestel in zijn allereenvoudigste
vorm trachten te geven. Daartoe behoort, dat wij nu ook nog een
voorlopige beschouwing wijden aan het voltooien van ons apparaat
door het aanbrengen ener eindbuis achter de detector om het
signaal sterk genoeg te maken voor een luidspreker.
Het is denkbaar, dat men met een toestelletje, volgens fig. 34 of
35 gebouwd, ook al heel wat zou kunnen horen, wanneer men daar,
direct achter de detector, de telefoon door een luidspreker ver
ving. Voor enigszins groot geluidsvermogen is evenwel een afzon
derlijke eindbuis gewenst.
Na hetgeen wij over hoogfrequentversterking hebben gezegd,
laat zich wel horen, dat elke versterkerbuis even goed de lagere
hoorbare frequenties kan versterken als de hoge radiofrequenties.
Maar al'werken alle buizen in een toestel met dezelfde batterijspanning, dan kan toch niet elke willekeurige buis als eindbuis
dienen. Het plaatgelijkstroomvermogen, dat een buis opneemt uit
batterij of plaatstroomapparaat, stelt een grens aan het audiofrequente wisselstroomvermogen, dat zij kan afgeven; normaal kan
dat slechts 25 a 50% ervan worden. Een eindbuis met een plaatstroom van 36 mA bij 250 V gelijkspanning, neemt daarmede
250 X 36 : 1000 watt gelijkstroomvermogen op, dus 9 watt; hoog
stens mag men dan op 2.25 a 4.5 watt luidsprekervermogen
.ekenen in de sterkste passages van de weergegeven spraak of
muziek. Aangezien de sterkte van het weergegevene voortdurend
wisselt, levert zulk een buis gedurende het grootste deel van de
tijd veel minder en is het gemiddelde ook veel lager.
Goed hoorbaar geluid krijgt men uit een behoorlijke luidspreker
trouwens reeds met 50 milliwatt = 0.05 W. In verband met de
hoogste pieksterkten, die bij een flink kamergeluid voorkomen,
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is echter een eindbuis van 7 a 9 watt gelijkstroomvermogen wel
gewenst.
In hoofdzaak zijn er twee typen van eindbuizen, n.1. trioden
en p e n t h o d e n. De eindpenthoden zijn evenwel geen echte
'
schermroosterpenthoden; zij bezitten wel ook een positief hulp
rooster, dat bijzondere eigenschappen aan zulk een buis ver //
leent en bovendien het gewoonlijk inwendig met kathode ver
bonden remrooster, maar een enigszins volledige afscherming
tussen stuurrooster en plaat vormt het positieve hulprooster hier
niet. De plaatroostercapaciteit kan ongeveer 1 pp.F bedragen,
hetgeen voor audiofrequente toepassing ook weinig betekent (voor
die lagere frequenties blijft dit een hoge impedantie) maar een
waarschuwing inhoudt, dat men niet moet menen, eindpenthoden ;
evengoed voor hoogfrequentversterking te kunnen gebruiken.
/
Gaan wij nu na, wat wij van een laagfrequentversterker ver'!
langen, dan treedt een belangrijk verschil naar voren met een
hoogfrequentversterker. Die laatste moet selectief werken, zo vee
mogelijk alléén de frequentie der gemoduleerde draagtrilling vai
één zender versterken, zodat wij daarbij een afgestemde krin;
als koppel-element gebruikten. De laagfrequentversterke
daarentegen moet de verschillende hoorbare frequenties van spraa
en muziek, die als modulatie in de aankomende draaggolf aanwezi.
waren, en door de detectie (door de gelijkrichting) daaruit werde
afgescheiden, zoveel mogelijk alle evenveel versterken. De laag
frequentversterker moet dus helemaal niet selectief zijn, altham
voor het frequentiegebied van 30 tot 5000 hertz, en in sommige
gevallen tot 10.000 hertz toe, zonder voorkeur wezen.
Bij de bespreking der hoogfrequentversterking is erop gewezen,
dat het koppelelement in de plaatkring tussen de buizen een hoge
’wisselstroomweerstand (blokkeringsweerstand) voor de te ver
sterken trillingen moest vormen, omdat een spanningsverdeling
plaats heeft over de inwendige weerstand der voorafgaande buis
en die blokkeringsweerstand, waarbij het deel der versterkte span
ning, dat aan die laatste optreedt, aan het stuurrooster der volgende
buis wordt overgedragen.
Om nu aan de eis voor de laagfrequentversterker te voldoen,
dat deze de hoorbare frequenties zonder voorkeur alle gelijk zal
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versterken, moet het koppel-element hier zijn' van een soort, welks
weerstand niet frequentie-afhankelijk is. De wisselstroomweerstand van condensatoren en zelfinducties (hoofdstuk
III) is wèl frequentie-afhankelijk. Alleen zuiver ohmse weerstanden
hebben voor wisselspanningen gelijke waarde als voor gelijkspan
ning. Principieel is dus weerstandkoppeling voor een
laagfrequentversterker de veiligste en eerst in aanmerking komende.
Voor de uitvoering, die hieraan is te geven, beschouwen wij
fig. 36, die achter de detectorbuis van fig. 34 nu inplaats van de
koptelefoon een schakeling van een aantal onderdelen toont met
ten slotte de penthode-eindbuis en een luidspreker.
1
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Fig. 36.
Allereerst treffen wij hier, beginnende bij de anode (plaat) der
.etectorbuis, de onderdelen Clf Sm en C2 aan, waarvan wij de
jetekenis moeten verklaren. Wanneer wij bedenken, dat op het
rooster der detectorbuis de gemoduleerde hoogfrequente trilling
aankomt, zal het niet moeilijk zijn om in te zien, dat ofschoon door
de roosterdetectie de audiofrequenties van de modulatie uit de
hfr. trilling worden afgescheiden en in de plaatkring versterkt,
tevens toch ook de hoogfrequente trilling in de plaatkring ver
sterkt doordringt. Achter een detector hebben wij altijd een mengsel
van hoog- en laag frequente trillingen; zij zijn wel door de detectie
als het ware van elkaar los gemaakt, maar daarmee zijn wij de
draagtrilling nog niet kwijt. Ook in fig. 34 voerden we eigenlijk een
mengsel aan de telefoon toe; het kan daardoor zelfs wel gebeuren,
dat als bij een dergelijk toestel het telefoonsnoer bij de antenne
wordt gebracht, een zodanige hoogfrequente terugkoppeling ont-
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staat, dat zelfgenereren en heftig gillen optreedt. Om dit zoveel
mogelijk te voorkomen, werd in fig. 34 en vorige schema’s steeds
een condensator getekend, parallel aan de telefoonklemmen; die
condensator wprdt verondersteld, zo groot te zijn, dus zo geringe
wisselstroomweerstand te bezitten voor hoge frequenties, dat hij
de plaatkring feitelijk kortsluit voor de resterende draagtrilling.
Daartoe moet de capaciteit 1000 a 5000 puF bedragen.
Indien wij die capaciteit nog veel groter gingen maken, zou die
ook voor de hoogste hoorbare frequenties een kortsluiting gaan
vormen en de weergave dof en hol doen worden.
Zodra evenwel achter de detector nog versterking volgt, dienen
toch nog meer afdoende maatregelen te worden genomen. Anders
zouden in het luidsprekersnoer nog meer versterkte hfr. wissel
spanningen komen dan in het vroegere telefoonsnoer en ook zou
men volkomen nutteloos een deel van het vermogen der eindbuis
verbruiken om die voor onze ontvangst nu verder schadelijke
trilling te versterken. De onderdelen CL, S,n en C2 dienen nu om
de hoogfrequente trilling buiten de laagfrequentversterker te houden. Zij vormen een hoog frequentfilter.
Om de waarden van de onderdelen voor dat hoogfrequentfilter
te kunnen bepalen, moeten wij eerst het uit Rlt C4 en R2 bestaande
weerstand~koppel~element in beschouwing nemen. De weerstand
Rx dient om de plaatgelijkstroom aan de voorafgaande buis toe te
voeren en om door de spanningsdeling tussen de inwendige weer
stand Rj van de buis en de weerstand Rj een zo groot mogelijk deel
der in de plaatkring ontstaande spanningen in hoorbare frequentie
via C4 aan het rooster der eindbuis over te dragen. De spanningsverdeling 'heeft plaats volgens de verhouding

Ri
en wordt
Ri + Ki

dus het gunstigst als Rx groot is. Achter een triode met niet al te
grote Rj kunnen we R4 gemakkelijk 3 a 4 maal de waarde van
Ri geven en dus reeds 75 a 80% van de totale audiofrequente
spanning in de plaatkring overdragen.
Geheel volledig is deze beschouwing niet, want de waarden van
C4 en R2 hebben ook invloed; zij staan parallel aan Ri en ver
kleinen da’ardoor voor wisselspanningen de waarde, die eigenlijk
voor de spanningsdeling over Ri en Rt in rekening is te brengen;
verder heeft over C4 en R2 wéér een spanningsdeling plaats e’n
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daarom moeten C4 en R2 liefst zo groot mogelijk zijn, zodat de
wisselstroomweerstand van C4 reeds voor lage frequenties ver
waarloosbaar klein is ten opzichte van R2.
Voor Ro, dat is de lekweerstand in de roosterkring ener eindbuis
mag men uit een oogpunt van veiligheid voor de buis in het alge
meen niet meer dan 0,75 MQ kiezen. Om de wisselstroomweerstand
van C4 reeds voor 30 Hz ruim 10 maal kleiner te doen blijven,
zouden wij er 0,1 pF voor moeten nemen. Aangezien die conden
sator echter een zeer goede isolatie moet bezitten om te voorkomen,
dat van de positieve spanning van de voorafgaande plaatkring iets
doorlekt op het rooster der eindbuis, en aangezien de isolatie van
condensatoren nooit volmaakt is en minder betrouwbaar wordt
naar mate zij groter zijn, volstaat men voor C4 veelal met 0,01 jaF,
in welke waarde er condensatoren met mica-isolatie voor te krijgen
zijn. Nemen wij nu maar aan, dat C4 dan toch groot genoeg is om
diens wisselstroomweerstand als verwaarloosbaar klein te blijven be
schouwen ten opzichte van R2, dan moeten wij er toch rekening mee
blijven houden, dat voor wisselspanningen in de plaatkring der
detectorbuis feitelijk R2 parallel staat aan RT en dat de spanningsverdeling in de plaatkring eigenlijk niet plaats heeft over R; en Rlf
maar over R, en de parallelschakeling van R2 met R\. Alleen in
dien R2 véél groter is dan Rlf maakt dit weinig meer uit.
Uit al deze overwegingen volgt, dat men een bruikbare weerstandkoppeling vrijwel altijd kan uitvoeren met Rt = 50.000 a
100.000 Q, C4 = minstens 0,01 pF en R2 = 0,75 MQ.
Is de detectorbuis niet een triode, zoals in fig. 36 aangegeven,
maar een penthode met een Rit die in waarden van megohms loopt,
dan kan van het 3 a 4 maal groter maken van Rt geen sprake meer
wezen. Afgezien van de onwenselijkheid van overmatig grote
voedingsweeistanden in een plaatkring (groot gelijkspanningsverlies en mechanische onbetrouwbaarheid) zou het wegens de
noodzakelijk beperkte waarde van de parallel ermee staande Ro
ook geen wezenlijk nut meer hebben voor de spanningsoverdracht.
Het hierboven geschetste koppel-element is daarom ook achter een
penthode-detector redelijk te achten.
Aan de hand der gegevens omtrent de aldus gemotiveerde waar
den voor de onderdelen van het koppel-element kunnen we nu het
hoogfrequentfilter gaan bespreken.
Indien wij het uitfilteren van de draaggolffrequentie enkel met
een condensator parallel aan Rt wilden bewerkstelligen, zoals wij
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bijv. tot een waarde van 5000 pp.F gingen parallel aan een telefoon,
dan zouden we ervaren, dat ook de hoge hoorbare frequenties
daardoor zo verzwakt zouden worden, dat het geluid dof en hol
werd; 5000 ppF vormt voor een frequentie van 5000 Hz een wisSelstroomweerstand van 6400 Q; parallel geschakeld aan de weer
stand van enkele duizenden ohms ener telefoon, heeft die waarde
nog niet veel invloed, maar parallel aan een Rx van 50.000 a
100.000 Q, verlaagt zij de impedantie van het koppel-element voor
de hoge frequenties tot 1/1q en minder en maakt zij dus de spanningsdeling over
en het koppel-element voor de hoge hoorbare /
frequenties zeer ongunstig. Zouden wij nu daarom de condensator
veel kleiner nemen, dan zou anderzijds de kortsluiting voor de
draaggolffrequenties niet meer effectief genoeg worden.
In ons filter gebruiken wij nu inderdaad toch veel kleinere con
densatoren Cx en Co van hoogstens 250 pjxF, liefst zelfs nog
minder. Achter Ci laten wij echter een spanningsdeling optreden
over de hoogfrequentsmoorspoel Sm en condensator C2. De smoorspoel is een klosje fijn draad met een zelfinductie van ongeveer
0,1 henry. Deze zelfinductie heeft voor de langste telefonie-gol'
van 2000 meter (frequentie 150.000 hertz) een wisselstroomweef
stand van ongeveer 90.000 Q en voor een hoge hoorbare frequent/
van 5000 hertz ongeveer 3000 Q. C2 vertegenwoordigt voc
150.000 hertz ongeveer 4000 Q en voor 5000 hertz ongeveer 120.0C
Q. Wij krijgen dus voor 150.000 hertz een spanningsdeling ov
90.000 en 3000 Q, waarbij slechts enkele procenten van de draa<
golf-restspanning worden doorgegeven, terwijl voor 5000 'her
een deling over 3000 en 120.000 Q plaats heeft, waarbij het verlie
slechts enkele procenten bedraagt.
Wij moeten bij deze voorstelling van zaken al weer aantekenen, dat daarmee
eigenlijk nog niet de gehele waarheid is verteld. Een hoogfrequentsmoorspoel is in
werkelijkheid niet een zuivere zelfinductie; zij bezit ook weerstand en bovendien
eigencapaciteit, waardoor zulk een smoorspoel feitelijk een afgestemde kring vormt.
Goed geconstrueerd, moet zij een afstemming bezitten op een langere golf
dan waarvoor het ontvangtoestel, waarin zij gemonteerd wordt, ooit kan dienen.
Voor alle kortere golven werkt zij dan eigenlijk niet als een zelfinductie, maar als
een wisselstroomweerstand, die door een klein condensatortje zou moeten worden
voorgesteld. Voor de lagere hoorbare frequenties alleen werkt zij als een zelf
inductie. Het effect blijft in hoofdzaak gelijk aan hetgeen in bovenstaande be
schouwing werd voorgesteld. Doch in tegenstelling met hetgeen daaruit zou zijn
af te leiden, wordt dit effect voor zeer korte golven minder goed in plaats
van beter, afgezien nog van het feit, dat zeer veel hoogfrequentsmoorspoelen voor
bepaalde radiofrequenties partiële resonantieverschijnselen kunnen vertonen.
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Als eindbuis is in fig. 36 een indirect verhitte penthode gekozen,
die, zoals de E 463, AL 2, AL 4, EL 2, EL 3 enz. erop gemaakt is
om gelijke spanning te ontvangen op hulprooster en plaat, terwijl
het remrooster met kathode is verbonden. De kathodeweerstand
R3 wordt voor de genoemde buizen resp. 550, 650, 150, 500 en
150 ohm. De overbruggingscondensator C3 moet hier voor de
laagste frequentie van 30 hertz een kleine re impedantie hebben dan
de waarde van R3, indien men tegenwerkende terugkoppeling
(hoofdstuk VI) in de laagfrequenttrap wil voorkomen. Dat vereist
waarden van 4Ö a 50 pF, een grootte, die slechts in de vorm van
een electrolytische condensator betaalbaar en niet
overmatig van afmetingen is. Men ziet, dat vooral de dimensionering
van deze condensator sterk afwijkt van hetgeen wij voor een hoogfrequentbuis hebben aangegeven.
Tevens moet worden opgemerkt, dat ondanks het gebruik van
een ohmse weerstand als frequentie-onafhankelijk koppelelement,
onze weerstandversterker toch zowel voor de allerhoogste tonen
(door Ci en C2) als voor de allerlaagste tonen (door te kleine C4
:n C3) reeds minder dreigt te versterken dan voor. de middentonen.
h zijn trouwens voor de volkomen gelijkheid der versterking voor
He aiidiofrequenties nog wel enkele gevaren meer in elke schakeng. Het blijft altijd schipperen om tot een behoorlijk compromis
• geraken.
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HOOFDSTUK IX
LAAGFREQUENTVERSTERKING—TRANSFORMATORKOPPELING
Bij weerstandkoppeling kan men nooit meer roosterwisselspanning voor de eindbuis verkrijgen dan een redelijk percentage
zie hoofdstuk VIIIJ van de wisselspanning in de plaat\ Rx + Rj
kring der voorafgaande buis.
Het kan door geringe hoogfrequentversterking en kleine antenne
gebeuren, dat de detector te geringe spanningen toegevoerd krijgt,
om in haar plaatkring zo veel spanning te ontwikkelen, dat deze
via een weerstandkoppeling de eindbuis volledig „uitstuurt". Met
uitsturen wordt bedoeld, dat de buis in de sterkste passages
de roosterwisselspanning krijgt, waarbij zij haar maximale ver
mogen afgeeft.
Er staan dan verschillende wegen open om dit te verbeteren.
Men kan bijv. een andere eindbuis zoeken, want de eindbuizen
lopen zeer uiteen in de spanning, die voor volledige uitsturing
nodig is. Een aanwijzing daarvoor levert de voorgeschreven
negatieve roosterspanning, want de wisseltopspanning voor de
sturing mag bij de gewoonlijk toegepaste vorm van versterking
(klasse A) nooit groter zijn dan de roostergelijkspanning. Eindtrióden hebben voor hetzelfde afgegeven vermogen méér sturing
nodig dan penthoden; trioden komen dus minder in aanmerking
als men al niet voldoende sturing heeft. Penthoden als AL 4 cn
EL 3 of Geco N 41 echter hebben nog geen volle 4 volt nodig;
EBL 21 hoogstens 6 volt. Maar niet iedereen koopt direct een
nieuwe buis en zet een oude, die overigens nog goed is, op stal.
Een andere te volgen weg is dan, dat men in plaats van weer
standkoppeling een laagfrequent-transformator vooi
de koppeling toepast.
In de gehele wisselstroomtechniek spelen transformatoren eer
onschatbare rol, omdat zij bijna verliesvrije spanning-omzetters
zijn. Elke transformator voor lage frequenties bestaat in beginse.
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uit een weekijzeren kern, waarop twee van elkaar geïsoleerde en
geheel gescheiden draadwikkelingen zijn gelegd van een groot
aantal windingen. Sluit men op één der wikkelingen, die wij de
eerste of primaire zullen noemen, een wisselspanning aan, dan
komt op elke winding van die wikkeling een zoveelste gedeelte der
spanning te staan als het aantal windingen bedraagt. Ten gevolge
van de sterke magnetische koppeling tussen de wikkelingen ont
staat dan in de tweede, of secondaire wikkeling nagenoeg evenveel
spanning per winding. Maakt men dus het aantal secondaire win
dingen groter dan het aantal primaire, dan zal de 'totale spanning
aan de secondaire ook evenredig groter worden. Men kan dus min
of meer willekeurig de spanning optransformeren, volgens de ver
houding der windingsgetallen, die men daarom transformatieverhouding noemt.
Men moet goed in het oog houden, dat in de techniek geen
wonderen gebeuren en dat een transformator dus geen versterker
is; hij kan secondair niet meer energie afgeven dan primair wordt
toegevoerd; er gaat zelfs aan energie altijd iets verloren. Als men
secondair de spanning opvoert, wordt de stroom, die men kan af
nemen, evenredig kleiner, zodat het vermogen — afgezien van
de verliezen — aan beide zijden gelijk is.
Daarmede hebben wij in ons geval echter niet te maken, omdat
de eindbuis, aan welker rooster wij een hogere spanning willen
hebben, zich ten gevolge van de negatieve voorspanning van dat
rooster energieloos laat sturen. Niettemin is er een grens aan de
transformatieverhouding, die men practisch voor laagfrequentversterkertransformatoren goed kan toepassen, wanneer men de
eis stelt, dat zij voor de hoogste, zowel als voor de laagste audiofrequenties gelijkmatig blijven werken. Verhoudingen boven 1 : 3
a 1 : 3,5 zijn in dat opzicht nooit meer geheel veilig.
In fig. 37 is een transformatorkoppeling achter een detectorbuis
voorgesteld, waarbij ditmaal een direct verhitte penthode-eindbuis
is getekend. Voor een eindbuis kan n.1. wisselstroom als gloeidraadvoeding ook nog wel bij directe verhitting worden toegepast:
vele oudere eindpenthoden als B 443, C 443, E 443 H en AL 1
zijn van dit type.
Eerst nu iets meer over de transformatorkoppeling. Het-hoogfrequentfilter, dat voorafgaat, is hetzelfde als in fig 36, met dezelfde
bedoeling. Beschouwen wij dit verder niet, dan staat in de plaatkring der detectorbuis nu in serie met de R-, van die buis de
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primaire P van de transformator. De wisselstroomweerstand daar
van is de impedantie der zelfinductie van de wikkeling; die
impedantie (2;tfL = coL) is voor een lage frequentie f kleiner dan
voor een hoge frequentie. Wij krijgen nu hier een spanningsverdeling over R, en 2;ifL, evenals vroeger over R{ en Rj en voor
een gelijkmatige werking voor alle frequenties is het nodig, dat
de impedantie 2:tfL der primaire reeds voor de laagste frequentie
van 30 hertz groter is dan, of minstens gelijk aan R;.
Dus: hoe groter de Rj der voorafgaande buis, des te groter
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Fig. 37.
moet de primaire zelfinductie van de transformator zijn. Aange
zien de impedantie van een wikkeling van 50 henry voor 30 hertz
ongeveer 10.000 ohm bedraagt, is dat een goede waarde achter
buizen, die een R; van hoogstens 10.000 a 12.000 ohm bezitten.
Een zelfinductie van 50 henry is overigens voor een transfor
mator met niet te grote omvang al een zeer grote waarde, die niet
zo heel gemakkelijk is te bereiken, te minder omdat de primaire
in de schakeling van fig. 37 óók de plaatgelijkstroom moet voeren,
die vóórmagnetisatie van de ijzerkern veroorzaakt en daardoor de
zelfinductie verkleint. Deze vorm van transformatorkoppeling is
daarom alleen achter buizen met betrekkelijk kleine Rj, dat zijn
trioden met niet zeer hoge spanningsversterking, x mogelijk.
Ons nu verder tot fig. 37 bepalende, hebben wij daar de direct
verhitte eindbuis, waarvan de gloeidraad zelf dus kathode is en
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waarbij de methode van automatische neg. rsp. de aandacht vraagt.
In de vroegere figuren 28, 30 en 32 tekenden wij voor een indirect
verhitte buis de verbinding van midden gloeistroomtransformator
met aarde gestippeld, onder mededeling, dat die verbinding soms
wel kan worden weggelaten. Hier in fig. 37, bij een direct verhitte
buis, is dat anders. In de eerste plaats moet er een verbinding zijn
tussen de gloeidraad en de aardleiding, waaraan min-hoogspanning
is verbonden; de plaatstroom doorloopt toch de buis van plaat naar
kathode, hetgeen hier de gloeidraad is, en moet van die gloeidraad
kunnen terugvloeien naar min-hoogspanning om de keten te sluiten.
Verder moet de verbinding hier gemaakt worden met het midden
van de gloeistroomtransformator om sterk brommen te voorkomen.
Nu is in fig. 37 evenwel geen directe verbinding aangebracht,
maar een verbinding via de kathodeweerstand R3, ontkoppeld door
C3. Deze onderdelen doen dezelfde dienst als de gelijknamige in
fig. 36. De gloeidraadkathode wordt er in haar geheel positief door
ten opzichte van de minleiding en het via de transformatorsecondaire S aan die minleiding verbonden rooster der eindbuis wordt
daardoor negatief ten opzichte van de gloeidraad.
Zonder bezwaar kunnen nu andere in-direct verhitte buizen in
hetzelfde toestel met hun gloeidraden op dezelfde transformator
aangesloten zijn en kunnen die indirecte buizen hun eigen kathodeweerstanden hebben, zoals bijv. in fig. 35.
Maar men kan niet twee direct verhitte buizen in een toestel op
één transformator aansluiten en volgens de methode van fig. 37
afzonderlijke negatieve roosterspanningen geven. Dan moet men
op andere wijze in de neg. rsp. voorzien. Dit zal trouwens zelden
voorkomen, aangezien twee direct verhitte buizen in een toestel
te veel brom veroorzaken.
Terugkerende tot het genoemde bezwaar der transformatorkoppeling, dat de primaire zelfinductie van de transformator door
de plaatgelijkstroom te veel verkleind zou kunnen worden (gedeel
telijke magnetische /.verzadiging” van de ijzerkern), ligt de ge
dachte voor de hand om de transformator gelijkstroomloos
te schakelen.
Hoe men dit kan doen, is afgebeeld in fig. 38. Dit is de schake
ling, waarin de moderne miniatuurlaagfrequenttransformatoren
met zeer kleine ijzerkerntjes van heel speciaal ijzer gebruikt moeten
worden, omdat deze wel hoge zelfinductie bezitten zonder gelijk
stroom, maar reeds door zeer kleine gelijkstromen verzadigd
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zouden worden. Men kan alle laagfrequenttransformatoren zo
schakelen en daarmee het voordeel bereiken, dat de primaire zelfinductie altijd groter is dan met gelijkstroom.
In serie met de Rj van de lamp staat de voedingsweerstand R
nu evenwel parallel aan de primaire van de transformator; die
parallelschakeling levert een kleinere waarde op dan de wisselstroomweerstand van R of P afzonderlijk. In versterking gaèt
men er met deze schakeling dus in het algemeen niet op vooruit.
Wel wordt de gelijkmatigheid der versterking voor alle frequen
ties, ook achter buizen met grote R;, erdoor bevorderd. In fig. 37
steeg de koppelingsimpedantie van P, uitgedrukt door 2;tfL, even-
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redig met f, dus met de frequentie. In fig. 38 blijft ook voor <
hoogste frequenties de koppelingsimpedantie altijd kleiner dan
(door de parallelschakeling).
Hierbij is aangenomen, dat men de koppelcondensator C4 z<
groot kiest, dat die ook de laagste frequenties ongehinderd door
laat. Beperking der grootte uit vrees voor gelijkspanningslek be
hoeft hier niet te bestaan; aanwezigheid van lek geeft alleen wat
spanningsverlies voor de voorafgaande buis. maar dreigt nooit —
zoals bij weerstandkoppeling —. het volgend rooster positief te
maken. Boven 0.25 pF behoeft men met C4 echter als regel niet
te gaan.
Wat de grootte van de koppelweerstand R betreft, kan de
volgende overweging gelden. De zelfinductie van P zal wel niet
boven 100 henry komen; dan is de impedante van P voor 30 hertz
(coL) bijna 20.000 ohm. Maken wij ook R gelijk aan 20.000 ohm,
dan ontstaat een koppelingselement, dat achter buizen van elke R;
een zeer bevredigend resultaat zal geven, wat de gelijkmatigheid
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der weergave betreft, ook achter schermroosterbuizen en schermroosterpenthoden,. over welker gebruik als detector later nog zal
worden gesproken. Wegens hun grote Rj levert een gewone transformatorkoppeling achter zulke buizen bijna geen lage tonen, dus
een dun, schril geluid. Met de stroomloze transformator wordt het
dan wèl goed.
Waar 20.000 ohm dus als een algemeen goede waarde voor de
R in fig. 38 kan gelden, valt op te merken, dat met kleinere waar
den de versterking snel achteruitgaat en alleen bij transformatoren
van slechte kwaliteit de weergave verbetert; terwijl met grotere
waarden de versterking alleen voor de hogere tonen toeneemt, dus
de gelijkmatigheid der weergave snel achteruitgaat. Men kan tot
25.000 of 30.000 ohm gaan, maar niet veel verder.

HOOFDSTUK X
HET PLAATSTROOMAPPARAAT
Tot dusver hebben wij alle schema's zo getekend, alsof de plaatspanning aan een batterij werd ontleend. Inderdaad kan men
willekeurig hoge spanningen verkrijgen door bijv. zaklantarenbatterijen in serie te schakelen. Bij die batterijen is
het kleine koperstripje de + pool en de lange koperstrip de —pool.
Als men nu telkens de lange strip ener volgende batterij aan de
korte strip ener vorige soldeert en zo voortgaat tot men 40 a 60
batterijtjes van 4 volt in serie heeft verkregen, is de totale spanning
160 a 240 volt. Zo helpt men zich inderdaad bij draagbare toestellen
met accubuizen. En als men daar een complete, in karton gegoten
hsp. batterij kant en klaar voor koopt, bestaat die ook uit een serie schakeling van losse elementjes. Dit zijn echter op de duur kostbare
spanningsbronnen, omdat zij door onderlinge isolatielek tussen de
elementjes in verloop van tij^l ook leeglopen al worden ze niet
gebruikt.
Daarom wordt er steeds naar gestreefd, zo veel mogelijk alle
voedingsspanningen aan het lichtnet te ontlenen. De gloeistroomvoeding met een gloeistroomtransformator op het wisselstroomnet
hebben wij reeds aangeroerd. In de weinige plaatsen, waar men
nog gelijkstroom heeft, gaat dat zo niet, omdat men gelijkstroom
niet kan transformeren. Voorlopig zullen wij ons echter bepalen
tot het ontlenen onzer spanningen aan het wisselstroom net, dat in ons land gewoonlijk 220 volt levert en in enkele plaat
sen 127 volt.
Het moeilijke is, dat wij behalve de gloeispanning, die wissel
spanning mag zijn, voor het toestel plaatspanning moeten hebben,
die nu juist gelijkspanning moet wezen. Als wij toch de
plaatkringen der buizen gingen voeden met wisselspanning van
50 hertz, zouden wij niets te horen krijgen dan een alles over
stemmende wisselstroombromtoon.
Wij moeten dus van de wisselspanning van het lichtnet gelijk
spanning maken, hetgeen gedaan kan worden door g e 1 ij k r i c ht i n g. Daarvoor maken wij gebruik van speciale g e 1 ij k r i c h t -
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buizen of van metaalgelijkrichters, die te onderschei- den zijn in koperoxyduulgelijkrichters en seleeng e 1 ij k r i c h t e r s.
Zowel met gelijkrichtbuizen als met metaalgelijkrichters kan
men enkelphasige of dubbelphasige gelijkrichting
toepassen, uitdrukkingen, die spoedig nadere verklaring zullen
vinden.
De meest gebruikte gelijkrichters zijn direct verhitte buizen in
welker tot hoog vacuum leeggepompte glazen ballon zich behalve
de als kathode fungerende gloeidraad enkel één of twee platen
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Fig. 39.
bevinden, één als het een enkelphasige gelijkrichter is, twee bij een
dubbelphasige gelijkrichter.
Een eenvoudig, enkelphasig plaatstroortiapparaat is afgebeeld
in fig. 39. De twee secondaire transformatorwikkelingen, waarvan
Si gloeispanning geeft voor de gelijkrichtbuis en S2 hoogspanning,
zijn hier doorverbonden en de smoorspoel Sm van het afvlakfilter, dat bij een plaatstroomgelijkrichter nodig is, is ook weer
met S2 doorverbonden.
De kathode van een gelijkrichtbuis moet met stoffen zijn bedekt,
die bij verhitting in sterke mate negatieve electronen uitstoten,
evenals de kathode ener ontvangbuis. Die electronenproductie, die
emissie wordt genoemd, moet aanzienlijker wezen dan van
ontvangbuizen, want de electronenstroom in de gelijkrichtbuis moet
de gezamenlijke plaatstromen van een gehele ontvanger kunnen
leveren. De emissie door de kathode zal overigens pas tot een
electronenstroom aanleiding kunnen geven, wanneer de plaat der
gelijkrichtbuis positief wordt. Als men zich in fig. 39 tussen de
klemmen -f- en — rechts een weerstand of een plaatstroom ver-
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bruikend toestel (belasting van het plaatstroomapparaat) aangesloten denkt, is de plaat over die belasting en de smoorspoel Sm
heen met het boveneind van S2 verbonden. Nu worden door de
wisselspanning aan S2 het ondereinde en boveneinde 50 maal per
seconde beurtelings positief en negatief. Telkens gedurende de
helft van i/soste sec. is de plaat dus aan een positief punt aange
sloten; gedurende de andere helft van de tijd is dat punt negatief.
Bovendien verandert de wisselspanning voortdurend van grootte.
Stellen wij, zoals in fig. 40 is geA tekend, de wisselspannning
voor door A, waarvan de boven
helften positief zijn en de onderf\ f\ f\ f\
b helften negatief, dan is het duidelijk,
\ **
dat onze gelijkrichtbuis alleen ge
durende
de
bovenhelften
een
electronenstroom kan vormen en dus
Fig. 40.
neiging zal hebben, een stroomverschijnsel te leveren zoals afgebeeld
in fig. 40 B, dat is een pulserende gelijkstroom met onder
brekingen, een stroomvorm, die wij nog niet zouden kunnen ge
bruiken.
Een belangrijke verandering wordt daarin gebracht door de
aanwezigheid van de eerste condensator Ci van het afvlakfilter,
die wij als reservoircondensator kunnen beschouwen.
Die condensator zal namelijk volgens de erbij geplaatste tekens
geladen worden, telkens tot de t o p w a a r d e van de wisselspan
ning. Wanneer wij met een wisselvoltmeter de effectieve
waarde van de voortdurend veranderende spanning meten,
geeft onze meter de middelbare waarde aan. De top waarde is bij een sinusvormige wisselstroom V2 malen groter
dan de effectieve waarde, dat is 1.414 maal groter.
Als de secondaire S2 in fig. 39 dus 250 volt effectief levert,
wordt condensator Cx in de toppen telkens tot 1.414 X 250 =
ruim 350 volt geladen.
Indien eens helemaal geen stroom werd afgenomen, zou de door
250 V wisselspanning geleverde gelijkspanning dan ook 350 V
worden. Wordt heel weinig stroom aan het apparaat ontleend in
verhouding tot de lading van de condensator, dan zal die gedurende
de tijd, dat §2 een lagere, of zelfs negatieve spanning levert, die
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stroom uit zijn voorraad met enig spanningsverlies gaan onder
houden. Door de reservoirwerking van Cx zal het bij stroomaEname
ontstaande stroomverschijnsel dus gaan gelijken op hetgeen fig.
40 C te zien geeft. Dat is een werkelijke gelijkstroom, die alleen
nog een „rimpe 1” bezit, die hier gelijke frequentie heeft als de
originele wisselspanning, dus 50 hertz.
Als men weet, dat de electrische lading, die ingeval van een
stroomsterkte van 1 mA per seconde door de geleiding stroomt,
Vioooste coulomb bedraagt (coulomb = eenheid van lading), dus
in i/so sec. 3/5000oSte coulomb, en dat de lading van een conden
sator van C farad bij V volt CV. coulomb is, dus voor 1 pF bij
xy
350
350 V, —^----- = ongeveer VsoooStc coulomb is, dan laat zien
milhoen
horen, dat een reservoircondensator van een behoorlijk aantal pF

*+

T
<—
Fig. 41.
inderdaad een stroom van ettelijke mA zulk een korte tijd kan
onderhouden.
Waarden van 8 of 16 pF zijn voor Cx gemakkelijk in de vorm
van electrolytische condensatoren te verkrijgen. De smoorspoel Sm
met ijzerkern en een tweede grote condensator C2 werken verder
als een filter, dat de resterende rimpelspanning van
50 hertz tot op een kleine fractie vermindert. De rimpelspanning
verdeelt zich n.1. over de smoorspoel, die bij een waarde van 20
henry voor 50 hertz reeds een impedantie van ruim 6000 ohm
bezit, terwijl 16 pF voor 50 hertz een impedantie van 200 ohm
uitmaakt. De spanningsdeling aan het filter doet dus aan C2 maai
ongeveer 1/sQSte overblijven van de rimpel aan
Hiermede is een idee gegeven van de betekenis der verschillende
waarden voor de afvlakking en van het verband tussen stroom
sterkte en effect van de afvlakking. De gelijkspanning, die ten
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slotte aan C2 verkregen zal worden, zal van de stroomsterkte af
hangen, die afgenomen wordt. Bij zeer kleine stroomafname kan
de gelijkspanning 1.4 maal hoger zijn dan de effectieve wissel
spanning. Bij grotere afname kan die spanning ook kleiner zijn
dan de wisselspanning, met verhoogde kans, dat een hoorbare
bromrest overblijft.
Een geheel met fig. 39 overeenkomende schakeling is die van
fig. 41, alleen met gescheiden Sx en S2. De positieve stroom treedt
uit bij de kathode der gelijkrichtbuis.
Als voorbeeld van een plaatstroomapparaat met ,,dubbelphasige”‘
gelijkrichting geven wij fig. 42, met een gelijkrichtbuis met twee
platen. Hierbij moet de secondaire wikkeling S2 een middenaftak-

s,
<

Aa
<—

4
Fig. 42.

i
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king hebben en bovendien moet deze wikkeling, wil het apparaat
dezelfde gelijkspanning geven als boven, aan elke helft van S2
dezelfde wisselspanning geven als de gehele S2 in fig. 39 en 41,
dus totaal een 2 X hogere spanning. In catalogusopgaven vindt
men voor transformatoren voor dubbele gelijkrichting evenwel
steeds aangegeven bijv. 2 X 250 V en niet 500 V, omdat men dan
wéét, dat er een middenaftakking is aangebracht en bovendien de
250 V de waarde is, waaruit men een denkbeeld krijgt van de
gelijkspanningspraestatie.
De getekende middenaftakking op de gloeistroomwikkeling Sj
in fig. 42 als begin der + leiding is niet altijd nodig, maar voor
apparaten voor enigszins grote stromen eigenlijk wel gewenst.
Dikwijls laat men ook hier de plusleiding maar aan één der uit
einden van de gloeidraad beginnen.
Men zal inzien, dat bij deze dubbele gelijkrichting het voordeel
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wordt verkregen, dat de gelijkrichtbuis niet éénmaal per wisselspanningsperiode stroom doorlaat, maar tweemaal, want er vloeit
stroom, zowel wanneer de bovenzijde als wannéér de onderzijde
van So positief is.
De wisselspanningskromme A in fig. 43 tracht dus een stroomverschijnsel te doen ontstaan, dat het karakter heeft van fig. 43 B.
Door de reservoircondensator Cx ontstaat fig. 43 C en deze gelijk
stroom, die door de dubbele gelijkrichting een rimpelspanning met de dubbele netfrequentie, dus een
frequentie 100 heeft, wordt verder afgevlakt. Aangezien een
smoorspoel voor frequentie 100 een 2 X grotere wisselstroomweerstand bezit dan voor frequentie
50 en een condensator juist eén
2 X kleinere wisselstroomweerstand, wordt bij gelijke zelfinductie
AAA/VWY\ i en gelijke capaciteit de afvlakking
4 X beter. Bovendien kan bij ge
lijke reservoircapaciteit grotere
stroom worden afgenomen zonder
Fig. 43.
aanmerkelijke
spanningsdaling,
doordat de lading 2 X per periode wordt aangevuld.
Daaruit volgt, dat voor grote stroomlevering deze methode beter
is en gemakkelijker vrij te houden van bromspanning.

Inplaats van buisgelijkrichters zijn voor plaatstroomapparaten
ook metaalgelijkrichters te gebruiken, bestaande uit roodkoperen
plaatjes, waarop door oxydatie een dun laagje koperoxyduul is
aangebracht, waartegen als contact een schijfje lood is gelegd. Elk
dergelijk elementje verdraagt slechts een spanning van weinige
, volts. Om er hoogspanningsgelijkrichters van te maken, worden
een aantal elementjes in serie geschakeld.
De Westinghouse-gelijkrichters bijv. zijn in principe samenge
steld zoals fig. 44 aangeeft, met 3 klemmen, gemerkt, ~, — en +.
Zij zijn bestemd om öf voor enkelphasige gelijkrichting te dienen
óf voor een vorm van dubbelphasige gelijkrichting, die als span
ningsverdubbeling bekend staat. De schakeling ziet men
in fig. 45. De secondaire van de transformator, die zonder middenaftakking is uitgevoerd, is met zijde a aangesloten aan de klem ~

-

80

HOOFDSTUK X

van de gelijkrichter en met zijde b aan de middenverbinding tussen
twee reservoircondensatoren.
Men zal inzien, dat wanneer a positief is tegenover b, de bovenste
condensator via de bovenhelft van de gelijkrichter wordt geladen:
de onderhelft van de gelijk
richter
laat
de
positieve
Koper
oxude ^Jood
stroom niet door. Wanneer
daarentegen een halve wissel$
stroomperiode later b positief
i
is tegenover a, wordt de on
U LI
derste condensator, die via de
in deze richting geleidende
-ionderhelft van de gelijkrichter
met a is verbonden, op zijn
Fig. 44.
beurt geladen en wel met zo
danige polariteit, dat de spanningen van de twee condensatoren in
serie komen te staan.
Bij toepassing dezer gelijkrichters moet men zich nauwkeurig
houden aan de voorschriften omtrent de maximale wisselspanning
en bovendien mogen de afzonderlijke condensatoren voor de meest
gebruikte gelijkrichtertypen niet groter zijn dan 4 pF om de laadstromen voor de gelijkrichter niet te groot te doen worden. De
totale reservoircapaciteit vóór de afvlakking zou daardoor slechts
2 pF wezen (2 X 4 in serie), hetgeen bij wat grote stroomafname
ongunstig is. Maar men mag achter fig. 45 wel een compleet filter
schakelen als in fig. 39,
met waarden voor Cx en
C2 uit die laatste figuur,
van 4 jxF.
De werkelijke span
ning, die door de „ver
dubbeling” wordt ver
kregen, hangt natuurlijk
in verband met de groot
te der condensatoren
Fig. 45.
weer af van de stroom
afname. Zij kan maxi
maal 2 X 1.4 X de effectieve wisselspanning van de transformator
bedragen, maar bij enige stroomafname ook beneden 2 X de
effectieve wisselspanning dalen.
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Een voordeel van de schakeling is, dat de transformator slechts
1 X de wisselspanning behoeft te leveren, terwijl volgens fig. 42
elke helft die spanning moest geven.
Voor de volledigheid is in fig. 46 ook nog de schakeling voor
enkelphasige gelijkrichting afgebeeld. Bepaalde typen van metaalgelijkrichters, die uitsluitend voor enkelphasige gelijkrichting zijn
bestemd, bezitten slechts 2 klemmen, waarvan de ene + is gemerkt
en de — klem, als ~ is aangeduid.
In elk geval kan men de gloeistroomwikkeling, die bij buisgelijkrichters nodig is, hier missen.
Wanneer men met buisgelijkrichters spannings-verdubbeling

*1' * lv

-t-

£
Fig. 46.

wil toepassen, zijn bij direct verhitte buizen zelfs twee gescheiden
gloeistroomwikkelingen nodig. Er bestaan evenwel speciale typen
voor, zoals de CY 2 en de Amerikaanse 25 Z 5, die twee ge
scheiden, indirect verhitte kathoden bezitten en één gloeidraad;
maar dit zijn buizen met gloeispanningen van resp. 30 en 25 volt,
bestemd voor speciale toestellen, die zowel op gelijkspannings- als
op wisselspanningsnetten aangesloten kunnen worden, zonder
transformator. Die speciale buizen vermelden wij hier slechts ter
loops.
Het komt intussen wel eens voor, dat men ook in het gewone
ontvangtoestel uit bezuinigingsoverweging een voedingsapparaat
wil 'toepassen, zonder hoogspanningstransformator. Inderdaad kan
men, vooral bij beschikking over een net van 220 volt, volgens fig.
47, met niets dan een gloeistroomtransformator en een enkelphasige
buis, plaatspanning verkrijgen. Men zal evenwel inzien, dat één
leiding — in fig. 47 de negatieve — daardoor steeds direct met het
net verbonden is, waardoor het aldus gevoede toestel niet direct
geaard mag worden, doch alleen via een condensator, terwijl de
inrichting ook bij aanraking gevaarlijker is dan de gewone.
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Principieel is het volkomen hetzelfde of men een toestel gebruikt
met afzonderlijk daaraan verbonden plaatstroomapparaat, dan wel
of dit wordt ingebouwd zoals in alle moderne fabriekstoéstellen.
Ook maakt het geen principieel verschil of men de hoogspanningstransformator, de gloeistroomtransformator voor de gelijknchtlamp en de gloeistroomtransformator voor de ontvangbuizen
alie als afzonderlijke transformatoren aanbrengt, dan wel als één
transformator met drie wikkelingen op één kern.

+
/'Ny

Fig. 47.
Wel moet men goed inzien, dat voor de smoorspoel, ook al wordt
die bij de tegenwoordige plaatstroomcombinaties
samengebouwd met de transformatoren, steeds een afzonderlijke
ijzerkern nodig blijft. Bij de samenbouw is zorgvuldige keuze der
onderlinge plaatsing nodig om te zorgen, dat de smoorspoel, die de
laatste wisselspanningresten moet tegenhouden, niet door inductie
juist wisselspanning oppikt uit de transformator.
Ten slotte een enkel woord over de plaatsing der smoorspoel,
zoals die overal is aangegeven in de plusleiding. Bij de meeste
combinaties uit de handel is de smoorspoel inwendig al zodanig
verbonden, dat zij in de plusleiding staat. Bij gebruik ener losse
smoorspoel zou het voor de afvlakking schijnbaar hetzelfde zijn
als men plaatsing in de minleiding toepaste. De practijk leert even
wel, dat de resterende bromspanning met de smoorspoel in de minleiding vaak vele malen groter is dan bij plaatsing in de plusleiding.
De oorzaak hiervan is, dat de transformatorwikkeling een vrij aan
zienlijke capaciteit bezit tegenover de transformatorkern, die veelal
opzettelijk wordt geaard of vanzelf al op het chassis is geaard,
terwijl de minleiding aan de toestelkant óók is geaard. Staat de
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smoorspoel daartussen, dan wordt zij door de capaciteit tussen
wikkeling en*kern van de transformator overbrugd en ten dele
onwerkzaam gemaakt. Alleen bij een zeer bepaalde waarde van
zulk een overbruggingscapaciteit, als die met de smoorspoel juist
resonantie opleverde voor de bromfrequentie van 50 of 100 hertz,
zou zij gunstig werken.
Plaatsing der smoorspoel in de plusleiding is dus in ’t algemeen
als de meest bromvrije schakeling te beschouwen.
Alleen bij gelijkrichters voor zeer hoge spanningen keert men
de zaak wel eens om. De isolatie van de smoorspoel tegenover
haar kern, die gewoonlijk ook geaard is, moet in de plusleiding de
volle gelijkspanning verdragen. Bij plaatsing in de zelf geaarde
minleiding behoeft de isolatie alleen voldoende te zijn voor de
altijd geringe spanningsval aan de smoorspoel. Bij de spanningen,
die in ontvangtoestellen voorkomen, speelt dit punt evenwel nog
geen rol.
Jfcïj:

Een bijzonder bromverschijnsel, dat zich met een overigens goed
afgevlakt plaatstroomapparaat bij radio-ontvangst kan voordoen,
is het verschijnsel van modulatiebrom.. Dit is een lichtnetgebrom,
dat alleen hoorbaar wordt, wanneer het toestel afgestemd is op
de draaggolf van een vrij sterke zender. Het ontstaat doordat het
signaal ten dele door het lichtnet wordt opgevangen; de twee
draden van het lichtnet vormen voor hoogfrequentie één enkele,
met de transformator van het p.s.a. verbonden leiding, zodat zij in
de primaire geen hoogfrequente stromen veroorzaken, maar wel
capacitief spanning van primaire op secondaire kunnen overdragen;
de secondaire is eenzijdig of in het midden met de aardleiding van
het toestel verbonden en anderzijds met de plaat of platen der
gelijkrichtbuis; draaggolfspanningen bereiken zo de gelijkrichteranoden en in de gelijkrichter worden deze spanningen gemodu
leerd met de netspanning en geven aanleiding tot met brom gemo
duleerde stromen, die via de aardleiding van het toestel afvloeien:
is nu de aardleiding, die deel uitmaakt van het antennecircuit, wat
lang, dan komt dus met brom gemoduleerde signaalspanning in het
antennecircuit en in de eerste afgestemde kring.
Het aangewezen middel tegen dit kwaad is, dat men de gelijkrichteranoden via betrekkelijk kleine condensatoren direct met
aarde verbindt. Het kan dus nodig zijn, in de verschillende schema's
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dergelijke antibromcondensatoren (liefst micacondensatoren van
0,01 pF) nog aan te brengen. Bij apparaten voor dubbele gelijkrichting overbruggen zij dan de twee helften der transformatorsecondaire. Daaruit volgt, dat zij zeer goede isolatie moeten be
zitten. Doorslag betekent kortsluiting van de transformator en
verbranden der primaire.
Tegenwoordig worden p.s.a.-transformatoren meestal uitge
voerd met een capacitieve afscherming tussen primaire en secon
daire (zie het slot van hoofdstuk XXXIV). Dat is ook een afdoenc
middel tegen het euvel en dan zijn de antibromcondensatoren nie
nodig, zodat het genoemde doorslaggevaar wordt vermeden.
Als beveiliging tegen het verbrandingsgevaar bij kortsluiting
kan men öf in de primaire leiding, of beter nog in de b e i d «
secondaire leidingen naar de gelijkrichter-anoden smeltzekering ei
aanbrengen, waarvoor zaklantarenlampjes van 0,1 of 0,2 amper
kunnen dienen.

:
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HOOFDSTUK XI
TRANSFORMATOREN
Wij hebben in onze schema’s gebruik gemaakt van transforma
toren, deels krachttransformatoren, aangesloten op het lichtnet,
ten einde daaruit zowel de' lagere spanningen voor de gloeidraden
als de hogere voor het plaatstroomapparaat (veelal hoger dan de
lichtnetspanning) te kunnen betrekken, anderdeels laagfrequentversterkertransformatoren om de audiofrequente spanningen na
de detector te verhogen. Spoedig zullen wij ook nog kennis maken
met hoogfrequenttransformatoren.
Over transformatie in het algemeen dient nu iets meer te worden
gezegd.
Men kan wisselstroom en wisselspanning transformeren. Met
gelijkstroom kan dit niet. Waarom dit zo is, kan men afleiden uit
de volgende proef.
Wanneer men een spoel van tamelijk groot aantal windingen,
bijv. een honingraatspoel no. 250, verbindt met een gevoelige mA
meter (mavometer) en met een magneet nadert tot de spoel, öf
één pool heen en weer beweegt over de spoel, vertoont de meter
kleine uitslagen; hij slaat bij nadering van de magneetpool uit naar
ae ene kant en bij verwijdering naar de andere kant. In de spoel
ontstaat dus door de beweging van de magneet een wisselstroom;
houdt men de magneet stil, dan gebeurt er niets. Een wisselend
magnetisch veld kan dus in een spoel, ook al bevat die geen ijzerkern, een wisselstroom doen ontstaan. Een permanent magnetisch
veld (van dc stilstaande magneet) heeft geen effect.
Omgekeerd ontstaat door het voeren van stroom door een spoel
eveneens een magnetisch veld, ook al bevat de spoel geen mag
netische kern. Gelijkstroom door de spoel doet een permanent
magnetisch veld ontstaan. Wisselstroom door de spoel doet een
wisselend magnetisch veld ontstaan. En aangezien van die twee,
zoals wij door onze proef zagen, alleen het wisselende magnetische
veld stroom kan induceren in een andere spoel, zal ook alleen
een met wisselstroom gevoede spoel stromen in andere spoelen
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kunnen induceren, dus met andere spoelen tot een transformato
kunnen worden samengevoegd.
Hoe sneller wij de magneet bewegen, of hoe hoger de frequenti
is van de inducerende stroom, des te sterker is de inductiewerking
IJzerkernen spelen hierbij alleen een rol ter concentratie en ver
sterking van het magnetische veld.
Wij kunnen dus constateren, dat elk paar, in eikaars nabijhei<
geplaatste spoelen, een transformator kan vormen. Ook als zij ij
geheel gescheiden stroomkringen zijn opgenomen, zijn zij, enke
door hun nabijheid tot elkaar, gekoppeld; die inductiev
koppeling door het electromagnetisch veld is dus altijd ee:
eïectromagnetische of kortweg magnetische koppeling
Bij een spoel zonder ijzerkern, die men ook wel een spoel me
luchtkern (of een „op. lucht gewikkelde spoel”) noemt, lope
de magnetische krachtlijnen in de richting van de as der spoel e
door heen om daarna in bogen er buiten omheen te buigen, zode
zij aan de ene zijde uittreden en aan de andere zijde weer intreder
Koppeling met een andere spoel leveren deze krachtlijnen oj
wanneer zij min of meer door de as der andere spoel lopen. Buite
koppeling brengt men een tweede spoel door die loodrecht op hc
midden der eerste spoel te plaatsen. Losse koppeling oni
staat öf door grote afstand tussen de spoelen, óf door een stanc
die hen bijna buiten koppeling met elkaar brengt. Sterkste koppelin
verkrijgt men door de windingen der spoelen om elkaar heen I
leggen, aangezien hun magnetische velden, door de krachtlijne
voorgesteld, dan samenvallen.
Bij krachttransformatoren en laagfrequenttransformatoren wor<
gestreefd naar sterkst mogelijke koppeling. Men legt dus de t\v«
spoel wikkelingen over elkaar heen en brengt een gesloten ijzerkei
aan, die de krachtlijnen binnen de spoelen, zowel als op hun teruc
weg er buiten om heen, zo veel mogelijk concentreert.
De spoel die aan een krachtbron is aangesloten, noemt men c
primaire; de spoel, die energie afneemt, de secondair
Heeft de primaire spoel p windingen, dan verdeelt de spannir
van de krachtbron zich over al die windingen gelijkelijk; ell
winding voert dus 1/p X de spanning. Aangezien bij een absolui
vaste koppeling de windingen der secondaire dezelfde magnetisd
krachtlijnen omvatten, ontstaat bij transformatoren met ijzerkej
practisch gesproken in elke secondaire winding gelijke spannit
als in elke primaire winding. Zijn er dus s secondaire windinge
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dan wordt de secondaire spanning = s/p X de primaire spanning.
De verhouding s/p, die gewoonlijk met n wordt aangeduid en dus
eenvoudig de windingsverhouding voorstelt, is tevens de
transformatieverhouding.
Door het aantal sec. windingen n maal groter te maken dan
het aantal pr. windingen hebben we het dus in de hand, de secon
daire spanning n X groter te maken, (of omgekeerd).
Men moet evenwel goed in het oog houden, dat een transfor
mator geen energiebron is en secondair wel meer spanning kan
afgeven dan primair wordt toegevoerd, maar niet méér energie kan
leveren. Bij een ideale transformator zijn de verliezen zo gering,
dat de secondair afgegeven energie evenwel gelijk geacht mag
worden aan de primair opgenomene. Omgekeerd volgt daaruit voor
zulk een ideale transformator ook, dat de primaire niet meer energie
opneemt, dan secondair wordt afgegeven,
hetgeen een merkwaardige, zelfreguleren
de werking betekent van een transfor
mator.
Denken we ons nu in fig. 48 een
transformator met verhouding n, secon
dair aangesloten op een weerstand rs en
primair aan een spanning e, dan wordt
de sec. spanning ne en het aan r8 afge
Fig. 48.
geven vermogen (ne)2 : rs. Dan wordt
primair eveneens (ne)2 : rs watt opgenomen. Dat komt overeen
met het vermogen, dat de spanning e zóu ontwikkelen in een denk
beeldige weerstand rp, van zodanige grootte, dat e2 : rp =
(ne)2 : r8 zou wezen, of rp = rs : n2.
Men ziet dus, dat een Secondaire belastingweerstand rs naar
de primaire getransformeerd wordt als een n2 X
kleinere weerstand. (Hadden we een transformator, waarvan de
secondaire n X minder windingen had dan de primaire, dan zou
primair een n2 X grotere getransformeerde weerstand zijn ver
schenen).
Hoe is het hierbij met de stromen?
Secondair is de spanning ne, die in r8 een stroom is = ne : r8
ontwikkelt.
Primair werkt de spanning e op een getransformeerde weer
stand rp = ra : n2, zodat de stroom ip = e : (rs : n2) = n2e : rs
wordt, dat is n X groter dan de secondaire stroom.
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Als wij dus de spanning n X optransformeren, moet primair
n X de stroom geleverd worden, die secondair wordt afgenomen.
De stroom wordt secondair even vele malen kleiner dan primair,
als de spanning groter wordt. Hierbij is aangenomen, dat de span
ningsbron inderdaad, zoals met het lichtnet het geval is, de wille
keurig grotere primaire stroom kan leveren, zonder dat de span
ning e aan de primaire zijde daardoor verandert. Dit is alleen
mogelijk bij zulk een spanningsbron als het lichtnet, waarvan de
inwendige weerstand als nul mag worden beschouwd.
Hebben wij een spanningsbron, die wèl inwendige weerstand
bezit en daardoor primair geen onbeperkt groot vermogen kan
leveren, dan wordt de toestand anders. Dit geval, dat zich eigenlijk
altijd voordoet als wij niet met het lichtnet hebben te maken, is
in figuur 49 voorgesteld.
Een deel der spanning e gaat hier
verloren aan spanningsval in Rif af
hankelijk van de stroom ip, die ge
*.•
leverd moet worden, want de span
ep
ningsval is ip X R; en aan de
<.
primaire van de transformator blijft
<\j ) g»
ip X Rj over.
maar ep = e
Voor berekeningen hieromtrent
maken we nu gebruik van de pas
Fig. 49.
gevonden eigenschap, dat de sec.
belastingweerstand rg zich openbaart in de primaire als een ge
transformeerde weerstand rp = rs : n2. De spanning e verdeelt zich
over Rj en rp, zodat aan rp de spanning wordt:

<: ï*ï

ep

rs
_
r5: n2______________
rn.
Ri + rr e
Rj + rs: n2
n2Rj + rs e’

Een kleine algebraïsche berekening leert, dat het aan rs ontwik
kelde vermogen hierbij wordt:
n2r,
(n2Rj + rs) ^2'
Voor zeer grote waarde van rs wordt het ontwikkelde vermogen
hier heel klein en voor zeer kleine rs wordt het ook heel klein. Er
is dus een bepaalde 'tussenwaarde van rs, waarvoor in dit geval
de grootst mogelijke energie aan de spanningsbron kan worden
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ontleend. Men kan door berekening vinden, dat dit het geval wordt
wanneer
rs = n2Rj
= Ri
n2
dus rp = Rj.
Dat wil zeggen, dat ook voor transformatoren de algemene
electrotechnische regel geldt, dat aan een spanningsbron de grootste
energie wordt ontleend, als de uitwendige weerstand
gel ij k aan de inwendige wordt gemaakt. En dit kan hier
voor een willekeurige rs geschieden door keuze der transformatie- *
verhouding n, door
/*R,
te maken. Hoe groter Rj is, des te minder hoog kan men optrans
formeren en als R; groter wordt dan rs, moet men neertransfor
meren om de grootste energie uit de spanningsbron te halen.
Dit zijn heel algemeen geldige principes, die ook bij hoogfrequenttransformatoren te pas komen.
Een bijzondere vorm van een transformator is de z.g. autotransformator, waarbij voor optransformeren eenvoudig
een aftakking op de enige, als secondaire dienende spoel, als
primaire fungeert of voor 'neertransformeren een aftakking op
de gehele, als primaire dienende spoel, de secondaire vormt. De
aanduiding ,,auto” (zelf) betekent hier, dat één spoel „zelf" tevens
de plaats der andere inneemt. Meestal is het een nadeel, dat de
wikkelingen hierbij geleidend met elkaar zijn verbonden, maar de
sterke koppeling doet anders deze vorm het meest naderen tot de
ideale transformator, waarvoor dus ook de door ons afgeleide
eigenschappen gelden.
Een enkeie opmerking willen wij nog maken over hetgeen wij
het zelfregulerend karakter van transformatoren noemden, waar
door zij primair slechts het vermogen opnemen, dat er secondair
aan ontleend wordt. Dit brengt mede, dat primair niets zou worden
opgenomen als secondair niets wordt afgenomen, dus de secondaire
wordt opengelaten. De weerstand rs is dan oneindig groot; de naar

p

90

HOOFDSTUK X”

de primaire getransformeerde weerstand rp = r8 : n2 is eveneenoneindig groot.
In werkelijkheid is de stroom, door een secondair .openstaande
transformator opgenomen, echter niet nul, maar toch wel hee
klein. Dit is niet een gevolg van ohmse weerstand, maar van de
zelfinductie der primaire wikkeling. Die moet dus bij eer
goede transformator tamelijk hoog zijn, ter beperking van de
leegloopstroom, De ohmse weerstanden der wikkelingen
moeten daarentegen klein gehouden worden om de verliezen daar
in, die in belaste toestand optreden, klein te doen blijven. Met deze
verliesoorzaken is in bovenstaande principiële beschouwingen geen
rekening gehouden. Zij komen wel bij het ontwerpen ervan te pas.
. niet bij een globaal inzicht in de principiële werking. Maar wegens
de misschien wat raadselachtig schijnende verwaarloosbaarheid
van de leegloopstroom moesten wij er toch even bij stilstaan.
Men heeft' zich de naar de primaire zijde getransformeerde
ohmse belastingweerstand voor te stellen als een aan de primaire
zelfinductie parallel geschakelde schijnweerstand; is de zelf
inductie dus maar groot genoeg, dan wordt slechts een geringe
verwaarlozing gepleegd indien men uitsluitend met de getransfor
meerde belastingweerstand rekening houdt.
De ijzerkern, die in een transformator wordt toegepast, bestaat
nooit uit massief ijzer. Een massieve kern zou als het ware één
enkele, gesloten secondaire winding vormen van zeer geringe
weerstand, die een enorm grote stroom zou gaan opnemen, waar
mee men het ijzer heet zou stoken, met groot verlies aan energie.
Om dit te voorkomen, vervaardigt m'en kernen voor krachttransformatoren en laagfrequenttransformatoren van dunne blikjes, die
door opgeplakt papier electrisch van elkaar zijn geïsoleerd. In de
richting der magnetische krachtlijnen evenwel vormen de blikjes
elk afzonderlijk juist zoveel mogelijk gesloten banen; die liggen
evenwel loodrecht op de banen, die de geïnduceerde electrische
stromen zouden willen volgen; deze parasitaire stromen in de kernmassa noemt men Foucaultstromen die men ook als
wervelstromen of dwarrelstromen aanduidt.
Hoe hoger de frequenties zijn, waarvoor een transformator
moet dienen, des te fijnere verdeling moet op het ijzer toegepast
worden. Vroeger werden daarom wel kernen gemaakt van dunne,
onderling geïsoleerde draden.
Voor hoogfrequenttransformatoren werden aanvankelijk uit-
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sluitend transformatoren met luchtkern gebruikt. Tegenwoordig
wordt evenwel hiervoor z.g. hoogfrequent ij zer gemaakt.
Fijn ijzerstof wordt in een bindmassa van goed isolerend materiaal
in de vorm geperst, die men aan de kern wil geven. Deze methode
om bij radiofrequenties de verliezen door Foucault’se stromen te
voorkomen, heeft weliswaar ten gevolge, dat ook de versterking
der magnetische velden door het onsamenhangende ijzer minder
effectief wordt, maar er blijft toch, indien een speciaal soort ijzer
met hoge permeabiliteit (magnetisch geleidingsvermogen) wordt
gebruikt, ook nog een voldoende lonende winst over om deze
kernen van hoog frequentij zer veelvuldig toe te passen.
Bovendien past men tegenwoordig (bij Philips) als magnetische
kern voor hfr. transformatoren z.g. Ferrieten toe, dat zijn nage
noeg niet-geleidende, niet-metallische ijzerverbindingen met betrek
kelijk zeer grote permeabiliteit.

HOOFDSTUK XII
AFGESTEMDE KRINGEN EN HUN KOPPELING MET
SPANNINGSBRONNEN
Nu wij een overzicht hebben verkregen van de voornaamste
delen, waaruit een eenvoudig radiotoestel kan worden samen
gesteld, kunnen wij de belangrijke'punten meer in bijzonderheden
gaan beschouwen.
Als wij het schema van fig. 31 nog eens bekijken, hebben wij
daar eerst de antenne, die als spanningsbron of generator
fungeert, gekoppeld met de eerste afgestemde kring, die span
ningen overdraagt aan de hoogfrequentbuis.
Daarna fungeert de hoogfrequentbuis op haar beurt als gene
rator van versterkte spanningen, welke generator wederom met een
afgestemde kring is gekoppeld.
In hoofdstuk III is al betoogd, dat het nuttig effect van de met
de antenne gekoppelde afgestemde kring ontstaat, doordat de
spanningen, welke de antenne opvangt, zich verdelen over de
wisselstroomweerstand der antenne zelf en de blokkering sweerstand van de kring. Ook bij de als generator te be
schouwen buis heeft een spanningsdeling plaats over de inwen
dige weerstand der buis en de blokkeringsweerstand van de tweede
kring.
Volgens het principe der spanningsdeling krijgen wij de grootste
spanning aan de grootste weerstand en aangezien bij afstem
ming op de frequentie van het aankomende signaal, de blok
keringsweerstand van een kring voor die frequentie, waarmee hij
aldus in resonantie is gebracht, het grootst wordt, verkrijgen
wij met de afgestemde, in resonantie verkerende kring, de sterkste
ontvangst.
Die grote waarde van de kringimpedantie ontstaat alléén voor
het signaal, waarop men afstemt en niet voor signalen op andere
frequenties (andere golflengten). Dit bijzonder karakter van de
blokkeringsweerstand maakt, dat zowel de selectiviteit als de
signaalsterkte gelijktijdig kan worden gediend. Maar zij gaan niet
altijd en niet in alle opzichten samen. Daarom moeten wij de ge-
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volgen der optredende spanningsverdeling wat nader beschouwen.
In fig. 50 is het eenvoudige geval getekend van een generator
met spanning e en inwendige weerstand Rj, aangesloten op een
zuiver ohmse uitwendige weerstand Ru. De spanning aan Ru wordt
hier
Ru

eu = Ri + Ru e'
r

Als men daar eens getallen voor invult,
zal
men zien, dat er twee manieren zijn
Ri
om een hoge spanning aan Ru te ver
krijgen. De eerste is om Ru groot te
maken. De tweede is, dat men een gene
~) e
rator kiest met kleine Rj. Een accu bijv.
Fig. 50.
geeft door haar zeer kleine inwendige
weerstand altijd bijna haar volle spanning aan elke uitwendige weerstand.
Beschouwen wij nu fig. 51, waar het zelfde is gedacht met een
wisselstroomgenerator en een uit L, C en r bestaande afgestemde

?
S Hu

5

kring, welks blokkeringsweerstand R = —• hier de uitwendige
weerstand vormt, dan is ook hier de spanning ek aan de kring
bepaald door
ek =

R

Ri + Re'

De blokkeringsweerstand van een kring voor de frequentie,
waarop is afgestemd, is n.1. een wisselstroomweerstand, waaraan
geen phaseverschuiving optreedt en die
zich dus geheel als een gewone ohmse
weerstand gedraagt.
Ook in dit geval zal dus ■ de spanning
L
aan de kring wezenlijk stijgen, als de
wisselstroomgenerator, waarop de kring
b
is afgestemd, een kleine Rj bezit. Even
I
als men streeft naar het groot maken
van de blokkeringsweerstand R der
Fig. 51.
kringen door de verliesweerstand (hoogfrequentweerstand) r dier kringen klein te houden, zou het dus

.
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gunstig lijken, generatoren — in dit geval antennes en versterkerbuizen — te kiezen met kleine Rj. Daartegen verzet zich evenwel
het verlangen naar selectiviteit en dat moet even worden aange
toond.
De selectiviteit ontstaat — zoals reeds herhaaldelijk is gezegd —
doordat de grote waarde van de blokkeringsweerstand alléén geldt
voor de resonantiefrequentie. Voor andere frequenties kan de
blokkeringswaarde 10- tot honderden malen kleiner wezen. Als
voorbeeld denken wij ons, dat behalve de gewenste frequentie nog
een tweede frequentie wordt toegevoerd, waarvoor de kring een
10 X kleinere impedantie bezit, die wij in dit voorbeeld nu ook
maar
in
rekening
brengen
alsof
het
10
eveneens een ohmse
weerstand was. Is R i
= 100 R, dan krijgen
w
wij voor de resonan
§
5
tiefrequentie aan de
P
kring Vioiste van de
E
generatorspanning
I
Voor
de andere fre
!
quentie
^-ste, dus
bijna 10 maal minder.
Hadden wij daaren
tegen een buis met Rj
= 0.1 R, dan zou voor de resonantie
frequentie yy van de
generatorspanning aan
de kring verschijnen;
1O00
9<?o
yyo
1010
1020
kHz.
voor de andere freFig. 52.
0.l
quentie zou dit
E

0,1+0,1

= % van cje generatorspanning worden, dus nog geen 2 maal
minder. De selectiviteit zou dus door de kleine waarde van de in
wendige generatorweerstand 5-voudig zijn verminderd, ofschoon
de kring dezelfde was gebleven.
Aan de andere kant zien wij, dat een 100-voudige spanningsopoffering nodig zou wezen voor een 5-voudige selectiviteitswinst.

I
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Rekenen wij intussen het geval ook nog eens uit voor Rj = 10R,
dan vinden we voor de resonantiefrequentie 1/nde der generatorspanning, voor de andere Vióiste; dat is een ruim 9-voudig ver
schil. Dat wil zeggen, dat wij met een 10-voudige spanningsopoffering toch ook al een ^/i voudige selectiviteitswinst be
reiken.
Wij behoeven dus niet tot uitersten te gaan, maar kunnen een
compromis vinden, dat wezenlijk gunstiger is.
De vermindering van selectiviteit* al naarmate een kring gekoppeld wordt met
een generator van lagere inwendige weerstand kan ook nog op een andere wijze
worden beschouwd dan als gevolg van de spanningsdeling. De uitdrukking voor
de aan de kring optredende spanning ek kan men n.1. ook zo schrijven.
ek =

PRi
p
R+ Pi * RÏ

Hier staat uitgedrukt, dat men het zich dus ook kan voorstellen alsof de, kort
sluitstroom 77- van de generator vloeit door de p a r a 11 e 1-schakeling van de
Pi-

.

uitwendige weerstand R met de inwendige weerstand van de generator. Om de
invloed op de selectiviteit na te gaan, kunnen wij ons dus afvragen, welke gevol
gen de aanwezigheid van een parallehveerstand aan een kring in dit opzicht
zal hebben.
De selectiviteit van een kring wordt bepaald door de vorm zijner afsfemkromme
(resonnantiekromme). Wanneer men met een generator, die in frequentie kan
worden veranderd., constant gehouden stromen toevoert aan de
kring, zullen de spanningen aan die kring — aangezien V = IR — evenredig zijn
met de impedantie (wisselstroomweerstand) die deze kring biedt voor de ver
schillende, toegevoerde frequenties. In de buurt van resonantie wordt het ver
loop, indien men de voor verschillende frequenties gemeten spanningen grafisch
uitzet, een kromme van een vorm als aangeduid in fig. 52.
Voor de resonantiefrequentie fo is de impedantie gelijk aan de blokkeringsweersta'nd
L
Cr
Voor een fv hertz afwijkende frequentie fo + fv of fo — fu is de impedantie,
als men 2;t (fo + fv) = (O stelt, volgens één der formules aan het slot van
hoofdstuk IV gelijk aan
1
L

0 y-(

1

wL-^c

)

De verhouding tussen —— en laatstgenoemde uitdrukking is gelijk aan de verCr

■
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houding tussen de spanning in het resonantiepunt en die bij een frequentie van
fv Hertz naast het resonnantiepunt. Deze verhouding laat zich, als wij de deling
uitvoeren met enige toelaatbare benaderingen, uitdrukken in:
.2

S=

In

resonnantiespanning
spanning fv hertz buiten res.

Wij noemen deze verhouding Sde selectiviteitsfactor voor een be
paalde verstemming fv en zien, dat die, onafhankelijk van fo, dus onafhankelijk
van het golfgebied, dat wij beschouwen, uitsluitend afhangt van L : r. Alleen is de
uitdrukking voor S in verband met de toegepaste benaderingen slechts geldig
voor verstemmingen fv, die klein zijn in verhouding tot de resonnantiefrequentie
fo, dus ter weerzijden van resonantie niet al te ver daarvan afwijken. Het is
overigens een zeer belangrijke uitdrukking, die ons een sleutel geeft tot tal van
problemen.
Zijn L en r van een kring bekend, dan kan men de gehele reonantiekromme
berekenen. Nemen we enige verschillende getalswaarden aan voor S, dan iaat
zich snel uitrekenen, dat de b a n d b r e e d t e 2 fv van de afstemkromme op het
1 de deel harer hoogte
—
O

Ks2-1
B = 2fv =

. — is.

L

2vt

Interessant is bijv. de bandbreedte, waarbij de spanning nog 1 : V'2 malen de
resonantiespanning is, omdat dit de breedte aangeeft, waarover nog _geen voor
het gehoor opvallende weergave-verzwakking optreedt. Voor S = 1/2 geeft dit
B = 2fv=

1

ir=ai6f-

Een andere belangrijke waarde is die, waarboven de verzwakking meer dan
10-voudig wordt. Voor S = 10 wordt
1/99
B.o-2fv- ^

r

t=1-5sir-

Voor een kring met L = 150 |xH en r = 3 Q is —p— = 20,000 en kent men dus
B en Bio, uitgedrukt in hertz, precies.
Maar hoe reageert nu zulk een kring op parallelschakeling met ’n weerstand Rpl
Die weerstand komt parallel te staan aan R =
nieuwe, verkleinde blokkeringsweerstand
L/Cr • RP
L/Cr+RP

=

Daardoor ontstaat een

L
C(r+ CRP)

Het is dus alsof door de parallelschakeling met Rp de verliesweerstand r van
de kring wordt vergroot met 7^—. Dat de selectiviteit hierdoor wordt beinvloed.
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volgt uit de uitdrukkingen voor S en B zeer duidelijk. Overigens blijkt de mate
dier beïnvloeding nu ook van C. dus van de afstemming af te hangen en voor
kleine C. dus voor de hoogste frequenties in een golfbereik, het grootst te zijn
en voor goede kringen met grote L/Cr en kleine r het schadelijkst.
Door toenemende r wordt de resonnantiespanning bij constant toegevoerdc
stroom kleiner, dus de resonantiekromme lager en de brandbreedte voor ver
schillende S-vcrhoudingcn groter, zoals de gestippelde kromme in fig. 52 aan
geeft.
De kwaliteitsvermindering van een kring door grotere r wordt ook wel aan
geduid als een verhoogde demping van de kring. Evenals n.1. een eenmaal
in beweging gebrachte slinger uit zichzelf nog een tijd uitslingert, bezit een
LC-kring de eigenschap, dat wanneer daarin een wisselspanning is geïnduceerd,
die spanning ook nog een bepaalde, zeer korte tijd naslingert. Op dit o s c i 1latorisch karakter van de kring berusten al zijn eigenschappen. Men
moet zich voorstellen, dat aangezien een condensatorlading een energie % CV2
vertegenwoordigt en een stroom door een zelfinductie een energie / LI2 in
het magnetisch veld opbouwt, ook bij plotseling afschakelen van een met
de kring verbonden generator de eenmaal daarin aanwezige energie tussen con
densator en spoel blijft heen en weer pendelen tot dat in de aanwezige weerstand
die energie is opgeteerd. Na elke periode wordt de spanning hierbij 2.718 tot
de macht

malen kleiner. Het getal e = 2.718 is het grondgetal der natuur

lijke logarithmen. De grootheid

ZIL

noemt men het logarithmisch de-

ere ment. Na een seconde is de spanning 2.718 tot de macht ----- malen
r
2L
kleiner geworden. De grootheid
heet dempingsf actor. Met „demping”
bedoelt men vaak het logarithmisch decrement.

Zodra wij komen tot de beschouwing der hoogfrequentbuis als
generator, zullen wij zien, dat door de mogelijkheid, die in de
moderne buizen, n.1. in de penthode is verwezenlijkt, om de spanningsversterking'evenredig mèt de inw. weerstand te vergroten, de
koppeling van een kring achter een buis een zeer verheugende
oplossing vindt.
Bij de kring, die met de als generator te beschouwen antenne
moet worden gekoppeld, is er niet zulk een uitredding. En de
mogelijkheid om de met de antenne te koppelen kring heel selectief
te houden door bijv. een weerstand van 0.1 a 1 megohm in serie
met de antenne te plaatsen en daarmee kunstmatig de Rj van deze
„generator” te vergroten, zou een roekeloos omgaan zijn met de
spanningsbron, die ons ten slotte alles moet leveren.
Tot op zekere hoogte kan men intussen ook nog een andere
weg volgen bij de koppeling tussen een generator met kleine Ri
en een kring, waarbij een aanpassing wordt bereikt door toe-
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passing van de in het vorig hoofdstuk besproken transfor
m a t i e.
Daarbij werd aangetoond, dat door een n-voudige transformatikan worden verkregen, dat een weerstand, die men zich paraller
aan één der wikkelingen denkt, het effect geeft van een n2maa
grotere of kleinere weerstane
parallel aan de andere wikkeling
al naar men omhoog of omlaac
L C4= transformeert.
Wij kunnen dus, door volgens
h
fig. 53 met een aftakking op de
kring, die van de spoel een auto
Fig. 53
transformator maakt, of volgens
fig. 54 met een hoogfrequent-transformator met
gescheiden wikkelingen, van de generator met kleine Rj naar de
kring omhoog transformeren. Aangezien — zoals hierboven in.
kleine letter is betoogd — de selectiviteitsvermindering kan worden
opgevat als te ontstaan door parallelschakeling van de Rj met de
kring, betekent omhoog transformeren, dat wij een n2maal grotere
R; aan de R parallel plaatsen.
|
Voor de selectiviteit wordt
dat zeer snel veel gunstiger.
Wat daarbij met de spanningsoverdracht gebeurt, dient
L C^r
aan de hand van berekening
bekeken te worden.

u

/•

Wij denken ons de wisselspanningsgenerator met spanning e en inwen
dige weerstand Rj volgens fig- 53
Fig. 54
aangesloten op een aftakking Lk van
de kringspoel L, zodanig, dat het
aantal windingen van L een n X groter aantal is dan dat van Lk, zodat de trans
formatieverhouding n is. Aan Lk is de waarde van de blokkeringsweerstand R van
de kring dan naar beneden getranformeerd tot een waarde R : n2. De spanning e
R
verdeelt zich dus over R. en — zodat aan Lk een spanning optreedt
R : n2
= R, + R : n2 ' ■
R
n2R. -f- R

I
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Deze spanning aan Lk wordt n-voudig omhooggetransformeerd aan de kring,
zodat aan de kring optreedt
nR
ek,,“8-n=R, + ReEen vorm als deze neemt een maximale waarde aan, wanneer n2R. = R, dus
n =

R
Ri'

In dat geval wordt

nR
n2R. -f R

e = Vfe ne

Als dus R meer dan 4 X groter is dan R; en derhalve n groter dan 2 wordt
voor maximale spanningsoverdracht, bestaat de mogelijkheid om aan de kring
een spanning te verkrijgen, die hoger is dan de generatorspanning.
Nemen wij als maatstaf voor de selectiviteitsvermindering van de kring de
toeneming van de verliesweerstand r aan, die met de parallelschakeling van de
tot n2R. getransformeerde generatorweerstand aan de blokkeringsweerstand R
overeenkomt, dan vinden wij, dat r van ~rr zal zijn toegenomen tot -^r- -f
— -Q^ . En aangezien in het geval van maximale spanningsoverdracht n2R. =
~

i

R is, zien wij de selcctiviteitsvermindering uitgedrukt door een verdubbeling van
de verliesweerstand in dit maximale geval. Het blijft dus van belang, dat de
oorspronkelijke kring van goede kwaliteit is.
De berekening leert, dat aan een goede kring, die onder toepas
sing van transformatie wordt gekoppeld met een spanningsgenerator met kleine inwendige weerstand, een spanningsverhoging kan
worden bereikt, zonder dat de selectiviteit al te erg wordt geschaad.
De gunstigste spanningsoverdracht, waarbij de selectiviteit onge
veer tot de helft wordt verminderd, wordt verkregen door de ge
transformeerde inwendige weerstand n2Rj gelijk te maken aan de
uitwendige weerstand R, hetgeen men aanpassing noemt.
Al deze beschouwingen gelden intussen alleen voor het een
voudige geval, dat de inwendige weerstand van de generator een
zuiver ohmse weerstand is. In de radiopractijk is dit het geval met
versterkerbuizen.
Hierboven werd gevonden, dat wanneer door transformatie aanpassing is
verkregen tussen een kring en een generator met spanning e, . bij een
transformatieverhouding n de aan de kring overgedragen spanning % ne
zal bedragen. Is nu de generator een versterkerbuis, waarbij de e in de plaat-

r

t

100

HOOFDSTUK XII

kring gelijk is aan maal de aan het rooster toegevoerde spanning, dan zal dus
de verhouding tussen de roosterwisselspanning en de aan de kring optredende
spanning Vz n ji zijn. Dat wordt dus de maximale spanningsversterking van de
schakeling in geval van juiste aanpassing.
Bij' de koppeling der antenne met een kring of van de ene kring
met een andere zijn de verhoudingen niet meer zo overzichtelijk.
Als toch een generator met inductieve of capacitieve inwendige
weerstand wordt gekoppeld met een afgestemde kring, wordt de
generator geheel of gedeeltelijk (al naar de mate van koppeling)
in de afstemming van de kring opgenomen, tenzij zich in de koppe
ling of in de generator zo veel ohmse weerstand bevindt, dat de
eigen-resonantie
van de
- V
kring blijft bestaan.
L - /V
Principieel is een koppe
ling op een aftakking vol
gens fig. 53 of met geschei
den wikkelingen volgens
fig. 50 geheel hetzelfde. Al
leen, waar in de berekenin
gen over fig. 53 een volle
h
n_n_n.
dige koppeling tussen de
Fig. 55
windingen
werd
aange
nomen, zonder spreiding, is
die in fig. 54 zeker niet aanwezig. (Bij transformatoren met ijzerkern kan men bij benadering de spreiding nog verwaarlozen, maar
bij hoogfrequenttransformatoren niet). De mate der koppeling
hangt steeds samen met de grootte' der wederzijdse
inductie M tussen de wikkelingen.
De grootheid, waarin wij de zelfinductie L ener spoel uitdrukken, kan worden
opgevat als een coëfficiënt (evenredigheidsfactor) die het aantal inductie-krachtlijnen cp (phi) aangeeft, dat door den stroomkring wordt omvat, indien
daarin de eenheid van stroomsterkte heerst. Noemt men het aantal inductielijnen (de magnetische krachtstroom of flux) welke wordt veroorzaakt door l
winding, die door de eenheid van stroomsterkte wordt doorvloeid; <pi, dan is voor
een spoel van n windingen bij die stroomsterkte cp = n epi en aangezien de n win
dingen deze magnetische krachtstroom n X omvatten, zal L = n2 epi zijn.
Zo kan men de wederzijdse inductie M tussen twee stroomkringen met zelfinducties Lt en L2 omschrijven als het aantal krachtlijnen, dat door de ene stroom
kring wordt omvat indien in de ermede gekoppelde stroomkring de eenheid van
stroomsterkte vloeit. Zijn nu de windingsaantallen nA en na, dan worden in Li door
nx windingen na epi krachtlijnen omvat en in La door no windingen.nx tpi kracht-
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lijnen. Voor beide gevallen vindt men dan M = nt ns cfi- En aangezien LA =
nrtpjL en Lo = n22 cpi. vindt men
"2 L, = ^L,
M = n,
'
n2 1
ni

L2 = — M.
n,
M2 = L,L2
Stilzwijgend is hierbij de onderstelling gemaakt a- dat voor elk der spoelen
geldt, dat elk der windingen evenwel bijdraagt tot de krachtstroom in de spoei
en dus tot haar zelfinductie, en bovendien b, dat elk der spoelen de gehele
krachtstroom van de andere omvat, dus dat de koppeling zo sterk mogelijk is,
dus 100%.
Voor de gewoonlijk voorkomende practische berekeningen blijft men aan de
eerste dezer twee onderstellingen zonder meer vasthouden.
Met de tweede kan men dat alleen bij benadering doen, indien men te maken
heeft met spoelen op een gemeenschappelijke, gesloten ijzerkern, zoals bij nettransformatoren.
Is de koppeling niet 100%, dan stelt men zich de primaire en secondaire zelfinducties voor als ten deele gevormd door spreiclingsinducties (strooi-inducties)
St en Ss, die geheel buiten koppeling blijven, terwijl de resterende inducties Li—Si
en Ls—Ss als 100% gekoppeld kunnen worden beschouwd. Dan wordt dus:
M2 = (L,—S,) (Ls—Ss)
terwijl voor 100% koppeling werd gevonden:
M2ioo = Li Ls.
Li
Ls
I Lx—Si ' Ls—S2

MlOO

Dus

De grootheden

Li
______
Li—Si

M

Ls .
duidt men respectievelijk aan als primaire en
Ls—S_>

secondaire strooicoëfficienten:

Ook wordt de verhouding

-öi =

Li
Li—Si

ös =

Ls
Ls-Ss

M
Mioo

veelal aangeduid als de koppelingscoëfficient

v.

.

'

gBpgl

/
■

/.
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Onder een koppeling van bijv. 35% verstaat men, dat k ,= 0,35 is.
De betekenis van de wederzijdse inductie M, zoals die gedefinieerd werd, is
nu verder, dat evenals aan een zelfinductie L, wanneer die door een stroom i
wordt doorvloeid, een spanning i coL ontstaat, nu ook door de wederzijdse inductie, wanneer in de eerste van twee gekoppelde kringen een stroom it vloeit,
in de tweëde kring een spanning ix (0 M wordt geïnduceerd; en omgekeerd
door ia in de tweede kring een spanning ia co M in de eerste.
Voor de secondaire spanning van een transformator kan men dus in het alge
meen schrijven:
es = ii o) M = ij o) k k Li La
Indien wij de ohmse weerstand der primaire mogen verwaarlozen en de secon
daire „open" blijft, dus deze geen stroom neemt,
ix = ei : co Li
dus e2 —

OjLi

k co V Lx L, = e, k I —
I

Li

En aangezien La en Li zich verhouden als de kwadraten hunner windingsgetal
len, kunnen we hiervoor in de plaats zetten:
;

K

n-*
ea = eA ik ---ni

Voor k = 1 vinden wij aldus de transformatieverhouding

ni

terug.

Het optreden ener inductiespanning in de primaire als gevolg van een stroom
in de secondaire leidt ertoe, dat door de werking der primaire op de eve mtueel
op een weerstand aangesloten secondaire,, tevens een terugwerking in de prii.-.Vnaire
optreedt.
Als ei primair een stroom it veroorzaakt, die secondair de spanning ix co •' ^ “
ii co k

ontstaat, openbaai

LiLo opwekt, waardoor een stroom i2 =
K

•

-V'—

terugwerking zich in een inductiespanning primair ter grootte ia co M =

— 1
R
= ii(02k2LiL2: R. De werking van primaire op secondaire is dus evenredig met
k en de terugwerking op de primaire evenredig met k2. Aangezien k een breuk is,
kleiner dan 1, kan k2 zoo klein worden, dat de terugwerking verwaarloosbaar is te
achten. Dan spreekt men van losse koppeling.
Bij werkelijk losse koppeling kan men het geval van fig. 54 bijv. voorstellen
door het vervangingsschema van fig. 55. Deze eenvoudige voorstelling gaat alleen
op indien M aanzienlijk kleiner blijft dan elke der twee gekoppelde zclfinducties.
Als men zich afvraagt hoe het verband is van het geval van fig. 53, waar wij
k = 1 aannamen, met de voorstelling omtrent de wederzijdse inductie-M, dan moet

l
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opgemerkt worden, dat Lfc daar niet de M tussen de kringen vormt. De koppeling
ontstaat daar door Ll. plus de wederzijdse inductie m tussen Lb en het overige
deel van L. Derhalve is M = Lb + m te stellen.
Aangezien bij een transformatieverhouding n de windingen van Lk zich tot die
van L verhouden als 1 : n en de zelfinducties zich verhouden als de kwadraten
der windingsgetallen, is de zelfinduclie L, =
L. Het resterende deel van L,
k
nn — 1
2L.
malen het totale windingsgestal, heeft een zelfinductie
met
n
n —1
1
Bij een koppeling k = 1, is m —
2L n2
Daarom is in fig. 53

M = L, + m - — L + ----l'

n2

n2

1

1
L = — L.
n

4
HOOFDSTUK XIII
OPSLINGEREFFECT BIJ PARALLEL- EN SERIEKRINGEN
Voordat wij de verkregen inzichten in het probleem der koppe
ling van een resonantiekring met een spanningsgenerator zullen
trachten toe te passen in het practische toestelschema, moeten wij
de eigenschappen van afgestemde kringen nog uit ander oogpunt
gaan beschouwen.
Wanneer in een kring als afgebeeld in fig. 56, met C, L en r, een
wisselspanning wordt geïnduceerd
L
ccoL
L
<*c 4=c
in de frequentie, waarop die kring
is afgestemd, zal in die kring een
F
z.g.
rondgaande
wisselstroom
ontstaan.
Voor
die rondFig. 56
gaande stroom is de impedantie Z
van de kring gelijk aan de impedantie der serieschakeling van r,
L en C (slot hoofdstuk IV),'zodat
"v

als co de cirkelfrequentie = 2jcf voorstelt. In het geval van
resonantie is coL =
É

I
t

coC

, zodat

ojL------ =

coC

0; voor de

afstemfrequentie heffen de inductieve en capacitieve wisselstroomweerstand elkaar dus op en blijft alleen de verliesweerstand r over.
Is de geïnduceerde wisselspanning e0, dan zal de stroom i in de
kring alleen door r worden beperkt en dus i = e0 : r zijn.
Die stroom i evenwel, die dus ook de zelfinductie L en de con
densator C doorloopt, doet aan die onderdelen van de kring spanningsval ontstaan, ter grootte van e = icoL aan de spoel en
e = i —^ aan de condensator. Doordat de spanning aan een spoel
altijd

periode vóór is bij de stroom en aan een condensator

.*
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34 periode achter, zijn dit ten opzichte van de rondgaande stroom
spanningen, die ]A periode in phase verschillen, dus tegengesteld
zijn en in het resonantiegeval in grootte aan elkaar gelijk. Op een
bepaald moment hebben zij de richting van de pijlen in fig. 56.
Ofschoon zij ten opzichte van de rondgaande stroom geen uit
werking hebben, aangezien zij gelijk en tegengesteld zijn, ziet men
uit de figuur, dat men ze naar buiten van de klemmen van conden
sator of spoel kan afnemen.
Waar nu i = e0 : r was ene = icoL = ij—7 vinden wij daaruit
coL
e =---- e0,
r
of e —

1
e0ooCr

De factor

*

-

I*

kan bij een goede kring een grote waarde aanr
nemen. Bij een op 300 m afgestemde kring met L = 157 pH en
C = 161 p,pF, wordt die factor, wanneer de hoogfrequentweerstand
r eens 3 ohm zou bedragen, —— = 330.
r
Wij zien dus, dat de spanning aan de kring dan 330 ms^l hoger
zou kunnen worden dan de spanning, die erin geïnduceerd werd.
Dit merkwaardige verschijnsel noemt men het opslinger1
en eveneens
effect en de factor
die ook gelijk is aan
coCr
r
omgerekend kan worden tot V L : Cr2, heet opslingerfactor
en wordt door de Amerikanen met de letter Q aangeduid en
kwaliteit sfactor van de spoel genoemd. Die laatste be
naming is verwarrend, omdat de opslingerfactor een kring-eigenschap is, die alleen bij gebruik van een volmaakte condensator
uitsluitend op de spoelkwaliteit berust, maar ook dan met de af
stemming van de kring blijft samenhangen en niet een voor een
bepaalde spoel constante grootheid is.
Het electrisch vermogen, dat aan een kring moet worden toe
gevoerd om daaraan een spanning e te doen optreden, volgt uit
de overweging, dat alleen aan de verliesweerstand r vermogen
verloren gaat. Het toe te voeren vermogen is dus e02 : r en aan-

♦
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gezien de opgeslingerde spanning e = Qe0 is, kan men voor het
opgenomen vermogen ook schrijven
L
e02 : r = e2 : Q2r = e2 :
= e2 : R.

-r

Voor het aan de kring toe te voeren vermogen is het dus alsof
de klemspanning aan de kring moest worden medegedeeld aan een
zuiver ohmse weerstand, gelijk aan de blokkeringsweerstand R.
Hieruit volgt ook de verhouding tussen dé aan de klemmen toe
te voeren stroom en de in de kring optredende rondgaande
stroom, want
e
__.
— Qe° • J-°_ — i/o

R

’

r

“ Q2r

' r ~ /y'

zodat wij zien, dat de toe te voeren doorgaande stroom het */Q
gedeelte is van de ontstaande rondgaande stroom.
**
In verband met de aanzienlijke waarden, die de opslingerfactor
van een goede kring kan aannemen, is het voor het inzicht van
belang, het verband na te gaan met de uitkomsten der berekeningen
in het vorig hoofdstuk.
Daartoe nemen we eens als voorbeeld het geval van fig. 57 en
denken ons daar de inwendige weerstand Rj van de spannings
bron zó groot, dat die practisch geen dempingsvermeerdering van
de afgestemde kring te weeg brengt, zodat de opslingerfactor de
volle waarde

behoudt.
r
Bij het berekenen der spanningsverdeling over Rj en de blok
keringsweerstand R van de kring, zal tussen de punten a en b

in de figuur een spanning

R

_ e ontstaan, waarvoor wij wegens

T“ K.

£

de zeer grote waarde van R, nu ook -=r- e mogen schrijven. Opper-

R.

vlakkig beschouwd, blijkt daaruit niets van de opslingerfactor.
Maar als er nu eens géén afgestemde kring was, bijv. doordat
cond. C op nul was gedraaid, dan zou alleen de spoel L met haar
impedantie coL zijn overgebleven. De spanningsverdeling over de
als zeer groot aangenomen Rj en coL zou aan de spoel een spanning

v ir

"
'
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hebben opgeleverd, waarvoor wij wegens die grote waarde van Rj
,
coL
weer mogen schrijven

R7e'

De spanningen aan de kring in afstemming, of aan de spoel
alleen, verhouden zich dus als
coL
R : ojL = -t- : ojL =: 1
— = Q.
coCr
r
Cr
De opslingerfactor blijkt dus te zijn de verhouding tussen de
blokkeringsweerstand van de kring
<a
in afstemming en de wisselstroomweerstand der spoel alléén voor de
resonantiefrequentie.
X<
L
C =j=
Tevens blijkt hier, dat de opslin
gerfactor volledig in rekening wordt
r
gebracht, wanneer men voor de
b
spanningsdeling de blokkeringsweer
stand tot maatstaf neemt. *
Fig. 57
De opslingerfactor is alleen een
ander aanzicht van het oscillatorisch karakter van een afgestemde
kring.
De mogelijkheden van zeer grote spanningsverhoging, die deze
factor ons voorspiegelt, zijn alleen te verwezenlijken, wanneer men
een spanningsgenerator op zodanige wijze met een kring zou
kunnen koppelen, dat zonder aanmerkelijke dempingsverhoging
toch een gunstige spanningsdeling zou worden tot stand gebracht.
In het algemeen moet men, zoals uit de berekeningen over dc
transformatorkoppeling in het vorig hoofdstuk bleek, öf de dem
ping door de koppeling zo sterk vermeerderen, öf door zwakke
koppeling de overgedragen spanning zo verminderen, dat slechts
een klein deel van het opslingereffect tot zijn recht komt.
Het is van belang om op te merken, dat de blokkeringsweerstand
R = — de factor is, waarvan in het algemeen de versterking afCr
L
hangt, terwijl de selectiviteit afhankelijk is van de verhouding—.

)-<r

fe-A
*

r-

Met zo groot mogelijke L, dus met zo klein mogelijke C, zou dus
ogenschijnlijk zowel de versterking als de selectiviteit altijd ge^
ö)L
diend wezen, hetgeen ook in Q = ---- tot uiting komt, waarin,
door de co, de C verborgen zit.
r

<.

-
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Men moet echter niet vergeten, dat bij vergroting van L altijd
ook de verliesweerstand r van de spoel toeneemt. Voor de ver
houding, waarin dit het geval is, kan geen vaste regel worden
gegeven. Neemt men vergroting van het aantal windingen aan met
gelijke draadsoort en rekent men, dat de zelfinductie toeneemt met
het kwadraat van het aantal windingen, dan is de toeneming van
de gelijkstroomweerstand alléén, evenredig met de wortel uit de
verhouding, waarmee de L toeneemt. Als het daarbij bleef, zou
met 2 X grotere L en 2 X kleinere C de factor ~ een 4 : V2* =
L
^r= 2\/2 maal grotere waarde krijgen en — een V2 maal grotere
waarde. De toeneming van de hoogfrequentieweerstand, dus van
de r is echter steeds aanzienlijker, dus de winst aan versterking en
selectiviteit geringer en voor de selectiviteit altijd het kleinst.
Nu komt daarbij, dat een kring in een schakeling altijd met
energieverbruikende dempings-( parallel-) weerstanden is belast.
Wij vonden eerder, dat een paralleKveerstand Rp het effect heeft,
Een 2-voudige
alsof de r van de kring wordt vergroot met ~
CRP'
vergroting van L en verkleining van C heeft tengevolge, dat deze
waarde, die aan r wordt toegevoegd, niet minder dan 4 X groter
wordt. Dit kan bij schakelingen, waarin de kringen met sterk
dempende (dus kleine) parallelweerstanden zijn belast, ten gevolge
hebben, dat integendeel een verkleining van de L/C-vechouding
althans de selectiviteit doet toenemen, zij het dan ook meestal met
•verlies aan versterking.
Indien het totaal aan parallelweerstanden kleiner is dan 2 X de
blokkeringsweerstand, geeft een kleinere L/C-verhouding a 11 ij d
selectiviteitswinst. Kringen met kleinere C zijn dus lang niet altijd
,,betere" kringen in elke schakeling.

Tot besluit van deze twee hoofdstukken over afgestemde kringen
willen wij opmerken, dat behalve kringen, zoals tot dusver be
sproken, die uit de parallelschakeling van capaciteit en zelfinductie
ontstaan, ook serieschakelingen in bepaalde gevallen
toepassing kunnen vinden, daar zij eveneens merkwaardige eigen
schappen bezitten.
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Denken wij ons in fig. 58 een seriekring van L, r en C, aange
sloten op een generator, dan is voor een willekeurige frequentie
de wisselstroomweerstand (impedantie) tussen a.en c gelijk aan

Z = ]/r2 + ( co L —
Is deze kring afgestemd op de generatorfrequentie, dan wordt
hier weder wL------ = 0 en dan biedt de serieschakeling geen
ooC
andere weerstand meer aan de stroom dan het bedrag van de
ohmse weerstand r. Bij de parallelkring deed zich dit voor ten
aanzien van de rondgaande stroom, maar ten
a.
opzichte van de generator nam de parallelkring
in afstemming de zeer grote waarde van de
blokkeringsweerstand aan. Men noemt de
parallelkring dan ook wel eens sperkring
en de blokkeringsweerstand ook sperweerstand.
De serieschakeling daarentegen bezit in af
)e
stemming juist de laagst mogelijke weerstand
c
ten opzichte van de generator; hij neemt m
Fig. 58
afstemming maximale stroom uit de generator
op en werkt dus als kortsluitkring.
Bezit de generator enige inwendige weerstand, dan zal, door de
spanningsval aan Rif bij de grote waarde van de stroom, de span
ning aan de eindklemmen ac van de seriekring tot een minimum
dalen. Dé grote stroom veroorzaakt evenwel aan L en C veel
hogere, tegengestelde spanningen, waarvoor dezelfde o p s 1 i n g er factor kan worden berekend als voor- de parallelkring. Die
opgeslingerde spanningen kan men afnemen tussen a en b of tussen
b en c in fig. 58. Deze bereiken een maximum terwijl zij tussen a
en’c minimaal zijn.
v
Wel wordt de opslingering ook hier beperkt doordat de klémspanning van .elke generator met inwendige weerstand daalt bij
grote stroomlevering en doordat elke spanningsafgifte door spoel
, of condensator, waarbij enige stroom moet worden geleverd-, de
verliesweerstand van de kring vergroot.
In het radiotoestel kan een afgestemde seriekring slechts zelden
worden toegepast om er spanning van af te nemen. De practische
toepassingen beperken zich voor het merendeel tot het gebruik als

JJ
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kortsluitkring voor een ongewenste frequentie; dus met het voor
opgestelde doel om tussen twee punten a en c de .spanning voor
een bepaalde frequentie tot een minimum terug te brengen. Daar
toe moet r dan heel klein wezen.
Eén vorm van een seriekring, die soms
voorkomt en in fig. 59 is afgebeeld, eist nog
nadere beschouwing.
Hier is een vaste capaciteit Cs in serie
geschakeld met een spoel L en deze serieL
C
schakeling is variabel afstembaar gemaakt
door een draaicondensator C, parallel aan L.
/
De merkwaardigheid dezer schakeling is,
dat de parallelkring LC zich in de serieschakeling met Cs als een zelfinductie ge
draagt, die men door vergroting van de
Fig. 59
condensator C kan • vergroten. De serieafstemming met Cs, die hierbij ontstaat, is een afstemming op
dezelfde frequentie, als bereikt zou worden met de parallelkring,
indien C8 aan C was parallel geschakeld.

(i)e

Zoals in het aanhangsel bij hoofdstuk IV aangegeven, is de impedantie van
de parallelkring voor een willekeurige frequentie o), als wij de weerstand r even
verwaarlozen:
Z =

0)L

1 — o)2CL

Nemen wij voor co de frequentie aan, waarop de kring met Cs en C parallel
1
dus
afgestemd zou wezen, dan is co2 =
L(Cs + C)
Z =

coL

CL
1 —
L(Cs + C)

= 0) L

C„ + C
cs

‘

Men ziet, dat de impedantie van de kring voor deze frequentie gelijk staat met '
C'+ C
de impedantie van een zelfinductie, die —c •--- malen groter is dan spoel L.
De zelfinductie L

c + c,
Cs

in serie geschakeld met CR, levert nu ook serie-

resonnantie voor de frequentie, die bepaald wordt door
1
1
GV =
Cg + C L (Cs + C)
CSL
C,

:
f
1
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Dat is dus inderdaad dezelfde frequentie als de hierboven onderstelde cü,
waarop de parallelkring afgestemd zou wezen, als C3 met C was parallelgeschakeld.
Wanneer men het gehele geval doorrekent en ook met de hoogfrequentieweerstand r van de spoel rekening houdt, vindt men, dat voor deze serieschakeling
de verliesweerstand er maal groter wordt als de inductieve impedantie a-voudig
toeneemt. Men verkrijgt dus wel niet de condensator C in fig. 59, parallel
aan de spoel L, een inrichting, die voor langere golven gelijk staat met een regel
bare zelfinductie, maar het is een zelfinductie, die dan ook bij vergroting een
steeds grotere schijnbare verlieswaard<» aanneemt met toenemende verslechtering
der verhouding L : r.

7

Terwijl de impedantie van een parallelkring in afstemming als
zuiver ohmse weerstand verschijnt (de blokkeringsweerstand),
heeft die impedantie voor lagere frequenties een inductief
karakter,
voor
hogere
frequenties
een
capacitief
karakter. (Zie ook bladz. 24).
Voor een seriekring geldt, dat de impedantie in afstemming ook
een zuiver ohms karakter heeft (gelijk aan de verliesweerstand
der spoel). Voor lagere frequenties heeft de impedantie van de
seriekring een capacitief karakter, voor hogere frequenties een
inductief karakter, het omgekeerde dus van hetgeen zich bij de
parallelkring voordoet.

■
■
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HOOFDSTUK XIV
DE ANTENNEKOPPELING — OUDERE METHODEN
De voornaamste eisen, die wij in een ontvangtoestel moeten
trachten te verwezenlijken, zijn:
N
a.
b.
c.
d.
e.

7

grote selectiviteit;
voldoende gevoeligheid;
zo gelijk mogelijke gevoeligheid voor alle golflengten;
geschiktheid voor éénknopsafstemming;
geen verstoring der afregeling voor de éénknopsafstemming,
wanneer men het toestel aan antennes van verschillende grootte
verbindt.

Wanneer wij de schema-opzet van fig. 34 of 35 aan deze eisen
gaan toetsen, zal het duidelijk worden, dat de koppeling der
antenne met het toestel door directe verbinding met de afstemspoel
hoogst onbevredigend zal wezen.
De antenne moeten wij ten opzichte van de eerste kring als
spanningsgenerator beschouwen; het is een generator van zeer
ingewikkelde aard, waarvan de impedantie hoofdzakelijk uit
capaciteit tegenover aarde bestaat, maar hij bezit ook weerstand,
die dempend werkt; de zelfinductie, die elke antenne ook nog be
zit, kan bij ontvangst van omroepgolven als verwaarloosbaar klein
worden beschouwd; zij speelt alleen bij kortegolfontvangst soms
een rol en dan een vaak zeer belangrijke.
Intussen kunnen wij de antenne ook nog anders aanzien, n.1.
zó, dat zij zelf een kring is, gekoppeld met de electromagnetische
zendervelden, die via de aether aankomen. Zo beschouwd, zouden
wij ernaar moeten streven, de antenne zelf af te stemmen op de
frequentie van het signaal, dat wij willen ontvangen. Een enkele,
rechte antennedraad, die aan haar benedeneind met aarde is ver
bonden, bezit een eigenafstemming op een golflengte,
ongeveer gelijk aan 4 X de draadlengte.
Men kan die eigenafstemming verlengen, dus op langere golf
lengte brengen, door het inschakelen van zelfinductie, of verkorten
door het aanbrengen van een antenne-seriecondensator.

r

r

=
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Met de antenne-koppeling van fig. 60 a, overeenkomende met
hetgeen wij in de schema’s in hoofdstukken VI en VII tekenden,
wordt een verlenging van de eigengolflengte bereikt. De spoel met
variabele condensator vormt volgens de bij fig. 59 gehouden be
schouwing een variabele zelfinductie en deze levert met de antennecapaciteit de resonantie op een bepaalde frequentie. Een eenvou
diger voorstelling is, dat de antenne-capaciteit, parallel geschakeld
aan de draaicondensator van de kring, de nulcapaciteit van de
draaicondensator sterk vergroot. Hierdoor wordt het afstembereik
veel kleiner dan van de kring zonder de antenne,
jWjri: ...

V
d

Afgezien van deze nadelen, heeft de schakeling van fig. 60 a
het bezwaar, dat de kring zwaar gedempt wordt door de antenne
en dat de afstemmingen met antennes van verschillende capaciteit
ver uiteenlopen. Dit laatste bederft de geschiktheid voor éénknopsafstemming. Men heeft wel getracht, daaraan tegemoet te komen,
door volgens fig. 60 b een afzonderlijk, vast seriecondensatortje
Cs in de antenne op te nemen, veel kleiner dan de gebruikelijke
antennecapaciteit. Invloed op de afstemming heeft dan alleen nog
de seriewaarde van de antennecapaciteit met Cs, die bij kleine
waarde van C8 weinig uiteenloopt voor verschillende antennecapaciteiten.
Q. Cc . Is Ca veel groter
Cant en CR hebben een seriewaarde gelijk aan

c» + c*

s = Cs, dat is de vaste capaciteit

dan C .. dan is dit ongeveer gelijk aan —*
s

.t.

van het seriecondensatortje.
Rekent men nu, dat de afstemming van de antennekring steeds
verkregen wordt, waar de afstemcondensator -\- Cs resonantie

1
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opleveren, dan heeft men in andere kringen van het toestel, die
met gelijke spoelen en draaicondensatoren zijn uitgerust, alleen
ook een aan Cs gelijke, vaste capaciteit toe te voegen om de gelijk
loop te behouden. Zulk een kleine, toegevoegde capaciteit neemt
de vorm aan van een z.g. trimmer- condensator, parallel aan
de andere afstemcondensator. Onder een trimmer verstaat men n.!.
een klein parallelcondensatortje op een afstemcondensator, dat
eens voor goed ingesteld moet kunnen worden om de gelijkloop der
kringen te verzekeren.
Zelfs wanneer men op deze wijze de schakeling van fig. 60 b
zo goed mogelijk maakt, leert de practijk, dat juist als men ter wille
van selectiviteit (geringe demping door antenneweerstand) en
gelijkloop, het seriecondensatortje heel klein maakt, de ontvangsterkte zeer wordt verminderd en deze zeer veel ongunstiger wordt
voor lange dan voor korte golven. Deze soort antennekoppeling
wordt dan ook haast niet meer gebruikt.
Met de aftakking van fig. 60 c en de
inductieve koppeling van fig. 60 d
K
komen wij op het gebied, waar de af
a
stemming der antenne zelf definitief
— £C WOfdt prijsgegeven en deze als aperiodische, althans ver buiten afstemming
blijvende
generator, alleen zo gunstig
L
mogelijk met de kring wordt gekoppeld.
_
Toen vroeger de amateur zijn toe
stellen bouwde met losse, uitwisselbare
Fig. 61
spoelen, zoals men thans alleen nog in
amateur k.g. ontvangers vindt, kon hij zelf experimenteren met
dergelijke koppelingen. Nu men tegenwoordig spoelstellen kant en
klaar koopt, in afschermbussen weggesloten en vaak samenge
bouwd met een golfbereikschakelaar, dikwijls zo geconstrueerd,
dat men niet of heel moeilijk kan zien, hoe de spoelen eigenlijk zijn
samengesteld, moet men maar hopen, dat de fabrikant er het best
mogelijke van heeft gemaakt. Toveren kan hij echter ook niet en
alle oplossingen zonder uitzondering berusten op compromissen.
Het merendeel der oudere spoelen is — met variaties — inge
richt volgens fig. 61. Een wikkeling K voor de golven 200—550 m
is in serie gewikkeld met een groter spoelgedeelte L, zodat K en L
samen voor 700—2000 m geschikt zijn. Het gedeelte L wordt voor
ontvangst van het kortste golfbereik kortgesloten. Op het gedeelte
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K is een aftakking a voor de antenne gemaakt, meestal zó, dat
voor dit kortste bereik een „transformatieverhcuding” 4 of 5
bestaat.
Dat dit zelfs voor dat ene bereik niet
voor alle golven een gunstigste aanpas
sing aan alle mogelijke antennes kan
geven, ligt na de beschouwingen in hoofd
-L stuk XII wel voor de hand. Maar voor
de lange golf, als men de kortsluiting van
L opheft, is de toestand nog minder in
orde. De aftakking ligt dan heel hoog op
de spoel; de antennedemping op de kring
wordt
groot en de antennecapaciteit speelt
7177
in
de
afstemming
een veel grotere rol dan
Fig. 62
voor de kortere golven, waarvoor de af
takking naar verhouding lager op de spoel is gelegen.
Als men bij zulk een spoelconstructie een toestel heeft getrimd
voor het bereik der kortere golven, klopt dit nooit geheel voor de
langere golven.
Een verbetering is het natuurlijk, wanneer óok op het gedeelte
L een aftakking is aangebracht en de
golfbereikschakelaar een extra contact
heeft, waardoor bij overgang op lange
golf tevens de antenne-aansluiting omge
schakeld wordt op die tweede aftakking.
Soortgelijke bezwaren als tegen het
systeem van fig. 61 bestaan tegen spoelen,
die volgens fig. 62 voor beide golfbereiken
één antenne-koppelwikkeling bezitten.
Daarmee blijft men ook verre van het
ideaal ener gelijkmatige werking voor alle
golven.
Fig. 63.
Beter is dan in elk geval de inrichting
van fig. 63, ook al heeft hier geen omschakeling der antenne plaats.
Bij overgang op middengolf heeft de koppelwikkeling met het kort
gesloten spoelgedeelte nagenoeg geen effect meer.
Maar waar hec in ’t algemeen met ’t oog op geringe demping
en geringe verstemming door de antenne gewenst is, dat k o p pelwikkelingen zich niet aan de roosterzijde van een kringbevinden, maar aan de aardzijde, ligt het voor de hand, dat
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voor de ontvangst der langere golven de koppelwikkeling voor
de middengolven ongunstig ligt.
Een in sommige opzichten minder verwerpelijke oplossing is die
~ van fig. 64, waar de omschakeling op kortere golf verkregen wordt
door parallelschakeling van K met L, terwijl de antenne op een
aftakking van L aangesloten blijft. L fungeert dan als een soort
van inductieve potentiometer over de middengolf-wikkeling, zodat
men zich kan voorstellen, dat de antenne-aftakking ook voor de
kortere golven blijft werken.

i

K en L moeten in het geval van fig. 64 andere waarden hebben dan bij
spoelen met een kortsluitomschakeling. Voor 200—550 m is bij normale draaicondensatoren een zelfinductie van 157 pH passend. In fig. 61 moet dus K = 157
pH zijn. De serieschakeling van K en L voor golven van 700—2000 m moet
2200 pH wezen. In fig. 64 moet L alléén de waarde van die 2200 pH bereiken
en als K met L wordt parallel' geschakeld zonder dat die spoelen onderling zijn
K X L
= 157 pH zijn,
gekoppeld, moet de prallelschakeling van K en L, dus
K + L
waaruit voor K in dat geval 174 pH volgt.
De fouten, die aan al deze vrij een
voudige oplossingen voor de con
structie van omschakelbare spoelen
kleven, behoeven wij niet uit te plui
zen; zij liggen voor de hand. Men
K
behoeft zich niet te verbazen, dat
L
toestellen, die ermede zijn uitgerust,
door trimmen nooit tot volledige ge
lijkloop der kringen zijn te
brengen, lang geen gelijkmatige ge
voeligheid
hebben voor alle golven
Fig. 64
en in selectiviteit niet op alle afstem
mingen voldoen, zelfs al zijn de spoelen als zodanig van goede
kwaliteit. Bovendien nemen de bezwaren tegen deze eenvoudigste
vormen van omschakelbare spoelstellen nog aanzienlijk toe, als men
het systeem wil uitbreiden tot meer dan twee golfbereiken, dus
voor moderne apparaten voor lange-, midden- en kortegolf.
Als men hoge eisen stelt, is het al moeilijk genoeg, spoelstellen
te maken, die voor één enkel golfbereik redelijk voldoen. Zonder
variabele antennekoppeling moet men dan toch al
compromissen sluiten. De enige goede oplossing voor omschakel
bare spoelen is daarom, dat men ermee handelt alsof het uit-
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wisselbare spoelen waren, dus voor elk golfbereik een afzonderlijke
spoel maakt met haar eigen gunstigste compromiskoppeling met de
antenne voor dat bereik en een schakelmechanisme gebruikt, dat
de spoelen in hun geheel feitelijk verwisselt, terwijl zij buiten
koppeling met elkaar (eventueel elk in een eigen schermbusafdeling) moeten zijn opgesteld en hoogstens met de aardzijde
van het toestel steeds verbonden kunnen blijven.
In deze geest zijn ook de beste spoelstellen voor moderne superheterodyne-ontvangers inderdaad uitgevoerd. Het komt dan alleen
op gunstige opstelling en een zeer goede schakelaar aan om goede
functionnering te verkrijgen.
Het verdient de aandacht, dat bij moderne spoelen met hoogfrequentijzerkernen de methode van omschakeling, die op kort
sluiting van gedeelten der wikkeling voor langere golven berust,
tot ernstige verliezen in de spoelgedeelten voor de kortere golven
aanleiding kan geven. Bij dit spoeltype is daarom gedeeltelijke kort
sluiting zeker in het algemeen niet aan te bevelen.
Wij zullen ons in de toch altijd minder gunstig blijvende oplos
singen voor gecombineerde golfbereiken niet verder verdiepen en
alleen verder nagaan hoe men tot een bevredigende spoel voor
één golfbereik geraakt.
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INDUCTIEVE ANTENNEKOPPELING MET ANTENNE
BENEDEN EN BOVEN KRINGAFSTEMMING
Het schema van een spoelstel, waarbij de zelfinducties voor de
afstemkring met hun koppelwikkelingen alle geheel onafhankelijk
van elkaar gedimensioneerd kunnen zijn voor een willekeurig aan
tal golfbereiken, kunnen wij ons voorstellen in de geest van fig. 65.
Waar
het
niet
steeds mogelijk blijkt,
de door de koppeling
in
de kringen getrans
J,?
formeerde
gedeelten
der antennecapaciteit
voor al de golfberei
L
L
ken gelijk te maken,
M
n
zal men voor-het trim
men niet meer kunnen
volstaan met één trimK
K
mercondensatortje op
A i
£
elke afstemcondensator,
maar
dienen
trimmers op de
spoelen te zijn aan
gebracht, voor elke
Fig. 65
spoel een eigen trim
mer.

V

-* -

Omtrent het gedeelte der antennecapaciteit, dat door de koppeling in een afge
stemde kring wordt overgetransformeerd, kan men zich op de volgende wijze
een denkbeeld vormen. Denken we ons van antenne naar kring een transformatieverhouding n, dan wordt een primair aanwezige weerstand r naar de secondaire
getransformeerd als een parallelweerstand n2r. Ook een capaciteit is een wissel1

n2

stroomweerstand ter grootte——. Als die tot een waarde----parallel aan de kring
0)C
0)C
wordt overgebracht, staat dit gelijk met het daarheen overbrengen van een capaci
teit, die n2 maal kleiner is dan C (een kleinere capaciteit heeft grotere weerstand).
Door een kleine koppelwikkeling en zwakkere koppeling verkleint men inderdaad
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de invloed der -antennecapaciteit op de kring, maar het wordt zeer moeilijk, dit
voor alle golfbereiken in precies gelijke mate te doen, vandaar de afzonderlijke
trimmers voor elk golfbereik.

*

Nu moéten wij evenwel erop wijzen, dat niet alle afwijkingen
in de gelijkheid van kringen met behulp van trimmer-capaciteiten
goedgemaakt kunnen worden, ten minste, wanneer wij verlangen,
dat de correctie voor een geheel golfbereik deugdelijk zal wezen.
Trimmercapaciteiten geven alleen goed resultaat, wanneer de
zelfinducties in opeenvolgende kringen volkomen gelijk zijn. De
golflengte van een kring is toch X = 1885 VCL. Met de draaicondensator op nul is de C niet gelijk nul, want elke condensator
bezit een zekere nulcapaciteit; bovendien brengt de verbin
ding met een versterkerbuis ook enige capaciteit aan en elke ver
binding met andere onderdelen kan dat eveneens doen. De ver
schillen, die daardoor tussen twee kringen ontstaan, kan men over
het gehele meetbereik als een vast bedrag aan capaciteit te veel of
te weinig beschouwen, dat met een eenmaal goed ingestelde trimmercapaciteit wordt gecorrigeerd. Is evenwel de zelfinductie van
een kring bijv. 10% te klein, dan zou over het gehele bereik de
capaciteit telkens met 10% moeten worden vergroot; maar 10%
van de maximumstand is veel meer dan hetzelfde percentage van
de minimumstand. Daarom corrigeert men dit niet met een vaste
capaciteit, maar zou men de zelfinductie moeten corrigeren, het
geen veel lastiger is, wanneer niet, zoals aan moderne ijzerkernspoelen, een speciale inrichting (verschroefbare kern bijv.) daar
voor is aangebracht. Daarom streeft men zoveel mogelijk naar
gelijkheid van alle spoelen.
Bij de kring, die met de antenne is verbonden of gekoppeld, doet
zich, wat dat betreft, een onaangename onzekerheid voor. Door
die koppeling kan, zoals wij zeiden, een deel der antenne~capaciteit
in de kring getransformeerd worden. Maar waar wij in de antenne
een spoel voor koppeling aanbrengen, moeten we ons afvragen,
of niet ook in de kring zelfinductiewijzigingen door de koppeling
optreden.
Dit is een voor berekening tamelijk lastig probleem; de bereke
ningen, die men er in de litteratuur over vindt, gaan in verband
met het ingewikkeld karakter der antenne als kring gewöonlijk van
vereenvoudigende onderstellingen uit, waardoor de uitkomsten
geen volledig overzicht leveren van de omstandigheden.
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In zulke gevallen kan men door meting en experiment soms
beter tot inzicht geraken.
Wij denken ons een experimentele opstelling volgens fig. 66
Links, bevindt zich een apparaat G, een generator, die trillingen
kan leveren van golflengten als die, waarmee wij te maken hebben.
Rechts is een kring K aangebracht, die af gestemd kan worden en
waaraan een spanningsmeter is verbonden, die de kring zo weinig
mogelijk dempt; een z.g. lampvoltmeter kan hier dienen. Tussen
de generator, die het zenderveld in de aether vertegenwoordigt en
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Fig. 66.

kring K is een „antenne” als koppelinrichting aangebracht, be
staande uit Li, L2 en C. Hier stelt C de antenne-capaciteit Ca voor.
Daarmede doen wij de volgende proef. G wordt vast ingesteld
op een golflengte, die ongeveer midden in het afstembereik van
onze „antenne” valt. Wij kunnen dus met C onze „antenne” zowel
ver beneden als ver boven de afstemming op de te ontvangen
golf brengen. De kring K is zo gekozen, dat de golf ook ongeveer
midden in het afstembereik van K ligt.
Als wij nu beginnen met C op nul, dus de antenne ver beneden
afstemming, terwijl L2 zeer vast is gekoppeld met K, dan vinden
we, dat de kring slechts een fractie beneden zijn eigenlijke afstem
ming moet worden gebracht om maximumsignaal op te vangen.
Gaan wij hierna stap voor stap Ca groter maken en telkens K voor
beste ontvangst bijstemmen, dan vinden wij het verloop, dat door
de getrokken lijn in fig. 67 is weergegeven. Met C op nul komt de
condensator van kring K bij de pijl op 54°, dat is vrijwel de eigen
afstemming van K. Vergroten wij C tot 80°, dan daalt de waarde,
die wij cond. K moeten geven, tot bij 50°; vandaar af begint toe
nemende Ca een veel grotere verstemming te veroorzaken, die wij
moeten geven aan K. Voor Ca = 107° wordt K = 0. Draaien
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we een haartje verder met C. dan doorloopt K een zeer plotselinge
verandering, zodat voor Ca = 115°, de K plotseling 98° jnoet
worden. De kring moet dus nu in eens boven de eigenlijke afstem
ming worden gebracht om maximaal te ontvangen. Met verder
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Fig. 67. Zeer vaste koppeling van de antenne met de ontvangkring.
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toenemende Ca neemt K weer geleidelijk af, weer meer naderende
tot de werkelijke afstemming van de kring.
Het punt, waar de plotselinge omzwaai plaats heeft van K ver
beneden afstemming tot K ver boven afstemming, blijkt het punt
der eigen afstemming van de antenne op de te ontvangen golf
te zijn.
Men ziet hier, welke vreemde verschijnselen zich bij vaste
antennekoppeling met de afstemming kunnen voordoen, wanneer
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de antenne-capiciteit met de koppelzelfinductie in de buurt van
resonantie komt.
Met een stippellijn is nog in de figuur aangegeven, in welke
zin de aan de kring K gemeten spanningen bij dit experiment
veranderen.
Verder laten de figuren 68 en 69 zien hoe hetzelfde experiment
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Fig. 68. Lossere koppeling van de antenne met de ontvangkring
met dezelfde installatie en bij gelijke golflengte verloopt, wanneer
alleen de koppeling van L2 met K losser wordt gemaakt. De verstemming is principieel van dezelfde aard, maar wordt bij steeds
lossere koppeling minder opvallend, al blijft de sprong in de buurt
der antenne-afstemming bestaan. De kromme lijn, die het spanningsverloop van kring K aangeeft, vernauwt zich bij lossere
koppeling; de maxima worden bij losse koppeling haast even hoog;
de val in de gebieden van ontstemde antenne wordt veel sterker.
Intussen zien wij wel, dat we voor toestellen, die met een be-
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paalde antenne en met niet-veranderlijke koppel-spoel moeten
werken, nooit zullen kunnen profiteren van de hoge spannings
pieken, die in de buurt van afstemming der antenne zijn te be
reiken. Wij moeten de antenne-afstemming buiten het gebied
houden, waar zij de afstemming van de kring, die ermee gekoppeld
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Fig. 69. Betrekkelijk zeer losse antennekoppeling.
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wordt, sprongsgewijs doet veranderen. Maar dit betekent dan ook,
dat het moderne toestel een enorme winstmogelijkheid bij de
ontvangst, die door antenne-afstemming ware te bereiken, radicaal
moet opofferen. En uit het verloop der spanningskrommen is
ook al af te leiden, dat men zelfs een heel eind van die uit het
oogpunt van ontvangspanning gunstigste toestand moet afblijven,
om geen al te grote verschillen te krijgen tussen de spanningén
voor verschillende golflengten in een bereik. Kan de te ontvangen
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golf wat dicht naderen tot de eigenafstemming der antenne plus
koppelspoel, dan wordt voor deze golflengte een te groot voordeel
tegenover andere verkregen.
Dit kan men nader nagaan door de proef iets anders in te richten.
A. In de installatie van fig. 66 kiezen wij nu L,, C en Lo
zodanig, dat de afstemming onzer antenne een eind beneden de
kortste golf van generator G ligt. Hierna wordt G van stap tot
stap op langere golven ingesteld en kring K op sterkste ontvangst
(grootste uitslag van de
voltmeter) gebracht. In fig.
U*
70 is aangegeven hoe bij de
gemiddelde koppeling, die
r"‘
ook
voor fig. 68 gold. de
'» !U
-V •
kringafstemming K hier
5"/»
door afwijkt van de oor
£
spronkelijke afstemming van
\ "
de kring. De met de anten
*
ne gekoppelde kring heeft
5o *
I
nu
minder capaciteit nodig.
c *
m Verder geeft de stippellijn
5 V.
ij Ij
*
weer het spanningsvèrloop
*
S *•
aan, dat aan kring K op
!
m
1
treedt.
/attg*
CjoC/rrngte"
kette
Aangezien in de kring K
Fig. 70.
een condensator met half
cirkelvormige platen werd gebruikt, die dus over het gehele bereik
dezelfde variatie per graad geeft, ziet men uit fig. 70, dat de met
de „antenne” gekoppelde kring op alle golflengten een nagenoeg
constant bedrag aan capaciteit minder nodig had om in afstem
ming te komen. De door de antenne-koppeling veroorzaakte verstemming droeg hier dus geheel het karakter van een capacitieve vers temming, die men zich kan voorstellen als ont
staan te zijn doordat een over het gehele bereik constant blijvend
deel der antennecapaciteit in de kring werd getransformeerd.
Maakt men bij de proef de capaciteit C der antenne groter,
zorgende dat de zelfinducties zoveel kleiner zijn, dat de antenneafstemming beneden de kortste generatorgolf blijft, dan vergroot
men hierdoor alleen de verstemming. Haar aard blijft zodanig, dat
die met behulp van trimmercapaciteiten kan worden gecorrigeerd.
B. In de installatie van fig. 66 wordt hierna de grootte van L 1'
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C en L2 zo gekozen, dat de afstemming onzer antenne een eind
boven de afstemming der langste golf van generator G ligt. Wordt
G weer van stap tot stap op verschillende golflengten ingesteld
en een afstemkromme van kring K opgenomen, dan vindt men het
in fig. 71 weergegeven resultaat. De met de antenne gekoppelde
kring heeft nu meer capaciteit nodig om tot afstemming te worden
gebracht, dan de kring zonder koppeling met de antenne. De
stippellijn geeft het spanningsverloop aan, dat aan de kring K
optreedt.
Men ziet uit fig. 71, dat
de vergroting der afstemcapaciteit, die de kring
nodig heeft, ditmaal geen
constant bedrag is. De
lijnen wijken naar boven
toe uit elkaar, zodat blijk
baar de capaciteit, die toe
gevoegd moet worden, toe
neemt voor grotere condensatorstanden, dus voor lan
gere golven. De verstemming, die hier door de
antennekoppeling is opge
treden, draagt duidelijk hec
Fig. 71.
karakter ener inductie
ve ver-stemming, die men zich ontstaan kan denken, doordat
als gevolg van de koppeling een deel 'der zelfinductie uit de
antennekring zodanig in kring K wordt overgetransformeerd, dat
die getransformeerde zelfinductie parallel komt te staan aan de •
oorspronkelijke zelfinductie en dus de effectieve waarde verkleint
met een constant zelfinductie-bedrag. Dit kan met capaciteit alleen
gecompenseerd worden door het toevoegen van waarden, die
evenredig toenemen met de stand van de afstemcondensator. (Zie
begin van dit hoofdstuk).
Maakt men de zelfinductie in de antennekring groter, dan ver
mindert de verstemming, omdat de parallelschakeling ener grotere
getransformeerde zelfinductie aan de kringzelfinductie een ge
ringere vermindering oplevert. De aard der verstemming is even
wel steeds zo, dat die niet door trimmercapaciteiten kan worden
gecorrigeerd.
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Wanneer de afstemming van de antennekring door de grootte
der koppelspoel boven de grootste golflengte van het afstembereik
wordt gebracht, kan daarom de gelijkloop der kringen in het toe
stel alleen verzekerd worden doordat de zelfinductie van de eerste
afgestemde kring wat groter wordt gemaakt dan de zelfinductie
der overige kringen.
Het spoelstel van fig. 65 met trimmercapac/teifen is blijkens het
voorafgaande alleen deugdelijk ingeval men kleine koppehvikkelingen gebruikt en de afstemming van antenne + koppelwikkeling
beneden de kortste golflengte van het meetbereik houdt.
Moet zulk een spoelstel met grote koppelwikkelingen werken,
die de antenneafstemming boven de langste golflengte van het meet
bereik brengen, dan zijn zelfinductietrimmers op de
spoelen nodig.
Voor luchtspoelen kunnen deze o.a. bestaan uit een roodkoperen
plaatje, evenwijdig aan het vlak der spoel, terwijl de afstand van
het plaatje tot de draadwikkeling met een schroef kan worden
veranderd. In het plaatje worden „dwarrelstromen” geïnduceerd,
als in een kortgesloten secondaire wikkeling en daardoor wordt de
zelfinductie der spoel verkleind. Men kan dus ook een enkele, kort
gesloten secondaire winding van roodkoper gebruiken, die in de
spoel draaibaar is; sterkste koppeling (evenwijdig aan de spoelwindingen) geeft sterkste vermindering der zelfinductie. Rood
koper moet worden gebruikt om de weerstand van plaatje en
winding zo klein mogelijk te houden; weerstand hierin doet energie
verloren gaan en verhoogt de verliesweerstand r van de spoel,
zodat de blokkeringsweerstand
en de opslingerfactor Q ==
Cr
|/ L
y
kleiner worden.
Voor ijzerkernspoelen bestaat een zeer eenvoudige methode
om de zelfinductie enigszins regelbaar te maken. Zeer vaak zijn
deze zo uitgevoerd, dat een stukje van de kern van hoogfrequentijzer (hoofdstuk VII) in- en uitschroefbaar is aangebracht. Ver
kleining der zelfinductie ontstaat hier door uitschroeven van het
kernstukje.
Overigens moet men in het oog houden, dat ook bij aanwezigheid
van zelfinductietrimmers, waarmee men de opeenvolgende spoelen
in een toestel gelijk maakt, toch de trimmercapaciteiten op de
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condensatoren óók nog nodig zijn. Hiermede compenseert men
de capaciteitsverschillen, die door de verbinding met buizen en
andere onderdelen en door de verbindingsdraden zelf ontstaan.
De afregeling van een toestel, waarin zowel zelfinductieverschillen
als capaciteitsverschillen te compenseren zijn, wordt er natuurlijk
niet eenvoudiger op.

1

HOOFDSTUK XVI
DE PRACTISCHE KEUZE DER ANTENNEKOPPELING
In moderne fabriekstoestellen openbaart zich een voorkeur voor
de antennekoppelingen met grote koppelspoel en ook in spoelstellen als de 2 en 3 krings van Megatron werd dit systeem toe
gepast.
De reden voor deze voorkeur is gelegen in de wens om het
eenmaal afgeregelde toestel zoveel mogelijk zonder naregeling
bruikbaar te maken aan antennes van willekeurige grootte. De
capaciteit ener- kleine buitenantenne kan ongeveer 50 p|xF
zijn; normaal voor amateur-ontvangantennes is 200 a 300 pixF;
maar antennes met af geschermde invoerleidingen
kunnen tot 1500 ppF komen. Als men nu een koppelspoel wilde
aanbrengen, die met een antenne van de grootste capaciteit nog
beneden de kortste golflengte van het meetbereik bleef, zou die
koppelspoel met ’t oog op redelijke spanningsoverdracht veel en
veel te klein moeten worden. Met kleine koppelspoel is aan de
eis, dat de antenne-afstemming steeds buiten het te ontvangen
golfbereik moet vallen, daarom niet te voldoen.
Met grote koppelspoel is dit wèl mogelijk, wanneer men de
koppelspoel daarbij maar zo groot maakt, dat haar eigen af
stemming reeds boven de langste golf van het meetbereik ligt;
een spoel bezit n.1. niet alleen zelfinductie, maar evenals elk uit
geleidend materiaal bestaand onderdeel ook een zekere eigencapaciteit, die men zich moet voorstellen als parallelgeschakeld aan de zelfinductie, zodat een spoel alléén ook reeds als
een kring kan worden opgevat, die met haar eigencapaciteit op
de eigengolflengte is afgestemd. Elke antenne, die men
aan zulk een koppelspoel verbindt, maakt de golflengte nog groter
en daarmee valt men dus nooit in enige golflengte binnen het
meetbereik als men met de spoel alléén er al boven is.
De in het vorig hoofdstuk besproken meetresultaten doen in
tussen zien, dat men ook met deze keuze ener oplossing voor het
probleem der antennekoppeling geen ideale toestand kan bereiken.
Men blijft verre van de gunstigste koppeling voor de spannings-
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overdracht, offert dus aan gevoeligheid te meer op; naarmate men
antennes met grotere capaciteit gebruikt. Men moet zeer vast
koppelen om nog zo hoog mogelijke spanning te krijgen (vergelijk
stippellijn in fig. 67 rechts boven met fig. 68 en fig. 69). Maar
door de aard der transformatie en de vaste koppeling dreigt men
de demping der antenne op de ermee gekoppelde kring te groot
te maken. Hier moet dus een vrij lastig compromis worden gezocht.
De noodzakelijkheid om de zelfinductie der kringspoel groter
te maken dan van volgende spoelen in het toestel, terwijl de mate
dier zelfinductievergroting experimenteel (door meting) moet
worden bepaald in verband met de te kiezen sterkte 'der koppeling,
en de noodzakelijkheid van zelfinductietrimmers, maken het voor
de amateur, die zelf nog eens spoelstellen zou willen vervaardigen,
niet gemakkelijk, dit systeem na te volgen.
Wat de gelijkmatigheid der spanningsoverdracht voor verschillende golflengten binnen
het meetbereik betreft, toont een vergelijking
tussen de gestippelde krommen van fig.- 70 en
71 wel, dat de koppeling met grote koppelspoel
(fig. 71) in het voordeel is. Het zijn hier de
langste golven (naderende tot de antenneafstemming) die de beste spanningsoverdracht
geven. De kromme valt naar de korte golven
toe evenwel minder snel af dan de kromme van
fig. 70 naar de kant der lange golven. Boven
dien wordt afval aan de zijde der korte golven
enigszins gecompenseerd, doordat bij goede
spoelen de blokkeringsweerstand L : Cr voor
de korte golven iets kan oplopen omdat de r
bij goede spoelen minder snel toeneemt dan C
Fig. 72.
afneemt.
Ter correctie van de lagere spanningen, die men bij toepassing
van het systeem der grote koppelspoel verkrijgt op de kortste golven
van het meetbereik, vindt men in Amerikaanse ontvangers nog wel
eens iets toegepast, dat in fig. 72 in principe is aangeduid. Behalve
de koppeling met grote koppelspoel, die bij voorkeur aan de aard~
zijde van de afgestemde kring wordt geplaatst om inderdaad enkel
inductieve koppeling te verkrijgen, zonder dat de capaciteit tussen
de spoelen een rol speelt, is een open lus aangebracht tussen de
antenne en de bovenzijde van de afgestemde kring. Die enkele lus,
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die in geen geval een gesloten winding mag zijn, heeft als induc
tieve koppeling geen betekenis, maar voegt — aan de bovenzijde
van de kring aangebracht — een opzettelijke mate van capacitieve
koppeling via de heel kleine capaciteit tussen lus en afgestemde
kring aan de overige koppeling toe. Door de kleinheid dezer capaci
teit heeft die capacitieve koppeling bijna geen betekenis voor de
langste golven, maar kan zij wèl de ontvangst voor de kortste
golven in het meetbereik versterken. Daardoor corrigeert men er
de val der in fig. 71 gestippelde spanningskromme aan de zijde der
kortste golven mee.
Om deze capacitieve koppeling werkelijk te doen medewerken
met de inductieve, moet de stroom, die bij de antenneklem van de
koppelspoel binnenkomt, in tegengestelde richting om het spoellichaam heen lopen als een stroom, die bij het roostereinde van de
afstemspoel zou binnenkomen. Op de wikkelrichting moet dus
acht gegeven worden.
Alles te zamen genomen, is voor fabrieksspoelen een voorkeur
voor het systeem met grote koppelzelfinductie stellig verantwoord.
Daarbij mag men aannemen, dat ook bij losse spoelstellen van
deze aard, bestemd om door een amateur zelf in een toestel ver
werkt te worden, de zelfinductie-trimming reeds door de fabrikant
is geschied, zodat de amateur alleen de gewone capaciteitstrimming bij de afregeling overhoudt.
Wie nog zelf zijn spoelstellen wil vervaardigen — zoals voor
k.g. ontvangers zeker heel vaak voorkomt — zal kleine koppelwikkelingen in de regel verkiezen wegens de grotere eenvoud,
maar de krommen der figuren 67—69 houden een waarschuwing
in ten aanzien van vreemde afstemeffecten, die dan bij enigszins
vaste koppeling kunnen optreden voor de golflengten vlak bij de
eigenafstemming van de antennekring.
In dit verband is het wel nuttig, nog op enige schakelingen voor
de antenne-koppeling te wijzen, die afwijken van de drie besproken
gevallen. Dit waren: a. verbinding der antenne via een kleine seriecondensator bovenaan de spoel; b. aftakking onder aan de spoel
of kleine koppelwikkeling; c. grote koppelwikkeling.
Daar naast kan een capacitieve spanningsdeler soms in aan
merking komen volgens fig. 73. Als men hier Cx klein kan maken
en C2 aanzienlijk groter, zó groot, dat deze enige malen de waarde
van vermoedelijk voorkomende antennecapaciteiten bezit, vormen
door de serieschakeling, Cx en C2 + de antennecapaciteit, altijd
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een kleinere capaciteit dan Cx. Zo lang men dus
houdt binnen
de grenzen, die met de trimmers op volgende kringen bijgeregeld
kunnen worden, is dit een bruik
bare en voor verschil in antennecapaciteit
tamelijk
ongevoelige
koppelmethode. Met Cj = 20 jij-iF
en Co = 1000 a 2000 ppF kan de
ontvangst ook vaak nog voldoende
sterk zijn.
Men kan nu ook nog volgens
fig. 74 een klein vast seriecondensatortje C;i in de antenne-leiding
plaatsen, waardoor de verschillen
in capiciteit van verschillende an
Fig. 73
tennes nog minder gaan uitmaken
ten opzichte van Co. dan in fig. 73.
Dat men ook de eenvoudigste spoelen, met omschakeling door
het kortsluiten van een deel der wikkelingen, op deze wijze gelijke
koppelingsverhoudingen kan geven voor lange en korte golven,
verdient stellig de aandacht. Aangezien geen zelfinductie in de
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Fig. 75

antenne wordt gebracht, zal een normale amateurantenne hier
steeds in eigenafstemming beneden de kortste omroepgolven blijven.
Minder gelukkig is het, dat de antenne op deze wijze geen ge
leidende verbinding met aarde krijgt. Tijdens onweer en hagel-
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buien kan de antenne zeer sterke statische ladingen opnemen, die
tot geknetter en doorslag van condensatoren voeren.
De beste vorm voor deze soort antennekoppelingen is daarom
misschien fig. 75. De grote condensator C (2000 a 10.000 ppF),
die hier de koppeling beheerst, is overbrugd door een vrij grote
weerstand R (minstens 10.000 Q), welke nodig is om het rooster
der versterkerbuis in geleidende verbinding te houden met kathode,
waarbij deze weerstand tevens de antenne geleidend met aarde
verbindt. Desgewenst kan voor R ook een hoogfrequentsmoorspoel
in de plaats worden gezet.
Een andere, soms misschien nog
interessante koppelmethode met de
antenne is die van fig. 76, die min .of
meer de koppeling met grote koppelL\
spoel kan vervangen. L is een normale,
> j
— t C afgeschermde afstemspoel, met de
normale draaicondensator C. Lk krijgt
hier de afmetingen ener ,.grote” kop
pelspoel,
welker
eigenaf stemming
boven de langste golf van het meetbereik valt. Dat wil zeggen, dat voor de
Fig 76.
omroep-middengolven ongeveei 500
microhenry nodig is (honingraatspoel
no. 100) en voor de lange omroepgolven 6000 pH (spoel no. 350).
Er heeft geen inductieve koppeling tussen de spoelen plaats, maar
zij worden capacitief gekoppeld door een vast condensatortje Ca
van 5 a 10 ppF. De beste kring LC laat zeer kleine waarden voor
Ca toe.
In spoelstellen, waarbij het systeem der ,.grote koppelwikkeling”
is gevolgd, kan het voorkomen, dat men voor de lange golven een
koppelspoel vindt, waaraan nog een vaste capaciteit parallel is
geschakeld. Dit wordt gedaan, wanneer het bezwaarlijk wordt
geacht, de wikkeling zelf zo groot te maken, dat de eigengolflengte
lang genoeg wordt. De zelfinductie der eigenlijke afstemspoel voor
het bedoelde golfbereik is dan gecorrigeerd voor de koppeling met
die koppelspoel -f- condensator. Zelfs wanneer blijken zou, dat op
sommige golflengten de ontvangst sterker wordt door weglating
van de condensator over de koppelwikkeling, moet men die toch
niet verwijderen, omdat men daardoor het gelijklopen van de eerste
afstemkring met de volgende kringen in het toestel verstoort.
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Wij maken speciaal melding hiervan, omdat men licht geneigd
is, elke verbetering van ontvangsterkte ook als een toestelverbetering te beschouwen. Men zal evenwel uit dit en de paar vooraf
gaande hoofdstukken wel het inzicht gewonnen hebben, dat bij
de ontwerpers van toestellen en spoelstellen de kwestie der ont
vangsterkte lang geen uitsluitende rol speelt en zelfs meestal geen
hoofdrol, terwijl ook de selectiviteit niet het enige andere punt is,
dat meetelt. Aan geluidsterkte (gevoeligheid) getroost men zich
bijna altijd grote opofferingen; aan selectiviteit offert men liefst
zo weinig mogelijk op; maar zelfs deze kan bij een telefonieontvanger met één knopsafstemming niet tot het uiterste
worden gedreven. Niet alleen komt dat, zoals wij later zullen zien,
in strijd met de geluidskwaliteit, maar ook in het verband, dat wij
nu bespreken, is er een grens aan de practisch toelaatbare selectiviteit. Absolute volmaaktheid in de
gelijke afstemming van twee of meer kringen in een toestel bereikt
men n.1. nooit en absolute afwezigheid van de invloed van ver
schillend grote antennes op die gelijkheid verkrijgt men evenmin.
Een zeker percentage onderlinge afwijking tussen de kringen op
bepaalde punten van het afstembereik, is dus onvermijdelijk, al
doet men zijn best om het zo klein mogelijk te houden. De ongelijk
heid in versterking, die hierdoor ontstaat, is voor eenzelfde percen
tage afwijking echter groter, naar mate de kwaliteit der kringen,
waarmee hun selectiviteit samenhangt, hoger is. Daarom hangt de
uiterste graad van selectiviteit, die men gebruiken kan, samen met
de nauwkeurigheid van de gelijkloop en met de uiterste afwijkingen
in versterking, die men wil toelaten.
Voor de amateur loont het niet, hierover ingewikkelde becijfe
ringen te gaan opzetten. Wel is het voor hem zeer nuttig om voor
ogen te houden, dat kringen van hogere kwaliteit in een toestel ook
beslist hogere eisen stellen aan de bouw en aan de afregeling.
Bezwaren, die met matig goede kringen onmerkbaar blijven,
kunnen struikelblokken worden als de kwaliteit wordt overdreven.
Demping is de grote verliesfactor in de radiotechniek, maar als
die er niet was, zou geen handelbaar toestel mogelijk wezen.
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HOOFDSTUK XVII
DE KOPPELING TUSSEN HOOGFREQUENTBUIS EN
DETECTORBUIS
Het probleem der koppeling van een hoogfrequentbuis met de
afgestemde kring, die de roosterkring ener volgende buis vormt,
is Jn zeker opzicht eenvoudiger dan dat der koppeling van de
antenne met een kring. In zoverre namelijk, dat de voorafgaande
buis geheel is te beschouwen als een generator met bekende, zuiver
ohmse inwendige weerstand, waarop de beschouwingen van hoofd
stuk XII volledig toepasselijk zijn.
Daar staat tegenover, dat de aanwezigheid ener versterkerbuis
tussen twee op gelijke frequentie af te stemmen kringen, zoals in
hoofdstuk VII al is besproken, het gevaar oplevert van instabiliteit
door zelfgenereren, ten gevolge van de terugkoppeling via de in
wendige buiscapaciteit.
Behalve zorg voor versterking door goede spanningsoverdracht
met zo gering mogelijke schade voor de selectiviteit, hebben wij
dus als derde punt de stabiliteit in het oog te houden.
De eenvoudige schakeling, zoals die in de fig. 34 en 35 voor de
tweede kring werd voorgesteld, en die men als sperkringschakeling aanduidt, bezit alleen om schakel-technische
redenen al belangrijke nadelen. Het verbinden van de door spoel
en condensator gevormde kring met plus hoogspanning is op de
manier van fig. 34 direct onmogelijk, wanneer men afstemcondensatoren gebruikt, waarvan de beweegbare platenpakketten op één
as zijn doorverbonden. Dan zou men de in fig. 77 nog eens aan
gegeven methode van fig. 35 moeten volgen, waar de condensator
wél aan aarde ligt en alleen de spoel met plus hoogspanning is
verbonden, terwijl de kring gesloten is door het aanbrengen van
een vaste condensator Cb, die zo veel groter moet zijn dan C (5000
a 10.000 jxpF bijv.), dat hij de afstemming practisch niet beïnvloedt.
Wanneer echter ook de spoel tot een modern, afgeschermd spoelstel behoort, waarbij de onderzijde der spoelen vaak al inwendig
is doorverbonden met de te aarden schermbus, gaat ook dit niet.
Verbinding van de kring met plus hoogspanning heeft trouwens
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altijd het bezwaar, dat het hoge eisen stelt aan de isolatie van de
roostercondensator, om te voorkomen, dat het rooster der volgende
buis positief zou worden; en eveneens hoge eisen aan Cb, wil deze
geen verliezen introduceren in. de afgestemde
kring. Ook het feit, dat in
fig. 77 de afstemcondensator op hoogspanning
staat, zodat een stofje
Ci
tussen de platen doorslag
kan geven, is eigenlijk
__
niet aangenaam.
In alle opzichten ver
+
Fig. 77.
dient dus een schakeling,
waarbij de gelijkstroomvoeding voor de plaat der voorafgaande buis gescheiden is van
de trillingskring, de voorkeur.
Koppelwikkelingen, zoals in fig. 62 en fig. 63 zijn aangegeven
voor de antenne, vormen ook hier in vele oudere spoelstellen de
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Fig. 78.

*

oplossing hiervoor, met dien verstande, dat de bovenzijde der kop
peling dan met de plaat der vorige buis wordt verbonden (inplaats
van met de antenne) en de onderzijde met plus plaatspanning
(inplaats van met de aarde). Zie fig. 78.
Toen men nog uitsluitend over drie-electrodenbuizen (trioden)
beschikte, ook voor hoogfrequentversterking, was het gebruik van
kleine, sterk gekoppelde koppelwikkelingen een eis om achter deze
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buizen van betrekkelijk kleine inwendige weerstand (8000 tot
30.000 ohm) een zo groot mogelijke versterking te verkrijgen en
redelijke selectiviteit van de kring te behouden door de transfor
matie, volgens het voorbeeld uit hoofdstuk XII, waar de gunstigste
transformatieverhouding werd berekend als n = |

, als R de
R,
blokkeringsweerstand van de kring voorstelt en R; de inwendige
weerstand der buis.
Zolang de Rj der hfr. buis kleiner is dan de blokkeringsweer
stand R van de kring, leidt dit tot een betrekkelijk kleine koppelwikkeling.
Bovendien kan die gunstig wezen voor het verzekeren der
stabiliteit. Waar in
Ca
ii_____
fig. 78 de wisselspan1______ningen aan de koppel
spoel Lk aanzienlijk
lager
kunnen blijven
L
Sm
dan de aan de LCkring optredende, ligt
6
het voor de hand, dat
1 Cs
ook de ongewenste
terugkoppeling via de
Fig. 79.
plaatroostercapaciteit
der voorafgaande buis op de roosterkring dier buis (hoofdstuk
VII), minder erg wordt, dan wanneer de plaat direct met de LCkring was verbonden.
Vroeger werd, bij gebruik van spoelen, die niet van een koppelwikkeling waren voorzien,.ook zeer vaak de schakeling van fig. 79
toegepast, waarbij de gelijkstroomvoeding der buis plaats heeft via
een hfr, smoorspoel Sm, buiten koppeling met L, terwijl een klein
koppelcondensatortje Ck voor de spanningsoverdracht zorgt. De
hfr. smoorspoel Sm kan hierbij soms ook door een weerstand wor
den vervangen of door een combinatie van smoorspoel en weer
stand. Aangezien Sm altijd via de laatste afvlakcondensator Cb
van het plaatstroomapparaat als parallel geschakeld aan de via
Ck verbonden kring CL is te beschouwen, wordt de selectiviteit èn
blokkeringswaarde van de kring hier sterk en in ongunstige zin
beïnvloed door Sm als Ck niet zéér klein is (10 p|iF bijv.).
Overigens meende men met deze in ons land vroeger als Idzerda-
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schakeling bekende koppelmethode de stabiliteit te kunnen ver
beteren, vergeleken bij directe sperkringkoppeling. Wanneer men
toch volgens de aan het slot van hoofdstuk XIII behandelde en in
fig. 59 afgebeelde afstemmethode, ook in fig. 79 de kring LC zo
afstemde, dat deze een inductief karakter behield en met Ck te
zamen een afgestemde sene-kring vormde, zou die serie-kring een
kortsluiting van de plaatkring betekenen voor de frequentie, die
men ontving. Er zou dan tussen a en b een zeer kleine spanning
aanwezig kunnen zijn, die nagenoeg geen terugkoppeling gaf,
terwijl toch aan LC een hoge, opgeslingerde spanning werd ver
kregen.
Er zijn over deze schakeling destijds breedvoerige discussies
gevoerd.
Aan de hand van hetgeen wij er in hoofdstuk XIII over hebben
gezegd, laat zich intussen inzien, dat bij kleine waarde van Ck de
serie-afstemming van Ck met de LC-kring vlak bij de parallelafstemming van de LC-kring alléén ligt; door het snel toenemen
van de demping der serieschakeling als de CL-kring alléén tot de
afstemming nadert, waarop ook in hoofdstuk XIII (kleine letter)
werd gewezen, komt onder deze omstandigheden de serie-afstem
ming geheel niet tot uiting en heeft men practisch uitsluitend met
de parallel-afstemming van de LC-kring te maken.
Bij toepassing van moderne hoogfrequentpenthoden als versterkerbuizen komt het probleem van de koppeling met de volgende
kring in twee opzichten in ander licht te staan, in de eerste plaats
door de zeer hoge inwendige weerstand dezer buizen en iri de
tweede plaats door» hun sterk verkleinde plaat-rooster-capaciteit.
Deze laatste heeft tengevolge, dat de stabiliteit eerst bij zeer veel
grotere versterkigen dan vroeger door de inwendige terugkoppeling
in gevaar kan komen en dat wij dus eerst de versterking zelf kunnen
beschouwen, in verband met de selectiviteit.
Als wij in aanmerking nemen, dat de Rj van een hfr. penthode
zoals de EF 6, een paar megohm bedraagt en dat de blokkeringsweerstand R van een practisch voorkomende kring in de buurt van
0.2 megohm komt, dus rond 10 X kleiner is, volgt uit de transforI ' R~
matieformule n = y —, dat men ongeveer 3-voudig naar beneden
zou moeten transformeren achter deze buizen, dus met n = x/3, om
de maximale versterking te behalen. Volgens hoofdstuk XII zou
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daarbij % n maal de generatorspanning in de kring worden over
gedragen, in ons geval dus i/c van de plaatwisselspanning der
lamp. Als j.i de verslerkingsfactor van de lamp voorstelt, is de plaat
wisselspanning p X de wisselspanning, die aan het rooster optrad.
Practisch kunnen wij dus rekenen, dat als maximum de spanning
in de kring, die op de buis volgt, ongeveer 1/G p malen zo groot zou
worden als de spanning, die aan haar rooster werd toegevoerd.
Bij een buis als hier bedoeld, kan de p zeer groot zijn, tussen 1500
en 4500, zodat wij trapversterkingen zouden kunnen verkrijgen van
250- tot 750-voudig. .En daarvoor komt dan klaarblijkelijk het
systeem van de „grote koppelspoel” in aanmerking.
Stellen wij hier tegenover een triode met 30-voudige u en een
Rj van 12.500 ohm, zoals ongeveer de AC 2, dan zou daarbij voor
dezelfde kring met R = 0.2 megohm een 4-voudig omhoog trans
formeren passen met een maximale versterking Yi nll — 60.
De aldus berekende versterkingscijfers geven een vrij goed beeld
van de verhouding, die tussen de mogelijkheden met penthoden
enerzijds en met de vroeger gebruikte trioden anderzijds bestaat.
De werkelijke • waarden der bereikbare versterkingen zijn altijd
kleiner, omdat bij*de berekening volgens de gegevens van hoofdstuk XII de koppelingsfactor op de maximale waarde = 1 is ge
rekend, terwijl die bij luchtspoelen altijd kleiner is en de werkelijke
spanningsoverdracht dus geringer blijft.
Als men met „grote koppelspoel” bij een hfr. penthode werkelijk
zo ver zou gaan, dat door de transformatie maximale versterking
werd verkregen, zou ook hier de kringselectivjteit daarmee tot de
helft der originele worden verminderd. In de practijk doen zich
evenwel bezwaren voor tegen koppelspoelen van zodanige grootte,
omdat hun eigen capaciteit dan te aanzienlijk zou worden, zodat
men deze toestand nooit bereikt. Wèl komen spoelstellen voor,
waarin de koppelwikkelingen voor een tussentrap even groot wor
den genomen als voor de antennekoppeling, hetgeen de gelijkloop
der afstemmingen vergemakkelijkt. Daarbij heeft voor de omroepgolven, in verband met de grote Rj dezer buizen, de selectiviteitsvermindering van de kring door de koppeling nog weinig te be
tekenen. Gebruik van kleinere koppelwikkelingen is voor de
selectiviteit altijd nog gunstiger, maar niet meer in een verhouding
van enige betekenis, terwijl wel de versterking daarbij snel af
neemt.
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Dat de selectiviteitsvcrbetering door zwakker koppelen met een hfr penthode
niet veel meer kan uitmaken, kan blijken als men even de directe sperkringkoppeüng bekijkt. Voor de selectiviteit is het daarbij alsof de R. der buis in haar
geheel parallel wordt geschakeld aan de R van de kring, zodat de verliesweerstand
L
L
L
r = ££ wordt vergroot tot
ï

Als nu Rj 10 X groter is dan R, betekent dit een vergroting met slechts 10%.
Daaruit volgt vanzelf, dat met zwakker koppelen ook geen selectiviteitswinst
van enige betekenis meer ontstaat.
In alle practische gevallen wordt de selectiviteit van de trap
achter een hfr. penthode vrijwel uitsluitend bepaald door de
kwaliteit van de kring zelf, al moet men voor een kring, waarop
de detector direct volgt, in die kringkwaliteit de detectordemping
mede verrekenen.
Wat de stabiliteit betreft, moet men bij een vergelijking tussen
triode en hfr. penthode de verhouding der plaatroostercapaciteiten
in rekening nemen. Bij de penthode mag men op 0.003 (xjxF. rekenen;
bij een triode als de AC 2 is die capaciteit rond 1.5 141F, dus 500
maal groter. De plaatroostercapaciteit wordt afgekort als Cag aan
geduid (a van anode = plaat en g van grid of gitter = rooster)
en de stabiliteit is in het algemeen afhankelijk van de waarde, die
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aanneemt. Hoe groter die waarde is, des te hoger kan de
Ri x C,e
versterking opgevoerd worden zonder gevaar voor zelfgenereren.
, zodat de
Ri x .Qik
hoogfrequentpenthode ongeveer 20-voudig in het voordeel is boven
een triode.
Voor de practische schakelingen komt dat alles tezamen hierop
neer, dat men een hoogfrequentpenthode betrekkelijk veilig op elke
wijze met de volgende kring kan koppelen, zonder neutrodynisering (hoofdstuk VII) en zeer grote versterkingen kan bereiken,
zonder dat de selectiviteit en stabiliteit daardoor in gevaar worden
gebracht.
Ten aanzién van de stabiliteit moet echter goed in ’t oog worden
gehouden, dat bij grote versterkingen de inwendige terugkoppeling
via de C.lg van de buis niet de enige is, die een schakeling tot zelf
genereren kan brengen. Een geringe inductieve koppeling tussen
de spoel in de plaatkring en die in de roosterkring en een zeer
De stabiliteit is ruwweg evenredig met
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geringe capacitieve koppeling tussen de geleidingen naar rooster
en plaat kunnen veel sterkere koppeling vormen dan de Cag, zodat
bij het streven naar grote versterkingen wel zeer goede afscher
ming van de onderdelen en leidingen buiten de buis nodig wordt.
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HOOFDSTUK XVIII
VERSTERKERBUIZEN EN BUISKARAKTERISTIEKEN

9

*

Omtrent versterkerbuizen dient men iets meer te weten, dan er
tot dusver over gezegd is.
Hun werking berust op de beïnvloeding van electronen-stromen,
die door luchtledige ruimten worden gevoerd. De kleinste stoffe
lijke deeltjes, de atomen, zijn zelf opgebouwd uit nog kleinere
deeltjes, n.1. een positieve kern, waaromtrent nog niet alles bekend
is, en in banen daaromheen wentelende negatieve electronen.
De atoom-kern bezit een positieve lading, die even groot is als de
totale negatieve lading van de eromheen wentelende electronen.
Al de verschillende eigenschappen der verschillende stoffen wor
den veroorzaakt door hun atoomsamenstelling. Bij electrische
geleiders zijn de electronen voor een deel losser met de atoom
kern verbonden, dan bij niet-geleiders; de stroomgeleiding heeft
men zich als een verplaatsing van electronen binnen de geleider
voor te stellen. Bovendien doen alle geleiders bij verhitting
electronen uittreden uit de stof. Die uitstoting van electronen
noemt men emissie en wel, als verhitting de oorzaak is:
thermische emissie. Een tot electronen-emissie gebrachte
geleider verliest negatieve electronen, zodat de positieve ladingen
in de atomen gaan overwegen en de geleider positief wordt. Hij
trekt daardoor de uitgestoten electronen weer aan. In een electrische
gloeilamp, die in de glazen ballon alleen een gloeidraad bevat,
heeft dus wel emissie plaats, maar de electronen worden door de
gloeidraad ook weer opgevangen. Er ontstaat om de gloeidraad
heen een electronenwolk, welker dichtheid afhankelijk is van de
temperatuur en er stelt zich een evenwicht in tussen de emissiedrang en de weder-aantrekking. Hierbij vormt de electronenwolk
een negatieve r u i m t e 1 a d i n g, die meewerkt om de verdere
uittreding van electronen te begrenzen.
Brengt men in de ballon der lamp, behalve de gloeidraad, nog
een andere electrode aan, zodat men tussen de gloeidraad en die
andere electrode uitwendig een spanningsbron kan verbinden, die
de tweede electrode positief maakt ten opzichte van de gloeidraad,
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dan gaat die positieve 'electrode electronen aantrekken en gaat een
stroom in de uitwendige keten ontstaan. De electrode, die aan
de positieve pool der uitwendige spanningsbron is verbonden,
noemt men anode, de emitterende electrode heet kathode.
Een buis met twee electroden wordt met de van het latijnse tel
woord „twee” afgeleide naam diode bestempeld.
In de oudste, direct verhitte radiobuizen, waarbij dus
de gloeidraad zelf als kathode fungeerde, was die gloeidraad, even
als in lichtlampen, van wolframdraad vervaardigd, omdat wolfram
zeer hoge temperaturen verdraagt zonder te smelten. Opsluiting
in een luchtledige ballon is nodig om oxydatie van de draad fce
voorkomen, maar bij radiobuizen ook om botsingen van electronen
met gasdeeltjes te voorkomen; zeer ingewikkelde verschijnselen
kunnen door die botsingen ontstaan en ofschoon die onder zeer
bepaalde verhoudingen de verlangde werking kunnen versterken
(vroegere laagvacuumbuizen) wordt de bedrijfszekerheid
verhoogd door alle gas zoveel mogelijk te verwijderen, zoals bij de
hoogvacuumbuizen het geval is. De weg. die daarbij is
gevolgd om verhoogde werking te verkrijgen, is geweest het toe
passen van sterker emitterende kathoden. Men kan öf de gloei
draad zelf bedekken met een laagje sterker emitterende stof
(bariumoxyde, strontiumoxyde), öf de emitterende stof aanbrengen
op een geheel van de gloeidraad gescheiden metalen of porseleinen
buisje en de gloeidraad geïsoleerd daarvan als afzonderlijk verhittingslichaam in het buisje monteren. Dat laatste is bij de i n direct verhitte buizen het geval. De temperatuur, waarbij
de moderne kathoden emitteren (700° C) is veel lager dan vroeger
die der gloeidraden van wolframbuizen, hetgeen stroombesparing
betekent en aan de constante werking ten goede komt.
Voor de werking der buizen verschilt het systeem van directe
en indirecte verhitting nog in het volgende. Wanneer de gloeidraad
zelf, of de met een laagje beklede gloeidraad, emitteert, zal de
gloeistroom spanningsval langs de gloeidraad doen ontstaan. Het
ene einde van het emitterend oppervlak verschilt in spanning enige
volts van het andere eind. De spanning tussen de kathode en
andere electroden in de lamp is dus niet voor alle delen der kathode
gelijk. Die gelijkheid is wèl aanwezig bij de indirect verhitte buis.
waarbij aan de kathode geen spanningsval optreedt. Men noemt
de indirect verhitte kathode daarom ook wel equipotentiaai-
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kathode (equipotentiaal duidt op „gelijke spanning" over de
gehele lengte der kathode).
Het ligt voor de hand, dat de equipotentiaalkathode speciaal van
belang is voor buizen, waarbij men wisselstroom wil gebruiken
voor de verhitting. Voor wisselstroomvoeding is men dus in 't
algemeen op indirect verhitte buizen aangewezen. Voor buizen,
die uit een batterij of accu gevoed moeten worden en waar het op
uiterste besparing op de gloeistroom aankomt, blijft de direct ver
hitte kathode daarentegen economischer.
Een bijzonder verschijnsel, waarmede men bij indirect verhitte
buizen in vele gevallen goed rekening moet houden, is het optreden
van stroom in een uitwendige keten tussen de kathode en de
dichtst bij de kathode gelegen andere electrode, ook wanneer geen
batterij wordt aangebracht om de andere electrode positief te
maken. Als men bij een indirect verhitte diode bijv. een mA meter
aansluit tussen kathode en diodeplaat, kan men een stroom vinden
in de buurt van 0.15 a 0.3 mA, waarbij de positieve richting van
kathode naar plaat loopt. Men schrijft dit verschijnsel toe aan de
omstandigheid, dat de eigenlijke emitterende laag der kathode en
het metalen buisje, waarop die laag is aangebracht, uit verschillend
materiaal bestaan, waardoor een contactpotentiaal werk
zaam is, alsof die twee delen der kathode een thermocelletje vorm
den. Gewoonlijk rekent men, dat een spanning, die de tweede
electrode 1.3 volt negatief maakt, nodig is om de stroom practisch
nul te doen worden. Een scherpe grens is echter niet aan te geven,
omdat een klein deel der geëmitteerde electronen met zulk een
kracht wordt uitgestoten, dat zij zelfs tegen een negatieve span
ning van 50 volt in lopende, de andere electrode nog bereiken.
Bij goed vacuum (practisch luchtledig) ener diode zullen nega
tieve spanningen op de plaat boven de 1.3 volt, die nodig zijn om
de stroom nul te doen worden, de stroom nul doen blijven, omdat
een negatieve plaat geen electronen kan aantrekken. Een diode —
en elke buis met thermische kathode — vertoont daardoor princi
pieel slechts stroomgeleiding in één richting en is dus een gelijkrichter. Plaatstroombuizen zijn inderdaad dioden, dié voor
betrekkelijk grote stromen zijn gemaakt. De naam diode geeft
men echter meer speciaal aan kleine gelijkrichters voor detectiedoeleinden, die wij later nader bespreken.
De grote uitvinding, die het uitgangspunt is geworden voor de
ontwikkeling der versterkerbuizen, is geweest het aan-
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brengen van een derde electrode, in de vorm van een draadrooster,
tussen kathode en anode-plaat, dus in de weg, die de electroden
door het vacuum heen kunnen afleggen. Daarmede ontstond de
trio de (naam afgeleid van het latijnsche telwoord drie).
Het effect van het tussen plaat en gloeidraad geplaatste rooster
is het volgende: Maakt men het negatief, dan zal het een terug
stotende werking uitoefenen op de negatieve electronen die er
doorheen willen vliegen naar de plaat; de plaatstroom neemt dus
af en tussen rooster en kathode vormt zich een dichtere electronenwolk — een sterkere ruimtelading — om de kathode heen. Aange
zien het rooster zich dichter bij de kathode bevindt dan de plaat,
zullen reeds kleine negatieve spanningen een aanzienlijk deel der
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grotere positieve plaatspanning tegenwerken. Belangrijk is hierbij,
dat zo lang het rooster meer dan 1.3 volt negatief blijft (zie boven)
geen stroom door het rooster wordt opgenomen.
Om een overzicht te verkrijgen van hetgeen in een triode bij
verschillende plaat- en roosterspanningen gebeurt, stellen wij ons
voor, dat wij een z.g. „karakteristiek” van zulk een buis
gaan opmeten. Een meetschakeling daarvoor is afgebeeld in fig. 80.
Tussen kathode en plaat der buis is via een mA meter een plaatbatterij Bp van bijv. 120 volt aangesloten, waarvan ook een lagere
spanning kan worden afgenomen, die met voltmeter Vi wordt ge
meten. Het rooster is verbonden met het glijcontact van een
potentiometer, waarop een roosterbatterij van bijv. 20 volt is aan
gesloten, terwijl de kathode der buis via 'een pA meter met het
midden van de potentiometerweerstand is verbonden; hierdoor kan
men het rooster zowel positieve als negatieve spanning geven, die
afgelezen wordt op voltmeter V2.

%

HOOFDSTUK XVIII

145

De plaatspanning stellen wij eerst in op bijv. 96 volt, terwijl
de roosterspanning — 10 volt is. De plaatstroom wordt afgelezen
en genoteerd. Daarna wordt, terwijl de plaatspanning op 96 volt
blijft, de roosterspanning stap voor stap op 8, 6, 4, 2 en 0 volt
gebracht en telkens weer de plaatstroom hierbij genoteerd. Als men
die gegevens verwerkt in een op ruitjespapier getekende grafiek,
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vindt men voor de plaatstroom bij de verschillende roosterspanningen de lijn I uit fig. 81. Tussen—2 en 0 V roosterspanning
zal men voor het eerst op de pA meter ook enige roosterstroom
aangewezen vinden. Die is in de figuur afzonderlijk (met pA
schaal) als lijn III aan geduid. In fig. 81 is n.1. ondersteld, dat men
de meting in het gebied van positieve roosterspanningen heeft
voortgezet. Meestal is dat niet nodig en ook voor de buis niet
onbeperkt aan te bevelen; wij wilden in fig. 81 echter laten zien
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hoe de meetuitkomsten ook bij voortzetting in het positieve gebied
verlopen. De plaatstroom, die volgens lijn I vanaf een bepaald
punt vrijwel rechtlijnig toeneemt, blijft dit ook in het gebied van
positieve roosterspanning nog een eind doen; de roosterstroom
gaat dan zéér snel toenemen en ten slotte vertraagt daardoor de
toeneming van de plaatstroom (bovenbocht van lijn I), die in het
einde zelfs gaat dalen, omdat het positieve rooster de electronen
wegvangt. Als men de meting werkelijk zo ver doorzet, kan het
• aan de buis het leven kosten, als de plaatspanning enigszins hoge
waarde heeft.
Hebben wij in lijn I bij 96 volt plaatspanning de invloed der
roosterspanning op de plaatstroom volledig in beeld gebracht, dan
gaan wij daarna het zelfde herhalen bij een hogere plaatspanning,
waarvoor in fig. 81 120 volt is aangenomen. Dit levert lijn II op,
die verder naar links en hoger ligt dan lijn I, maar over het rechte
deel vrijwel evenwijdig eraan loopt. In werkelijkheid vindt men bij
hogere plaatspanning altijd een iets steiler verloop.
Uit de twee aldus met gelijkspanningen bepaalde plaatstroom-roosterspanningska-rakteristieken
kunnen wij alle eigenschappen der buis aflezen, die haar versterkerwerking bepalen. Dat zijn:
1.
2.
3.

de steilheid der karakteristiek;
de spanningsversterkingsfactor;
de inwendige weerstand der buis.

De steilheid S in een bepaald punt der karakteristiek wordt
gedefinieerd als de verhouding tussen plaatstroomverandering en
roosterspanningsverandering in dat punt, meestal uitgedrukt in
mA per volt (mA/V). In de gekromde gedeelten der karakteristiek
verandert die grootheid van punt tot punt en zou men dus de
plaatstroomverandering moeten nemen, die in dat punt door een
oneindig kleine roosterspanningsverandering ontstaat. In het
gedeelte der karakteristiek, dat practisch recht verloopt, is de
steilheid van punt tot punt nagenoeg constant en daar mogen we
dus met de gemakkelijk meetbare stroomverandering rekenen, die
ontstaat als we de roosterspanning met een gehele volt tegelijk of
meer veranderen. Dat is de steilheid, zoals men die in lampen
catalogi vindt opgegeven.
Uit onze figuur 81 vinden wij die waarde van de steilheid dus
door het rechthoekige driehoekje abc in het oog te vatten. Wij
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zien, dat bc, overeenkomende met 0,9 mA, de plaatstroomverandering is, corresponderende met de door het lijntje ac aange
geven roosterspanningsverandering van 2 volt. De steilheid is dus:
0,9
S = — = 0.45 mA per volt.
Voor een moderne buis zou dit een zeer geringe waarde zijn;
steilheden van 2 a 3 zijn thans meer normaal; voor eindbuizen komt
zelfs 8 tot 10 mA/V veel voor.
De spanningsversterkingsfactor p definiëren wij als de verhouding tussen de plaatspanningsvermeerdering en de roosterspan
ningsverandering, die in een bepaald punt der karakteristiek
dezelfde plaatstroomverandering zouden veroorzaken. Streng ge
nomen, zou men die verhouding weer voor een oneindig kleine
stroomverandering moeten bepalen, maar in het werkingsgebied
van de buis, dat het meest van practisch belang is, kunnen wij de
grootheid weer grafisch uit fig. 81 afleiden. Wij zien bij verge
lijking der karakteristiek voor 120 V met die voor 96 V, dat deze
verhoging der plaatspanning met 24 V de stroom bij roosterspanning nul doet stijgen van a tot d, dus met 1,1 mA. Bij de bepaling
der steilheid vonden we reeds, dat de plaatstroom door 1 volt
roosterspanningsverandering met 0,45 mA toenam. Voor 1,1 mA
U
X 1 = 2,44 V roosterspanningsverandering nodig
zou dus
0,45
24
zijn geweest. Het rooster heeft dus
maal sterkere invloed dan
de plaat. Dit is ongeveer een verhouding 10, zodat
p = ongeveer 10.
Voor verschillende triodetypen kan men waarden van \i vinden
tussen 3 en 100. Later zullen we zien, dat bij penthoden veel
grotere waarden mogelijk zijn.
De inwendige weerstand der buis is de weerstand, die stroomveranderingen in de plaatkring ondervinden. Als een plaatspanningsverandering ea een plaatstroomverandering ia veroorzaakt, is
de weerstand in de. keten volgens de wet van Ohm:
ea
R: =-^.
*a
Nu hebben we gezien, dat volgens de definities een rooster
spanningsverandering eg een plaatstroomverandering ia = See
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veroorzaakt en dat eenzelfde stroomverandering zal optreden door
een plaatspanningsverandering ea = pep. Maar om' de wet van
Ohm te kunnen toepassen, moet de stroom in ampères worden uit
gedrukt, als de spanningen volts vertegenwoordigen en wij de
weerstand in ohms willen vinden. Is S de steilheid in mA/V, dan is
de stroomverandering in ampères niet Sep maar

Seg. De aldus

voor ea en ia bepaalde waarden invullende, vinden we

(

Rj = ^ X 1000
Seg

R: = 1000
= 1000
= 22.000 Q.
1
S
0,45
Of als men zich S in ampères per volt uitgedrukt denkt:

R'=iDit is de formule van Barkhausen, die toont, dat men na meting
van twee der karakteristieke buisgrootheden de derde kan be
rekenen.
De vorm, waarin de Duitse hoogleraar Barkhausen de aandacht vestigde op
dit verband, was eigenlijk enigszins anders, omdat de Duitsers niet rekenen met
de spanningsversterking p maar met de „Durchgriff" D = Vp. Dan is R;SD = 1.
Op het begrip Durchgriff komen wij nog terug.
In overig Europa is de versterkingsfactor vaak met de letter g aangeduid.
Thans wordt in navolging van Amerika meer de Griekse letter p (mu) gebezigd,
terwijl dan met g de practisch in een bepaalde schakeling bereikte span
ningsversterking wordt aangegeven.
De inwendige weerstand wordt door de Amerikanen Rp genoemd (plaatweerstand) en de steilheid met Gm aangeduid; zij betitelen deze als „mutual conductance" (wederzijds geleidingsvermogen) en geven die veelal op in microampère per volt, dus met een 1000 X groter getal dan onze mA/V.
Aangezien een geleidingsvermogen (stroom : spanning) de rcciproke waarde is
van een weerstand kan men A/V ook uitdrukken als 1/Q. Daarvoor is in Amerika
een woord bedacht, verkregen door de taalkundige onzin uit te halen, dat men
het woord omkeert en van mho spreekt. Zo wordt een steilheid van 1,2 mA/V in
Amerika 1200 pA/V -- 1200 micromho’s!
Behalve met de karakteristieke grootheden jx, S en Rj heeft men
vaak te maken met nog een ander uit de karakteristiek volgens
fig. 81 af te leiden gegeven, dat is de roosterruimte der buis. Bij
het aanleggen van roosterspanningsveranderingen moet men in het
algemeen zorgen, dat naar de ene zijde de roosterspanning nooit
tot in het positieve gebied wordt gestuurd, omdat dan rooster-
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stroom optreedt en de sturing niet meer energieloos is, terwijl naar
de andere zijde de roosterspanning nooit zover negatief wordt
gedreven, dat de plaatstroom geheel wordt afgesneden. De
roosterruimte is daardoor gelegen tussen roosterspanning nul en
het z.g. afknijppunt. Zij wordt groter bij verhoging der plaatsp anning. Ter voorkoming van vervormde weergave i$ het in acht
nemen van de roosterruimte de eerste voorwaarde.
De roosterruimte van het rechte deel der karakteristiek, dat de
practisch bruikbare ruimte vormt, is in fig. 81 met een dubbel pijltje
aangeduid. Dat deel is bij een triode altijd wat kleiner dan
plaatspanning : j.i. Men kan daardoor al een ruwe schatting maken
van p, wanneer men de roosterruimte bij een bepaalde plaatspan
ning kent (u is volgens bovenstaande wat kleiner dan plaatspan
ning : roosterruimte). Aangezien bij de meeste buizen verder reeds
bij een neg. rsp. van —1,3 volt enige roosterstroom optreedt, gaat
streng genomen nog 1,3 volt van de roosterruimte af. Dit heeft
ten gevolge, dat als men een bruikbare ruimte van slechts 1 volt wil
overhouden, bij 250 V plaatsp. de [i ener triode nooit 250 : (1 + 1,3)
kan overtreffen, dus een maximum heeft van ongeveer 100. Dit is
verwezenlijkt in de E 499.
Opgemerkt dient te worden, dat uit de met behulp van g e 1 ij kstroom metingen verkregen karakteristieken van fig. 81
gegevens en karakteristieke grootheden zijn afgeleid, die op spannings- en stroomv eranderingen betrekking hebben en daar
door mede geldig zijn voor wisselstroomverschijns e 1 e n. Het is dan ook eigenlijk niet geheel juist, van gelijkstroomkarakteristieken of statische karakteristieken te spreken. Beter is,
ze kortsluitkarakteristieken te noemen, want zij laten alleen niet de
invloed der aanwezigheid van een uitwendige weerstand zien.
Behalve de plaatstroom-roosterspanningskarakteristieken -van
fig. 81, opgenomen voor verschillende, gedurende de meting van
elke lijn constant gehouden plaatspanningen, kan men nog een
ander soort van kortsluitkarakteristieken opmeten, die voor be
paalde inzichten in de werking ener buis van nut kunnen zijn. Dit
zijn de plaatstroom-plaatspanningskarakteristieken (Ia-Ea-karakteristieken) van fig. 82, waarbij gedurende de meting van elke lijn
de roosterspanning op haar beurt constant is gehouden.
Fig. 82 betreft dezelfde triode als fig. 81 en op de lijnen
'voor 96 en 120 V plaatspanning vindt men dus in fig. 82 dezelfde
bij elkaar behorende plaatstroom- en roosterspanningswaarden
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terug als in fig. 81. Ook hier kan men weer een driehoekje abc
intekenen, waaruit men de karakteristieke grootheden kan vinden.
Tekent men het tussen twee roosterspanningslijnen met 1 volt ver
schil, dan geeft bc in eens de steilheid, n.1. de stroomverandering
voor 1 volt rsp.-verandering bij constante plaatspanning; terwijl ac
de spanningsversterkingsfactor oplevert, dat is het aantal volts
plaatsp.verandering, nodig voor gelijke stroomverandering, als de
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roosterspanning dezelfde blijft als in b. Aangezien Rj = \i : S,
vinden wij ook Rj = ac : bc = cot. a. De helling der lijnen stelt
dus hier de inw. weerstand voor, die groter is naarmate de lijnen
minder steil verlopen.
Van de drie buisgrootheden is de spanningsversterkingsfactor [i
degene, die nagenoeg geheel door de constructie is vastgelegd, n.1.
door de verhouding tussen de roosterkathode-capaciteit C„k en de
plaatkathode-capaciteit Cak en daardoor in hoge mate onafhanke
lijk is van de aangelegde spanningen. *
Een kleine invloed op p hebben de spanningen wèl, omdat de
electronenwolk rondom de kathode, die daar de ruimtelading vormt,
waaruit de electronen voor de plaatstroom worden getrokken, door
sterk negatief rooster een grotere dichtheid aanneemt, terwijl die
wolk door minder negatief rooster en hogere plaatspanning minder
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dicht zal worden. Het is dus alsof de kathode zelf dikker en
dunner wordt, waardoor haar capaciteit tegenover het rooster
varieert1). Bij sterk negatief rooster en lage plaatspanning wordt
de (x dus kleiner, al is dit procentsgewijs maar weinig.
Wat de steilheid betreft, valt op te merken, dat deze in het
algemeen wat toeneemt als men hogere plaatspanningen aanlegt,
terwijl zij in de kromme delen der karakteristiek aanzienlijk kleiner
is dan het maximum in het rechte gedeelte.
Aangezien voor alle punten van de karakteristiek het Barkhausen-verband geldig blijft, betekent geringere steilheid in een
deel der karakteristiek, dat de inwendige weerstand daar groter is,
want [.i = SR; en de nagenoeg constante waarde van jx brengt dus
vanzelf die reciprociteit tussen S en Rj mede.
Het is nodig, dat men zich goed realiseert, dat de inwendige
weerstand Rif die wij hier hebben beschouwd en die de weerstand
is voor plaatstroomv eranderingen, een geheel andere groot
heid vormt dan de gelijkstroomweerstand, die de triode biedt aan
de plaatgelijkstroom in zijn geheel.
In het rechte deel der karakteristiek, waar de steilheid voor alle
punten dezelfde is. is ook de Rj voor stroomveranderingen constant.
De gelijkstroomweerstand voor het totaal van de plaatstroom is
gelijk aan plaatspanning : plaatstroom. Deze weerstand laat zich
regelen door de neg. rsp. en heeft dan grotere waarde naarmate
men die berekent bij kleinere stroomwaarden.
Bij een triode is in alle punten der karakteristiek de gelijkstroom
weerstand van de buis groter dan de inwendige weerstand voor
stroomv eranderingen.
Bij schermroosterbuizen en penthoden daarentegen, is de gelijk
stroomweerstand als regel vele malen kleiner dan de weerstand
voor stroomveranderingen (de Rj).

l) Men spreekt wel van een virtuele kathode, die aldus door een electronenwolk
wordt gevormd; het is de oravang van die „schijnbare" kathode, die de werk
zame capaciteit beheerst. •
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HOOFDSTUK XIX
DE TRIODE ALS WISSELSPANNING-VERSTERKER MET
WEERSTANDKOPPELING
Om in te zien, dat de betrekkingen tussen spanningsveranderin
gen aan het rooster en stroomveranderingen in de plaatkring.
zoals die zijn af te leiden uit de met gelijkspanningen opgemeten
karakteristieken, ook gelden voor roosterw i s s e lspanningen en
plaatw i s s e lstromen, moet men bedenken, dat een wisselspanning
niets anders is dan een periodieke spanningsverandering, en dat
een wisselstroom eveneens een periodieke stroomverandering is.
Bij gebruik ener buis als versterker voor wisselspanningen
werken we echter niet met een plaatkring, die — zoals bij de op
meting der karakteristiek — practisch is kortgesloten door een
mA meter met zo gering mogelijke weerstand. Normaal bevindt
zich een of andere impedantie in de plaatkring. In de tussentrappen
brengen wij die aan om door de aan die .uitwendige weerstand ver
wekte plaatwisselstromen spanningswisselingen te doen ontstaan,
die aan het rooster ener volgende buis worden overgedragen. Dat
is het principe der spanningsversterking.
Het ligt nu voor de hand, dat wanneer wij in de plaatkring, dus
in serie met de Rj van de buis, een impedantie aanbrengen, de
plaatwisselstroom, die onder invloed ener roosterwisselspanning
ontstaat, niet meer dezelfde zal zijn, doch kleiner dan in de kort
gesloten plaatkring.
Om te beginnen, gaan wij het geval beschouwen, dat de in de
plaatkring aangebrachte impedantie een eenvoudige ohmse weer
stand is, die we R„ (uitwendige weerstand) noemen, het geval dus
van de weerstandversterker. Desgewenst kan men na inschakeling
van zulk een weerstand weer de gehele karakteristiekmeting met
roostergelijkspanningsveranderingen herhalen om na te gaan hoe
de plaatstroomveranderingen dan verlopen. Wij kunnen echter ook
door redenering al wel nagaan wat het resultaat zal zijn.
Volgens hetgeen wij uit de kortsluitkarakteristiek hebben afge
leid, werd de plaatwisselstroom onder invloed ener roosterwissel
spanning eff n.1.
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Ses=^
Ri'
De buis, waaraan een roosterspanning eg wordt toegevoerd, ge
draagt zich dus als een wisselstroomgenerator met een spanning
peg en inw. weerstand Rj. Schakelt men nu Ru in serie met Rj, dan
ür

moet een kleinere stroom ontstaan dan Seg, n.1.

peg
Ri + Ru

Wij kunnen dit ook zo opvatten, alsof door het inschakelen van
Ru de steilheid kleiner is geworden. Deze steilheid van de scha
keling noemen wij de dynamische steilheid Sd, die niet meer een
buisconstante is, maar behoort bij de met R„ b e 1 a s t e buis. Dan is
Se—

jec -

rt+r:

sd -

Ri + R„

^

9 ■

s„ = ---?!---S.
Ri + R„
De wisselspanning, die aan de uitwendige weerstand op
treedt, is gelijk aan stroomsterkte X weerstand en waar de wissel
stroom
pe„
‘a ~ Ri + R„ was, zal de spanning aan Ru worden
iaRu =

R»
Ri + R«

De spanningsversterking (dat is het aantal malen, dat eg wordt
verhoogd aan de uitgang van de schakeling), is nu blijkbaar niet
meer p, maar
9

lRi + Ru‘

Deze g is de dynamische versterkingsfactor van de schakeling
en de formule toont, dat die altijd kleiner is dan p. Men mag dus
uit de waarde van p ener buis nooit de conclusie trekken, dat een
versterkertrap met die buis als weerstandversterker ook p-voudig
zou versterken. Hoeveel het wèl zal zijn, hangt van Ru af en wordt
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aangegeven door de daarmee te berekenen g. Grote waarde van Ru
doet g naderen tot jx. Maar als Ru al enige malen groter is dan Rit
zal verdere vergroting procentueel niet veel effect meer hebben.
Dat blijkt uit de formule.
Aangezien p een practisch constante grootheid is en ook Rj voor
alle punten van het rechte deel der karakteristiek constant blijft,
gelden de uitdrukkingen voor Sd, ia, iaRu en g ook voor alle punten
van dit rechte gedeelte.
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Bij gebruik van buizen als spanningsversterkers bepaalt men
zich als regel tot dit deel der karakteristiek, waardoor men voor
vele oriënterende berekeningen wel kan uitgaan van een vereen
voudigde, z.g. geïdealiseerde karakteristiek, zoals aangegeven in
fig. 83, waar dan de gehele karakteristiek als recht wordt aan
genomen met dezelfde helling S als het rechte deel werkelijk ver
toont. Gestippeld ingetekend is hier ook een dynamische karakte
ristiek voor het geval, dat de buis met een ohmse weerstand R„ is
belast.
De onderste kromming van de karakteristiek en de omstandig
heid, dat reeds bij —1,3 volt roosterspanning de roosterstroom kan
inzetten, verwaarloost men bij deze vereenvoudigde voorstelling.
Berekeningen op deze grondslag geven daardoor altijd geflatteerde
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resultaten ten aanzien van het totale spanningsbereik, maar een
goed overzicht van de versterkingsverhoudingen voor zover de
spanningen binnen het rechte deel der karakteristiek blijven.
Als hier bij een plaatsp. Eb de stroom bij rsp. nul I0 bedraagt en
het afknijppunt van de plaatstroom bij neg. rsp, E„ ligt, levert deze
geïdealiseerde voorstelling de vereenvoudigde betrekkingen:

.

i*

Io/e9

S=

Eb/E0

R, = E7i„')
roosterruimte Eg = ^bjtl
Io = Eb/Ri •

De plaatstroom Ip voor een willekeurige neg. rsp. VB volgt dan
uit
IP = SEg-SVe=(Eb-pVg) : R,
Voor de gestippelde dynamische of werkkarakteristiek, die ont
staat na inschakeling van een ohmse belastingweerstand in de
plaatkring wordt

4 — Eb : (Ri +

)•

En bij neg. rsp. VB vinden we
4 = (Eb—[CVg) : (Rt + RJ.
Geheel tot nul neemt de plaatstroom, ook na inschakeling van Ru,
pas af b ij dezelfde rsp. —Eg, waarbij ook de kortsluitkarakteristiek de nul bereikte. D.w.z.: de roosterruimte blijft bij weerstandkoppeling onveranderd.
Voor het inzicht kan het nuttig zijn om even na te gaan hoe bij
verandering der neg. rsp., na de inschakeling van Ru, de werkzame
spanning aan de anode van de buis verloopt. Bij kortgesloten plaat
kring is die spanning steeds gelijk aan Eb, dus aan de „batterij”spanning. Door de aanwezigheid van Ru wordt die spanning v e r•.* *

U Volgens de geïdealiseerde karakteristiek wordt de inw. weerstand van de
triode dus gelijk aan de gelijkstroomweerstand bij nul roosterspanning.
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minderd met de spanningsval aan Ru, welke spanningsval zelf
afhankelijk is van de momentele plaatstroom.
Bij nul rsp. staat aan de plaat
.

E„ = E„—RuIq
= Eb= E

R„Eb
Ri + R„

R,
bRi+R„

Bij roosterspanning —Vg wordt het
E'P = Eb—R„I„.
= Eb= E

Ru(Eb—nV„)
Ri + Ru
Ri

b Ri + R,,

+ ^VS

R„
Ri + Ru

•o

9

Bij rsp. —Eg ontstaat dus
i

Ri

E"p = Eb Ri+Ru
= E

Ri

b R, + R„

+^*tr:
i p

;

Ru

+ EbRi + R„

= Ebi).
Uit de kortsluitkarakteristiek, waarbij de spanning aan de plaat
constant de waarde Eb behield, wisten we, dat de stroom bij rsp.
—Eg tot nul daalde. Wij zien nu, dat ook met R„ in de plaatkring
de spanning aan de anode bij —E„ weer stijgt tot Eb zodat dezelfde
toestand heerst als toen Ru er niet was.
Eigenlijk hadden we dat veel eenvoudiger kunnen betogen door
uit te gaan van de overweging, dat als de stroom nul wordt, alle
spanningsval verdwijnt en dus dezelfde toestand intreedt als
zonder Ru.
*) Elk punt van de dynamische karakteristiek ligt op een andere, door verschil
lende plaatspanning bepaalde, gelijkstroomkarakteristiek.
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Het bovenstaande was echter van belang om te laten zien, dat
terwijl de stroomveranderingen in phase met de roosterspanningsveranderingen optreden, daarentegen de werkzame spanning aan
de anode in tegenphase met de roosterspanningen verandert, dus
bij maximale stroom een minimum heeft en bij minimale stroom een
maximum bereikt. Die tegenphase van de plaatspanningsveranderingen is niet een gevolg van enige bijzondere eigenschap van Ru;
dat is hier toch een gewone weerstand, waaraan stroom en span
ning (en ook veranderingen daarin) steeds in phase met elkaar zijn.
De plaatspanningsveranderingen zijn uit hun aard echter de door
stroomvermeerderingen toenemende en door stroomverminderingen
afnemende spanningsvallen, dus tegen spanningen, aan de uit
wendige weerstand. Spanningsveranderingen aan dè plaat als
gevolg van stroomveranderingen zijn ten opzichte van rooster en
kathode daarom steeds in tegenphase met de stroomveranderingen.
Dit inzicht zal ons ook verderop nog van dienst zijn.
ï’.:

4
*

Wij gaan nu over tot de toestand bij het aanleggen ener wissel
spanning aan het rooster. De stroom veranderingen in de
plaatgelijkstroom, die daarbij periodiek gaan optreden, vormen
dan de plaat wissel stroom. Het zal duidelijk zijn, dat de topwaarden der wisselspanningen dan topwaarden geven voor de
wisselstromen, die gelijk worden aan de gelijkstroomveranderingen
bij overeenkomstige roostergelijkspanningsvariaties.
Bij wisselspanningen hebben wij te maken met variaties, naar
beide zijden (plus en min) van de roosterspanningswaarde, die bij
de instelling van de buis door de neg. rsp. is vastgelegd.
Om daarbij de roosterruimte naar weerszijden van het werkpunt
zo goed mogelijk te gebruiken voor het energieloos en vervormingloos versterken van de roosterwisselspanning, moeten wij vrijwel
op het midden van het in ’t negatieve gebied gelegen deel der
karakteristiek instellen.
De mate van versterking, die de buis geeft, is weliswaar uit
sluitend afhankelijk van de steilheid (helling) der dynamische
karakteristiek, die na inschakeling van Ru is ontstaan (waarden
van S(1 en g) en dus onafhankelijk van de gelijkstroominstelling, die
met de keuze der vaste neg. rsp. wordt verkregen. Bij alle negatieve
roosterspanningen die het werkpunt binnen het rechte deel der
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karakteristiek doen blijven, is voor zeer kleine roosterwisselspanningen de versterking even groot, maar de neg. rsp. bepaalt de
grootte van de maximale wisselspanning, die onvervormd ver
sterkt kan worden.
Aangezien de roosterruimte bij inschakeling van een door een
gewone weerstand gevormde Ru onveranderd blijft, zal bij bepaalde
spanning Eb, onafhankelijk van de grootte van de koppelweerstand,
de neg. rsp. altijd dezelfde kunnen blijven. En daar wij op de
helft der roosterruimte zullen willen instellen, wordt die neg. rsp.
bij benadering gelijk aan x/2 Eb : p.
Men heeft zich dus bij het bepalen der neg. rsp. niets aan te
trekken van het spanningsverlies aan de koppelweerstand.
Dit betekent echter niet, dat indien. men de neg. rsp. ontleent
aan een kathodeweerstand, ook die kathodeweerstand voor alle
grootten van koppelweerstand dezelfde kan blijven. De kathode
weerstand bij weerstandkoppeling moet bij grotere waarde van
koppelweerstand zelf ook groter worden genomen om de vereiste
waarde van de neg. rsp. te bereiken, aangezien door grotere
weerstand in de plaatkring de stroom afneemt, dus de spanningsval aan de kathodeweerstand kleiner zou worden als die weerstand
niet werd vergroot.
Volgens de geïdealiseerde karakteristiek zal in ons instelpunt
de anodestroom Iw = x/2 Iq zijn (zie fig. 83). Voor I(| vonden wij
hierboven een uitdrukking, die ons doet zien, dat dus Iw = j^Eb :
: (Rj + Ru) moet worden. Nu moet die stroom aan de kathode
weerstand de voor de neg. rsp. berekende spanning
: fl
leveren. Daartoe is het nodig, dat de kathodeweerstand bij weerstandversterking =

R; + R„

*t

wordt genomen.

Men moet' in het oog blijven houden, dat dit een benaderde
waarde is. Voor de meeste practische gevallen is die benadering
echter nauwkeurig genoeg, want op de mate der versterking heeft
de gelijkstroominstelling geen directe invloed.
In de reeds afgeleide uitdrukking voor de spanningsversterking,
n.1.
Ru
9
Ri + Ru
zit echter ook nog een stilzwijgend begane verwaarlozing, waarop
toch even de aandacht moet worden gevestigd. Voor de wissel-
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spanning staat toch bij voldoende grootte van de koppelcondensator
met ’t rooster der volgende buis, eigenlijk de roosterlekweerstand
van die volgende buis parallel aan Ru. Daardoor zou voor Ru een
kleinere waarde in rekening zijn te brengen. Maar als de lekweerstand veel groter is dan R„ en bovendien Rj veel kleiner dan
Ru, maakt dit bijna niets uit. Stilzwijgend is dus aangenomen, dat
inderdaad de goede practijk wordt gevolgd om de lekweerstand
zo groot mogelijk te kiezen. (Zie overigens hetgeen hierover is
opgemerkt in hoofdstuk VIII).
Willen wij nu nagaan, wat de grootste wisseltopspanning is, die
bij weerstandkoppeling in de anodekring ener buis kan worden
verkregen, dan is dit g X de halve roosterruimte, dus als die laatste
maximaal is ingesteld:
R.
R.
b
Rt
+
R„'
^ R; + R„ x 14 —='AE
MIs R„ zeer veel groter dan Rif dan nadert dit tot Yi Eb- Men
drukt dit ook wel zo uit, dat bij een triode met weerstandkoppeling
hoogstens de halve plaatspanning uitgestuurd kan worden.
Daarentegen heeft dan wèl volledige uitsturing van de plaatstroom plaats, want als aan R„ de berekende wisseltopspanning
Ru
optreedt, is de wisseltopstroom gelijk aan deze
A Eb X
Ri + R*u
spanning, gedeeld door'Ru, dus ia = }/£ Eb : (R; + R„) en die
waarde is gelijk aan de plaatgelijkstroom Iw, waarop de buis werd
ingesteld.

f: *
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DE TRIODE MET KOPPELINGSIMPEDANTIE MET VERWAAR
LOOSBARE GELIJKSTROOMWEERSTAND

y

Wanneer een triode als laagfrequentversterker wordt gekoppeld
met een smoorspoel of transformator — of als hoogfrequentversterker (wat nu voor een triode wel niet vaak meer voorkomt) met
een afgestemde kring — bevindt zich practisch geen ohmse weer
stand in de plaatkring en wordt de toestand anders dan in fig. 83
is aangeduid.
De karakteristiek, die met zulk een weerstandloze impedantie
in de plaatkring ontstaat, kan niet meer met gelijkstroommetingen
worden bepaald, maar wij kunnen door redenering het verloop wel
vaststellen.
Het eenvoudigst wordt de beschouwing voor het geval van de
afgestemde kring, voorgesteld in fig. 84, waar deze kring zich
voor de wisselstroom in de plaatkring geheel gedraagt als
een zuivere weerstand ter waarde R = L/Cr (de blokkeringsweerstand). De plaatgelijkstroom Iw in het werkpunt, waarop men met
de neg. rsp. —VK instelt, blijft hier dezelfde als door de kortsluitkarakteristiek aangegeven, aangezien er geen gelijkspanningsverlies is. De wissel stromen in de plaatkring ondervinden evenwel
de invloed van R, in serie geschakeld met Rj.
Om zulk een uitwendige impedantie, die géén invloed heeft op
de gelijkstroominstelling, maar wél op de wisselstromen, te onder
scheiden van een door een gelijkstroomweerstand gevormde R„,
zullen wij die hier verder als Rn aanduiden.
Veranderden wij van —Vg uit de rooster g e 1 ij k spanning tot
aan nul, dan zou de plaat g e 1 ij k stroom van Iw tot I0 toenemen,
dat is met een waarde SVg = pVg : Rj. Treedt een wissel span
ning in de roosterkring op met een topwaarde eg gelijk aan Vg, dan
zal in haar positieve phase, door de voor wisselspanning werkzame
uitwendige weerstand Ru, de toeneming van de plaatstroom wor
Ri
den beperkt tot een topwaarde
SVg = nVg : (R, + /?„).
+ *u
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.
;
*

*

HOOFDSTUK XlXa

. 161

De voor de stroomveranderingen in de plaatkring geldende steil
heid wordt dus, evenals wij in het geval van gewone weerstandkoppeling vonden, slechts

Ri

malen de S van de statische

Ri + Ru

karakteristiek.

sd =

Rj

c _

Ri + R«

H*

~ Ri.+ Ru*

Ook de stroom verminderingen in de negatieve phasen
der roosterwisselspanningen worden hierdoor geringer dan volgens
de gelijkstroomkarakteristiek. Het gevolg is, dat de dynamische .
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Fig. 84.

karakteristiek verloopt volgens de gestippelde lijn in fig. 84, die
pas bij Elg door nul gaat, een verschijnsel, dat wel als katakteristiek-verruiming wordt aangeduid.
Die karakteristiekverruiming houdt direct verband met hetgeen
wij bij de weerstandversterking opmerkten, n.1. dat de aan de
anode werkzame spanning stijgt bij afnemende stroom, dus in de
negatieve halve phase van de plaatwisselstroom. Door de gelijkspanningsval aan de uitwendige weerstand steeg bij weerstandkoppeling de werkzame anodespanning niet boven Eb. In het nu
beschouwde geval echter blijft de gelijkspanning Eb voortdurend
ten volle werkzaam en de wisselspanning aan de Rn voegt zich
(algebraïsch opgeteld) daarbij.
Op het moment, dat de plaatwisselstroom ia in richting tegen-
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gesteld is aan de gelijkstroom, dus de totale plaatstroom momenteel
kleiner dan Iw, bedraagt de werkzame plaatspanning daardoor
Eb + la *u.
Evenals bij weerstandversterking wordt ook hier de mate der
versterking, onafhankelijk van de gelijkstroominstelling (keuze der
neg. rsp.), uitsluitend beheerst door de steilheid der dynamische
karakteristiek en de uitdrukking daarvoor bleek met Ru dezelfde
te zijn als met een ohmse weerstand Ru, zodat ook de uitdrukking
voor de spanningsversterking g van de schakeling weer dezelfde
wordt,.n.1. g =

r
7*

Ri + *u

Door het wegvallen van de gelijkspanningsval aan Rn wordt bij
gelijke neg. rsp. de plaatgelijkstroom echter groter en wij kunnen
nu gaan onderzoeken hoe in verband daarmede en in verband met
de karakteristiekverruiming een gunstige en economische instelling
kan worden verkregen.
Voor volledige benutting van de karakteristiekverruiming hebben
wij een instelling nodig op een ruststroom Iw bij neg. rsp. —Vg,
zodanig, dat Vg de halve roosterruimte Elg vormt; dan zal bij een
roosterwisselspanning met topwaarde eg = Vg, de anodewisselstroom een topwaarde ia = Iw bereiken en wordt de topwaarde van
de maximale werkzame plaatspanning

F

max

— Eb + Iw Ru

*

I

Het punt Elg ligt op de kortsluitkarakteristiek voor deze plaat
spanning, zodat
Eis —

Eb + Iw Ru

E|, + K Rn
Vff = 'A 11

Nu is ia = Sdeg en daaruit volgt, als ia = Iw en eg= Vg:

K = Ri + Ru -, want Sd

=

li

Ri + Rn *

Dit wordt, als we de waarde voor Vg invullen
Iw =

Eb + 1^,
2(R| + Rn)

*

s
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2RIIW + 2«UIW —«UIW = Eb

K=

Eb
2Rj + Ru

V _
e
M-

Rj + Rn
2Rj + Ru

En dit is de hoogste topwaarde die de roosterwisselspanning eg
mag bereiken als men zowel roosterstroom als volledig afknijpen
van de buis wil vermijden.
De vereiste kathodeweerstand Rk om bij plaatstroom Iw de neg.
rsp. Vg te verkrijgen, is
VK
Rk =
K
zodat met invulling der gevonden waarden:
Rk =

*

Ri'+*n

Opmerkelijk is, dat voor Rk dezelfde vorm gevonden wordt als bij
weerstandversterking.
Alleen is in de noemer van de uitdrukking voor Iw de vorm
2Rj —f- Ru verschenen in plaats van 2 (Rj —jRu) .
De maximale topwaarde voor de wisselspanning iaRu aan de uit
wendige weerstand wordt, aangezien Iw = ia,

hK =

Eb 2R, K
+ ^„

Daaruit volgt, dat hier bij volledige uitsturing van de plaatstroom
(ia = Iw) — in tegenstelling met weerstandversterking — ook vol
ledige uitsturing van de plaatsffonning benaderd zou kunnen
worden, indien men Ru vele malen groter zou maken dan 2Rj.
Maakt men daarentegen Ru = 2Rif een geval, waarop wij later nog
terugkomen, dan is weer slechts uitsturing van de halve spanning Eb mogelijk, want dan is

JS

t

2Ri + Ru

= H-

Uit het voorgaande volgt, dat in de uitdrukkingen voor Sd en g.
en voor de verhoudingen tussen de wisselstroomgrootheden geen
onderscheid behoeft te worden gemaakt tussen Ru en Ru.
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Alleen voor de instelgrootheden (met uitzondering nog van Rk)
en voor de maximale waarden van ep en ia speelt de aard van
de uitwendige weerstand een rol.

Belangrijk is om op te merken, dat de betrekkingen tussen de
wisselstroomgrootheden, die aan de hand van geïdealiseerde
karakteristieken werden afgeleid, onveranderd geldig blijven voor
de rechte gedeelten van w e r k e 1 ij k e karakteristieken. Binnen
de door de instelgrootheden gestélde grenzen blijvende, kan uit
ia — SflCg
verder worden afgeleid
ia

R> +

, dus

iaR-, -(- iaRu = pep
iaRj — |xep
ia“R. (e«

h

ia^u

1 f) =5 ( ee

• •'

iaR,.
M-

f/

Aangezien gebleken is, dat terwijl ia in phase is met eP, de wissel
spanningen aan de anode in tegenphase verkeren met eP, moeten
wij, indien we voor de anodewisSelspanning ea invoeren, daarbij
—

iaRu

stellen en dan kunnen we dus schrijven
i.=
waarin S de z.g. „statische’' of kortsluitsteilheid voorstelt.
Dit is hetgeen men de triodevergelijking noemt, die zo universeel
is, dat zij ook voor penthoden geldt. Het is een uitdrukking, die
het verband tussen de wisselstroomgrootheden vaststelt, geheel on
afhankelijk van de gelijkstroominstellingen.
Zij stelt ons iets voor ogen, dat nauw verband houdt met de
reden waarom de Duitsers niet met p, doch met de Durchgrifffactor D = 1/\x rekenen. De vergelijking laat n.1. zien, dat de plaat-
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wisselstroom, behalve door de roosterwisselspanning eg, beïnvloed
wordt door het „doorgrijpen" (door de roostermazen heen) van
de anodewisselspanning e;i op de electronen emitterende kathode,
maar dat die invloed p maal kleiner is dan die van eg.
Deze zelfde term ea/n geeft ook rekenschap van hetgeen men
bedoelt met anodeterug werking, waardoor in verband met de tegenphase van e;l de versterking wordt verkleind, een invloed, die in
tussen verwaarloosbaar gering wordt als p zeer groot is en daarom
bij penthoden vrijwel afwezig kan worden geacht.
Men gaat ook nog verder met deze voorstelling van zaken en
interpreteert de triodevergelijking dan in deze zin, dat het is alsof
de werkzame „stuurspanning” op het rooster eigenlijk kleiner
wordt dan eg. Men stelt dan met esl = eK -)---- — die „stuurspanning”
voor, waarbij men weer altijd goed moet denken om de tegenphase
van ea, waardoor ea negatief is in de positieve phase van eg en
positief in de negatieve phase van eg.
Deze interessante voorstellingen van de verschijnselen zijn echter
geen zelfstandige nieuwe feiten, waarmee men nog eens extra
rekening moet houden. Zij vormen alleen een ander aanzicht
van hetgeen men zegt met
peg
ia
~Ri + R„'
waaruit de triodevergelijking zich regelrecht liet afleiden en met
R;

Sj - s R, + R„

of g =

Ru
Ri + R„'

In het geval van smoorspoelkoppeling en transformatorkoppehng
voor laagfrequentspanningsversterking wordt de Rxx voor de voor
afgaande triode in hoofdzaak gevormd door de inductieve impe
dantie coL van smoorspoel of transformatorprimaire; de ohmse
weerstand der wikkelingen is meestal daartegenover verwaarloos
baar klein, en de aan coL parallel staande ingangsimpedantie van
de volgende buis (bij de transformator de getransformeerde waarde
daarvan) is zo groot, dat die ook weinig invloed heeft.
Ofschoon door de inductieve belasting de phaseverhoudingen

*V*‘ 1 ’ 4»»» •
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tussen eg en ea verschuiven, maakt men geen al te grote fouten,
indien men de gevonden uitdrukkingen voor Sd en g blijft toepassen,
alleen rekening houdende met de noodzakelijkheid om van Rj -f- Ru
een vectoriële optelling te maken, dus daarvoor
R,2 + (coL)2
in de plaats te stellen. Nemen wij als voorbeeld de uitdrukking
voor de spanningsversterking, die nu wordt:
coL
9 = ft l/R,2 + (ü)L)2
dan komt daar nu de frequentie in voor op een wijze, die een
aanzienlijke stijging van de versterking voor de hogere frequenties
en daling voor de lagere frequenties zou kunnen meebrengen.
Zo lang de waarde van coL echter niet daalt beneden 2R;, zal
2
de versterking niet dalen beneden —— = 89% van het voor de

Vs

hoogste frequenties bereikbare maximum. Dit betekent, dat achter
buizen met kleine R; toch nog uit een oogpunt van gelijkmatigheid
der versterking zeer redelijke resultaten zijn te bereiken.
Kleine Rj van de buis is van belang omdat men niet omgekeerd
de wikkelingen onbeperkt groot kan maken. Daarover is in hoofd
stuk IX al gesproken. Bij omvangrijke wikkelingen wordt niet al
leen coL groot, maar gaat ook de eigen capaciteit een rol spelen, die
als parallelgeschakeld aan coL is te beschouwen een voor de hoge
tonen de impedantie verkleint. Wil een transformator nog omhoog
kunnen transformeren, dan moet de secondaire groter zijn dan de
primaire, hetgeen nog weer eerder tot ontoelaatbaar grote capaci
teit leidt. Dat is dan ook de reden, dat de transformatieverhouding
niet zeer groot kan worden gemaakt.
Principieel is er niet aan te ontkomen, dat de versterking zowel
naar de zijde der uiterst lage als der uiterst hoge tonen gaat af
vallen.
Ook bij de weerstandversterker is dit trouwens het geval, n.1.
voor de laagste tonen omdat de capacitieve impedantie van de
koppelingscondensator in het weerstandelement een rol gaat spelen
en voor de hoogste tonen omdat de ingangsimpedantie der volgende
buis een capacitief element bevat (rooster-kathodecapaciteit), dat
parallel aan Ru de waarde daarvan verlaagt voor hoge frequenties.
Geen enkele laagfrequentversterker kan dus over een onbeperkt
frequentiegebied een geheel vlakke versterkingskarakteristiek be
zitten. Alle typen zijn uit hun aard versterkers, die een over een
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bepaald gebied verlopende „resonantiepiek” vertonen en onze be
naderende berekeningen van de versterking geven piekwaarden,
maar gelukkig kan het verloop over een groot bereik zeer vlak zijn.
In verband met de karakteristiekverruiming kan men als
kathodeweerstand voor smoorspoel- en transformator-versterkers
gewoonlijk Rk tussen — en — kiezen.
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Fig. 85.

Het verband tussen constructiebijzonderheden bij verschillende
buizen en hun karakteristiekgrootheden is aangegeven in de aan
een Telefunkenpublicatie ontleende fig. 85. Men kan daaruit zien,
dat grote S door zeer kleine afstand tussen rooster en kathode en
sterke emissie van de kathode moet worden verkregen. De lampenfabricage kon vroeger aan die eisen niet in genoegzame mate vol
doen. De nieuwere trioden met grote n hebben inderdaad door
grotere S veel kleinere R, verkregen dan vroeger en zijn daardoor
veel effectiever geworden. Toch blijft in verband met het aange
voerde omtrent de roosterruimte, de begrenzing van de g voor
schakelingen met trioden bestaan.
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DE HOOGFREQUENTPENTHODE
Toen in 1918 de in de vorige wereldoorlog tot ontwikkeling
gebrachte triode in algemeen gebruik kwam, was reeds bekend, •
dat men zeer bijzondere eigenschappen aan buizen kon geven door
daarin méér dan één rooster aan te brengen.
De dubbelroosterlamp, die in 1921 haar intrede deed
in Nederland, kon op twee manieren worden gebruikt. Het meest
bekend werd de toepassing, waarbij het tweede rooster als stuurrooster met negatieve voorspanning diende en het eerste als positief
hulprooster. De gedeeltelijke opheffing der ruimtelading door het
positieve hulprooster verhoogde de steilheid en verminderde de
inwendige weerstand, zodat zulk een buis al met enkele volts
plaatspanning werkte.
Dat men omgekeerd, door het eerste rooster als stuurrooster
te gebruiken en het tweede als positieve hulpanode of vóóranode,
aan dezelfde buis een grote Rj en grote spanningsversterking j.i
kon verlenen, wist men ook toen reeds. De indertijd beroemde
Schottky-lampen waren speciaal daarvoor geconstrueerd, al werk
ten zij ook omgekeerd heel goed. De omstandigheid, dat zij in het
tweede geval een veel hogere anodespanning eisten, maakte voor
de amateur, in een tijd, dat er nog geen plaatstroomapparaten
waren en voor anodespanning droge batterijen moesten worden
gebruikt, die tweede methode minder geliefd.
Elke buis met twee roosters, dus met 4 electroden, is als
t e t r o d e aan te duiden. Een zeer belangrijke rol zijn tetroden pas
gaan spelen na 1927, toen men voor hoogfrequentbuizen het als
hulpanode geschakelde 2de rooster als een effectieve afscher
ming tussen stuurrooster en plaat is gaan uitvoeren, om aldus de
inwendige capaciteit tussen die twee laatstgenoemde electroden.
die het gevaar voor zelfgenereren doet ontstaan, te verkleinen.
Het tweede rooster in die buizen heeft dus een dubbele functie
gekregen, a. als hulpanode of vóóranode, die positieve gelijkspan
ning moet hebben, b. als electrostatisch scherm tussen anode en
stuurrooster.
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De functionering van het tweede rooster
als afscherming kan alleen verkregen worden, wanneer
dat schermrooster belet wordt, hoogfrequente span
ningen aan te nemen, die verschillen van de potentiaal der kathode.
Dit is te bereiken door het schermrooster via een grote conden
sator met kathode te verbinden.
Dikwijls komt men de voorstelling tegen alsof de afschermwerking ontstaat door het verbinden (via een condensator) van
het schermrooster met',.aarde". Voor buizen, waarbij de kathoden
ook hoogfrequent aan „aarde" zijn verbonden, komt' dit op het
zelfde neer. Het is echter nuttig om in het oog te houden, dat het
al dan niet geaard zijn van het schermrooster, of van het gehele
toestel, er in dat opzicht eigenlijk niets toe doet. Het gaat om een
verbinding met de kathode.
Het gebruik van een condensator voor het verbinden van het
schermrooster met de kathode is nodig om de functie als vooranode, waarvoor een positieve gelijkspanning nodig is,, mogelijk
te blijven maken. De condensator toch houdt gelijkstroom tegen,
terwijl hij een willekeurig kleine impedantie kan bezitten voor
wisselstroom. Wat de vereiste „grootte" van de condensator
betreft, heeft men te bedenken, dat het erop aankomt, een ver
binding tot stand te brengen met zó geringe wisselstroomweerstand, dat het 2de rooster ter wille van zijn functie als scherm
geen hoogfrequente wisselspanningsverschillen tegenover de
kathode kan verkrijgen. Aangezien een condensator van 0.1 pF
voor de frequentie ener lange golf van 2000 m reeds een impedantie
heeft van slechts 10 ohm, dalende voor 200 m tot 1 ohm, kan men
met 0.1 pF practisch volstaan. Maar dan moet de condensator
vooral ook niet-inductief wezen.
Condensatoren van enigszins grote capaciteit, die vervaardigd zijn door lange
inetaalbladstroken met isolerend papier er tussen, op te rollen (wikkelcondensatoren), bezitten voor hoge frequenties een zeer aanmerkelijke zelfinductie, wanneer
de aansluitingen alleen met de uiteinden der metaalbladstroken zijn verbonden. Der
gelijke inductieve condensatoren hebben door hun zelfinductie een veel grotere
wisselstroomweerstand dan men uit hun capaciteit zou afleiden en bovendien neemt
deze wisselstroomweerstand voor kortere golflengten toe. Het ontstaan dezer scha
delijke zelfinductie wordt voorkomen wanneer men de metaalbeleggingen elk naar
één der zijden laat uitsteken en de klemmen zo aanbrengt, dat zij met elk der
wikkelingen meervoudig contact maken. De condensatoren worden dan, evenals
van losse bladen opgestapelde,-z.g. noninductief.
Geheel op te heffen is de zelfinductie van condensatoren evenwel niet. Volgens
precisiemetingen van Sowerby (Wireless World 15 Juli 1932) vindt men in de
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gunstigste gevallen een resterende zelfinductie van 0.025 microhenry, dat is onge
veer de zelfinductie van een enkele draad, die 6 a 7 cm lengte bezit. Die rest is
derhalve aan de ruimtelijke afmetingen toe te schrijven, die een condensator steeds
moet bezitten. Voor de oraroepgolven heeft dit geen betekenis,-, maar voor een
golflengte van 5 m bijv. vormt de genoemde zelfinductie toch al een weerstand
van ongeveer 10 ohm en men begrijpt, hoe lange toevoerdraden hier het effect
van elke capaciteit illusoir maken.
Nu is uit de metingen tevens gebleken, dat men de zelfinductie van vaste conden
satoren moet beschouwen als een inductieve wisselstroomweerstand, die met de
capaciteit in serie is geschakeld. Voor een bepaalde frequentie zal de impedantie
van zulk een serieschakeling tóch nul kunnen worden, wanneer men de capaciteit
zo kiest, dat deze met de zelfinductie in resonnantie komt.
De gunstigste waarde voor ontkoppclings- en overbruggingscondensatoren is dus
de capaciteit, die voor de betreffende frequentie resonnantie oplevert met 0.025 uH.
Zo vindt men als gunstigste waarde voor 5 m ongeveer 300
voor 20 m
5000 u|iF, bij zo kort mogclijke verbindingen.
Hierbij is in het oog te houden, dat te kleine waarden zeer snel ongunstiger wor
den, terwijl te grote waarden minder schade doen.
De eigenschappen ener tetrode, waarbij het 2de rooster ata
hulpanode fungeert, zoals bij alle schakelingen van moderne
schermroosterbuizen het geval is, blijken het duidelijkst uit de
karakteristieken.
Neemt men plaatstroom-roosferspanningskarakteristieken op van
schermroosterbuizen, zoals de E 442, of hfr. penthoden zoals E 446.
AF 2, AF 7, EF 6 of EF 22, dan vindt men krommen, die bij
normale scherm- en plaatspanningen principieel gelijk karakter
hebben als in fig. 81 afgebeeld voor de triode. Het enige opmer
kelijke is, dat krommen voor hogere plaatspanningen slechts weinig
hoger komen te liggen en dat dus hogere plaatspanningen veel
minder vergroting van plaatstroom blijken op te leveren dan bij een
triode. Als men fig. 81 nog eens met 't oog hierop bekijkt, zal men
zien, dat dit een aanwijzing vormt voor een veel grotere spanningsversterking en veel grotere R;.
Een duidelijker beeld van de verschillen tussen trioden en
schermroosterbuizen leveren de plaatstroom-p/aa£spanningskarakteristieken. In fig. 86 is voor stuurroosterspanning-0 volt en schermspanning 100 volt zulk een karakteristiek getekend voor een E 442.
Dat is een thans verouderde tetrode, maar het is gewenst, daarbij
nog even stil te staan om duidelijk te maken, waarvoor en hoe de
verbetering ontstond, die het aanzijn schonk aan de moderne hfr.
penthode. Uit fig. 86 ziet men, dat wanneer de spanningen van het
stuurrooster gx en van het scherm g2 constant gehouden worden
en de plaatspanning van 0—200 V geleidelijk wordt opgevoerd.
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eerst van 0—20 V de plaatstroom toeneemt, daarna van 20—85 V
afneemt, om pas daarna weer, eerst sneller en daarna langzamer,
opnieuw te stijgen.
Het gedeelte der karakteristiek a—b, waar de stroom afneemt
bij toeneming der spanning, noemt men een negatief gedeelte der
karakteristiek, waar de steilheid en de inwendige wisselstroom3 '

2 .

Vg, =ol/

a

Vgz - tooV

1 .

b

20

S5

IOO

ZOO

Fig. 86.
weerstand der lamp negatief zijn. Die zonderlinge knik in de karak
teristiek, die kenmerkend is voor oudere schermroosterbuizen,
ontstaat door secondaire emissie aan de plaat.
Men moet zich n.1. voorstellen,- dat electronen, die tegen een wand aanbotsen,
uit de moleculen en atomen, waaruit die wand bestaat, andere electronen kunnen
losstoten. De constante positieve spanning van het schermrooster verleent aan de
electronen een zekere snelheid, maar zo lang de plaat geringe spanning heeft,
zullen de meeste electronen op het schermrooster zelf terecht komen (grote schermroosterstroom!) en slechts weinige de plaat bereiken, met geringe snelheid, omdat
het meer positieve schermrooster de erdoorheen vliegende electronen eerst nog
tracht terug te trekken. Wordt de plaat meer positief gemaakt, dan wordt deze
door meer electronen getroffen (plaatstroom neemt toe), die ook met grotere snel
heid op de plaat aankomen. Hierbij worden ook meer secondaire electronen uit de
plaat losgestoten. Zo lang dit met weinig kracht gebeurt, blijven de losgestoten
secondaire electronen vlak bij de plaat en worden door deze ook weer opgevangen.
Neemt door hogere, het punt a naderende plaatspanning de kracht der botsingen
toe, dan verwijderen die losgestoten electronen zich ten dele verder van de plaat
en worden ten dele door het schermrooster weggevangen. Bij de spanning van
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20 volt stoot elk electron al méér dan één secondair elcctron uit de plaat los en
vangt het schcrrarooster er daarvan al zo veel, dat de plaatstroom niet meer toe
neemt, maar bij verdere verhoging der plaatspanning zelfs afneemt.*Maakt men de
schermspanning veel hoger dan 100 volt, dan kunnen zo hevige electronenbotsingen
aan de plaat ontstaan, dat deze door secondaire emissie even veel electronen ver
liest, als er uit de kathode op terecht komen, zodat de plaatstroom nul kan worden
of zelfs (het punt b komt dan onder de nullijn te liggen). Wanneer echter
de plaatspanning nóg meer wordt verhoogd, tot boven de schermspanning, gaat de
plaat weer een groter deel der secondaire electronen terugvangen en stijgt vanaf
punt b de plaatstroom weer.
Voor normale toepassing in versterkers is een buis met een stuk
negatieve karakteristiek heel onaangenaam. Een negatieve weer
stand is toch het omgekeerde van een demping en betekent dus
een neiging tot zelfgenereren. Al stelt men nu de vaste gelijk
spanningen van zulk een buis zo in, dat zij buiten dit gevaarlijke
gebied is gebracht, dan zullen toch de wisselspanningen, die door
de versterkerwerking in de plaatkring optreden, in de negatieve
phasen dier spanningen de effectieve plaatpotentiaal telkens be
neden de ingestelde gelijkspanning doen komen en als die plaatwisselspanningen groot worden, kan de buis dus toch periodiek
in het gebied komen, waar de werkzame plaatspanning tot beneden
de schermspanning daalt en de buis dus instabiel wordt. De oude
tetrode was hierdoor beperkt in de wisselspanningen, die zij kon
afgeven. De topspanningen mochten hoogstens gelijk worden aan
het verschil tussen plaat- en scher mgelijk-spanning.
Aanvankelijk werd voor hoogfrequentbuizen met deze beperking
genoegen genomen, ofschoon men bijna gelijktijdig ook eindbuizen
met vóóranode was gaan construeren en daarbij de secondaire
emissie onschadelijk had weten te maken. Bij die eindbuizen be
hoefde het als vóóranode dienende 2de rooster niet tevens een zc
effectieve schermwerking te geven, maar een beperking der uitgangswisselspanning was daar te oneconomisch.
Als middel om te zorgen, dat secondaire, van de plaat losgebotste
electronen, ten slotte toch weer op de plaat terecht moesten komen
en dus de knik uit de karakteristiek verdween, bracht men daar
een derde rooster aan, waardoor de buis een 5-electrodenlamp of
penthode werd, zodat dit derde rooster, het z.g. remrooster, het karakteristieke „penthode rooster" is. Dat derde
rooster, tussen hulpanode en plaat, kan eenvoudig inwendig door
verbonden zijn aan de kathode. Bij nieuwere buizen is het met een
afzonderlijk uitwendig contact verbonden, dat dan echter meestal
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toch — zij het nu uitwendig — direct aan kathode wordt gelegd.
Tussen het positieve 2de rooster en de positieve plaat bevindt zich
dan een electiode, die öf nulpotentiaal bezit, öf zelfs negatief kan
worden gemaakt. Het ligt voor de hand, dat de secondaire, uit de
plaat losgebotste electronen, die anders, na van de plaat wegge
slingerd te zijn, in het bereik van het 2de rooster konden komen,
door zulk een op nulpotentiaal gehouden 3de rooster in hun vaart
worden afgeremd, waardoor de plaat in staat blijft, ze zelf weer
aan te trekken.
De benaming remrooster is in het bovenstaande gemotiveerd. Zeer onjuist is de
ook wel eens toegepastc benaming „vangrooster". Dit 3de rooster in de penthode
kvangt” toch absoluut geen electronen. Daarvoor zou het positief moeten zijn.
Het houdt alleen electronen tegen, met de bestemming dat de plaat ze weer zal
kunnen vangen. Wij waarschuwen tegen het verkeerde begrip, dat door de on
gelukkige naam vangrooster wordt gesuggereerd en zullen uitsluitend
spreken van# remrooster.

'

Precies dezelfde goede diensten, die een remrooster bewijst in
een eindlamp met vóóranode, die daardoor tot een penthode is
geworden, kan het remrooster ook leveren in de hoogfrequentlamp,
welker vóóranode tevens als effectief statisch scherm is uitgevoerd.
De tetrode-schermroosterbuis is dan ook als geheel vervangen te
beschouwen door de hoogfrequentpenthode, behalve in enkele zeer
speciale generatorschakelingen, waarin juist gebruik gemaakt wordt
van het stuk negatieve karakteristiek (dynatron schakelingen).
Maar daarover zullen wij thans niet spreken.
Nemen wij van een penthode als de AF 7 bij verschillende stuur»
roosterspanningen en bij een vaste spanning van 100 V voor het
schermrooster, enige plaatstroom-plaatspanningskarakteristieken
op, dan vinden wij iets in, de. geest van fig. 87. De „knik” van
fig. 86 is verdwenen. Vergelijken wij fig. 87 met de overeenkom
stige triode-karakteristieken van fig. 82, dan is het beeld wel geheel
anders. Tekenen wij in fig. 87 ook het vroeger besproken drie
hoekje abc, dan geeft bc weer de plaatstroomverandering voor
1 volt rsp.-verandering, dus de steilheid S, hier ongeveer 2 mA/V.
Analoog aan hetgeen wij bij de triode vonden, zou ac (plaatspanningsvariatie voor dezelfde stroomverandering, die door 1 V
roosterspanningsvariatie ontstaat) nu de p der lamp moeten voor
stellen. Maar als wij die zo bepaalden, zouden we een veel te kleine
waarde vinden (volgens de figuur ongeveer 175). Dit laatste zal
men inzien, wanneer ook nog eens voor een ongeveer 4 X kleinere
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stroomverandering bc' het driehoekje a'bc' wordt getekend. Dan
wordt a'c' niet ook J4 van ac, maar in de figuur ongeveer 120 V,
waaruit een [i van 4 X 120 = 480 zou volgen. Hoe kleinere varia
ties men neemt en hoe verder naar rechts op de karakteristiek
(waar deze meer horizontaal gaat lopen) des te grotere waarden
vindt men voor [i. Bovendien loopt de karakteristiek voor Vg =
—2 aanmerkelijk vlakker dan bijv. voor Vg = 0, hetgeen eveneens
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Fig. 87.

op nog grotere [i uitkomt bij hogere neg. rsp., bij eveneens nog
grotere Rj. want het verband Ri =

blijft ook hier geldig.
o

Men ziet hieruit, dat de p en Rj van penthoden vrij lastig nauw
keurig zijn te meten en geen voor alle punten der karakteristiek
zeer constante grootheden vormen. Zij vertonen de maximale
waarden, die opgegeven worden, alleen voor zeer kleine roosterspanningsvariaties.
Het „karakteristieke” van de penthodekarakteristieken is, dat
de plaatstroom zeer weinig invloed ondervindt van de plaatspanning. De physische verklaring hiervan is gelegen in het vol
gende. Wanneer men bij een bepaalde stuurroosterspanning her
schermrooster aan een vaste positieve spanning legt, zonder dat
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nog plaatspanning wordt gegeven, zal het schermrooster, evenals
de anode ener triode, de gehele emissie der kathode als schermroosterstroom opnemen. Zodra ook de plaat enige positieve
spanning krijgt, gaat deze een deel der electronen, die door hun
vaart door het schermrooster heenvliegen en die tevoren toch weer
op het schermrooster terugvielen, tot zich trekken. Het scherm- •
rooster is intussen zo fijnmazig, dat door de plaatspanning geen
wezenlijke versterking ontstaat van de aantrekking, die de electronenwolk tussen kathode en stuurrooster ondervindt; de totale
emissie neemt dus door de plaatspanning niet veel toe; de electro
nen, die door de plaat worden gevangen, komen bijna geheel in
mindering op het aantal, dat op het schermrooster terechtkomt.
Maar daardoor kan de plaatstroom ook nooit groter worden dan
de stroom, die het schermrooster zou opnemen als er géén plaat
spanning was. De plaatspanning put dus electronen uit een beperkte
voorraad. Zodra nu de plaat iets hogere spanning heeft dan het
schermrooster, berooft zij het scherftirooster reeds van het over
grote deel der electronen; de schermroosterstroom is tot i/s of
minder van de plaatstroom gedaald en verdere verhoging der plaat
spanning kan binnen de gebruikelijke spanningsgrenzen geen
stroomvermeerdering van betekenis meer veroorzaken.
Het merkwaardige is, dat — afgezien van de nuttige schermwerking van het 2de rooster, die een geheel afzonderlijke functie
vormt en hier buiten staat, — deze opzettelijke verarmoediginq
van de electronen-leverantie naar de plaat toch juist gunstige verr
sterkereigenschappen doet ontstaan. Ten dele bleek dat reeds uit
het feit, dat wij zeer hoge waarden voor de spanningsversterkingsfactor p voor de dag zagen komen. Maar wij wezen er al op, dat
die samengaan met hoge Rj-waarden en in onze vroegere beschou
wing over trioden werd aangestipt, dat grote R; een belangrijk deel
van het voordeel ener grote |X te niet kan doen. Daarom moeten
wij de zaak hier ook nog even uit een ander gezichtspunt bekijken.
Het is de in hoofdstuk XlXa besproken „triodevergelijking",
die wij hierbij te hulp kunnen nemen. Wij constateerden reeds,
dat die vergelijking ook voor schermroosterbuizen en penthoden
geldt en zij toont aan, dat grote \jl de anodeterugwerking verwaar
loosbaar klein doet worden. Schermroosterbuizen en penthoden
zijn daar practisch vrij van.
De triodevergelijking zegt ons, dat de anodewisselstroom ia dan
geheel wordt bepaald door de steilheid der kortsluitkarakteristiek
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en dat door de aanwezigheid van Ru niet een dynamische steilheid
ontstaat, die kleiner is.
Hetzelfde volgt uit die andere gelijkwaardige uitdrukking voor
de anodewisselstroom:
Fe*
%
ia =

+ R»

want als Ru veel kleiner blijft dan Rif wordt voor alle waarden
van Ru bij benadering

k=

R,

Y

= Se.,

dus de dynamische steilheid gelijk aan de steilheid der kortsluitkarakteristiek.
Ook de inwendige terugkoppeling, die door de plaat-roostercapaciteit bij trioden
optreedt en instabiliteit kan veroorzaken, wordt wel eens anodeterugwerk i n g genoemd. Ook die is — dooij de sc/iermwerking van het 2de rooster —
bij hoogfrequent penthoden opgeheven. Maar die inwendige terugkoppeling is
iets heel anders dan de hierboven bedoelde anodeterugwerking, waarbij de invloed
van het 2de rooster, als hulpanodc, op deversferkerwerking een rol speelt.
In tegenstelling met de triode, waar de wisselstroom-Rj van
de plaatkring altijd kleiner bleek, dan de weerstand, die de buis
vormt voor de,gelijkstroom (Rj < Eb : Ia) vinden wij bij de tetrode
en penthode Rj zeer vele malen groter dan de gelijkstroomweerstand (Rj ^ Eb : Ia). Waar wij voor de geïdealiseerde karakte
ristiek der triode bij benadering R-, = Ea : I0 mochten stellen, be
staat voor de penthode een dergelijk verband der wisselstroomeigenschappen met de gelijkstroominstelling helemaal niet meer.
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PENTHODE-INSTELLINGEN VOOR HOOG- EN LAAGFREQUENTVERSTERKING
Voor de practische instelling der spanningen van een penthode,
die in een schema wordt toegepast, valt als één der eerste gevolgen
van haar bijzondere eigenschappen te vermelden, dat de grootte
der negatieve roosterspanning geen verband houdt met de plaatspanning, maar met de schermspanning.
De roosterruimte ener penthode wordt n.1. niet,
zoals bij een triode, bepaald door plaatspanning en spanningsversterking. Zij wordt geheel beheerst door de spanning van het als
vooranode fungerende schermrooster en door hetgeen men de
„spanningsversterking der vooranode" zou kunnen noemen. Dat
laatste is een grootheid, die soms wordt opgegeven als pglg2; men
kan n.1. kathode, stuurrooster en schermrooster beschouwen als de
electroden ener triode; de p dier triode kan bij hoogfrequentbuizen
van verschillende typen tussen 8 en 30 liggen; in vele gevallen zal
het ongeveer 20 zijn, zodat bij een schermspanning van 100 V een
roosterruimte van 5 V ontstaat. Die zelfde roosterruimte bezit dan
ook de als penthode gebruikte buis, onafhankelijk van de zeer
grote penthode-p, die 2500 a 5000 bedraagt. Dit is zuiver een ge
volg van hetgeen wij in het vorig hoofdstuk als physische verklaring
van het ontstaan der penthode-karakteristiek hebben gegeven. Het
bezwaar der triode, dat bij beperkte plaatspanning de roosterruimte
bij grote p te klein wordt, is hier opgeheven. De steilheid der
penthode is nagenoeg dezelfde als de steilheid der door de voor
anode gevormde triode.
In dit verband kan worden opgemerkt, dat elke schermroosterbuis of penthode ook als triode kan worden geschakeld, indien
men plaat en schermrooster doorverbindt. De als triode gebruikte
penthode bezit dan de eigenschappen, die door de p der voor
anode en door de normale S worden bepaald, waaruit dan de
normale triode-Rj = p : S volgt. Het doorverbinden van het
schermrooster met de anode is hierbij nodig om te voorkomen,
dat het schermrooster te heet zou worden, hetgeen het vacuum
zou kunnen schaden.
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Voor eindpenthoden, die men grotere roosterruimte wil geven,
maakt men eenvoudig de vooranode-p kleiner, bijv. 5 a 6, terwijl dan
toch bijv., een 150-voudige penthode-p kan worden verwezenlijkt.
Daarbij moet men zich niet voorstellen, zoals bij een triode, dat
men uit de roosterruimte en dit versterkingscijfer tot een schatting
kan geraken van de mogelijke plaatwisselspanningen. Als dat zo
was, zou bij een neg. rsp., die instelling gaf op de helft ener
roosterruimte van 5 volt, een wisseltopspanning van 2.5 V op het
rooster bijv. 250-voudig versterkt kunnen worden, dus een plaatwisselspanning met een topwaarde van 625 volt kunnen opleveren!
In werkelijkheid kan de topwaarde van de plaatwisselspanning in
elk geval niet boven de waarde der plaatgelijkspanning komen,
die wel hoogstens 250 volt zal zijn; als men een werkelijk 250voudige versterking weet te bereiken, zal dus een roosterwisselspanning met een topwaarde van 1 volt het uiterste' maximum
'zijn, dat kan worden versterkt. Ook hieruit blijkt, dat de rooster
ruimte en neg. rsp. bij een penthode, ofschoon samenhangend met
de constructie, min of meer willekeurige instel-grootheden zijn, die
geen direct verband houden met de versterkingsmogelijkheden.
Om een inzicht te verkrijgen in de werkelijke betekenis der
enorme spanningsversterkingen, die vooral bij hfr. penthoden
voorkomen, moeten wij rekening houden met de eveneens zeer
' grote Rj. Bij hqogfrequentversterking zullen wij in het algemeen
te doen hebben met de spanningen, die ontwikkeld worden aan een
in de plaatkring geschakelde afgestemde kring, waarbij de blokkeringsweerstand van die kring de uitwendige weerstand vormt,
welks gelijkstrooraweerstand verwaarloosbaar is, zodat wij die
weer met Rxl aanduiden. Voor de versterking van de roosterwisselspanning geldt dan evenals voor trioden de uitdrukking
g

R, + K,'

Blokkeringsweerstanden kunnen waarden bereiken van 0,2 MQ,
maar als Rj daartegenover 2 megohm is, bereikt g slechts een
waarde van 1/n p. Dat kan bij penthoden weliswaar nog een ver
sterking van de schakeling als geheel opleveren van enige honder
den keren.
Overigens hebben wij bij fig. 87 al opgemerkt, dat de p en R,
ener penthode voor grotere en kleinere roosterspanningsvariaties
geen bijzonder constante grootheden zijn. De steilheid daarentegen
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is bij een penthode de grootheid, die de meeste houvast geeft.
Nu kan men de hierboven nog eens gememoreerde uitdrukking
voor de versterking, wanneer R„ veel kleiner blijft dan Rit met
goede benadering ook aldus schrijven:

want waar Rj zeer groot is, zal Rj + Ru weinig verschillen van Rj;
en aangezien j.i : Rj = S is, laat zich hiervoor in de plaats stellen:

*

?

9~SRU.
De spanningsversterking van een versterkertrap met een hoogfrequentpenthode, gevolgd door een kring met blokkeringsweerstand R„, is dus gelijk aan het product van de steilheid (in ampères
per volt) en de waarde van Ru in ohms.
Het is van belang, ook de physische betekenis van deze zeer
veel gebruikte benadering goed te doorzién. Men neemt hierbij aan,
dat de inwendige weerstand der buis zó groot is, dat de wissel
stroom, die in de plaatkring ontstaat, niet wezenlijk afwijkt van
de wisselstroom, die volgens de kortsluitkarakterist i e k zou optreden, onverschillig welke de waarde is van de
uitwendige weerstand, omdat deze laatste verwaarloosbaar is in
vergelijking met Rj. De plaatwisselstroom voor 1 volt roösterwisselspanning is gelijk aan de steilheid S. De spanning aan de uitwen
dige weerstand wordt gelijk aan stroom X weerstand, dus SRU
voor elke volt roosterwisselspanning. Dat is het hierboven ge
vonden versterkingscijfer. En daarom behoeft men van een
penthode eigenlijk slechts de vrij gemakkelijk meetbare S te kennen
om te weten wat zij presteert.
In verband met het bovenstaande kan nog worden opgemerkt,
dat de karakteristiekverruiming, die door het aanbrengen van een
jRu zonder gelijkstroomweerstand zou optreden, zo verwaarloos
baar gering is, dat men bij benaderende beschouwingen mag aan
nemen, dat bij penthoden geen karakteristiekverruiming optreedt.
De triode beschouwden wij als een generator, die in de plaat
kring een constante spanning peg leverde, zich ver
delende over Rj en Ru.
De penthode kan op dezelfde wijze worden beschouwd, maar
het is vaak eenvoudiger, deze te zien als een generator, die in de
plaatkring een constante stroom Seg levert, zonder dat Ru
daarop merkbare invloed heeft.
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Voor de triode hebben wij in de figuren 83 en 84 uit de geïdeali
seerde plaatstroom-roosterspanningskarakteristiek vereenvoudigde
werkkarakteristieken afgeleid,
üfaAj
PHILIPS ii MINIWATT"
afzonderlijk voor koppeling
EF6
met ohmse weerstanden en met
Penthode H.F.
blokkeringsweerstanden
van
10
kringen, omdat de gelijkspanningsval door ohmse weerstand
9
Va=K)0-250V
verschil maakte.
ty.mv
8
l$j. ov
Voor de penthode liggen
deze gevallen eigenlijk veel
eenvoudiger.
In fig. 88 is de werkelijke
6
kortsluitkarakteristiek ener EF
5
6 afgebeeld (Ia—VK karakte
ristiek) en in fig. 89 een wer
kelijk opgenomen bundel Ia—
Va karakteristieken van dezeltde buis.
57
Zelfs wanneer nu in de
plaatkring een ohmse weer
stand van 50.000 ohm wordt
Pf
opgenomen, die toch ook ge-5
-4
-3
-2
-1
1
lijkspanningsval veroorzaakt,
Fig. 88.
geeft dit nog geen merkbare
afwijking van het karakteristiek-verloop volgens fig. 88. Men kan
dit zelf nagaan door uit fig. 89 de Ia-lijn van fig. 88 af te leiden,
wanneer men de plaatspanning Va eens van 250 tot 200 en 100 volt
verlaagt.
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De bedrijfsgegevens voor'verschillende anodespanningen worden:
t

Va
VG2

Vel =
Vff3

ia
1,2
S

250
100
—2
0
3
1.1
5000
2
2.5

V
V
V
V
mA
mA

200
100
—2
0
3
1.1
4000
mA/V
2
MQ
2.0

V
V
V
V
mA
mA
mA/V
MQ

100
100
—2
0
3
1.1
1600
2
0.8

V
V
V
V
mA
mA
mA/V
MQ

*

■

HOOFDSTUK XXI

t

181

Men ziet, dat als schermspanning en neg. rsp. maar gelijk ge
houden worden, toch bij aanzienlijke vermindering der plaatspanning de stromen en de steilheid gelijk blijven, terwijl alleen
H en Rj evenredig met elkaar veranderen.
Voor belastingen van de buis met anodekringimpedanties die
geen gelijkspanningsval veroorzaken (blokkeringsweerstanden van
afgestemde kringen, zoals bij hoogfrequentversterking en ook bij
eindversterking) blijft de werksteilheid S practisch gelijk aan de
statische waarde, die men uit de kortsluitkarakteristiek afleidt en
blijft dus de versterking g = SRU.
faftnA)
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Fig. 89.

Voor belastingen met ohmse weerstanden in de plaatkring
(weerstandversterking, als regel laagfrequentversterking) is dit
ook waar, en is de versterking ook evenredig met R^, zo lang de
weerstand de effectieve plaatgelijkspanning niet doet dalen be
neden de schermspanning, hetgeen bij normale spanningen opgaat
tot waarden van ongeveer 50.000 ohm.
Gaat men bij weerstandversterking met penthoden tot hogere
waarden voor de anodekoppelweerstand over, dan wordt de
toestand minder overzichtelijk en treedt bij grote plaatwisselspanningen vervorming op. Aangezien men echter meestal met beperkte
uitgangsspanningen kan volstaan, zullen wij hiervoor straks nog
enige instellingsvoorbeelden laten volgen (zie pag. 183).

.

182

HOOFDSTUK XXI

Eerst moeten wij nog iets zeggen over de wijze, waarop de juiste
spanningen voor de instelling worden verkregen.
De normale neg. rsp. voor een penthode als hfr. versterker is
2 volt. Wanneer de plaat- en schermspanning normaal zijn, dus
250 en 100 volt, zal de kathodestroom, dat is de som van plaaten schermstroom, daarbij ongeveer 3 + 1 = 4 mA bedragen. Een
kathode weerstand van 4 : 0,002 = 500 ohm geeft dan de
juiste instelling.
De schermroosterspanning kan verkregen worden door het
schermrooster via een serieweerstand met de hoogste
beschikbare positieve spanning in het toestel te verbinden. Is dit
250 V en moet de schermspanning 100 V worden, dan moet dus
150 V spanningsval in de weerstand optreden. Bij een scherm
stroom van 1 mA is daarvoor 150 X 1 X 1000 = 150.000 ohm
nodig.
Voor een Amerikaanse penthode als de 6 C 6, die bij 250 V
plaat- en 100 V schermspanning een neg. rsp. van 3 V moet
hebben en 2 mA plaatstroom en 0.5 mA schermstroom neemt, wordt
de kathodeweerstand 3.5 : 0.003 = 1200 ohm en de serieweerstand
voor het schermrooster 150 X 0.5 X 1000 = 300.000 ohm.
Over het verkrijgen van constante schermroosterspanning bij
buizen, welker neg. rsp. veranderd wordt ter regeling van de ver
sterking, in welk geval men potentiometervoeding voor het scherm
rooster toepast, spreken wij bij de varibuizen.
Dat een schermroosterbuis of penthode ongeschikt is om ais
laagfrequenttussenversterker met transformatorkoppeling te wor
den gebruikt, volgt logisch uit de beschouwingen omtrent de
karakteristiek en de uitdrukking voor de versterking. De tussentransformator, welke secondair is verbonden met de als oneindig
groot te beschouwen ingangsimpedantie ener volgende buis, vormt
primair voor de voorafgaande buis een belastingweerstand, enkel
bestaande uit de wisselstroomweerstand van de primaire wikkeling.
Is dus de zelfinductie L der primaire bijv. 50 henry, dan is de
wisselstroomweerstand coL, hetgeen voor 50 hertz ruim 15.000 ohm
wordt en voor 5000 hertz ruim 1.5 megohm. De versterking
g = SRU wordt dus voor de hoogste tonen 100 X groter dan voor
de laagste. Dit verklaart het schrille geluid, dat met een transfor
mator achter een penthode wordt verkregen. Met een door een
anodeweerstand „stroomloos” geschakelde transformator (fig. 38)
wordt dit beter, maar eigenlijk heeft dit weinig zin, omdat men met
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weerstandkoppeling meer dan voldoende versterking kan bereiken.
Wij laten hier thans nog enige instellingsgegevens volgen voor
een EF 6 als laagfrequentweerstandversterker, wanneer men met
zeer hoge waarden van anodeweerstanden maximale versterking
wil bereiken voor een beperkte uitgangsspanning. Wanneer het
koppel-element wordt gevolgd door een moderne eindbuis, zal
men, om deze voluit te sturen, uit de voorafgaande trap geen
hogere wisselspanning behoeven te halen dan bijv. 14 a 15 volt en
in vele gevallen nog minder; dan kan de vervorming binnen toelaat
bare grenzen worden gehouden, zelfs al daalt de werkzame anodespanning in bepaalde gevallen zelfs onder de schermspanning.
EF 6 ALS LAAGFREQUENTWEERSTANDVERSTERKER
Uitgangsspanning max. 14 volt. Roosterlekweerstand der eindbuis
0.7 MQ.
Serieweerst.
schermr.

Voedings Anode Anode
spanning weesrst. stroom
V
M Q i mA
250
*

0.32
0.20

0.10
200

0.32
0.20

0.10
100

0.32
I 0.20
I 0.10

0.6
0.9
1.6
0.45
0.75
1.4
0.22
0.30

0.60

MQ
0.8
0.4

!

Schermstroom
raA
0.20

Kathodeweer
stand
Q
4000
3000

0.25
0.8

0.35
0.55
0.17

0.4

0.30

0.25
0.60

0.45

0.40
0.20

0.12

1600
6400
5000

0.20

3200

0.08

1600
4000
3000

Neg.
rsp.
V

Ver
sterking

— 3.2
— 3.7
— 3.4

170
160
115
160
150
105
105
100

— 2.5
— 3.1
— 3.0
— 2.0
— 2.2
— 2.7 I

9
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De opgaven voor een voedingsspanning van slechts 100 volt
geven een denkbeeld van hetgeen bij zo lage spanning nog bereikt
kan worden op gelijkstroomnetten van 110 volt. De vervor
ming, die bij de hogere spanningen beneden 2% blijft, ligt bij
de instellingen voor 100 volt weliswaar hoger. Over vervorming
spreken wij later nader bij de eindbuizen.
Voor de triode vonden wij in hoofdstuk XIX, dat bij weerstand
koppeling slechts de halve waarde der plaatspanning kon worden
uitgestuurd, bij volledige uitsturing van de plaatstroom, terwijl
volledige uitsturing van de plaatspanning pas benaderd kon wor
den, indien met een getransformeerde Ru de waarde daarvan tot
oneindig groot naderde.
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Deze onmogelijkheid om bij een triode de plaatspanning geheel
uit te sturen, berust daarop, dat wanneer men de Ru steeds meer
verhoogt om het product van de plaatwisselstroom ia met Rxl groter
te maken, die plaatwisselstroom ia door de invloed van Rn juist
kleiner wordt. Bij de penthode kan men steeds wel aan R,, een
waarde geven, waarbij Eb bijna geheel wordt uitgestuurd.
Stellen wij ons in fig. 90 ook de penthode-karakteristiek als
geïdealiseerd voor, zodat de Ia~kromme van fig. 88 hier een rechte
lijn wordt, terwijl R; zo groot is, dat de R„ in de plaatkring geen
merkbare afwijking tussen de werkkarakteristiek en deze geidealiseerde karakteristiek doet ontstaan, dan wordt voor een
roosterwisselspanning met topwaarde eg altijd de topwaarde van
de plaatwisselstroom = Seg. Wegens de afwezigheid van het verƒ schijnsel der karakteristiekverruiming zal
men altijd de neg. rsp. Vg zo instellen, dat
Iw = 1/£I0 wordt. Daar wordt bij de fabricage
ook met de toelaatbare plaatstroom op ge
rekend. Laat men eg toenemen tot Vg dan
wordt de plaatstroom ook geheel uitgestuurd,
Iw
want dan wordt Seg = Iw. Om daarbij ook
de plaatspanning geheel uit te sturen, be
hoeven wij slechts Rn zo groot te maken, dat
E1(
RnIw = Eb wordt, dus Rü = -— te maken.
-VS
Aangezien wij al vroeger vonden, dat Rj bij
Fi^. 90.
de penthode steeds zeer vele malen groter
£
is dan —blijven wij bij die waarde van Rxl nog geheel voldoen

/

■
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aan de vooropstelling, dat Rx verre boven Ru overweegt.
Als wij hier eens getalwaarden invullen, vinden wij bij 250 V
spanning en een anodestroom van 3 mA bijv. ongeveer 80.000 ohm
als waarde voor de Ru, waarbij die volledige uitsturing mogelijk is.
Maakt men Ru groter, dan heeft bij de penthode volledige spanmn^suitsturing al plaats vóórdat volledige stroomuitsturing is
bereikt. De spanningsversterking SRU is dan n.1. groter, zoals wij
ook al zagen. Dientengevolge wordt een spanningsversterker met
penthode gevoeliger indien men Ru groter maakt dan voor volledige
uitsturing minstens nodig is, maar de buis wordt dan ook reeds
door kleinere roosterwisselspanningen overbelast (in vervorming
gestuurd).
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HOOFDSTUK XXII
EINDBUIZEN EN HUN AANPASSING
Het verschil, dat bestaat tussen het gebruik van trioden en
penthoden als eindbuizen en hun gebruik als hoog- of laagfrequenttussenversterkers, is hierin gelegen, dat de eindtrap aan een luid
spreker of combinatie van luidsprekers zo groot mogelijke energie
moet leveren, terwijl in een tussentrap hoofdzakelijk spanningsversterking wordt beoogd. Energieversterking betekent, dat men
aan de uitwendige weerstand het product van wisselspanning en
wisselstroom zo groot mogelijk wil maken, terwijl in het andere
geval de spanning alleen van belang is.
Zowel de penthode-eindbuis als de triode-eindbuis wordt met
behulp van een aanpassingstransformator verbon
den met het spreekspoeltje van de electro-dynamische luidspreker,
die thans wel als het universele type mag worden beschouwd. In
verband met de vroegere uiteenzetting over de onbruikbaarheid
van transformatorkoppeling achter een penthode in een tussentrap,
is het van belang, even te constateren waarom een penthode wèl
met een uit^ancys-transformator kan worden gebruikt. Dit ligt aan
de aard van de belastingweerstand in de anodekring, die door de
transformator wordt gevormd en die bij de uitgangstransformator
met luidspreker een overwegend ohms karakter draagt.
Het spreekspoeltje van een e.d. luidspreker bezit een kleine zelfinductie, want
het bestaat uit slechts weinig windingen. Het is ook de uitgesproken bedoeling,
dat zijn wisselstroomweerstand o)L zelfs voor de hoogste hoorbare frequenties
klein zal blijven in vergelijking met de ohmse weerstand van de draad en de
daarbij op te tellen ohmse weerstand, die wij mogen aannemeu om daarmede de
nuttige arbeid in rekening te brengenj die door de stroom wordt verricht bij het
in beweging brengen van het spoeltje. In hoofdzaak vormt het spoeltje dus een
aan de secondaire verbonden ohmse weerstand, die gewoonlijk waarden heeft
tussen 5 en 15 ohm. De primaire van de uitgangstransformator is de grote wikke
ling en bij een transformatieverhouding n hebben wij nu aan de primaire zijde
te maken met een n2 malen grotere getransformeerde weerstand in
de plaatkring der eindbuis. Die getransformeerde weerstand gedraagt zich alsof
hij parallel geschakeld was aan de zelfinductie der primaire wikkeling. De wissel
stroomweerstand coL van die primaire wikkeling moet bij een goede transformator
voor de laagste frequenties nog vrij aanzienlijk groter zijn dan de getransfor-
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meerde weerstand; 40 henry is daarvoor echter zeer voldoende. Onder die om
standigheden \,s het de getransformerde ohmse weerstand van enige duizende
ohms; die hoofdzakelijk de belasting in de plaatkring vormt. Wij beschouwen die
weerstand door zijn overwegend ohms karakter als gelijk voor alle frequenties. In
werkelijkheid wordt dat ideaal wel niet bereikt en is voor 5000 hertz de totale
impedantie gewoonlijk minstens
maal groter dan in het gebied van 400—1200
hertz, maar in elk geval is dit iets geheel anders dan in een tussentrap, waar de
getransformeerde ingangsweerstand ener volgende buis oneindig hoog is in ver
gelijking met de primaire zelfinductie, zodat het inductieve karakter, verre over
weegt en de vroeger beredeneerde, veel sterkere, frequentie-afhankelijkheid ont
staat.

*
i

*

Eén der voornaamste oorzaken van verbeterde weergave door de
toepassing van e.d. luidsprekers is juist, dat zij een principieel meer
met een ohmse belasting overeenkomende Rü voor de eindbuis
vormen dan de vroegere magnetische luidsprekers. Bovendien
vormt - nu die getransformeerde ohmse belasting een Ru,
die géén gelijkspanningsval veroorzaakt.
Wij hebben voor de wisselstroom in de uitwendige weerstand
onder invloed van een roosterspanning eg gevonden
, _
—

Ri + R\i

Stelt eg hier de middelbare spanning voor, dan is ia ook de
waarde van de middelbare (effectieve) stroom en vinden wij
het ontwikkelde vermogen uit:
Wu = ia2Ru = |*2eff2

M!
!
:

(Ri + *J2*

i

De vorm Rn : (Rj + /?u)2 bereikt een maximum indien Rn = R-,
wordt genomen (de algemene regel van gelijkheid van in- en uit
wendige weerstand, die dus inderdaad ook voor versterkerbuizen
geldt).
Wanneer het erom gaat
a. met beperkte, kleine waarden van eg het grootst, mogelijke
uitgangsvermogen te ontwikkelen, vormt Ru = Rj de aanpassing
voor grootste gevoeligheid.
De eisen, die men bij eindbuizen vervuld wil zien, zijn echter
meestal andere, n.1.:
b. ontwikkeling van het maximale uitgangsvermogen, dat bij
een gegeven anodespanning Eb onder volledige benutting van de

i

&
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karakteristiek-verruiming mogelijk is, al offert men daarbij op aan
gevoeligheid, zodat een grotere ingangsspanning eg nodig is. Of

:

c. verzekering van een hoog rendement, dus een gunstige ver
houding tussen uitgangsvermogen en toegevoerd gelijkstroomvermogen.
Bij een normale generator vallen de onder b en c genoemde doel
stellingen samen met doelstelling a en is er dus maar één aanpas
sing. Dat dit bij de als generator beschouwde versterkerbuis niet
zo is, vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat het van de gelijkstroominstelling afhangt, hoe groot de maximale excitatiespanning
(roosterwisselspanning) mag worden en of het toegevoerde gelijkstroomvermogen zo is gekozen, dat een zo gunstig mogelijke uitsturing mogelijk is.
Wij moeten dit voor trioden en penthoden afzonderlijk nagaan.

f.

Tcioden
Met Ru = R; wordt niet alleen grootste gevoeligheid verkregen
voor kleine waarden der roosterwisselspanning, maar ook maximaal
uitgangsvermogen zolang de triode wordt ingesteld op een ruststroom Iw, waarbij de neg. rsp. Vg de enige begrenzing vormt voor
de topwaarde, die eg kan aannemen. Tot aan een zekere grens
neemt met Ru == Rj, naarmate Iw kleiner wordt gemaakt, dus Vg
groter, de waarde van Wu toe, terwijl het toegevoerd vermogen
EbIw afneemt, dus het rendement snel verbetert.
De genoemde grens ligt daar, waar bij het naar beneden ver
schuiven van het werkpunt w, Vg juist de helft wordt van de
totale, door de karakteristiekverruiming ontstane roosterruimte,
want als men het punt w dan nog lager legt (Iw kleiner maakt)
wordt de roosterruimte naar links van w, kleiner dan Eg en dus
de toelaatbare eg bepaald door het kleinere deel van de rooster
ruimte. (Vergelijk fig. 84).
In hoofdstuk XlXa vonden we reeds, dat om Vg gelijk te houden
aan de helft der verruimde roosterruimte,

K = 2Rj

Eb
+ *u

moet zijn.

De grens, waar het uitgangsvermogen met Ru = R{ niet meer
kan toenemen bij verdere verkleining van Iw, ligt dus bij Iw = V3
Eb
■=—, want voor Ru = Rj wordt 2Rj + Ru — 3Rj.
R;

■t
}

V
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Voor alle werkpunten op het bovenste 2/3 deel der statische
karakteristiek wordt dus met Ru = Rj het grootste uitgangsvermogen verkregen, dat bij - die instelling mogelijk is, met een
Eb
E„
maximum bij Iw = 1/3 —waartoe Vg = 2/3 — moet zijn en dan
Ki

:

i

[i

bij een rendement van

* [

Vig = 16,66%.
Om na te gaan, wat met andere waarden van Ru, ook bij verdere
vergroting van Vff en verkleining van Iw, nog te bereiken valt,
kunnen wij uit de uitdrukking voor Iw afleiden:

:

Ei,
Ru= ^-2^
Iw

1

berekend kan worden op Wu = 3/ls

E2
Kj

Daaruit volgt, dat voor elk werkpunt, waarop de triode wordt
ingesteld (voor elke andere waarde van Iw) een andere Rn wordt
gevonden, die een werkkarakteristiek met zodanige helling op
levert, dat w in het midden der vergrote roosterruimte ligt en vol
ledige stroomuitsturing mogelijk is.
Als ia de effectieve waarde van de plaatwisselstroom voor
stelt, is het uitgangsvermogen aan Rn gelijk aan ia2/?„. Stelt Iw de
top waarde voor, dan is de effectieve ia= Iw : V2, dus

wu = y2ij

r

H

ru.

Deze uitdrukking is slechts geldig, wanneer door de juiste ver
houding tussen Iw en Ru volledige uitsturing van de stroom
Iw kan plaats hebben.
Denken we ons Iw willekeurig gekozen, dan moet de bijbehoren
de waarde van Ru worden ingevuld en vinden we

wu = Hiw2 ( Eb
Iw

2R,) = HI-Eh(l- 2I»£i\
E
b

/

En aangezien IwEb het toegevoerde gelijkstroomvermogen Wj
voorstelt, 'vinden we voor het rendement 1] = W„ : W; de waarde

Is bij grote Eb ingesteld op kleine Iw, dan nadert het rendement
tot y2 — 50%, welke limiet echter nooit geheel wordt bereikt. Dat

M
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komt doordat wel volledige stroomuitsturing wordt verkregen,
maar geen volledige spanningsuitsturing. Men vindt n.1.
wisselspanning = IWRU = Eb — 2IwRif
dus altijd kleiner dan Eb. Wel nadert men met kleine Iw tot
volledige uitsturing, maar dan wordt het toegevoerde vermogen
gering. Daardoor kan het hoogste rendement niet samenvallen met
ontwikkeling van het absolute maximum' aan uitgangsvermogen.
In de uitdrukking voor Wu kunnen we ons intussen ook Ru
willekeurig gekozen denken, zodat we de bijbehorende waarde
voor Iw moeten gaan invullen. Dat geeft ons:

w, = 'A

Gr, + r)2R*.

Wu = y2Eb2
!

{•

(2Rj + Ru)2

Deze vorm neemt een maximale waarde aan voor Ru = 2Rj,
E2
waarbij Wu = Vig -Jc- wordt. Dit absolute maximum, dat een
Rj

✓

triode bij gegeven plaatspanning kan leveren, wordt verkregen bij
g
instelling op Iw = lA
bij een rendement van ]4 = 25%. De
Ki
Eb
neg. rsp. Vg moet hiertoe Vg = % — zijn.
Ru = 2Rj is derhalve de aanpassing voor maximaal uitgangs
vermogen. Maar zij geldt alleen bij instelling van het werkpunt op
34 van de hoogte der kortsluitkarakteristiek. Voor elk ander werk
punt is er een andere Ryi, die voor d i e instelling een beter maximum
geeft dan Rxl = 2Rj.
Wij laten hier een overzicht volgen van de instellingen, de
rendementen en de Wu-waarden als Ru = nRj is.
Voor Ru = nRj moet
n + 1 Eb ..
,
Ve = ----------- - zijn, waardoor
n+2 p

ê.

K

1
wordt.
n + 2 R;

I
■\
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Dan is ri

=. JX —-—

/2 n+2

Wu= y2

n

(n + 2)2

Eb2
Ri

Het heeft geen zin, de n ooit kleiner te maken dan 1. Daaren
tegen kan het wel zin hebben, n groter te kiezen dan 2.
Om toch met Ru = 2Rj te kunnen werken en het absolute
maximum voor Wu te kunnen bereiken, moet Iw ingesteld kunnen
worden op

^

Ri’

*

!

zodat het dissipatievermogen Wd der triode

minstens Wd = IwEb = J4

E 2
Ri

moet zijn, waaruit voor de keuze van Ru = 2Rj volgt, dat de span
ning daarbij hoogstens Eb = V2WdRj mag wezen.
Is voor de betreffende buis een hogere spanning toelaatbaar
E 2
(en beschikbaar), doch Wd < %
dan kan men niet met
Ru = 2Ri het met deze buis bereikbare hoogste uitgangsvermogen
Wd
verkrijgen, want men mag hoogstens Iw = -=— maken. Uit
Iw =
volgt dan n =

Wg
Eb

* r

1
Eb
n + 2 Rj

Eb2
— 2.
RiWg

En dit is een waarde, die dan groter is dan 2, zodat men een
grotere Ru moet kiezen en profiteren van het daarmede bereikt
wordende hogere rendement.
Is daarentegen voor de hoogst toelaatbare of beschikbare waarde
E 2
van Eb het dissipatievermogen Wd > J4
» dan geeft Rü = 2Rj
Ri
maximaal uitgangsvermogen, maar de overmaat van Wd is bij deze
waarde van Eb niet benutbaar. Die overmaat moet als een reserve
worden beschouwd.
Wat het doorslaggevaar in een buis door te hoge spanning be-

;
* i.

*
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treft, moet bedacht worden, dat de maximale wisselspanning aan
Ru zich momenteel voegt bij Eb, zodat bij grote Rü het totaal tot
hoogstens 2Eb kan naderen door optreden van sterk signaal.
Ten aanzien van de dissipatie is het andersom. De buis behoeft
het in Ru ontwikkelde vermogen niet te dissiperen. Aan haar
dissipatievermogen wordt de zwaarste eis gesteld in de ogenblikken,
dat er geen signaal is.
Wij hebben bij al deze beschouwingen aangenomen, dat Ru een
constante grootheid is. Beschouwt men echter het geval, dat zich
voordoet bij een radiocentrale-net, waar het aantal parallel op de
lijn staande luidsprekers wisselt, dan zal daar, wanneer voor volle
belasting Ru = 2Rj is gemaakt, bij uitschakeling van luidsprekers
Ru veel groter kunnen worden. Hetzelfde geldt voor elke versterker
ten aanzien van de hoge tonen, waarvoor de luidspreker-impedantie
altijd toeneemt.
Als men nu het verloop der kromme wil berekenen, waaruit men
kan aflezen hoe het uitgangsvermogen verandert met deze
variatie van Rn, kan men dit niet doen aan de hand van
wu = H El,2

Rn
want deze uitdrukking is alleen geldig
(2Ri + RJ2'

indien Iw = Eb : (2Ri-f-Rll), dus als Iw mede met Rn varieert en
niet wanneer Iw, zoals in het gestelde geval, constant blijft. Als in
het algemeen is ingesteld op
_Eb

Rn opt —

Iw

2Ri

dan moeten we de hier bedoelde berekeningen uitvoeren aan de
hand van het volgende:
Voor Ru < R u

opt

wordt W'u = HIw2 Ru

Voor Ru > Rn opt wordt W'u = J/£IW2 Rü ^ E„/I1V —Ri_\
Ri + RU /
De laatste uitdrukking, die wij voor de hier gestelde gevallen
nodig hebben, kan omgerekend worden tot

K

W'u = M(Eb-IwRi)2. (Ri + «u)2*
Men ziet daaruit, dat als Rn aanzienlijk grotere waarden gaat

.
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aannemen dan Rj, de waarde van W'u ongeveer omgekeerd even
redig met Rn varieert, dus kleiner wordt als Ru toeneemt. Voor de
radio-centrale levert dit een gelukkige oplossing, want bij uit
schakeling van luidsprekers wordt automatisch het ontwikkelde
vermogen geringer, zodat de geluidsterkte, die de afzonderlijke
luidsprekers produceren, min of meer constant blijft.
Intussen is de belangrijkheid van de triode als eindbuis aanzien
lijk verminderd sedert de verschijning van de penthode. Weliswaar
vertonen penthoden niet de voor de triode geschetste automatische
instelling van het afgegeven vermogen; zij houden in principe de
totale stroom constant en de overblijvende luidsprekers na uit
schakeling van andere, krijgen dus meer. Daarom werden
penthoden aanvankelijk minder geschikt geacht voor distributieversterkers. Pas door de later te bespreken ,,tegenkoppeling” is dit
verholpen.
Voor de weergave van hoge tonen is de triode-eigenschap on
gunstig, want ook de gevoeligheid neemt af als de belastingweerstand hoger wordt.

*

tr

. *

Penthoden
Het probleem van de penthode als eindbuis, beschouwd volgens
de geïdealiseerde karakteristiek, is na hetgeen in het vorig hoofd
stuk bij fig. 90 over de penthode is gezegd, zeer eenvoudig.
De negatieve roosterspanning Vg moet de buis instellen op het
midden der kortsluitkarakteristiek, aangezien wij in verband met
de grote Ri mogen aannemen, dat door het aanbrengen van een
uitwendige belasting geen karakteristiekverruiming optreedt en de
dynamische karakteristiek samenvalt met de statische, dus de steil
heid S dezelfde blijft.
De gelijkstroom, waarop wij instellen, is Iw = SVC en hieruit
volgt, dat de neg. rsp. V„ = Iw : S zou moeten zijn. Als men nu
rekent, dat bij het verkrijgen van die neg. rsp. met behulp van een
kathodeweerstand Rk — als wij de schermstroom verwaarlozen —
ongeveer Vff = IwRk zou worden, dan zou hieruit volgen
Rk = 1/S (S in ampères per volt!). Dit is evenwel een benadering,
waarmee men voor de practijk voorzichtig moet zijn. Wij zullen
later zien (fig. 94a) dat de werkelijke dynamische karakteristiek
van de penthode ten slotte toch meer afwijkt van een rechte lijn,
dan hier is voorzien, waardoor
en Rk altijd groter moeten wor
den dan volgens de hier opgestelde uitdrukkingen.

*
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Een beter bruikbare benadering laat zich afleiden voor R . De
roosterwisselspanning met topwaarde eg = Vp geeft een wissel
stroom met topwaarde SVg = Iw die door de Rn in de plaatkring
vloeit. De wisseltopspanning IWRU, die dan aan Rü optreedt, mag
gelijk worden aan Eb en daartoe moeten wij zorgen, dat
R u opt — Eb : Iw
aannemende, dat Iw de plaatstroom is bij instelling der buis op het
midden der karakteristiek.
Het aan Ru ontwikkeld uitgangsvermogen wordt dan:

I

W„ opt = /^Eb2 : Ru — MEijI^., terwijl
= EbIw en
= H = 50%.

W;

*

: *

Aangezien 50% het uiterste theoretische maximum voor het
rendement vormt, dat bij volledige uitsturing van gelijkspanning
èn gelijkstroom kan worden verkregen, geeft Rxx = Eh : /w de aan
passing voor eindpenthoden en behoeven wij ons bij de penthode
ogenschijnlijk niet af te vragen of er nog andere, meer voordelige
instellingen kunnen zijn.
Toch moeten wij nog op een mogelijkheid wijzen, die voor
speciale gevallen van belang kan wezen.
Bij de behandeling der triode-eindbuis hebben wij de aandacht
gevestigd op het verschil tussen aanpassing voor grootste gevoelig
heid en aanpassing voor grootste uitgangsvermogen. Ook bij penthoden doet dit verschil zich voor. Indien men bij een toestel voor
ontvangst met koptelefoon slechts een gering uitgangsvermogen
nodig heeft, terwijl in dit toestel ook slechts een zeer beperkte voorversterking ter beschikking staat, zal men er naar willen streven om
reeds met een geringe signaalspanning op het rooster het verlangde,
kleine uitgangsvermogen te bereiken, dat men nodig heeft. Gevoe
ligheid is hier een eis, welke overweegt boven hoogst bereikbare
waarde van uitgangsvermogen.
Maakt men nu Rxx groter dan normaal, maar toch nog niet zó
groot, dat de dynamische karakteristiek van de penthode daardoor
merkbaar zou gaan afwijken van de statische, dan blijft de steil
heid S practisch ook gelijk. De penthode blijft dezelfde stroom
door Ru sturen, onverschillig of deze wat groter of kleiner is. Een
kleine roosterwisselspanning van effectieve waarde eg doet aan Ru
dus een spanning Se„Rxx ontstaan en het vermogen aan Rxx wordt
S2e„2/?„, dus evenredig groter, naarmate Rxx groter is gemaakt.

1

194

HOOFDSTUK XXII

Alleen wordt nu door grotere waarden van eK de spanning reeds
geheel uitgestuurd vóórdat volledige stroomuitsturing wordt be
reikt.
Intussen moet bedacht worden, dat de Rj van eind penthoden
in de regel niet zó groot is, dat bij een aanzienlijke vergroting van
Ru de vooropstelling, dat de S practisch gelijk blijft, nog voldoende
opgaat. Veel verder kan men ermede gaan, wanneer in het toestel
voor koptelefoon een hoogfrequentpenthode als eindbuis wordt
toegepast met veel grotere Rj. Gebruik van een uitgangstransformator, die bijv. 3-voudig neertransformeert naar de zijde van de
telefoon, kan dan merkbaar succes hebben, omdat de Rn gelijk
wordt aan 32 X de weerstand van de telefoon.
Het voordeel van de penthode is, dat zij als eindbuis altijd de
mogelijkheid biedt, onafhankelijk van de beschikbare plaatspanning,
om een Rn van niet overdreven grote waarde te vinden, waarbij
stroom èn spanning nagenoeg geheel worden uitgestuurd en waar
bij het rendement de 50% benadert, 'terwijl bij de triode de optimale
RXÏ en het daarmee samenhangende rendement geheel afhankelijk
zijn van de plaatgelijkspanning.
Vraagt men zich af, hoe het komt, dat men bij eindbuizen Voor
het bereiken van maximaal uitgangsvermogen moet afwijken van
de algemene regel, volgens welke de uitwendige weerstand hiertoe
gelijk moet worden gemaakt aan de inwendige, dan is het antwoord,
dat inderdaad geen eigenlijke uitgangs - aanpassing plaats
heeft, maar een instelling wordt gezocht, waarbij de buiskarakteristieken het nagenoeg onvervormd versterken van zo groot mogelijke
i n g a n g s - spanningen toelaten. Dat is iets geheel anders dan
men in het algemeen onder „aanpassing” verstaat. Tot aan een
zeker punt wint men door de mogelijkheid om grotere ingangsspanningen toe te voeren meer aan uitgangsvermogen, dan men verliest
door verminderde „gevoeligheid”, ten gevolge van de eigenlijk niet
goede uitgangsaanpassing.

r
fcrC

*

* *

1

.

. HOOFDSTUK XXIIa
LINEAIRE EN NIET-LINEAIRE VERVORMING
Voor de algemene practijk van het bepalen van aanpassingsweerstanden en van de negatieve roosterspanning zijn de in het
voorafgaande opgestelde regelen veelal voldoende, ofschoon zij de
geïdealiseerde karakteristieken tot grondslag hebben.
Intussen is al een paar maal vroeger de term vervorming
ter sprake gekomen en bij dat begrip dient nu iets nader te worden
stilgestaan. Er kunnen bij versterkers twee soorten van vervorming
optreden. Wanneer door gebruik van een transformator met te
kleine primaire zelfinductie (of van elke transformator in een
tussentrap achter een penthode) een toestand ontstaat, waarbij een
deel der frequenties méér of minder wordt versterkt dan andere
(zie slot hoofdstuk XlXa) noemt men dit lineaire vervor
ming. Geheel te vermijden is die nooit. Door parasitaire capaci
teiten parallel aan koppel-elementen, spreiding in transformatoren,
eigenaardigheden van de luidspreker enz. is er een grens voor de
hoogste frequenties, die goed versterkt worden. Door de spanningsdelingen over capaciteiten en weerstanden, beperkte grootte der
primaire zelfinductie van transformatoren en ook weer mede door
de luidsprekereigenschappen, worden ook de allerlaagste frequen
ties benadeeld. Hoogstens heeft men dus een bepaald gebied
van gelijkmatige versterking. Als men dit van 30 tot 10.000 hertz
wil laten lopen, zijn reeds tamelijk zware eisen te vervullen.
De tweede soort vervorming noemt men niet-lineaire
vervorming omdat deze samenhangt met het nooit geheel
rechtlijnige verloop der buiskarakteristieken. Door niet-lineaire
vervorming ontstaan bij de weergave ook andere frequenties dan
oorspronkelijk aan de ingang van de versterker werden toegevoerd.
Die andere frequenties zijn in de eerste plaats harmonischen (boven
tonen) van de oorspronkelijk aanwezige, dus het dubbele, drievoud
enz., die men 2de harmonische, 3de harmonische enz. noemt.
Erger is, dat de niet rechte karakteristiek, die harmonischen doet
ontstaan, tevens oorzaak is, dat verschillende, gelijktijdig aanwezige
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frequenties elkaar moduleren, zodat som- en verschilfrequenties
van alle aanwezige trillingen en van deze met de harmonischen der
andere ontstaan. De door deze
3« -a
intermodulatie ont
100
90
staande combinatie'
Vj • 0
frequenties doen aan
het klankbeeld meer kwaad
«o
dan de harmonischen zelf.
V0" -52 s
'>SJ2
Gewoonlijk neemt men echter
het percentage harmonischen
als maatstaf voor de hinder
1 ii
Vj a - 75
<
lijkheid der niet-lineaire ver
0
100
200
300
vorming.
Va VolTS
Ook wanneer men de tot
Fig. 91.
dusver in acht genomen voor
zorgen neemt om een buis niet met zo grote roosterwisselspanningen te sturen, dat enerzijds roosterstroom optreedt en ander
zijds de plaatstroom geheel wordt afgeknepen (overbelastingsvervorming) blijft de vervorming door niet geheel rechte karakteris
tieken over.
Wij moeten ons dus nu met
de gevolgen van het in wer
kelijkheid kromme verloop der
karakteristieken gaan bezig
houden.
Een inzicht in aard en mate
van
de hierdoor veroorzaakte
35
vervorming
kan
verkregen
worden door van de te ge
bruiken buis bij verschillende
250
500
negatieve
roosterspanningen
Vo VolTS
een bundel werkelijke Ia—Va
Fig. 92.
karakteristieken op te nemen
en daarna, zoals in fig. 91 voor een triode is geschied, door het in
dat karakteristiekenveld gekozen werkpunt W, waarop men de
buis instelt, voor de waarde van de Ru, die men kiest, een z.g.
„belastinglijn” in te tekenen. Hierbij nemen we aan, dat die Rn een
getransformeerde, zuiver ohmse weerstand is, zodat die in de figuur
een rechte lijn wordt.
In zulk een karakteristiekenveld is, zoals vroeger werd opge-
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merkt, de inwendige weerstand der buis gekenmerkt door de helling
van de Vg-lijnen in elk punt. Evenzo is de helling van de belastinglijn een maat voor de grootte van Ru. Maar aangezien de spannin
gen aan de anode in tegenphase zijn met de stroomvariaties aan Ru,
verloopt de helling der belastinglijn juist andersom dan die der
Vg-lijnen. In figuur 91 duidt de spanningsverandering van onge
veer 200 volt langs de belastinglijn bij een stroomvariatie van 60
m.A. op een Ru van 200 : 0,06 = 3300 ohm.
Vervorming vrij zouden de aan Rü optredende wisselstromen
en -spanningen zijn, indien die ter weerszijden van het werkpunt
W gelijk waren voor gelijke maximale roosterspanningsveranderingen. Dan zouden de lijngedeelten lt en 12 aan elkaar gelijk wezen.
Nu zij dat niet zijn, volgt uit de mate hunner ongelijkheid de grootte
van het percentage 2de harmonische, dat zich laat uitdrukken als:

d2 = y2

12 — li
X 100%.
I2 ~r li

li
Hieruit volgt, dat —j— = 9/n voor 5% vervorming.

h
1

lo

= 2/3 voor 10% vervorming.

1

t

In fig. 92 is op overeenkomstige wijze een belastinglijn ingete
kend in een Ia—Va karakteristiekenveld voor een penthode. De
waarde van Ru, die wij hier uit de figuur aflezen, is 490 : 0,07 —
7000 ohm.
Wij zien, dat de aangeduide keuze van het werkpunt W op de
VK-lijn voor —6 volt hier zodanig is, dat tussen W enVg = 0 ener
zijds en tussen W en VK = —12 anderzijds, werkelijk gelijke stuk
ken van de belastinglijn liggen, zodat vervorming door 2de harmo
nische bij deze penthode wordt vermeden. Practisch is dat bij penthoden door goede keuze van W en van Rn altijd nagenoeg te ver
wezenlijken.
Nu blijkt echter, als men elk der helften van de roosterspanningsbereiken ter weerszijden van W weer door midden deelt (bij Vg =
—3 en Vg = —9) dat de stukken van —3 tot 0 en van —9 tot —12
veel te klein worden in verhouding tot de andere. Hierin schuilt de
bij penthoden optredende vervorming door de 3de harmonische, die
overblijft als'de 2de harmonische-vervorming juist is opgeheven.
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Uit de grootte der stukken 1^ en I2 in fig. 92 volgt nu ook weer
een uitdrukking voor het percentage 3de harmonische, n.1.
d3 — Vi

I2 — h
12 + 21l

X 100%.

Dit geldt alléén voor het gestelde geval, dat er inderdaad geen
2de harmonische is, terwijl 12 steeds het grootste van de twee lijn
gedeelten voorstelt.
Ja »S
60

30

Al
/
-75
Vg VoUTS

-32.5

0

Fig. 93b. Triodc.

Fig. 93a.
In dit geval vindt men

11
12

— s/n voor 5% vervorming.

----- = 4/7 voor 10% vervorming.
lo
Een nader inzicht in de oorzaak, waardoor in het ene geval de
2de harmonische op de voorgrond treedt en in het andere geval de
3de harmonische, kan verkregen worden, wanneer men uit de figu
ren 91 en 92 het verband tussen roosterspanningen en stroomsterkten in Ru weer overtekent in de vorm, die aangegeven wordt door
de figuren 93a en 94a, die nu, met in achtneming van de feitelijke
kromming der karakteristieken, dynamische werkkarakteristieken
voor bepaalde uitwendige weerstanden voorstellen.
Beschouwen we het triodegeval van fig 93a, dan blijkt de als
getrokken lijn getekende, uit fig. 91 afgeleide werkkarakteristiek een
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kromme te wezen, waaraan de gestippelde rechte lijn, die door het
punt W loopt, in W een raaklijn vormt.
Om door sinusvormige roosterwisselspanningen, die naar beide
zijden van W evenveel variëren, ook een sinusvormige, dus on ver
vormde wisselstroom aan Ru te verkrijgen, zou de werkkarakteristiek
volgens de gestippelde rechte lijn moeten verlopen. Uit de werke
lijke karakteristiek blijkt, dat in werkelijkheid de stroom toenamen
te groot worden en de stroomafnamen te klein.
Daardoor ontstaat, in plaats van de in fig 93b gestippeld aange3o mfi
70
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Fig. 94b- Penthode.

gegeven sinusvormige stroomkromme, de met getrokken lijn gete
kende, met een naar de negatieve zijde te platte top A en naar de
positieve kant te hoge en te scherpe top B. Men zal gemakkelijk
inzien, dat dit hetzelfde is, alsof bij de gestippelde sinusstroom een
tweede, met dunne lijn in fig 93b aangegeven sinusstroom was ge
voegd, die de dubbele frequentie heeft en die dus. een in zeer be
paald phaseverband staande 2de harmonische voorstelt.
Bij een penthode is blijkens fig 94a de afwijking van de sinusvorm, die het stroomverloop in Ru zal vertonen, van een andere aard.
Zowel naar boven als naar beneden zijn de stroomvariaties onder
invloed van een symetrische roosterspanningsverandering in de
toppen te klein. Dat komt dus neer op een afplatting van beide
toppen, zoals de getrokken kromme in fig. 94b in vergelijking met
de gestippelde sinuskromme duidelijk laat uitkomen. Deze vervor
ming nu is van zodanige aard, dat zij overeenkomt met de aan-
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wezigheid der met dunne lijn ingetekende trilling van drievoudige
frequentie, opgeteld bij de sinuskromme, dus een ook weer in be
paald phaseverband staande 3de harmonische.
Hieruit ziet men hoe en waarom de genoemde harmonischen
ontstaan. Men moet daarbij in het oog houden, dat in geringere
mate bij beide huistypen ook nog hogere harmonischen optreden;
bij de triode zijn ook de 3de en andere oneven harmonischen, en
bij de penthode de even harmonischen. niet geheel afwezig. Van

*
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Fig. 95. Het bij eindpenthodcn bestaande verband tussen de grootte van de
belastingweerstand, het vermogen, dat men de buis laat afgeven en het vervormingspercentage. Ondersteld is, dat aan de elc'ctrodcn de normale instclspanningen
zijn aangelegd.
P/Pa stelt de verhouding voor van het afgegeven vermogen P tot het opgenomen
gelijkstroom vermogen. Pa. Deze verhouding kan wegens het maximale rendement
van 50% niet groter worden dan 0.5.
Ra/Ropt is de verhouding van de belastingweerstand Ru tot de gunstigste aanpassingsweerstand Ropt = Va/la.
De streeppuntlijnen geven de grenzen voor het vervormingsvrij af te geven ver
mogen van een ideale penthode aan. Bij de gearceerde lijn gaat roosterstroom
vloeien.
betekenis door hun grootte zijn echter overwegend de 2de en 3de.
Uit de figuren 93a en 94a springt overigens duidelijk in het oog,
dat de mate van harmonischen-vervorming moet verminderen,
wanneer de roosterwisselspanningen slechts een klein deel der
karakteristiek uitsturen. Voor kleine roosterspanningen zijn de
stroomvariaties ter weerzijden van het werkpunt nagenoeg even-
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redig met de spanningen. Het zijn pas de sterke passages, die de
vervorming ondergaan.
Verder ziet men uit de figuren 93a en 94a, dat de keuze van
het werkpunt voor de buis grote invloed heeft. Speciaal bij de
penthode is dit van grote betekenis, want als het werkpunt daar
niet in het midden ligt, dus de kromme van fig. 94a niet meer
symmetrisch is ter weerzijden van het werkpunt, zal het duidelijk
zijn, dat ook de 2de harmonische bij de penthode moet gaan op
treden en zelfs overwegend kan worden, terwijl die bij juiste
keuze van het werkpunt nagenoeg geheel verdwijnt.
Op de juiste vorm der krommen van fig. 93a en 94a heeft ten
slotte de waarde van de Ru ook invloed. Om dat na te gaan, moet
men uit de plaatstroom-plaatspanningskarakteristieken in fig. 91 en
92 voor verschillende waarden van Ru de krommen van fig. 93a
en 94a gaan afleiden.
Voor de practijk is het in elk geval van belang om te weten, dat
voor trioden te grote waarden van Ru bij constant Eb wel de uitgangsenergie beperken, maar de vervorming kleiner maken. Bij
penthoden komt de juiste keuze der aanpassingswaarde voor Ru er
meer op aan; zowel te grote als te kleine Ru doet hier de vervorming
toenemen, wanneer de roosterwisselspanningen niet tot zeer kleine
waarden beperkt blijven.
De figuren 91 en-92 demonstreren zeer duidelijk, dat een volle
dige ,,uitsturing” van de anodespanning, die wij in onze beschou
wingen aan de hand der „ideale”, volkomen recht onderstelde
karakteristieken, als theoretisch benaderbaar aannamen, practisch
nooit is te verwezenlijken. Bij de penthode komt men er dichter aan
toe dan bij de triode en dit heeft ten gevolge, dat ofschoon zuiver
theoretisch het rendement voor trioden dezelfde uiterste grens van
50% heeft als voor penthoden, in de practijk niettemin voor pen
thoden hogere rendementen werkelijk bereikbaar blijven dan voor
trioden.
Illustratief voor de bij een penthode zich voordoende verhoudin
gen is de aan een Philipspublicatie ontleende fig. 95, die gemeten
krommen geeft voor een EL3. Het zijn krommen, die men zonder
grote fout ook voor andere penthoden kan laten gelden.
Alle beschouwingen over penthoden kan men vrijwel ongewijzigd
ook toepassen op z.g. straalbundelbuizen (beampowertubes) en tetrode-eindbuizen, hetgeen ook buizen zijn met vóóranode, maar waarbij alleen de bij fig. 86 besproken „knik" in de
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tetrode-karakteristiek op andere wijze is weggewerkt dan met be
hulp van het voor de penthode kenmerkende remrooster. De betere
penthode-karakteristiek is dus alleen op andere wijze verkregen,
maar het resultaat wijkt niet zo heel veel af.
Men herinnere zich, dat de knik in de tetrodekarakteristiek ont
staat door het optreden van secondaire emissie aan de plaat, die
berust op het door botsing vrij komen van electronen uit het plaatmetaal en dat de nadelige werking hiervan bij de penthode wordt
opgeheven doordat het
remrooster die secon
daire electronen belet,
naar het schermrooster
(vooranoderooster)
te
vliegen. Gebleken is, dat
men ook door de electro
nen van de plaatstroom
zelve die secondaire elec
tronen kan laten tegen
houden, wanneer de naar
de plaat gerichte electronenstroom maar voldoen
de dichtheid bezit. De
electronenstroom van ka
thode naar plaat wordt in
elke buis eerst door het
stuurrooster als het ware
in plakken gesneden; iets
Fig. 96. Electronenbanen in een straalverder komen de draden
bundelbuis.
van het vooranoderooster
in de weg: als die draden van dit laatste rooster nu precies ,,in de
schaduw” van de stuurroosterdraden worden gelegd, blijven de
electronenbundels meer geconcentreerd; bovendien worden op kathodepotentiaal gehouden schermen in de buis aangebracht, die —
zoals fig. 96 laat zien — de electronen slechts naar twee zijden
doen uittreden naar de plaat. Hierdoor wordt de dichtheid van de
stroom zo groot, dat de uit de plaat losbotsende secondaire elec
tronen niet meer tegen die stroom in naar het schermrooster kunnen
vliegen. Men bereikt aldus een penthodekarakteristiek zonder rem
rooster en bovendien een verkleining van de schermroosterstroom.
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HOOFDSTUK XXIII
HET DETECTEREN VAN EEN GEMODULEERDE DRAAGGOLF. — PLAATDETECTIE.
In hoofdstuk III hebben wij in een zeer voorlopige uiteenzetting
omtrent detectie vermeld, dat een ontvangen draaggolf gemodu
leerd moet zijn om na de detectie iets hoorbaars op te leveren.
Voor een nadere bespreking der detectie is het dan ook van belang,
ons een goede voorstelling te vormen van een gemoduleerde draag
golf.
En om bij het begin te beginnen, dienen wij eerst na te gaan,
waarom bij radioverkeer eigenlijk een draaggolf nodig is. De reden
daarvoor is hierin gelegen, dat een
zendantenne alleen trillingen van zeer
hoge frequenties, ver boven het hoor
bare gebied, goed uitstraalt. Om dus s
trillingen van hoorbare frequent i e, zoals een microfoon of pickup die c
levert, draadloos in de aether te kun
nen uitstralen, moet men ze eerst in
een hoogfrequent verschijnsel omzet
ten. Men kan dit doen door de versterkte hoorbare trillingen te
gebruiken om er de sterkte ener hoogfrequente draagtrilling mede
te variëren en spreekt dan van a m p 1 i t u d e-m o d u 1 a t i e. In fig.
97 is in A een laagfrequente trilling voorgesteld, in B een hoog
frequente draagtrilling. Wanneer men de spanningen volgens A
gebruikt om de anodespanning ener zendbuis, die B produceert, te
variëren, ontstaat een hoogfrequente trilling volgens C, waarin de
laagfrequente variaties duidelijk tot uiting komen. C noemt men de
gemoduleerdedraagtrilling. Men ziet, dat deze geheel
uit hoogfrequente trillingen bestaat, evenals B, alleen met varië
rende amplitudie (sterkte). C laat zich dus op dezelfde wijze uit
stralen als B. Ook wordt C geheel als hoogfrequent verschijnsel
ontvangen. De detectie heeft tot taak, de sterktevariaties in de
gemoduleerde draagtrilling weer in een hoorbaar verschijnsel om te
zetten, dus er weer een laagfrequente trilling volgens A uit te halen.
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Het is nodig, hier dadelijk bij te vermelden, dat de gemoduleerde
trilling, zoals afgebeeld in fig. 97 C, ook beschouwd kan worden
als te bestaan uit drie hoogfrequente trillingen van verschillende
frequentie, n.1. 1. de oorspronkelijke draagtrilling, 2. een trilling met
een frequentie gelijk aan de som der frequenties van draagtrilling
en modulerende trilling, 3.
*00
een
trilling met een frequen
Jo
tie gelijk aan het verschil
der genoemde frequenties.
Is dus een draagtrilling van
200.000 hertz (golflengte
Fig. 98.
1500 m) gemoduleerd met
een toon van 2500 hertz, dan blijkt de in sterkte veranderende tril
ling van 200.000 hertz hetzelfde te zijn als een onveranderd ge
bleven trilling van de oorspronkelijke frequentie plus een trilling
van 202.500 hertz en een van 197.500 hertz.
Als men de gemoduleerde trilling ging ontvangen met een toestel
met oneindig scherp selectieve kringen, zou men door de selectivi
teit de twee neventrillingen, die men z ij b a n d e n van de draaggolf noemt, weer uitzeven en alleen de ongemoduleerde draaggolfcomponent overhouden. Dit is een voor telefonieontvangst zeer
belangrijk gezichtspunt. Het stelt een grens aan de selectiviteit, die
het toestel mag bezitten. De hoogste modulatiefrequenties gaan het
eerst verloren. Zij liggen het verst buiten draaggolfafstemming.
Voor de beschouwing der detectorwerking hebben we daar verder niet mee te maken en doen wij het best, de gemoduleerde hoog
frequente trilling, die aan de detector wordt toegevoerd, te blijven
opvatten als een eenvoudig in amplitude variërende trilling. Om een
denkbeeld te geven van hetgeen de modulatiediepte daarbij
uitmaakt, zijn in fig. 98 nog eens naast elkaar gesteld een ongemo
duleerde golf, een 30% gemoduleerde en een 100% gemoduleerde;
bij deze laatste varieert de amplitude van de hoogfrequente trilling
van dubbele waarde tot nul.

Wij zullen nu allereerst plaatdetectie in beschouwing
nemen aan de hand van fig. 99. De lijn XYZ stelt daar de werkkarakteristiek (plaatstroom-roosterspanningskarakteristiek) voor
van een buis, waarbij wij ons denken, dat die door neg. rsp. ge-
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heel is afgeknepen, zodat de plaatstroom, zo lang er geen signaal
is, nul blijft. Beneden in de figuur is een hoogfrequente trilling
voorgesteld, welker negatieve toppen de neg. rsp. der buis nog
vergroten, maar waarvan de positieve toppen de neg. rsp. ver
kleinen, zodat plaatstroom gaat lopen. Van C tot D is de op het
rooster komende trilling ongemoduleerd, daarna gemoduleerd.
In de plaatkring zullen
plaatstroomstoten
nu
7.,
gaan optreden zoals voor
.&
gesteld door de pieken
rechts, terwijl de lijn b
Y/
de z.g. ,.omhullende” is
van het totaal der plaat
x'
stroomstoten.
cC
Zo lang de trilling on
gemoduleerd is, reiken
J.
de toppen der plaat
stroomstoten slechts tot
Y. Als men de plaat
stroom echter onder die
omstandigheid gaat me
ten, zal een mA me
Fig. 99.
ter natuurlijk niet de
waarde Y aangeven. Gedurende elke stoot neemt de stroom slechts
een enkel moment dit maximum aan en bovendien zijn er slechts
gedurende de halve tijd positieve stoten. De plaatstroom neemt
daardoor niet de waarde Y aan, maar een gemiddelde
waarde, die de helft is der gemiddelde waarde van één der pul
saties; voor een zuiver sinusvormige trilling betekent dit, dat de
tot Y reikende toppen een plaatgelijkstroom opleveren, gelijk aan
Y : 7t, waarin jt = 3.14 is. De draaggolf zal dus een plaatstroom
leveren, die slechts tot d reikt in de figuur. Door de modulatie gaat
die gemiddelde waarde van de gelijkstroom variëren volgens een
lijn, die ook slechts op ongeveer 1/3 van de hoogte der omhullende
b ligt en in de figuur is voorgesteld door c.
Aldus beschouwd, zou de plaatdetector steeds erop berekend moe
ten wezen om in de plaatkring onvervormde halve sinustrillingen te
verwerken, die ruim drie maal groter waren dan het detëctie-effect,
dat de buis levert en daardoor zouden sterke signalen al heel
gauw vervormd worden weergegeven door een plaatdetector, een
ot-
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vervorming, die men als d e t e c t o r-o verbelasing. aanduidt.
Het is echter mogelijk, een gunstiger resultaat te verkrijgen,
dan het hier geschetste. Laat ons denken, dat de plaatdetector ge
volgd wordt door een weerstandkoppeling, zodat de gemoduleerde
gelijkstroom, die ten gevolge van de detectie ontstaat, laag frequente
wisselspanningen aan de anodeweerstand veroorzaakt, die aan een
volgende buis worden overgedragen. Wanneer men dan volgens
fig. 100 een condensator C aanbrengt, die de weerstand R over<2
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brugt, wordt de gemiddelde gelijkstroom, die door het detecteren
der draaggolf in weerstand R ontstaat, groter dan boven berekend
en nemen ook de plaatstroomvariaties, dus de gedetecteerde modulatiespanningen in gelijke verhouding toe. De afzonderlijke
hoogfrequente plaatstroomstoten van fig. 99 laden nu n.1. telkens
de condensator tot de waarde der fopspanningen, die aan weer
stand R optreden, met de polariteit, die de figuur aangeeft. Die
ladingen vloeien af door weerstand R gedurende de tussenruimten
tussen de plaatstroomstoten en uit de polariteit kan men zien,
dat de stroom door weerstand R hierdoor meer of minder onder
houden zal worden, ook in de momenten, dat géén plaatstroom
meer loopt door de buis. Zijn C en R groot genoeg, dan zal de
spanning aan C zelfs slechts weinig beneden de topspanningswaarden dalen en wordt dus een bijna 3-voudige verbetering ver
kregen. Men noemt dit de integrerende werking van de
condensator en spreekt ook van een integrerende de
tector.
*
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Dat het verschil tussen aanbrengen of weglaten van C in de
practijk minder groot is, wordt veroorzaakt door steeds reeds aanwezige parasitaire capaciteiten. De anodecapaciteit van de buis
alléén is bij een triode al gauw 5 141F en bij een penthode groter.
Het nog verder toevoegen van capaciteit heeft dan niet zo veel
versterking van het signaal meer ten gevolge.
De condensator heeft overigens, vooral bij trioden, die als de
tector worden gebruikt, nog een andere gunstige invloed, waarbij
wij ook even moeten stilstaan.
Als voordeel van de plaatdetector wordt gewoonlijk genoemd,
dat hij, werkende met negatieve roosterspanning, die belet, dat de
voorafgaande kring roosterstroom heeft te leveren, daardoor
energieloos gestuurd kan worden, dus geen demping veroorzaakt.
Dat is echter niet onder alle omstandigheden juist. Bij de bespreking
van hoogfrequentversterkers hebben wij erop gewezen, dat de in
wendige plaatroostercapaciteit der buizen de weg kan vormen,
waarlangs energie uit de plaatkring der buis wordt teruggevoerd
naar de roosterkring, zodat zelfgenereren ontstaat. Die terug
werking kan evenwel ook een dempende invloed hebben; dat hangt
slechts af van de aard van de plaatkring.
Dc inwendige terugkoppeling door de plaatroostercapaciteit ener buis heeft
zeer verschillende gevolgen, al naar mate de uitwendige plaatkring een zuiver
ohmse weerstand is, dan wel een inductief of capacitief karakter bezit.
a. Heeft dc uitwendige plaatkring een zuiver ohms karakter, dan wordt de
rooster-kathode-capaciteit schijnbaar vergroot met een bedrag, dat ongeveer u
maal zo groot is als dc plaatroostercapaciteit. Deze sterk vergrote ingangscapaciteit van de buis verstemt een met het rooster verbonden afgestemde kring. Er
heeft evenwel geen energieverlies plaats en ook geen terugvoering van energie,
zodat een ohmse plaatkring geen demping of ontdemping veroorzaakt, maar alleen
verstemming.
b. Bezit dc uitwendige plaatkring voor de op het rooster aankomende fre
quenties een inductief karakter, dan ontstaat een positieve terugkoppeling (dempingsreductie), die sterker wordi. naarmate dc inductieve impedantie coL van d«r
plaatkring toeneemt, zonder nog te overwegen over dc R; der buis. Wordt dc coL
veel groter dan Rjt dan neemt de dempingsreductie weer af, maar treedt een
soortgelijke verstemming van de roosterkring op als bij zuiver ohms karakter van
de plaatkring. Een afstembare plaatkring heeft een inductief karakter voor lagere
frequenties (langere golven) dan waarop hij is afgestemd.
c. Een uitwendige plaatkring met capacitief karakter veroorzaakt demping van
de roosterkring, die sterker wordt naar mate de capaciticve impedantie

toeo)C
neemt, dus de capaciteit kleiner wordt, zonder dat haar impedantie nog overweegt
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over de Rj der buis. Wordt de C zo klein, dat-^-veel groter wordt dan R., dan
(OL#

neemt de demping weer af, maar treedt een soortgelijke vcrstemraing van de
roosterkring op als bij zuiver ohms karakter van de plaatkring. Een afstembare
plaatkring heeft een capacitief karakter voor hogere frequenties (kortere golven)
dan waarop hij is afgestemd.
Men noemt deze bcinvloeding van de roosterkring door de plaatkring het M i 1 ler-effect.
Een plaatkring, waarin een laagfrequent-koppelelement voor
komt, onverschillig of dit een weerstandkoppeling of een transformatorkoppeling is, vormt voor hoogfrequente trillingen practisch altijd een kring, waarbij de parasitaire capaciteiten geringere
impedantie bezitten voor deze hoge frequenties, dan de overige
elementen van de kring, zodat als regel het capacitieve karakter
overweegt. Bij dit capacitieve karakter openbaart de terugwerking
op de roosterkring zich als eén demping, die verminderd wordt,
wanneer men de capacitieve impedantie verkleint, dus de capaciteit
in de plaatkring vergroot.
Om demping van de roosterkring van een plaatdetector te
voorkomen, is dus ook het aanbrengen van capaciteit in de plaat
kring noodzakelijk. Bij lampvoltmeters met plaatdetectie, die
enkel ten doel hebben, het gelijkstroomeffect der detectie te meten,
maakt men dan ook die plaatcapaciteit zeer groot, zodat de
plaatkring zelfs voor lage frequenties als capacitief kortgesloten
is te beschouwen.
Bij de detector van fig. 100 mag men zo ver niet gaan, omdat
de spanningsvariaties der modulatie in de CR-combinatie niet uit
gefilterd mogen worden. C moet dus wel zo groot zijn, dat
die zich in de tijd ener hoogfrequentperiode slechts voor een
klein deel kan ontladen, maar tevens klein genoeg om zich tijdens
een periode van de hoogste modulatiefrequenties wèl te ontladen.
Zoals later nader zal worden aangetoond, moet daartoe C in pjxF X
R in MQ ongeveer = 50 zijn. Voor een R van 0.1 MQ mag men
dus met C tot 500 jq.iF gaan; de aldus bepaalde waarden zijn ook
ruim groot genoeg voor de functie van C voor het voorkomen der
terugwerkingsdemping.
Uit het voorafgaande valt nog af te leiden, dat de verstemming,
die een voorafgaande kring door verbinding met een triode als
dectectorbuis kan ondergaan, veel aanzienlijker kan wezen dan
uit de rooster-&a£/zoc/e-capaciteit zou volgen. Aan de andere kant
brengt de kleine rooster-anocfe-capaciteit van schermroosterbuizen
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en penthoden mede, dat deze als detector minder verstemming
geven en minder demping. Toch is de condensator C van fig. 100
ook daar gewenst uit hoofde van de integrerende werking.
Ook is de gunstige invloed van condensator C niet te vergeten,
wat betreft het klein houden der hoogfrequente spanningen, die
nog mede uit de detector worden overgedragen in het laagfrequentgedeelte. Als alleen de weerstand R aanwezig was, zouden
de pulserende hoogfrequente sinustoppen aan die weerstand
aanzienlijke hoogfrequentspanningen doen ontstaan. Blijft conden
sator C daarentegen geladen tot nagenoeg de topspanningen, zich
in de tussenruimten tussen de toppen slechts voor een klein
deel ontladende, dan worden de hoogfrequente spanningsvariaties
aan C en R tot veel geringere amplitude teruggebracht.
Dit is van te meer belang omdat men bij een plaatdetector
niet — zoals bij een roosterdetector — tussen de plaat en het
koppel-element, dus tussen de punten a en b in fig. 100 een
smoorspoel als hoogfrequentzeef kan aanbrengen. Daarmede kan
men alleen de detectorwerking minder effectief maken, want bij
een plaatdetector zijn de hoogfrequente plaatstroomvariaties de
grondslag der detectorwerking, zodat men die niet moet trachten
te onderdrukken! Het uitzeven der hoogfrequent i e
mag bij een
plaatdetector pas buiten de
plaatkring geschieden. Men zou in fig 100 een hfr. smoor
spoel en kleine condensator naar aarde kunnen aanbrengen tus
sen R en de koppelcondensator C2 öf men zou een vrij hoge
weerstand Rb vóór het rooster der volgende buis kunnen aan
brengen. Zulk een weerstand vormt met de rooster-kathodecapaciteit der buis een spanningsdeler. Aangezien die kleine
capaciteit een hoge impedantie bezit voor lage frequenties, zullen
zelfs bij grote waarde van de weerstand (0.1 MQ bijv.) de hoor
bare laagfrequente trillingen weinig verzwakt worden, want bij
de spanningsdeling blijft de spanning grotendeels op de hoge
impedantie der rooster-kathode-ruimte komen; voor hoogfre
quente spanningen bezit de kleine capaciteit zoveel geringere im
pedantie, dat die spanningen grotendeels in de weerstand verloren
gaan.
Waarom het grondig uitzeven der hoogfrequente trillingen van
belang is, zodat belet wordt, dat deze doordringen in het laagfrequentversterkergedeelte, laat zich horen, wanneer men be
denkt, dat bij een buis, die laag frequent moet versterken, maar
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waarbij op het rooster hoog- èn laag frequente spanningen worden
gebracht, de piekwaarden der roosterwisselspanningen gevormd
zullen worden door de som van hoog- en laag frequente spanning.
De aanwezigheid der hoogfrequente, die zich bij de nuttige optelt,
zal dus de buis eerder in roosterstroom sturen; de buis is eerder
„vol" en gaat eerder vervormen. Een hoogfrequent-component van
5 a 10% in het laagfrequentsignaal is reeds als een bezwaar te be
schouwen. Bovendien kan bijv. de aanwezigheid van hoogfrequente
trillingen in een luidsprekerleiding aanleiding geven tot terugwer
king op de antenne, dus tot een terugkoppeling, die zelfgenereren
en gillen veroorzaakt.
Wanneer men fig. 99 nog eens nauwkeurig nagaat, zal daaruit
ook duidelijk worden, hoe een buis, al is de karakteristiek in het
benedengedeelte gekromd, toch voor een signaal van voldoende
sterkte, als het maar niet al te diep is gemoduleerd, een volkomen
onvervormde, z.g. lineaire detectie kan leveren. Minder
fraai wordt de situatie, wanneer de aankomende trilling eens heel
diep is gemoduleerd, dus tot 100%. Dan gaat het punt x in de
figuur toch in het gebogen deel k van de karakteristiek vallen
en worden de negatieve modulatietoppen afgeplat, hetgeen een
vervorming levert met optreden van hoofdzakelijk de 2de harmo
nische (vergelijk fig. 93b).
Voor een zeer zwak signaal, zoals in figuur 99 aangegeven met
TU, dat geheel in het minder steile, kromme deel k der karak
teristiek valt, zal niet alleen deze vervorming zeer ernstig wor
den, maar ook zal de plaatdetector, op de hier gedachte wijze in
gesteld, er zeer ongevoelig voor zijn.
In de regel wordt dan ook nog liever een instelling gekozen,
waarbij de neg. rsp. — bijv. als die aan een grote kathodeweerstand wordt ontleend — de buis niet geheel dichtgedrukt houdt
bij afwezigheid van een signaal, maar een kleine plaatruststroom
laat bestaan. Het instelpunt moet dan samenvallen met het punt
van sterkste kromming in het gebogen deel onder in de karak
teristiek.
Voor een redelijk lineaire, onvervormde detectie blijft een niet al
te klein signaal nodig en om tamelijk sterke signalen zonder stu
ring in roosterstroom te kunnen detecteren, dient de anodespanning vrij hoog te zijn. Verlaagde anodespanning om met geringe
neg. rsp. toe te kunnen, is naar twee kanten ongunstig.
De betrekkelijk enge grenzen, waartussen de plaat-detectie
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goed werkt, maken deze minder aantrekkelijk in ontvangtoestellen
dan zij wegens het werken met een negatief rooster en de daaruit
voortspruitende mogelijkheid van geringe demping op de vooraf
gaande kring anders wel zou wezen.
Een poging om er nieuw leven aan in te blazen is de in fig. 101
weergegeven schakeling van de Radio Corporation of America
voor ,,een detector met oneindig hoge ingangsimpedantie.” De ge
hele anodebelasting is hier in de kathodeweerstand Rx overge
bracht, waarvan de laagfrequentspanningen worden afgènomcn
voor overdracht aan het rooster van een laagfrequentversterkerof eindbuis. De overbruggingscapaciteit voor de kathodeweerstand,
de condensator C,
moet hier alléén voor
het hoogfrequentsignaal een overbrug
ging vormen; daarom
zeer kleine waarde
o
hebben van 50 tot
/
8
200 ppF; Rt kan voor
o
C|
c3
een triode 50.000 Q
R.
zijn; C3 sluit de
anode kort naar aar
Fig. 101. ■
de en kan 0.1 tot 1
pF wezen.
In de practijk zijn met deze schakeling wel zekere moeilijkheden
ondervonden, ten eerste door bromneiging, waar het volgend roos
ter aan een niet goed geaarde kathode ligt en bovendien doordat
de schakeling soms neiging vertoont tot parasitair zelfgenereren
op een zeer hoge frequentie.
Een bezwaar, dat zich in moderne toestelschakelingen met plaatdetectie voordoet, is de onmogelijkheid om aan deze detector
een negatieve regelspanning te ontlenen voor automatische sterkteregeling en dergelijke doeleinden.
Als men schermroosterbuizen of penthoden als plaatdetectoren
wil gebruiken, zal bij voeding van het schermrooster via een serieweerstand, de schermroosterstroom, evenals de plaatstroom toe
nemen, maar de schermroosterspanning daardoor dalen, hetgeen
ook een tegenwerkende factor is, zodat men het schermrooster
een beter constant gehouden spanning moet geven, zoals ook in
het hoofdstuk over varibuizen zal worden besproken.
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DIODEDETECTIE EN ROOSTERDETECTIE
*ï

Om de functionnering van de roosterdetector duidete maken, is het nuttig eerst stil te staan bij de in de laatste
tijd zo belangrijk geworden d i o d e-d e t e c t i e. Historisch in
teressant is het feit, dat de twee-electrodenbuis of diode, die enkel
een kathode en . een
- plaat bevat, eigenlijk
langer bekend is (Flemingoctrooi uit 1904)
dan de kristaldetecto#•
7?
ren en uit een tijd
stamt, toen men nog
geen versterkers ken
de. De herleving der
belangstelling ervoor
^ en de moderne ont
wikkeling van deze
detector is evenwel
juist te danken aan de
grote versterking, die
&
<3
men thans op de sig
nalen
vóór de detector
Fig. 102.
kan toepassen.
De diode is niets dan een simpele gelijkrichter, maar verschilt
van kristaldetectoren, Westectors en dergelijke hierin, dat de
capaciteit tussen de electroden zeer klein en de weerstand in de
niet-geleidende richting practisch vrijwel oneindig hoog is. Van
een plaatstroombuis, die ook een enkele of dubbele diode is, ver
schilt de diodedetector door veel kleinere afmetingen van de elec
troden, zodat de capaciteit veel kleiner is. Door de geringe afme
tingen der electroden kan de diodedetector geen grote gelijkgerichte
stromen leveren; de stroom moet bij alle tegenwoordige typen
beneden 0.8 mA blijven.
Denken wij ons volgens fig. 102 een gelijkrichter verbonden
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aan een afgestemde kring of aan een andere wisselspanningsbron,
dan zullen wij in een belastingweerstand R gelijkgerichte stromen
verkrijgen en aan die weerstand gelijkgerichte (pulserende) span
ningen. Indien R zo groot is, dat de weerstand van de gelijkrichter
in de doorlaatrichting in vergelijking daarmee verwaarloosbaar
klein mag worden geacht, en als verder de weerstand van de ge
lijkrichter in de sperrichting oneindig groot is, dan zullen van een
sinusvormige wisselspanning a alleen de positieve toppen b aan
weerstand R verschijnen, terwijl de topspanningen aan R even
groot worden als de wisselspanningstoppen.
Meet men met een gelijkstroominstrument de gelijkspanningscomponent van het spanningsverschijnsel b, dan vindt men daar
voor de helft der gemiddelde waarde van de wisseltopspanning. De
2
gemiddelde waarde is bij sinusvorm — maal de topwaarde en aanjt
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gezien de helft van de tijd geen stroom loopt, krijgen wij de helft
daarvan, dus een gelijkspanning, die ongeveer */3 is van de wissel
topspanning. Verder blijft aan R ook de oorspronkelijke wissel
spanning verschijnen met de halve topwaarde, benevens hogere
harmonischen.
Is de wisselspanning a gemoduleerd, dan zal ook de gelijkspan
ning aan R gemoduleerd wezen hetgeen wil zeggen, dat aan R het
laagfrequente signaal optreedt.
De gelijkrichter met de weerstand R vormt een demping voor
de kring in fig. 102. Gedurende de doorlaat, dus gedurende de
halve tijd, staat R via de verwaarloosbaar kleine inw. weerstand
van de gelijkrichter parallel aan de kring. Het dempende effect is
dus het zelfde als van een voortdurend aanwezige weerstand 2R.

Wat de spanningsverhoudingen betreft, kan weer een veel gun
stiger resultaat worden bereikt door de weerstand R te overbruggen
m^t een condensator. Denken wij ons een ogenblik volgens fig.
103a enkel de condensator aanwezig en geen weerstand, dan is het
duidelijk, dat de condensator in de doorlaatrichting van de gelijk
richter zal worden geladen met een gelijkspanning ter grootte van
de volle wisseltopspanning. De condensatorspanning wordt daarbij
tegengesteld gericht aan de doorlaatrichting, en als de lading een-
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maal heeft plaats gehad, kan die bij afwezigheid van enig lek niet
weer wegvloeien, zodat de „volle” condensator verdere stroomdoorgang in de doorlaatrichting belet; gelijkrichter en condensator
worden dus in beide richtingen niet-geleidend. Willen wij door
de modulatie in de draaggolf spanningsvariaties achter de gelijk
richter verkrijgen, dan is nu toch weer, zoals fig. 103b laat zien,
een weerstand R nodig, waarover de condensator zich kan ont
laden, maar hoe groter R wordt genomen, des te meer blijven wij
de toestand benaderen, waarbij de
>
condensator zich laadt tot de volledige
3
topspanning der draaggolf en waarbij
'2
de spanningsvariaties ten gevolge van
de
modulatie ook de volle waarde der
a
modulatiespanning in de draaggolf aan
nemen, hetgeen 3 X gunstiger is dan
zonder condensator. Men merke de
overeenkomst op met de verhoudingen
in
de plaatkring van de plaatdetector.
l
b
Alleen ontleent de diode alle stroom
aan de voorafgaande kring, waardoor
Fig. 103.
de demping, die zij veroorzaakt, prin
cipieel erger is. Maar zowel wat de demping als wat het effect
betreft, is zij veel gunstiger dan van kristaldetectoren en Westectors door de vrijwel oneindig hoge weerstand in de niet-doorlaatrichting.
Gaan wij na, welke de gunstigste verhoudingen voor C en R
zullen zijn, dan vinden wij, dat de ontladingstijd van de conden
sator groot moet wezen tegenover de tijdsduur ener periode van
de draaggolf, opdat tussen opvolgende ladingstoppen weinig ver
loren gaat, maar dat die ontladingstijd klein moet wezen ten op
zichte van de tijdsduur ener periode van de hoogste inodulatiefrequentie, opdat de spanningsvariaties der modulatie getrouw
gevolgd kunnen worden.
Voor een lange telefoniegolf van 2000 m is de duur ener periode
ilöoöo" sec’ ^oc>r een hoge modulatiefrequentie van 5000 hertz is
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het —1— sec. Daar moet de tijdconstante van de CR-combinatie tussenin liggen. Als C in uF X. R in MQ
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dus C in ppF X R in MQ = 50 a 20, is hieraan voldaan. Grotere
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waarden van C X R zullen de weergave der hoge frequenties
schaden.
Nu beheerst de waarde van R intussen ook weer de demping
voor de voorafgaande kring en dat is reden om R groot te blijven
maken. Van die demping in het geval van fig. 103b kan men zich
op de volgende wijze een denkbeeld vormen. Is e0 de topspanning
(maximale spanning) van het wisselspanningsverschijnsel aan de
kring en wordt de gelijkspanning e2 aan de condensator gelijk aan
e0, dan zal in de weerstand R een lekstroom eQ : R ontstaan, liet
geen een energieverlies

en

vertegenwoordigt, dat door de kring

wordt geleverd. Bij een topspanning e0 is de middelbare spanning
g

aan de kring —— en een dempingsweerstand Rx over de kring zou

\/'i

een energieverlies
2 : Rx = i2l
2RX
veroorzaken. Als wij dus de dempingsweerstand willen kennen, die
gelijk verlies veroorzaakt als de gelijkrichterschakeling, dan vinden
wij 2RX = R en Rx = 0.5 R. Die demping is 4 maal erger dan met
dezelfde weerstand zonder condensator (zie pag. 213).
Vandaar het streven om binnen de grenzen der waarde, die
C X R moet hebben, C klein en R groot te houden.
Maar ook aan de kleinheid van C is een grens gesteld, n.1. door
de inwendige capaciteit van de gelijkrichter. Onze gehele redenering
berustte n.1. op de vooropstelling, dat de gelijkrichter in de nietdoorlaatrichting volledige sperring verzekert. Dat is alleen waar,
wanneer de capaciteit van de gelijkrichter zó klein is ten opzichte
van C, dat de spanningen, die door capacitieve doorlaat aan C
ontstaan, verwaarloosbaar klein blijven. Daarom is voor goede
detectie een speciale diode nodig, met zeer kleine anode en daar
door geringe capaciteit en is een plaatstroomgelijkrichter of een
gewone triode met doorverbonden plaat en rooster voor detectie
minder geschikt. Ten slotte bedraagt de anode-katbode-capaciteit
ener moderne detectie-diode toch nog ongeveer 2 ppF. Met kleinere
condensator dan 50 a 25 ppF gaat de detectie daarom weer minder
effectief worden.
In werkelijkheid wordt een gelijkspanning aan R, die de volle
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topwaarde van de wisselspanning bereikt, niet verkregen. Fig. 104
geeft een meer waarheidgetrouw beeld van de gelijkrichting. Er
ontstaat een gemid
delde gelijkspanning
e„, lager dan de top
waarde
en
terwijl
slechts gedurende de
e3
gearceerde toppen der
wisselspanningskromi
'2 oc
T-C12-W
me laadstroom op
T
treedt, zakt tussen de
Fig. 104.
ogenblikken to, waar
op de laadstroom ophoudt en tlf waarop die weer begint, de gelijk
spanning met een waarde A eg. In deze stroomvariatie is weer de
oorspronkelijke draaggolffrequentie met harmonischen aanwezig,
maar met veel geringere amplitude, dan in het geval van fig. 102
zonder condensator.
De condensator met lek volgens fig. 103b geeft dus hogere
gelijkgerichte spanningen en minder doordringen der hfr. span
ning, maar sterkere demping dan een weerstand alléén.
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Aangezien men in practische
schakelingen steeds zoveel moges, y
I
lijk de kathoden van alle buizen
—^-------- *
aan aarde legt, levert fig. 103b
d
a.
bezwaren op. Voorbeelden van
opstellingen, waarbij de kathode
wél aan aarde ligt, geven fig.
erez 105a en 105b.
$
O
Hiervan is fig. 105a, wat het
verloop der detectie en de daar
b
door veroorzaakte demping be
Fig. 105.
treft, geheel gelijk aan fig. 103b,
maar aan de uitgangsklemmen
van deze schakeling heeft men, behalve de door de gelijkrichting
geleverde spanningen e2, ook nóg de volledige hoogfrequente
spanning, want tussen a en b heeft men dezelfde spanningen als
tussen c en d.
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Dit laatste is ook in fig. 105b het geval, maar daar is ook de
demping, die de schakeling veroorzaakt, nog groter dan in figuur
103b. De gelijkspanning aan R veroorzaakt hetzelfde energievere-2
lies-— als vroeger berekend, maar bovendien staat voor de wisselR
spanning ex de weerstand R via de in vergelijking daarmee te ver
waarlozen kleine impedantie van C, permanent parallel aan de
kring, die de spanning ^ levert. De effectieve dempingsweerstand
wordt daardoor gelijk aan de vroeger berekende 0.5 R met R
parallel, hetgeen dus neerkomt op

Jt

V

0.5 X 1
R = 0.33 R. Dit is dus
0.5+1

de uit selectiviteitsoogpunt meest schadelijke detectieschakeling, die
tevens maximaal doordringen der hfr. trilling in het verdere laagfrequentgedeelte van het toestel meebrengt.
Toch komen schakelingen van deze aard in de practijk veel voor,
omdat de condensator C hier tevens een blokkering vormt tegen
gelijkspanningen aan de voorafgaande kring. Vergelijk wat dat
betreft de roosterdetector in het schema van fig. 34.
Haar grote betekenis ont
leent de diode-detectie in haar
|
BMLL I j
V
2P
500uuF — 8000uuF------ r
tegenwoordig toegepaste vor
Hh---- 1—IK—!—0
men aan twee omstandig
HF
tMO.\
’AÜ2 V
heden. De diodedetector is
practisch niet overbelastbaar;
waar hij 0.8 mA stroom mag
voeren, zou bij een belasting_/
weerstand van 0.5 MQ een
/
spanning van 400 volt nodig
zijn om stromen met zulke
topwaarden te doen ontstaan.
En bij voldoende grootte van
7
de belastingweerstand is de
karakteristiek zo recht, dat de
0&
mogelijkheid der best denk
/
bare, vervormingvrije, lineaire os
detectie is gegeven.
H.F(30Xj
De vervormingvrijheid van
l
7
i
j
°c
deze detectiemethode kan door
een meting worden nagegaan,
Fig. 106.
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door bijv. een 30% gemoduleerd hoogfrequentsignaal toe te voeren,
dat geleidelijk wordt versterkt, terwijl men de daarbij optredende
laagfrequente • uitgangsspanningen
meet. Een voorbeeld van het resul
v
DIODE
OJ1
taat geeft fig. 106. Men ziet, dat bij
OJO
voldoend grote waarden der weer
standen een op het oog volkomen
/
rechte
detectiekarakteristiek wordt
ca
gevonden. In fig. 107 is het onder
007
ste deel dezer karakteristiek nog
006
eens op grotere schaal weergegeven
005
en dan komt een kleine kromming
voor de dag beneden 0.05 volt
004
hoogfrequentspanning. Bij een tot
003
100% naderende modulatie, waar
. om
bij het hfr. signaal varieert tussen
001
dubbele draaggolfwaarde en nul,
0.1 02 03 0.4 05 06 07 06V blijft door die kromming enige ver
vorming ontstaan. Hoe sterker
. Fig. 107.
evenwel het signaal is, dat men op
de diode kan brengen, des te minder betekenend wordt naar ver
houding dat gekromde stukje karakteristiek en des te dieper ge
moduleerd mag het sig
naal zijn om nog onver
vormd gedetecteerd te
kunnen worden. Dat de
diode een zeer sterk sig
a
naal mag ontvangen, is
dus gunstig om ook zeer
diep gemoduleerde sig
nalen goed te kunnen
detecteren.
Wanneer men nu, uit
b
gaande van fig. 105 b,
achter de detector laagfrequentversterking wil
Otoepassen, is de eenvou
Fig. 108.
digst
denkbare vorm
daarvoor die van fig. 108a en men zal inzien, dat die vorm geheel
identiek is met de roosterdetectorschakeling van fig. 108b, wanneer
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men de rol der diodeplaat laat overnemen door het rooster der
triode en voor de stroom door de diode de roosterstroom van de
trioderoosterdetector. in de plaats denkt. Het voordeel van een
roosterdetector boven een diode-detector zit in de omstandigheid,
die door fig. 108 wordt geïllustreerd, dat de roosterdetector de
plaats van een diode + versterkerbuis inneemt.
In verband met complicaties, die bij de r o o s t e r d e t e c t i e
ontstaan, is het goed om na te gaan, waarom fig. 108a met een
diode liefst niet wordt toegepast. In de eerste plaats is er het be
zwaar, dat men aan het rooster der versterkerbuis tevens de volle
hoogfrequente wisselspanning overdraagt. Bij de roosterdetector,
waar het rooster tevens als diodeplaat fungeert, is dit geheel onver
mijdelijk en kan men pas in de plaatkring, na versterking dus, de
hoog frequentie uitzeven. Daarbij komt als tweede bezwaar van fig.
108a, dat men de versterkerbuis geen vaste negatieve roosterspanning kan geven. De gelijkrichtercondensator neemt, zoals wij '
zeiden, onder invloed van de draaggolf een gelijkspanning aan,
tegengesteld aan de doorlaatrichting der diode; dat wordt een
spanning, waarbij de plaat der diode negatief wordt ten opzichte
van kathode, zodat aan de lekweerstand in fig. 108a ook een
spanning heerst, die aan het rooster der versterkerbuis negatieve
roosterspanning levert. Dat gebeurt bij de roosterdetector precies
zo. Onder invloed van het aankomend signaal daalt deanodestroom van zulk een buis. Bij de versterkertriode in fig. 108a
krijgt men ook die daling van de anodestroom. Maar dat is een
neg. rsp., die bepaald is door de sterkte der draaggolf, die op de
detector aankomt.
Om nu een verschijnsel te begrijpen, dat bij de roosterdetector
last kan geven, is fig. 108a bijzonder instructief. Men denke zich
de triode daar eens met geringe anodespanning, terwijl een sterke
draaggolf het rooster ver negatief maakt en de plaatstroom dus
nagenoeg afknijpt. De triode nadert dan tot de instelling van een
plaatgelijkrichter. Dat zou al tot vervorming van het laagfrequente
signaal voeren. Maar op het rooster komt ook nog weer de gehele
originele hoogfrequente trilling, die nu in de triode een zekere mate
van p/aa£-detectie ondergaat, welke de plaatstroom doet stijgen en
daardoor het laagfrequente signaal met omgekeerde
phase detecteert. Deze twee elkaar tegenwerkende
detecties voeren bij de roosterdetector tot een detectiekarakeristiek
als weergegegeven in fig. 109. Hier zijn 30% gemoduleerde draag-
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trillingen van 0 tot V/ volt aan het rooster ener E 424 toegevoerd.
De versterking der buis en de transformator in haar plaatkring
geven zeer verhoogde laagfrequente uitgangsspanningen. Men ziet
echter, dat voor signalen boven 1 volt de karakteristiek al minder
steil wordt. Voor een signaal boven 3 volt neemt de uitgangsspanning zelfs af. Dit is het gevolg der optredende tegenwerkende
plaatdetectie.
Hierdoor komt het, dat toestellen met grote hoogfrequentversterking en roosterdetectie vaak precies in afstemming minder
geluid geven voor een sterke zender,
dan ter weerszijden van de afstem
ming. Het signaal is dan in afstem
ming verre boven de waarde, die
deze vorm van detectoroverbelasting veroorzaakt; verzwak
king door verstemming naar één der
kanten ter weerszijden van de af
stemming brengt het signaal terug
tot de waarde, waar de detector een
topprestatie levert. Het is dan alsof
het toestel voor alle sterke zenders
dubbele afstemming ver
toont. Het geluid is bovendien door
de verstemming, als men op één der
pieken instelt, vervormd (afwezig
heid van lage tonen).
Bij een triode als roosterdetector is het — evenals bij de plaatdetector — ter vermindering van demping van de roosterkring ten
gevolge van hoogfrequente terugwerking via de plaat-roostercapaciteit gewenst, door een condensator van plaat naar kathode
de plaatkring voor hoogfrequentie kort te sluiten. Natuurlijk mag
die condensator weer geen al te grote waarde aannemen, aan
gezien hij anders ook voor de hoogste hoorbare frequenties een
kortsluiting vormt en dus de hoge tonen verzwakt. Waarden van
100 a 250 ppF vóór en achter de hfr. smoorspoel in de plaatkring
zijn veelal toelaatbaar.
Het is één der voordelen van diode-detectie, dat men daarbij
wegens afwezigheid der terugwerking zulk een compromis niet
behoeft te sluiten. Bij een schermbuis of penthode als rooster-

v- • •*

& .

4

o

:

4

*

S

r
V

HOOFDSTUK XXIV

221

detector kan de condensator direct van plaat naar kathode heel
klein wezen of zelfs geheel weggelaten worden.
Als wij bedenken, dat roosterdetectie zowel als diodedetectie
ontstaat doordat stroomgeleiding in één richting plaats heeft,
waarbij de roosterstroom van de roosterdetector de rol vervult van
de diodestroom in het andere geval, zijn daar verschillende conclu
sies uit te trekken:
1. De plaat van de diodedetector mag voor ongehinderde
detectie géén negatieve voorspanning hebben ten opzichte van
kathode en het rooster van de roosterdetector evenmin. De aan
wezigheid van een roostercondensator en lekweerstand bepaalt op
zichzelf nog niet of een buis als roosterdetector zal werken. Dat
hangt van de voorspanning af. Is die negatief, dan werkt de buis
als versterker, wanneer de voorspanning niet te groot is; of als
plaatdetector, wanneer de voorspanning de plaatstroom bijna af
knijpt. Is de voorspanning nul (lekweerstand aan kathode) of iets
positief (soms bij accubuizen) dan ontstaat roosterdetectie.
2. Aangezien diode-detector en roosterdetector stroom
ontlenen aan de voorafgaande hoogfrequentkring, veroorzaken zij
demping, evenals een kristaldetector, alleen in veel minder sterke
mate dan die laatste, omdat de weerstand in één richting oneindig
hoog is en door een grote waarde van de lekweerstand dus gezorgd
kan worden, dat de condensator ook in de stroomrichting zo veel
tegenspanning houdt, dat de stroom sterk wordt beperkt. Men
vergelijke hiervoor fig. 104, die laat zien, hoe slechts in de spanningstoppen stroom zal optreden. Uit een oogpunt van demping
is ook voor de roosterdetector de plaatsing van roostercond. en
lek volgens fig. 105a gunstiger dan volgens 105b.
3. De snelheid, waarmede de condensator gedurende elke
positieve halve periode van de hoogfrequentspanning wordt bijge
laden, hangt af van de steilheid der diodekarakteristiek, die bij de
diode door haar constructie vastligt; bij de roosterdetector speelt
de steilheid der rooster-stroomkarakteristiek een rol; deze is groter
bij kleine waarden van de plaatstroom, dus bij lage plaatspanning;
hierdoor kan als regel door verlaagde plaatspanning een hogere
gevoeligheid van de roosterdetector worden verkregen. Het op
treden der tegenwerkende plaatdetectie bij de roosterdetector
wordt door lage plaatspanning evenwel verergerd. Om de rooster
detector voor het verwerken van vrij sterke signalen geschikt te
maken (power-detector) is daarom juist hoge plaatspan-
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ning en grote plaatstroom nodig, met opoffering van gevoeligheid.
4. Bij toepassing van schermroosterbuis en hoogfrequentpenthode voor roosterdetectie speelt de schermspanning, die
hoofdzakelijk de plaatstroom bepaalt, de belangrijke rol, zoals in
3 verklaard voor de plaatspanning. In tegenstelling met hetgeen
wij vonden bij de plaatdetector, is hier schermroostervoeding via
een serieweerstand gunstig om bij sterke signalen niet spoedig
detectoroverbelasting te doen optreden. Het signaal, dat het rooster
negatief maakt, doet n.1. de schermstroom, evenals de plaatstroom
dalen; bij voeding via een serieweerstand stijgt hierdoor de scherm
spanning. De gevoeligheid wordt hierdoor echter weer verkleind.
5. Bij detectoren, waar een beperkte rooster-ruimte de min of
meer onvervormd detecteerbare signaalsterkte begrenst, dus zowel
bij rooster- als plaatdetectoren, is sterkteregelina in het hougfrequentgedeelte van het toestel absoluut nodig om detectorover
belasting en -vervorming te voorkomen.
Bij de diode treedt detector-overbelasting niet op en is het voor
het detecteren van diep gemoduleerde signalen steeds gunstig, een
grote voorversterking te hebben. Wordt het gedetecteerde signaal
daardoor te sterk voor de laagfrequentversterker, dan is laagfrequente sterkteregeling (dus na de detector) hier gunstiger dan
verzwakking van het hoogfrequente signaal.
6. Dat de roosterdetector vooral voor zwakke signalen veel
gevoeliger is dan de plaatdetector, ondanks het feit. dat de rooster
detector niet energieloos wordt gestuurd, volgt uit de omstandig
heid, dat de instelling van de roosterdetector plaats heeft bij
negatieve roosterspanning nul, dus in het steilste deel der karak
teristiek, terwijl de instelling van de plaatdetector geschiedt bij
grote negatieve roosterspanning, dus bij het nulpunt der karak
teristiek, waar deze gekromd en minder steil verloopt. Voor
sterkere signalen valt dit gevoeligheidsverschil weg en kan de
plaatdetector zelfs in het voordeel komen.
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Bij diode-schakelingen behoeft men de nadelen van de met de
roosterdetectie overeenkomende fig. 108a niet mede in koop te
nemen. Men zal daar van de scheiding tussen anode-kathoderuimte der diode en roosterruimte der versterkerbuis kunnen
profiteren door volgens fig. 110 de versterkerlamp achter de diode
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met neg. rsp. zuiver voor laagfrequentversterking in te stellen en
maatregelen te nemen om de hoogfrequente trillingen vóór het
rooster der versterkerbuis uit te zeven. Dat laatste is in fig. 110
op zeer eenvoudige wijze verkregen. Profiterende van een spoelstel met een aparte koppelwikkeling voor de diode, zodat die
voorafgaande wikkeling niet zoals een afgestemde kring met ge
aarde draaicondensator, direct aan aarde ligt, zijn hier condensator
C en belastingweerstand-sterkteregelaar Rt aan de kathode-zijde
van de diodedetector gebracht. Van de hoogfrequente trillingen,
die op de diode komen, zal nu aan
slechts een gedeelte ver-

c

II
R,

f

4f

Fig. 110.

schijnen, dat bepaald wordt door de spanningsdeling tussen de
impedantie der diode-capaciteit en de impedantie van condensator
C. De diodecapaciteit kan 10 piiF bedragen. Is C nu bijv. 200
10
1
= —— van de hoogp(.iF, dan komt aan Rt hoogstens
21
200+ 10

!

frequentspanning, zodat een hfr. smoorspoel vaak gemist kan
worden. Dit is in nog sterkere mate het geval, wanneer men in
fig. 110 het contact op Rx nooit geheel naar links behoeft te zetten,
of daar een vast gedeelte in serie met Rj aanbrengt, dat nóg eens
een spanningsdeling geeft.
Wanneer men een diode moet schakelen achter een kring, die
evenals de kathode der diode reeds aan aarde ligt, is de schakeling
van fig. 110 niet mogelijk en zou men te werk kunnen gaan volgens
fig. 111, waarin een hoogfrequentsmoorspoel en condensator C3
van 50 a 250 ppF zijn aangebracht om na de regelweerstand R,
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waarvan de laag frequente spanningen worden afgenomen, hoog
frequente trillingen tegen te houden.
Overigens valt de serieschakeling van Rj met de diode in fig.
110 onder de schakelingen, waar de dempingsweerstand bij directe
verbinding aan de afgestemde kring 0.5 Ri zou bedragen, terwijl
de parallelopstelling van fig. 111 een dempingsweerstand 0.33 R
veroorzaakt. Maar bovendien kan volgens fig. 110 met een aparte
koppelwikkeling naar beneden getransformeerd worden, zodat bij
een verhouding n de dempingsweerstand n2 maal vergroot parallel
aan de kring komt, dus de demping n2 maal wordt verminderd.

.1

?tn©

s*

'0.000

Tê

Tc*
Fig. 111.

In fig. 111 is een andere methode van dempingsvermindering aan
gegeven; hier vormen n.1. Cx en C2 een capacitieve spanningsdeler
over de kring. Aangezien de serieschakeling Ct — C2 parallel staat
aan de afstemcondensator, moet men zorgen, dat Cx en C2 in serie
een capaciteit vormen, die beneden de normale trimmercapaciteit
valt. Is Cx bijv. 20 ji|iF en C2 10 p|iF, dan shunten zij de afstemcond. met slechts 7 piiF. De impedantie van C2 is 2 X groter dan
van Cx, zodat de schakeling een aftakking op 2/3 van de kring
voorstelt, waarbij de demping door transformatie 4/9 wordt, dus op
minder dan de helft teruggebracht.
Ten slotte zij opgemerkt, dat de detectiediode bij een triode- of
penthode-versterker in één ballon, met gemeenschappelijke kathode,
ingebouwd kan zijn, zonder dat men daarmede weer in de bezwaren
van de roosterdetector vervalt. Fig. 112 laat de gehele schakeling
van fig. 111 nog eens zien met een diode-triode. Men merke op.
dat de diode-belastingweerstand R nu niet met „aarde", doch
regelrecht met kathode is verbonden, maar de triodelekweerstand
met aarde. Daardoor krijgt de triode neg. rsp. van de kathodeweerstand, terwijl het diode-plaatje géén voorspanning heeft ten
opzichte van kathode.
Ofschoon de diode als zodanig een nagenoeg 100% gemoduleerd
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signaal nog vervormingvrij kan detecteren, dreigt de diodeschakeling aan de toelaatbare modulatiediepte nog een grens te
stellen. Aan de belastingweerstand hebben wij ons een met de
laagfrequente trillingen gemoduleerde gelijkstroom te denken,
waarbij de amplitude der variaties steeds kleiner behoort te zijn
' dan die van de gelijkstroom. Inderdaad zal bij detectie van een niet
overgemoduleerd signaal de gelijkspanning altijd groter zijn dan

/

Fig. 112.

*

de hoogste laagfrequente topspanning. Nu wordt de gelijkstroom
verder beheerst door de grootte van de belastingweerstand
(i — e : r). Voor de lfr. wisselstroom staat in fig. 111 en 112, via
de koppelcond., de lekweerstand der volgende buis evenwel parallel
met een deel van de belastingweerstand. De wisselstroomweerstand
is dus kleiner dan de gelijkstroomweerstand en daardoor kan de
wisselstroom grotere amplitude verkrijgen; maar ais die de gelijkstroom-amplitude zou overtreffen, ontstaat vervorming. Dienten
gevolge is in fig. 111 de grootste toelaatbare modulatiediepte voor

R,
X 100%. Men
Rx + R,
moet dus de lekweerstand R, zo groot mogelijk houden ten opzichte
van R2 en geen ingewikkelde schakelingen maken, waarbij nog
meer weerstanden aan Rt parallel komen te staan.
het signaal beperkt tot een verhouding

Door de op bladz. H3 besproken contactpotentiaal aan indirect verhitte katho
den zou de plaat ener diode met zulk een kathode altijd 1,3 volt negatief zijn t.o.v.
kathode. Door de toepassing van hoogohmige belastingweerstanden in de schake
lingen treedt in die weerstanden echter een spanningsval op, die de contactpotentiaial compenseert.» aangezien de R van de diode maar ongeveer 5000 Q is.
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HOOFDSTUK XXV
TERUGKOPPELING EN DEMPINGSREDUCTIE
In hoofdstuk VII is gesproken over de onaangename gevolgen,
die kunnen ontstaan door de inwendige terugkoppeling in buizen
via de plaatroostercapaciteit, die zelfgenereren van een hoogfrequentversterkertrap kan opleveren. Aan de daartegen aange
brachte inwendige afscherming ontleent de in hoofdstuk XX be
sproken hoogfrequentpenthode mede haar grote betekenis.
Terugkoppeling, die niet spontaan en parasitair optreedt, maar
die men regelbaar in de hand heeft, is daarentegen een machtig
middel om soms in eenvoudige toestellen zowel de versterking als
de selectiviteit aanzienlijk te verhogen en vóór de verschijning der
meer moderne buizen was terugkoppeling een onmisbaar hulpmiddel
in een toestel.
Met het oog op de regelbaarheid en volkomen beheersbaarheid
moet de terugkoppeling dan echter in ’t algemeen verkregen wor
den langs een andere weg dan die der inwendige buiscapaciteit.
Zoals vroeger uiteengezet, komt terugkoppeling neer op het terug
voeren van een deel der versterkte trillingen in de plaatkring naar
de roosterkring. Dit kan op een zeer groot aantal manieren ge
beuren en ook de regelbaarheid kan op velerlei wijzen worden
verkregen.
Eén der zeer gebruikelijke manieren van toepassing op een
detectorbuis, onverschillig of dit een penthode of triode is, wordt
aangeduid door fig. 113. De roosterafstemspoel L is hier voorbij
het aardpunt met nog enige windingen Lt doorgewikkeld in ge
lijk e wikkelrichting. Uit de plaatkring, waar de hfr.
smoorspoel Sm en een condensatortje Cb de hoogfrequente trillin
gen uit het laagfrequentgedeelte houden, worden via de draaicondensator Ct juist opzettelijk hfr. trillingen teruggevoerd naar
Lt, zodat Lt die trillingen door inductieve koppeling weer aan de
roosterspoel L overdraagt. Dit is een vorm van inductieve
terugkoppeling met capacitieve regeling. Men
heeft er de juiste wikkelrichting van Lt bij nódig, want wanneer .
de trillingen door omgekeerde wikkelrichting in omgekeerde phase
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werden teruggevoerd aan L, zouden zij daar het signaal tegen
werken en verzwakken. De regelbaarheid van de mate der terug
koppeling met Ct heeft ten doel om desgewenst een versterking van
het signaal te bewerkstelligen, zonder dat men de teruggekoppelde
spanning zo groot maakt, dat het stelsel gaat oscilleren. Zodra dat
laatste wèl gebeurt, veroorzaakt een kleine verstemming van het
toestel ten opzichte van het signaal de vroeger vermelde giltoon,
die telefonie-ontvangst stoort.
Het ontstaan van die giltoon vereist een toelichting, ten eerste
om inzicht in het verschijnsel te geven, maar in de tweede plaats
ook omdat men er voor ontvangst van telegrafiesignalen, zoals de
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Fig. 113.

korte-golf-amateur die vaak wil ontvangen, ook gebruik van maakt.
Men denke zich in de afgestemde roosterkring L van fig. 113
de draagtrilling van een zender aanwezig, ongemoduleerd, zodat
die draagtrilling kan worden voorgesteld door het bovenste deel
van fig. 114. Door terugkoppeling van het iets verstemde toestel
wordt nu in de roosterkring, door het tot genereren brengen van
de detectorbuis, een tweede trilling gebracht van iets met de
draaggolf verschillende frequentie, voorgesteld in de middelste rij
van fig. 114. De spanningen, die op het rooster der buis komen
door de gelijktijdige aanwezigheid der twee trillingen, zullen gelijk
zijn aan de som der afzonderlijke spanningen van die trillingen.
Telt men in de figuur de twee trillingen grafisch bij elkaar op, er
rekening mee houdende, dat wanneer de ene naar boven slingert
op het moment, dat de andere een slingering naar beneden maakt,
het verschil in rekening moet worden gebracht, dan ontstaat de
somtrilling, die als onderste in fig. 114 is getekend. Men ziet
duidelijk, dat die somtrilling, die dus het werkelijk verloop der .
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spanningen op het rooster weergeeft, zeer grote overeenkomst
vertoont met een gemoduleerde trilling (vergelijk fig. 97). Het is
een modulatievorm, die ontstaat door interferentie tussen
het signaal en de in het toestel opgewekte, iets verschillende trilling.
De toon, die door het detecteren van deze interfererende trillingen
hoorbaar wordt, bezit een frequentie, gelijk aan het frequentie
verschil der twee oorspronkelijke trillingen. Men noemt die
verschilfrequentie ook de zwevingsfre quentie.
Fig. 114 stelt de verhoudingen voor, wanneer de twee trillingen
/>

JAJ}
precies even sterk zijn (gelijk in amplitude). Het resultaat is dan
een door de zwevingen 100% gemoduleerde trilling. Bij verschil
in sterkte ontstaan geringere modulatiediepten, maar de zwevingsfrequentie blijft bij gelijk frequentieverschil der samenstellende
trillingen dezelfde.
Heeft men een draagtrilling van 160 kilohertz en genereert het
toestel een frequentie van 162 of 158 kilohertz, dan levert de
detectie een zwevingstoon van 2 kHz (2000 hertz) op.
Draait men met genererende detectorkring door de afstemming
van een zender heen, dan is bij groot verschil in afstemming eerst
de zwevingstoon zeer hoog. Nadert men de afstemming meer en
meer, dan wordt de toon lager en lager, om bij gelijkheid met de
afstemming onhoorbaar te worden. Maar draait men dan weer
verder, zodat men het verschil in afstemming weer vergroot, dan
komt eerst weer een lage toon voor de dag, die hoger en hoger
wordt, tot hij in onhoorbare hoogte verdwijnt.
Een telefonie-draaggolf doet dus in een niet volmaakt precies
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afgestemd, genererend ontvangtoestel een aanhoudende giltoon
ontstaan.
Als een telegrafiezender onderbroken kortere en langere series
trillingen, zoals de bovenste van fig. 1H uitzendt (punten en
strepen) terwijl het iets verstemde ontvangtoestel voortdurend
genereert, dan zal de zwevingstoon telkens optreden als de zender
een punt of streep geeft en deze worden dus met genererende
ontvanger fluitend hoorbaar, in een toon, die men zelf door ver
andering der verstemming kan wijzigen.
Het zal nu ook niet moeilijk zijn om in te zien, dat twee draaggolven van niet
veel in frequentie verschillende zenders, ook als een toestel niet genereert, even
eens een fluittoon moeten veroorzaken. Aangezien vele omroepzenders slechts 7 of
9 kHz in frequentie verschillen van hun buren, zou men zelfs altijd interferenties
van 7000 a 9000 hertz toonhoogte moeten horen, ware het niet, dat door de toestelselectiviteit de tweede, buiten de afstemming liggende zender ook altijd slechts
sterk verzwakt doorkomt, zodat de zwevingen maar geringe modulatiediepte aan
nemen.
Minder gunstig is de verhouding wanneer de tweede zender een diep gemodu
leerde telefonie-draaggolf uitzendt. Wij hebben vermeld, dat de gemoduleerde
golf gelijk staat met een golf, die zijbanden bezit. Is een zender, die zich met
7 kHz frequentieverschil naast een andere bevindt, met 6000 hertz gemoduleerd
(een zeer hoge toon) dan reikt de ene zijband tot op 7 — 6 = 1 kHz van de
draaggolf, waarop men staat afgestemd en komt die toon van 6000 hertz als een
stoorgeluid van 1000 hertz uit de luidspreker. Ofschoon men dan de draaggolf
van de stoorder misschien niet hoort, stoort zijn modulatie ons niettemin, terwijl
een soort van omkering der frequentieschaal optreedt; hoge tonen bij de stoorder
horen wij als lage. Dit is de grond van het zo onaangename zijbandgelispel.
Gebruikt iemand een toestel, waarvan de teruggekoppelde
detector direct met de antenne is gekoppeld, dan zal bij genererende
toestand van de detectorkring ook trillingsenergie in de antenne
worden gezonden en het toestel dus als een kleine zender werken
en burenstoring veroorzaken. Gaat aan de detector een inwendig
afgeschermde hoogfrequentbuis vooraf, dan wordt dit gevaar
practisch geheel voorkomen. Of de detectorbuis zelf een schermroosterbuis is, maakt in dit opzicht geen verschil.
Om telefonie te ontvangen, zal men overigens om zichzelfswil,
ter voorkoming van'fluitstoring, genereren moeten vermijden. Het
nut, dat men dan van terugkoppeling heeft, blijft niettemin een
vaak zeer aanzienlijke versterking als men zorgt, dat de terug
koppeling juist nog geen genereren veroorzaakt. Men spreekt van
op de rand van genereren. Aangezien de terugkoppeling
het meest effectief is voor de golf, waarop men precies heeft afge-
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stemd, is dit ook een selectieve versterking. Het effect der terug
koppeling
zolang het punt van genereren niet is bereikt — komt
geheel overeen met een vermindering der dempingsverliezen in de
roosterkring. Daarom noemt men terugkoppeling zonder genereren
ook dempingsreductie.
Het gebruik om vooral voor de detectorbuis terugkoppeling toe
te passen, spruit voort uit de omstandigheid, dat — zoals wij zagen
— de detectie veelal sterk dempend werkt op de voorafgaande
kring. Hier loont dus de dempingsreductie bijzonder en kan men
in de regel zeker zijn, die in een mate te kunnen toepassen, die de
moeite waard is, zonder dat het toestel onstabiel wordt. Men kan
natuurlijk ook hoogfrequentbuizen terugkoppelen, maar bij goede
kringen is men dan spoedig aan de grens van zelfgenereren, zonder
dat de winst zeer lonend wordt. Hoogfrequentkringen op zeer korte
golven moeten wij uitzonderen. Daar kan terugkoppeling van hoog
frequentbuizen wel eens heel goed werken.
Nu is helaas de roosterdetector, waarvoor terugkoppeling hoofd
zakelijk in aanmerking komt, zelf niet altijd een dankbaar object
ervoor. In het vorig hoofdstuk is uiteengezet, hoe een te sterk
signaal de roosterdetector kan overbelasten en hoe daardoor, boven
een bepaalde sterkte van het signaal, het gedetecteerde laagfrequente resultaat weer zwakker wordt. Daardoor kan het ook
gebeuren, dat versterking der terugkoppeling boven een bepaalde
grens de ontvangst van een tamelijk sterke zender juist zwakker
maakt. Dat is natuurlijk tevens schadelijk voor de schijnbare
selectiviteit. Het grootste nuttig effect heeft men daarom bij de
roosterdetector met hoge plaatspanning, zodat de buis een flinke
roosterruimte heeft. Weerstandkoppeling in de plaatkring der buis
is daarbij géén bezwaar, aangezien — zoals vroeger betoogd —
de spanningsval in een koppelweerstand de roosterruimte niet ver
kleint. Integendeel is speciaal met het oog op een verschijnsel, dat
zich bij k.g. ontvangst kan voordoen en dat men randgehuil
noemt, weerstandkoppeling achter de roosterdetector te prefereren.
De plaatdetector is principieel helemaal weinig geschikt om met
terugkoppeling te worden gebruikt. Dit hangt samen met de om
standigheid, dat de plaatdetector ingesteld moet zijn op een zeer
kleine plaatstroomwaprde, in een werkpunt in het minst steile deel
der karakteristiek en door een draaggolf, naar mate die sterker
is, in een steiler deel der karakteristiek wordt gebracht. Daardoor
is het vrijwel onmogelijk, een plaatdetector zo op de rand van
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genereren te brengen, dat men dit hulpmiddel voor telefonieontvangst tot het uiterste kan benutten; als men de buis voor een
ogenblik' juist op de rand vóór het inzetten van oscillaties bracht,
zou elke toeneming der draaggolf, elke sterkere modulatiepassage,
elke luchtstoring, haar ook even in een steiler punt brengen en
haar wèl in oscilleren doen uitbarsten; de door haar zelf opgewekte
trilling zou haar in een nog weer steiler punt brengen en de oscilla
ties onmiddellijk een vrij grote sterkte doen bereiken, zonder dat
een terugkeer tot de niet-oscillerende toestand zou intreden. Wel
kan bij autom. neg. rsp. de door een condensator overbrugde
kathodeweerstand soms de oscillaties helpen stoppen, omdat de
tijdens het oscilleren toegenomen plaatstroom een hogere neg. rsp.
oplevert, zodat — als de overbruggingscondensator die hogere
spanning heeft aangenomen —, een terugzinken in een minder steil
deel der karakteristiek plaats heeft; dit leidt evenwel zeer licht tot
een intermitterend oscilleren, dat als een hikverschijnsel
(relaxatietrilling) wordt waargenomen.
Hetzelfde kan bij een als plaatdetector geschakelde schermroosterbuis of penthode gebeuren, doordat bij het inzetten der
oscillatie ook de schermstroom toeneemt en dus bij voeding van
het schermrooster over een serieweerstand de schermspanning
daalt, hetgeen de buis weer uit genereren kan brengen. Maar als
dientengevolge de schermspanning opnieuw stijgt, zet het oscilleren
ook opnieuw in. Dat openbaart zich eveneens als hikken. Bij een
plaatdetector kan men daarom terugkoppeling beter geheel weg
laten.
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, wat bedoeld wordt,
wanneer men zegt, dat terugkoppeling, om nuttig gebruikt te
kunnen worden, stabiel en soepel moet zijn en zonder drempel; er
is een zachte, haast onmerkbare overgang van niet-genereren in
genereren nodig; het mag niet ,,met een klap” gebeuren; en de
buis moet geen neiging vertonen om 'uit zichzelf van de ene in de
andere toestand te springen; bovendien moet zij, indien voor
telegrafie-ontvangst zwak-genererend ingesteld, ook niet uit zich
zelf hoger opslingeren, want ook wanneer telegrafie genererend
wordt ontvangen, is de gevoeligheid vlak bij de rand van genereren
(nu even erover heen) het grootst. Een stabiele toestand, vlak „op
de rand” is alleen mogelijk bij een buis, die zo is ingesteld, dat zij
door de terugkoppeling niet in een steiler werkpunt kan worden
gebracht, maar integendeel in oscillerende toestand in een minder
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steil deel harer karakteristiek werkt, zodat de grootte der oscillaties
hierdoor wordt begrensd. De roosterdetector, zolang die niet in
overbelaste toestand verkeert, voldoet hieraan het best, omdat hier
door de detectie de plaatstroom afneemt.
Toch kan ook de roosterdetector het verschijnsel vertonen van
het „met een klap” in genereren overgaan, waarbij dan tevens
dode gang optreedt, hetgeen zeggen wil, dat als men de terugkoppelcond. in een bepaalde stand heeft gebracht om oscilleren
te doen ontstaan, hij veel verder teruggedraaid moet worden om
het oscilleren te doen ophouden. Dit kan o.a. een gevolg zijn van
de roosterstroom, die bij indirect verhitte buizen reeds bij —1.3 volt
roosterspanning optreedt en in het instelpunt van de detector bij
0 volt zeker al van enige betekenis is. Die roosterstroom werkt
dempend op de voorafgaande afgestemde kring en de buis moet
deze door haar zelf veroorzaakte demping helpen overwinnen.
Grote plaatstroom werkt hier gunstig, omdat de roosterstroom
daarbij kleiner wordt. Ook kan de soepelheid der terugkoppeling
bij de roosterdetector verhoogd worden door een zeer kleine
kathodeweerstand aan te brengen, die ongeveer 1 volt autom. neg.
rsp. levert. Het nadeel daarvan (evenals van grote plaatstroom) is
een verminderde gevoeligheid voor zwakke signalen, omdat de
diodewerking van het rooster, die op de roostersfroom berust,
wordt belemmerd.
Iets dergelijks heeft men bij direct-verhitte buizen, met een op
accu aangesloten gloeidraad. De detectie is daar doorgaans het best
als men de lekweerstand aan de pluszijde van de gloeidraad aan
sluit, maar de terugkoppeling is soepeler bij aansluiting aan min
gloeidraad. Daar kan derhalve het verbinden van de lekweerstand
met een potentiometer over de gloeidraad (fig. 29 en 31) zeer
nuttig wezen om het beste compromis in te stellen.
Twee min of meer principiële problemen, die zich bij de terug
koppeling voordoen, zijn de*verstemming, die erdoor ontstaat en
de ongelijkmatigheid in de sterkte der terugkoppeling bij verschil
lende afstemmingen.
Om die problemen in beschouwing te kunnen nemen, zullen wij
een klein overzicht geven van verschillende schakelingen, waar
mede terugkoppeling kan worden bewerkstelligd.
De methode van fig. 113 bijv., heeft het nadeel, dat de terugkoppelcondensator Ct met geen der beide platenstellen aan aarde
ligt. De nadering met de hand tot de knop, die op de as der be-
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weegbare platen zit, kan daardoor zowel de mate der terugkoppe
ling wijzigen als verstemming veroorzaken. Deze handgevoe1 i g h e i d is hierdoor te verklaren, dat de hand een extra weg
van de plaat der buis naar aarde vormt; wegnemen van de hand
na de instelling van Ct doet de terugkoppeling sterker worden.
Door de koppeling van Lt met L wordt bovendien ook capaciteit
'TOP-

_t

@t
Fig. 115.

uit de terugkoppelkring getransformeerd in de afgestemde kring,
zodat die laatste bij sterkere terugkoppeling op een langere golf
afgestemd raakt en ook de „handcapaciteit” verstemming ver
oorzaakt.
Om de handgevoeligheid van de terugkoppelcondensator te
voorkomen, kan' men öf de terugkoppelcondensator ver achter de
frontplaat zetten en een geïsoleerde verleng-as geven,
öf die condensator in het schema anders plaatsen, zoals in fig. 115
is aangeduid, met de losse platen aan aarde. Deze schakeling is
echter natuurlijk alléén mogelijk bij spoelstellen, waarbij de terugkoppelwikkeling geheel vrij is en niet reeds aan één zijde doorver
bonden. De schakeling van fig. 113 bezit trouwens, zoals later in
dit hoofdstuk wordt besproken, ook haar voordelen.
De verstemming, die door de terugkoppeling ontstaat, wordt
klein gehouden door de terugkoppelwikkeling steeds
aan de aardzijde van de afgestemde kring
aan te brengen en die wikkeling met zo klein moge
lijk aantal windingen uit te voeren, maar sterk gekoppeld.
Bovendien is het gewenst, voor kleine capaciteit tussen
terugkoppelwikkeling en kring te zorgen.
Bij elk terugkoppelschema, dat men bekijkt, zal blijken, dat
capaciteit tussen terugkoppelspoel en kringspoel neerkomt op ver
groting van de plaatrooster-capaciteit van de buis. In verband met
de aard van de plaatkring ener detectorbuis, die, zoals vermeld in
de hoofdstukken over detectie, een voor hoog frequentie over-
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wegend capacitief karakter bezit, werkt de terugkoppeling via de
plaatroostercapaciteit hier niet ontdempend, maar juist dempend
op de roosterkring, zodat ook capaciteit tussen terugkoppelspoel en
kringspoel
een
tegenwerkende terugkoppeling
oplevert. Dit verklaart. waarom men die capaciteit, die bovendien
verstemmend werkt, zoveel mogelijk moet vermijden.
Voor schermroosterbuizen en penthoden, die als teruggekoppelde
detectoren worden gebruikt, geldt dit even sterk als voor trioden.
De onvermijdelijke vergroting der bij deze buizen oorspronkelijk
zo uiterst kleine plaatrooster-capaciteit door de terugkoppelingsschakeling doet het schermrooster bij deze als detector
gebruikte buizen wel werk
zaam blijven als vóór-anode.
TT
maar de afscherming als zo
^
'
danig verliest haar betekenis
vrijwel volkomen.
Fig. 116.
Wanneer men de waarde
van een schermroosterbuis als detector met en zonder terugkoppe
ling met elkaar wil vergelijken, is het daarom niet voldoende, de
aanwezige terugkoppeling even op nul te draaien. De vergrote
roosterkringdemping door de plaatterugwerking via de parasitaire
vergroting van de plaatroostercapaciteit doet dan de buis veel
minder goed resultaat geven, dan wanneer ter vergelijking de ge
hele terugkoppelleiding wordt weggenomen.
Het aanbrengen der terugkoppeKvikkeling aan de aardzijde van
de roosterkring en met zo gering mogelijke capaciteit ten opzichte
. van deze kring is in elk geval steeds van het hoogste belang.
In dit verband merken wij op, dat met één terugkoppeling voor
• een op méér dan één golfbereik omschakelbare spoel nooit aan
ideale eisen van plaatsing en afmetingen der wikkeling kan worden
voldaan. Het enige ware is dan een systeem als dat van fig. 65
met de nodige uitbreiding, waardoor ook de terugkoppelwikkelingen worden omgeschakeld; maar de in de handel zijnde spoelstellen voldoen daaraan veelal niet. Bij geheel uitwisselbare
spoelstellen, zoals men die zelf voor k.g. ontvangers maakt, kan
dit natuurlijk wel.
Willekeurig klein kan men de terugkoppelwikkeling overigens
ook niet maken, aangezien de terugkoppelcondensator dan zo
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groot moet worden, dat van plaat naar aarde ook voor hoge hoor
bare frequenties een afleidingsweg ontstaat.
Denken wij ons intussen in de schakeling van fig. 115 de terugkoppelcondensator geheel op nul gedraaid, dan krijgt de plaatkring
een zeer hoge impedantie voor de hoogfrequente trillingen, met de
mogelijkheid van daaruit voortspruitende roosterkringdemping
(zie hoofdstukken XXIII en XXIV). Daarom wordt wel een kleine
condensator, die in fig. 115 is gestippeld, parallel aan de terugkoppelkring aangebracht, of volgens fig. 116 of 117 een z.g.
differentiaal-conden sa tor voor de terugkoppeling
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Fig. 117.

gebruikt, die zo is gemaakt, dat bij uitdraaien van de terugkoppelcapaciteit een direct van plaat naar kathode geschakelde capaciteit
wordt ingedraaid. In fig. 117 is de terugkoppelcondensator weer
..handgevoelig”, zoals in fig. 113; in fig. 116 is hij dat niet.
Vroeger werd nog wel eens de methode van fig. 118 toegepast
met een vaste terugkoppelcondensator, terwijl de terugkoppel spoel
door een weerstand meer of minder werd kortgesloten om regel
baarheid te verkrijgen. Dan is de afgestemde kring echter ge
koppeld met een sterk dempend element, hetgeen zeker geen
aanbeveling verdient. De redenering, dat het er bij een kring,
waarop toch dempingsreductie kan worden aangebracht, niet toe
doet of deze uit zichzelf of door koppeling wat extra demping
bevat, gaat stellig niet op. De terugkoppeling wordt er in elk geval
minder soepel door.
Een schakeling voor een schermrooster- of penthode-detector,
die uit bepaalde oogpunten zeer aangename eigenschappen vertoont
en toch ook een weerstandregeling geeft voor de terugkoppeling,
ziet men in fig. 119. De regeling wordt hier verkregen door variatie
der schermroosterspanning. De verstemming, die door de regeling
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der terugkoppeling ontstaat, is hier gering doordat de met de afge
stemde kring gekoppelde elementen onveranderd blijven, evenals
de koppeling zelf. Men moet alleen een goed compromis zoeken
tussen de waarde der vaste koppel-elementen en de daarbij pas
sende spanningen. Anders kan het wezen, dat men tot schermspanningen komt, die voor de versterking der buis ongunstig zijn.
Al de tot zover gegeven voorbeelden zijn schakelingen met
parallelvoeding; daarmede wordt bedoeld, dat de gelijkstroomvoeding via het laagfrequentkoppel-element een parallel-
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Fig. 118.

kring vormt aan de terugkoppelkring. In gevallen, waar men door
gebruik van minder goede buizen en vooral met ’t oog op ontvangst
van zeer korte golven enige vrees moet koesteren, dat moeilijk een
voldoende sterke terugkoppeling zou zijn te verkrijgen om tot op
de rand van genereren te komen, kan een terugkoppeling met serievoeding de voorkeur verdienen, zoals fig. 120 laat zien. Daar is
verondersteld, dat de terugkoppel spoel tot regeling der koppeling
draaibaar is aangebracht ten opzichte van de kringspoel, ofschoon
dezelfde schakeling ook mogelijk ware, door ook hier de spoelen
vast ten opzichte van elkaar te maken en de terugkoppelc.ondensator Ct weer regelbaar te maken. Men zal echter inzien, dat met
een verdraaibare spoel en een vast condensatortje Ct naar aarde
wel buitengewoon korte verbindingen zijn te verwezenlijken.
In ontvangers voor zeer korte golven zijn uiterst korte verbin
dingen van groot belang. De zelfinductiespoelen worden daar zo
klein, dat zij slechts nog uit enkele windingen kunnen bestaan. In
de kringen kunnen daardoor de verbindingsdraden tussen de
onderdelen, al zijn dit rechte draadeinden, al zoveel zelfinductie
bezitten, dat die niet zo heel veel kleiner wordt dan die van de
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eigenlijke spoelen. De geconcentreerde zelfinductie in de spoelen
zou dan voor voldoende koppeling te gering worden. In fig. 120
zijn de verbindingen op welker kortheid het aankomt, zwaarder
getekend.
Voor alle golflengten geldt, dat men ertegen waken moet, in de
terugkoppelkring een zelfinductie aan te brengen, die gelijk cf
groter zou worden dan de zelfinductie in de afgestemde kring.
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Fig. 119.

Daardoor ontstaan onberekenbare verstemmingen en onsoepel
heden in de terugkoppeling en op de kortste golflengten in het golfbereik bijna zeker gilverschijnselen als men de buis tot genereren
brengt. Dit hangt samen met de demping-verminderende terug
koppeling via de plaatroostercapaciteit als de plaatkring een over
wegend inductief karakter aanneemt.
Een klein aantal dicht op elkaar gewikkelde terugkoppelwikkelingen, sterk gekoppeld met de afgestemde kring, is in dit opzicht
— en ook in verband met de verstemming — te prefereren boven
een grotere, minder vast gekoppelde terugkoppelspoel.
In het bovenstaande is gewezen op moeilijkheden met terug
koppeling, die op zeer korte golven kunnen ontstaan. Binnen een
bepaald golfbereik daarentegen, dat op normale wijze met een vaste
spoel en variabele condensator wordt bestreken, is de genereerneiging juist bij kleine condensatorstand, dus voor de koetste golven
in het bereik, het grootst.
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Dit geldt althans voor normale, op zichzelf staande, of met een
voorafgaande hoogfrequentbuis gekoppelde kringen. Het gaat niet
op voor een min of meer direct met een antenne gekoppelde kring;
een antenne, die korter is dan 34 van de ontvangen golflengte,
veroorzaakt een toenemende demping naar mate de afstemcondensator in de ermee gekoppelde kring kleiner wordt gedraaid; en
aangezien de kring aan de andere kant ook met groter gedraaide
condensator moeilijker tot genereren is te brengen, ervaart men bij
een met de antenne gekoppelde kring meestal, dat de terugkoppeling
in de middenstand van de condensator het sterkst werkt en zowel
met condensator op minimum als op maximum minder werkzaam
wordt.
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Maar voor goede kringen, die niet direct door een antenne
worden beïnvloed, is binnen een bepaald golfbereik, dat met
normale afstemmiddelen wordt bestreken, voor het op rand van
genereren brengen op langere golf een sterkere terugkoppeling
nodig dan op kortere golf.
Deze ongel ij kmatigheid in het effect van de terug
koppeling vormt dikwijls een last. Als men ingesteld heeft op een
betrekkelijk lange golf in het bereik en de terugkoppeling daar
voor de ontvangst gunstig heeft geregeld, zal bij terug draaien van
de condensator naar een kortere golf de buis gaan genereren. Om
gekeerd, als men eerst op een korte golf heeft ingesteld en men
daarna naar de kant van de langere golven overgaat, vermindert
de gevoeligheid aanzienlijk, wanneer men niet tevens de terug
koppeling versterkt. Als nu de terugkoppeling ook nog verstemt,
kan dit het „zoeken” vooral op korte golf erg lastig maken.
Natuurlijk is naar middelen gezocht om dit te verbeteren en
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één dier middelen bestaat daarin, dat men een gedeelte vaste terug
koppeling aanbrengt, die automatisch sterker wordt voor de langere
golven. Hoe dat mogelijk is, laat zich verklaren aan de hand van
fig. 121a en b.
Daar stelt a een terugkoppelingsschakeling voor, die veel over
eenkomst heeft met die van fig. 113. Alleen is de afstemcondensator hier zo aangebracht, dat rooster- en plaatspoel tezamen in
de afstemming zijn opgenomen, terwijl verder de regeling der mate
van terugkoppeling niet met een draaicondensator is voorgesteld,
maar met een verschuifbaar kathodecontact op de spoel. Het is
duidelijk dat met dit. contact geheel naar beneden de terugkoppe-
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Fig. 121.

ling nul is, terwijl die bij verschuiving van het contact naar boven
sterker wordt.
Een soortgelijk resultaat kan men verkrijgen door de kathode
niet aan een aftakking op de spoel te leggen, maar volgens b aan
een capacitieve spanningsdeler over de spoel. Versterking der
terugkoppeling, overeenkomende met opschuiven van het spoelcontact in a. zal in b ontstaan door vergroting der impedantie van
de condensator Cb in verhouding tot de impedantie van de draai
condensator C, dus door verkleining van Cb of door vergroting van
de draaicondensator. Een versterking der terugkoppeling door
vergroting van de draaicondensator betekent sterkere terugkoppe
ling bij afstemming op langere golf, zoals wij verlangden.
De toepassing van deze kunstgreep in de detectortrap van een
toestel met regelbare terugkoppeling is aangegeven in fig. 122.
Het is een schakeling, die met spoelstellen uit de handel voor de
omroepgolven niet altijd toegepast zal kunnen worden, maar het
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is dan ook vooral als een kortegolfschakeling te beschouwen. Aan
gezien de kringafstemming wordt bepaald door C met Cb in serie,
CCb
zodat de afstemcapaciteit
wordt, zal men Cb altijd tamelijk
C + Cb
groot moeten maken om het golfbereik niet te veel te verkleinen,
bijv. 1500 a 2500 ppF bij een afstemcondensator van maximaal
100 a 250 p|.iF; dat is bovendien ook nodig om de toegevoegde
terugkoppeling niet al te groot te doen worden. Cb, die deel uit-
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Fig. 122.

maakt van de afstemcapaciteit, moet een goede kwaliteit micacondensator zijn.
Meestal is gemakkelijk door beproeving een redelijke waarde
voor Cb te vinden, die althans voor halve en maximale waarde van
de draaicondensator de terugkoppeling gelijk maakt. Voor het
gehele golfbereik lukt dit hiermee nog niet. Men moet dus nog een
ander hulpmiddel toevoegen, ten einde bij condensatorstanden
beneden de halve maximale waarde de terugkoppeling nog te ver
zwakken. Dit geschiedt door aanbrengen van een serieweerstand
R in de terugkoppelleiding; de overwegende impedantie in die
leiding is Ct en daarmede vormt R een spanningsdeler, waardoor
aan R meer spanning verloren gaat, naar mate de frequentie hoger
(dus de impedantie van Ct voor die frequentie kleiner) is. Denkt
men zich voor een golfbereik van 100 tot 30 m de waarde van Ct
ingesteld op 50 ppF, dan vormt Ct voor 100 m een impedantie

i

HOOFDSTUK XXV

*

241

van ongeveer 1000 ohm, voor 30 m 330 ohm. Maakt men dus
R r= 1000 ohm, dan verzwakt men de terugkoppeling voor 30 m
veel sterker dan voor 100 m. De beste waarde voor een bepaald
golfbereik hangt geheel van de onderdelen en van de buis af en
kan tussen 1000 en 10.000 ohm liggen; men moet door beproeving
de goede waarde zoeken.
Het aantal windingen, dat aan Lt moet worden gegeven (voor
de allerkortste golven beneden 10 m hoogstens x/2 van L, voor lange
golven i/io tot Vis) om bij niet al te grote waarde van Ct
genereren te kunnen opleveren, is evenals de waarden van Cb en R
nog zeer afhankelijk van de grootte van andere onderdelen in het
schema. Terwijl een enigszins grote waarde van C2 bijv. bij een
m'et-teruggekoppelde detector gunstig is om de demping in de
roosterkring, veroor
R
zaakt door de terug
werking van de capacitieve plaatkring klein
te houden, kan C2 bij
een teruggekoppelde
detector, waar die
capaciteit parallel staat
aan de terugkoppelkring, de gehele terug
koppeling min of meer
-+■
onwerkzaam
maken.
Fig. 123.
Bij moeilijk genereren
verkleine men dus C2 20 ver mogelijk; in k.g. ontvangers kan 25 a
50 ppF voor Co, zowel als voor C3 zeer voldoende zijn om de
resterende functie van uitzeving der hoogfrequentie vóór het laagfrequentkoppel-element te vervullen.
In gevallen, waar men ter wille van de terugkoppeling op zeer
korte golf en ter behoud van zeer hoge modulatiefrequenties (bij
televisie-ontvangst bijv.) weinig capaciteit kan gebruiken, kan
soms de smoorspoel met Co en C3 met voordeel vervangen worden
door een weerstand van 25.000 a 50.000 ohm, die — zoals ge
tekend voor de weerstand R in fig. 123 — na omwikkeling met
dun isolatieband, in een bladtinkokertje wordt gerold, dat met
aarde wordt verbonden. De capaciteit naar aarde is hier heel klein,
maar het is alsof elk volgend klein stukje van de weerstand opnieuw
via dat capaciteitje aan aarde is gelegd, zodat deze schakeling gelijk
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staat met een gehele zeefketen, die zeer effectief kan zijn.
Ofschoon fig. 122 speciaal als voorbeeld voor k.g. ontvangst is
bedoeld, waar „handeffect" bijzonder sterk kan optreden, is toch
Ct op een „handgevoelige” plaats aangegeven en niet tussen Lt en
L. Reeds bij de bespreking van fig. 113 hebben wij beloofd , over
een voordeel van deze plaatsing van Ct nog iets te zeggen. Dit
hangt weer samen met de zo klein mogelijk te houden, maar toch
niet geheel te vermijden capacitieve koppeling tussen Lt en L, die
de terugkoppeling tegenwerkt. Deze koppeling is sterker, naar
mate de spanningen aan Lt groter zijn. Is Lt nu aan de plaatzijdc
in de terugkoppelleiding opgenomen, dan zijn die spanningen
natuurlijk maximaal; is Lt direct met de aardzijde van L verbonden,
dan zijn zij het kleinst. In een kortegolfontvanger speciaal, zal het
daarom — ondanks de handgevoeligheid van Ct —, van nut kunnen
zijn om de opstelling van fig. 122 te volgen. De terugkoppelcondensator Ct moet dan maar een eind achter de frontplaat worden aan
gebracht, met een geïsoleerde as, de gehele condensator bij voor
keur in een afzonderlijk, geaard scherm.
In fig. 122 is ook de vroeger besproken, kleine kathodeweerstand
R2 met ontkoppelcondensator Cj aangegeven, waarmede ongeveer
1 volt neg. rsp. wordt aangebracht om de demping door de reeds
bij — 1.3 volt inzettende roosterstroom te verminderen.
Ten slotte wijzen wij op een bij deze figuur toegepaste teken
wijze, om met een boogje voor het ene platenstel van condensator C
„ aan te geven, dat de beweegbare platen van deze condensator (dus
de aan de as verbonden platen) aan de aardzijde liggen. Bij Ct is
dat niet gedaan, aangezien het hierbij onverschillig is, omdat beide
zijden van de condensator gevoelig zijn.
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Het sterkste geluid, dat een toestel zal kunnen produceren,
hangt geheel af van het vermogen der eindbuis, n.1. van de wisselstroomenergie, die deze kan afgeven, wanneer de toegevoerde
roosterwisselspanningen juist de gehele roosterruimte innemen. Dit
kan natuurlijk slechts bereikt worden gedurende de sterkste pas
sages. Heeft men een eindbuis, die bijv. 4 watt wisselstroomvermogen kan afgeven, dan zal de gemiddelde sterkte daar ver be
neden moeten blijven.
Daaruit volgt, dat bijv. bij een concert, waarin zeer sterke pieken
van geluidsterkte voorkomen, de gemiddelde geluidsterkte veel
kleiner moet worden gehouden dan tijdens een voorlezing, die op
één dreun voortgaat. Ook verklaart dit waarom grammofoonplaten,
waarop reeds bij de opname een begrenzing der sterkste passages
is toegepast, vaak met een grotere gemiddelde sterkte weergegeven
kunnen worden, dan originele muziek.
De gevoeligheid van een ontvanger is een geheel ander
begrip. Die wordt bepaald door de sterkte der tot een bepaald
percentage gemoduleerde draaggolf, die aan de ingang van het
toestel moet worden toegevoerd, opdat de eindbuis een bepaald
laag frequent vermogen ontwikkelt.
Aangezien nu de draaggolfsterkten, die men van verschillende
zenders ontvangt, zeer uiteenlopen, zal men om vervorming van
het eindgeluid door overbelasting der eindbuis te voorkomen,
enige vorm van sterkteregeling nodig hebben.
Bij vele oudere, met terugkoppeling uitgeruste toestellen was de
terugkoppelingsregeling tevens het enige aanwezige middel tot
sterkteregeling. Tot op zekere hoogte is dat ook een zeer bruikbare
regeling. Feitelijk regelt men er de sterkte mede van het hoog
frequente signaal, dat aan de detector wordt toegevoerd; men
voorkomt er dus zowel overbelasting der detectorbuis als der eind
buis mede. Tevens verhoogt men de selectiviteit als men voor
zwakke signalen het geluid moet opvoeren. Daarentegen vermin
dert men de selectiviteit en verhoogt de kwaliteit door vermindering
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van zijbandafsnijding, wanneer men voor ontvangst van sterke
zenders de versterking vermindert.
Een groot bezwaar is evenwel, dat een groot regelbereik feitelijk
slechts verkregen wordt, wanneer men terugkoppeling toepast op
een slechte kring.
Voor toestellen zonder terugkoppeling, of waar deze als sterkteregeling onvoldoende is, neemt het probleem der regeling verschil
lende vormen aan, al naar de aard van de detector. Plaat- en
roosterdetectoren, die spoedig overbelast kunnen worden, dienen
altijd door de sterkteregeling vooralgegaan te worden en eisen dus
steeds hoogfrequentsterkteregeling. Bij een diode
daarentegen, die practisch niet is over te belasten en de meeste
waarborgen biedt voor vervormingsvrijheid, wanneer er sterke
signalen aan toegevoerd worden, is hoogfrequentsterkteregeling
alleen nodig, wanneer gevaar bestaat voor overbelastingsverschijnselen in buizen, die aan de detector voorafgaan; om het signaal
op de diode altijd zo groot mogelijk te kunnen houden, is het
hierbij gewenst, een regeling achter de diode toe te passen, dus
laagfrequentsterkteregeling. Die kan dan ook het
best direct achter de diode plaats vinden, dus door een glijcontact
op de belastingweerstand (zie fig. 110 en 112). Zodra meer dan
één buis aan de diode voorafgaat, zal het gewenst zijn, zowel
hoog- als laagfrequentsterkteregeling toe te passen. Soms ook reeds
met één buis voor de diode.
Als hoogfrequentsterkteregeling kan men verschillende systemen
toepassen, waarvan wij de voornaamste hier noemen:
a. Een potentiometer, opgenomen tussen antenne en aarde,
met antenne-ingang van het toestel aan het glijcontact.
b. Een regeKveerstand parallel aan de antenne-koppelspoel. zo
dat men deze ten dele kan kortsluiten.
c. Een variabele seriecondensator in de antenne.
d. Een variabele inductieve koppeling tussen antenne en eerste
kring.
e. Inrichtingen om de steilheid der eerste versterkerbuis te
variëren en dus haar versterking te regelen.
De weerstandregelingen verhogen de demping en zijn alleen
daarom al niet bijzonder aan te bevelen. Een regelcondensator in
de antenne brengt altijd verstemming van de eerste kring te weeg.
Men heeft wel getracht, die te voorkomen door een differentiaalcondensator te gebruiken volgens fig. 124 en daarbij een conden-
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sator C aan te brengen, gelijk aan de antenne-capaciteit, maar ook
daarmede ontkomt men aan de verstemming toch niet geheel.
In de ene uiterste stand staat Ca in serie met Ci en is dus de capaciteit
CCo
0,0,
over de koppehvikkeling
. In de andere uiterste stand
2
♦

c + Co'

, O, + o

Als dus C = C en CA = Cs. zijn in de beide uiterste standen de toestanden
gelijk. Is de differentiaalcondensator echter half ingedraaid, dan is de capaciteit over de koppehvikkeling

ca + /2cx- +

V2C0C

C -f-

___________
CaCi

Ca + %Ci

. In de

tussenstanden is de capaciteit daardoor toch weer niet gelijk aan die in de eind
standen.

r

1

' 9.

;

Ca
De variabele inductieve kop
peling door een draaibare
antennekoppelspoel, is feitelijk
één
der oudst
toegepaste
^ c'
methoden, maar de moderne
spoelstellen zijn er niet voor
-L
ingericht en verstemming is c
ook hierbij het grote bezwaar.
~t~
Sterkteregeling door wijzi
ging der steilheid van de
eerste versterkerbuis is het____
eerst toegepast op schermFig. 124.
roosterbuizen met direct ver
hitte gloeidraadkathode, door de gloeistroom te regelen. Veel beter
is een steilheidsregeling door variatie der
negatieve roosterspanning, waarvoor echter, om een
gunstige regeling te verkrijgen, speciale buizen nodig zijn, die soms
selectoden worden genoemd, maar beter als varibuizen zijn
aan te duiden en in 1931 voor het eerst zijn verschenen.
Principieel zijn voor een effectieve sterkteregeling door steilheidsvariatie schermroosterbuizen, hetzij tetroden of penthoden
nodig en wat de laatsten betreft geen eindpenthoden, waarvan het
tweede rooster alleen als hulpanode is bestemd, maar schermroosterpenthoden (hfr. penthoden), waarbij de hulpanode tevens
een effectieve statische afscherming vormt. In de eerste plaats is
toch natuurlijk voor een groot regelbereik een buis met grote versterkingsfactor gewenst, maar verder komt het op de inwendige
afscherming vooral aan, die de plaatroostercapaciteit tot een zeer
kleine waarde reduceert. Anders blijft tussen rooster- en plaatkring
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de koppeling via die buiscapaciteit zo groot, dat zelfs bij geheel
gedoofde buis (steilheid nul) nog aanzienlijke spanningsoverdracht
zou plaats hebben. Met een goede regelbuis moet de regeling zo
ver kunnen gaan, dat de buis, inplaats van te versterken, een
effectieve verzwakking kan teweegbrengen.
Steilheidsverandering kan door variatie der negatieve roosterspanning slechts ontstaan in het gekromde deel ener buiskarakteristiek. Heeft men een buis met een groot, recht stuk anodestroom-karakteristiek, dan zal variatie der neg. rsp. in dat gebied
wel de plaatstroom verkleinen, maar de steilheid en dus de ver
sterking niet wijzigen;
dat zal pas beginnen,
waar cfe onderste bocht
van
de karakteristiek
aanvangt.
Voor een varibuis is
dus een karakteristiek
gewenst, die in het gehele
roosterspanningsgebied
krom verloopt. De wijze,
waarop dit constructief
wordt bereikt, is toege
licht in fig. 125, die de
drie roosters ener varipenthode laat zien. Hier
is a het als varirooster
uitgevoerde stuurrooster.
Fig. 125.
Men ziet, dat dit aan de
uiteinden nauw is gewikkeld en in het midden over kleine lengte
veel ruimer. Het nauwgewikkelde deel bezit (vergelijk fig. 85) door
die nauwe wikkeling een grote |i en door de grotere lengte een
aanmerkelijk deel van de S. Het ruimer gewikkelde deel vertegen
woordigt door de geringe lengte een kleine steilheid, en door deruime wikkeling een kleine j.i. Een groot deel van de anodestroom
ondervindt hierdoor grote invloed van de roosterspanningen, terwijl
een bepaald, kleiner deel zich aan die invloed meer onttrekt. Het
gevolg is, dat wanneer men, bij roosterspanning nul beginnende,
kleine negatieve roosterspanningen gaat aanleggen, de stroom eerst
snel afneemt, maar dat zeer grote roosterspanningen nodig zijn
om ook het laatste restje van de stroom te doen afnemen. Daar:
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door ontstaat een karakteristiek zoals fig. 126 laat zien, waar ge
stippeld ook de steilheidsverandering is ingetekend. De verminde
ring in versterking is bij een penthode evenredig met die steilheids* verandering, omdat de versterking SRu is.
Waar de varibuis aldus een buis moet zijn met gebogen karak
teristiek, neemt men bij voorbaat zekere vervormingen mede in
koop.
De vervorming van het hoogfrequente signaal bestaat in het
produceren van hoofd
zakelijk de 2de harmo
i .. rïïpppj,
nische der draaggolf_ Al
ij>QS 3
~T~ é.4iooUil <
frequentie, hetgeen op 5
5
zichzelf niet ernstig is te §« •>' '
|
I
i
T
"T
4
i
£ 'o
/ o
achten, omdat de plaat- < 03
kring ener hoogfrequenl- 2 01
KT
buis
een
afgestemde e °0\
2 £
X
r
kring zal wezen en, in |
Lpr.uj
verband met de nood- t; °0\
•Tj f-H
zakelijke selectiviteit van
>0
0
„ <0
30
20
NEGATIEVE ROOSTERSPANN1NG
de kring, de harmoniFig. 126.
schen daarin worden uitgezeefd. Storende ver
schijnselen in hoogfrequentbuizen, die wèl hinder kunnen geven bij
de ontvangst zijn:
a. modulatiebrom, die zich openbaart in het hoorbaar worden
van netgebrom als men op een zender afstemt, omdat een 50periodenspanning, die uit het lichtnet op het 1ste rooster komt,
door de kromme karakteristiek gemoduleerd raakt op de ontvangen
draaggolf.
b. modulatieverdieping, welke ontstaat, wanneer ten gevolge
van de kromme karakteristiek de versterking voor grote roosterwisselspanningen (modulatietoppen) groter is dan voor kleine;
c. modulatievervorming, die een met de modulatieverdieping
samenhangend verschijnsel is;
d. kruismodulatie; daaronder verstaat men, dat de modulatie
van een sterke storende zender gemoduleerd raakt op de draag
golf, die men wil ontvangen; een krachtige plaatselijke zender,
zoals vroeger de zakelijke omroep te Scheveningen, en te Hilver
sum de oude 301 meter zender, kon zelfs ver buiten afstemming,
op die wijze door tal van andere zenders heen hoorbaar blijven.
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Al deze kwalen doen zich bij een buis met rechte karakteristiek
eveneens voor, wanneer spanningen op het rooster komen, die het
rechte deel overschrijden. En aangezien bij zulk een buis de krom
ming der karakteristiek, als men eenmaal buiten het rechte deel
komt, scherp en sterk is, openbaren die kwalen zich dan'heel erg.
Een varibuis zal — als men dit bedenkt — een karakteristiek
moeten hebben, waarvan de kromming heel geleidelijk verloopt.
Het succes, dat men daarmee tegenover de 4 genoemde verschijn
selen kan bereiken, is niet voor alle vier gelijk. Modulatiebrom is
een gewoon modulatieverschijnsel, dat bij elke krommevorm der
gebogen karakteristiek optreedt. Het is niet volkomen te vermijden
en is evenredig met de grootte
^
der bromspanning, die op het
^
rooster kan doordringen. Hoe
a:
É
groter de steilheidsverandering der
'Ti
karakteristiek is over een bepaald
Ji
roosterspanningsgebied, des te
^
sterker doet het verschijnsel zich
tn
voor. Een zeer lange en geleide
lijk verlopende karakteristiek is
$—
daarom in elk geval gunstig om
R oosters paimincf
het verschijnsel zo zwak moge
Fig. 127.
lijk te houden.
Modulatieverdieping,
modulatievervorming en kruismodulatie zouden — hetgeen min of meer
verrassend mag worden genoemd — behalve bij een geheel rechte
karakteristiek, ook geheel wegvallen bij een kromme karakteristiek,
wanneer men die zo kon maken, dat de steilheid daarvan zich vol
komen evenredig met de roosterspanning wijzigde, dus wanneer de
steilheids verandering zich liet voorstellen door een rechte lijn als
in fig. 127.
Het is toch in die figuur duidelijk, dat in een door de rooster
spanning bepaald werkpunt w, een wisselspanning, die de rooster
spanning ter weerszijden van w varieert, naar de ene zijde in een
gebied reikt, waar de steilheid evenveel groter is als naar de andere
kant kleiner; de gemiddelde steilheid en versterking blijven dezelf
de, onafhankelijk van de grootte der wisselspanning. Wel ontstaat,
door de grotere steilheid naar rechts, een vervorming der hfr.
trilling, waardoor vooral de 2de harmonische daarvan ontstaat. Van
die vervorming hebben wij echter reeds betoogd, dat zij zonder
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uitwerking blijft. De constante gemiddelde steilheid en constante
versterking waarborgen echter, dat bij een gemoduleerd telefoniesignaal de verhoudingen tussen de sterktevariaties in het hoogfrequentsignaal (dus de modulatie) onveranderd blijven. Dan is
er geen modulatieverdieping en daarmee samenhangende vervor
ming.
Om te doen inzien, dat dan ook geen kruismodulatie zou optreden
dient deze nog iets nader te worden omschreven. Kruismodulatie
ontstaat, wanneer een sterke gemoduleerde draaggolf een andere
draaggolf stoort. Het gewone onderlinge modulatieverschijnsel, dat
bij elke kromme karakteristiek optreedt, doet alleen verschil- en
somfrequenties ontstaan, naast de oorspronkelijke frequenties.
Deze gewone modu/
latie-producten wore
den (evenals de har— A-----^ I
monischen) wel door
£
de volgende selectieve
dj I oo
kringen
uitgezeefd,
£_
cn
zodat wij ons daarover
<L>
C,
Tj
geen zorg behoeven te
O
-h
maken. Maar een in
F
I
cC
I
sterkte
wisselende
I
b
-L
(dus
gemoduleerde)
stoorgolf werkt tevens
ten opzichte van de te
a.
I --------l-l-lontvangen golf als een
C<
e.
*1
invloed, die voort
Hoost e hs parromcf
durend het werkpunt
Fig. 128.
op de karakteristiek
voor die te ontvangen
golf verschuift. Zij verschuift dat punt in hoogfrequent-rhythme
telkens evenveel naar rechts als naar links in fig. 127. Is nu de
steilheidskarakteristiek recht, dan blijft de gemiddelde versterking
toch dezelfde. Maar is zij niet recht, dan verandert de gemiddelde
versterking van het gewenste signaal. Zij verandert dan méér,
wanneer de stoorspanning sterker is (in de modulatietoppen van
de stoorgolf) en daardoor ontstaan in de gewenste golf sterkte
variaties in het rhythme der modulatie van de stoorgolf. Uit deze
verklaring volgt tevens, dat bij een buis met een steilheidskarak
teristiek volgens fig. 127 deze kruismodulatie niet zou ontstaan.
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Een voorstelling van een op bepaalde wijze geïdealiseerde karak
teristiek ener varibuis geeft ook fig. 128.
Daar is verondersteld, dat voor gelijke anodestroomveranderingen de steilheid van links naar rechts steeds in dezelfde verhouding
toeneemt. Een dergelijke exponentiële kromme heeft de
merkwaardige eigenschap, dat als men de stukken ab, bc, cd enz.
alle omrekent op gelijke roosterspanningsvariatie voor dezelfde
anodestroomverandering, de links in de figuur gestippelde krommen
worden verkregen, alle gelijk en gelijkvorming met ab. Daardoor
zou voor een zwak signaal, dat bij passende instelling van het
werkpunt met de neg. rsp. het bereik die! besloeg, de vervorming
niet groter of kleiner wezen dan voor een groot signaal, dat bij
andere instelling het bereik ajbi besloeg en dezelfde output in de
plaatketen zou geven. Bij ideale sterkteregeling (constante output
in de anodekring) zouden dus de vervormingen gelijk blijven.
Voor de kruismodulatie helpt dat echter feitelijk niet. Daar heeft
men toch te doen. met een storing van een zwak signaal door een
veel sterker signaal buiten afstemming. Hier zou de sterkteregeling
ingesteld moeten worden naar verhouding van het sterke signaal,
dat men niet wenste te ontvangen, om in een deel der karakte
ristiek te komen, waar het weinig kwaad zou doen, maar waar dc
versterking te klein zou wezen voor het zwakke signaal, dat men
wenste te horen.
Zelfs wanneer men dus zulke geïdealiseerde karakteristieken
practisch kon verwezenlijken, is er derhalve toch geen volledige
uitweg uit al de moeilijkheden. Maar de mogelijkheid ener sterkte
regeling op deze wijze — zij het dan met niet volledige oplossing
van alle bezwaren — is er, en het aangevoerde zal in elk geval
duidelijk hebben gemaakt, dat een geleidelijk verloop van de on
misbare kromming der karakteristiek gewenst is, hetgeen een
ver in het negatieve gebied uitlopende karakteristiek, dus een
karakteristiek „met lange staart” noodzakelijk maakt.
Wij komen nog terug op hetgeen met de werkelijk verwezenlijk
bare karakteristieken is te bereiken, maar zullen enige beschou
wingen over de practische schakelingen voor varibuizen laten
voorafgaan.
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REGELSPANNINGEN VOOR VARIBUIZEN
AUTOMATISCHE STERKTEREGELING
Ten aanzien van de toepassingen van varibuizen moet men
onderscheid maken tussen de toepassing in eenvoudige apparaten,
waar sterkteregeling in het hoogfrequentgedeelte met de hand
moet geschieden en die, waarbij automatische regeling wordt be
oogd met behulp van een bij de detectie verkregen regelgelijkspanning.
In het geval van
regeling met de hand
komt het gebruik van
een regelbare kathodeweerstand in aanmer
king. Enkel met een
variabele
kathode7"
2? 5c
weerstand kan men
Cf
echter een versterker*/
buis
nooit
geheel
dichtdrukken. De kah
thodeweerstand levert
_
_ , , ■
,
,
toch slechts negatieve
Fig. 129. De kathodeweerstanden moeten door de
.
,
.
gebruikelijke condensator ontkoppeld worden.
roos erspanning (post
tieve
kathodespanning) zo lang er stroom loopt door de weerstand. Werden plaaten schermstroom geheel afgeknepen, dan zou er geen kathodestroom meer zijn en dus geen spanning meer. Om de steilheid ener
varibuis tot nul of bijna nul terug te regelen met een kathodeweerstand, moet die weerstand ook nog door een andere
stroom dan plaat- en schermstroom worden doorlopen.
Men bereikt dit op de wijze, die in fig. 129 is aangegeven. De
kathodeweerstand bestaat uit een klein, vast gedeelte R en een
groter, variabel gedeelte R]f waarbij Rx mede is opgenomen in de
hoofd zakelijk door R2 en R3 gevormde potentiometerschakeling
voor de scherraspanning. De vaste weerstand R dient alleen om
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te zorgen, dat ook als het regelcontact op het punt a wordt gezet,
de roosterspanning toch de waarde van 2 a 3 volt behoudt, die bij
gebruik der buis voor maximale versterking nodig is. Men kan,
door het contact op Rlf naar b te verplaatsen, de versterking tot
nul terugregelen als de schermrooster-potentiometerstroom maar
groot genoeg is om aan Rx de vereiste spanningsval te verwekken,
die plaat- en schermstroom volledig onderdrukt.
Hierbij doet zich natuurlijk de omstandigheid voor, dat bij
nadering van de schermroosterstroom tot nul de scherm span
ning moet stijgen (verminderde spanningsval aan gedeelte R3
van de potentiometerschakeling). Het gevolg is, dat voor het dicht
drukken der buis meer spanning wordt vereist, dan indien de
schermspanning constant was gebleven.
Ofschoon dit eigenlijk niet zo heel belangrijk is, is vroeger veel
gerekend om aan de weerstanden waarden te geven, waardoor de
schermspanning in de eindstand toch weer de oorspronkelijke
waarde zou hebben. Daartoe moet, als
Et = totale psa spanning,
Vs = schermspanning,
Vp = neg. rsp. waarbij de buis is dichtgedrukt,
is = normale schermstroom met contact op a, de waarde
voor R1# R2 en R3 berekend worden uit:

r3

=

R2
Ri =

” r

!

ö *■

V,
■s

Vs
Et-V-Vs

V,
Et-V-Vs

r3
r3

Met de plaatstroom heeft men bij deze schakeling alleen rekening
te houden voor de eventuele berekening van R4 en R en deze be
rekeningen zijn onafhankelijk van bovenstaande. Ook als punt b
wordt geaard, blijft alles gelijk.
In een toestel met rooster- of plaatdetectie, dus met detectoren,
die bij wat grote sterkte overbelastingsvervorming vertonen, is
handsterkte-regeling in het hoogfrequentgedeelte een goede
methode om dit euvel te voorkomen.
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Het grootste belang ontleent de sterkteregeling met varibuizen
intussen aan de mogelijkheid om deze voor automatische sterkteregeling te gebruiken. Zoals in het hoofdstuk over detectie is be
sproken, ontstaat zowel bij rooster- als bij diode-detectie steeds
— aan het rooster in het ene geval en aan de diodeplaat in het
andere geval — een negatieve gelijkspanning, evenredig met de
sterkte der draaggolf van het toegevoerde signaal. In principe zijn
in beide gevallen deze negatieve spanningen bruikbaar als regelspanningen voor één of meer varibuizen. Aangezien deze echter
25 tot 50 volt nodig kunnen hebben om tot minimale versterking

fis
'c

©

t

*v*-4

//>

n-n-ruui
Fig. 130.
teruggeregeld te worden, en aan de detector minstens een signaal
van deze topwaarde nodig is om gelijkspanningen van diezelfde
grootte te laten ontstaan, ligt het voor de hand, dat een roosterdetector, die door signalen van meer dan 5 a 6 volt al wordt over
belast, niet op eenvoudige wijze door gebruik der spanning voor
automatische regeling, ertoe gebracht kan worden, zichzelf tegen
overbelasting te beschermen.
Met de diodedetector staat het anders. Die is practisch niet overbelastbaar, maar heeft daardoor ook geen zelfbescherming tegen
overbelasting nodig! Het doel voor de automatische sterkteregeling
dat overblijft, is de voorkoming van kruismodulatie, het zoveel
mogelijk constant houden van het signaal, dus sluieringscompensatie, en vermijding van hevige overbelasting in het laagfrequentgedeelte, wanneer men na afstemming op een zwakke zender
overgaat op een sterkere.
Voor het voorkomen van kruismodulatie en voor een effectieve
sluieringscompensatie, die vooral bij ontvangst van golflengten
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beneden 100 m een rol speelt, is het nodig, dat de beschikbare
hoogfrequentversterking zo groot is, dat bij ontvangst op normale
sterkte aan de diode een regelspanning wordt ontwikkeld, die de
versterking al aanzienlijk terugregelt, dus vooral de eerste hfr. buis
instelt in een punt der karakteristiek, waar de steilheid niet zeer
groot is, zodat ook bij wegzinking der draaggolf in de sluiering
en vermindering der regelspanning een flinke versterkingsreserve
aanwezig is.
In-de schakelingen der figuren 130 en 131 beschikt men aan de
punten a over de negatieve regelspanning, die men nodig heeft. Voor
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Fig. 131. In deze figuur moet nog een verbinding van de
2de draaicondensator met de aardlijn aangebracht worden.
het terugvoeren dier spanning naar het rooster van een vooraf
gaande hoogfrequentbuis moet rekening worden gehouden met de
inrichting van het spoelstel, waarmee het rooster der hfr. buis is
verbonden. In fig. 130, waar de draaicondensator aan aarde ligt,
maar de spoel van aarde kon worden losgemaakt, dient een grote,
verliesvrije condensator C voor het sluiten van de afstemkring. In
fig. 131, waar ook de spoel aan aarde ligt, moest een roostercondensator Cx worden aangebracht om de spanning aan het
rooster te kunnen toevoeren via een lekweerstand Rp,.
Nu moet in de eerste plaats gezorgd worden, dat de leiding voor
de automatische sterkte-regeling (de a.s.r.-leiding) alléén de gelijk
spanning terugvoert en niet de hoog- en laag frequente wisselspan
ningen, die mede aan de punten a voorkomen. Hiertoe bezigt men
filters, welker werking berust op wisselspanningsdeling tussen een
weerstand en condensator. In fig. 130 is R5 de hiertoe aangebrachte

*

''

I
HOOFDSTUK XXVII

255

weerstand, terwijl de condensator C, die hier tóch nodig is om de
afstemkring te sluiten, tevens als filtercondensator kan dienen. De
filterwerking, die beoogt, zo gering mogelijke wisselspanning aan
C in de afgestemde kring te doen ontstaan, is het best, naar mate
de weerstand van R groter is en ook de capaciteit van C groter (de
wisselstroomweerstand van C dus kleiner). Voor de hoge frequen
ties is zulk een filter al spoedig zeer effectief, omdat de wissel
stroomweerstand van C daarvoor zeer gering is. Alleen ter wille
van de laagste audiofrequenties is men daarom geneigd, R5 en C
zo groot mogelijk te maken.
Een grens doet zich practisch voor, omdat bij al te grote waarden
tijdens snelle s luie ring (sterkteverandering in de aankomende
draaggolf) de regeling niet voldoende de veranderende toestand
zou volgen. Men rekent daarom gewoonlijk, dat de tijdconstante
van het filter in seconden (R5 in M Q X C in pF) niet veel meer
dan 0.1 sec. mag bedragen. Daarbij moet R5, die ten opzichte van
R4 een parallelweg naar aarde vormt voor wisselspanningen, liefst
enige malen groter zijn dan R4 om vervorming van diepe modulatiepassages te voorkomen. Bij een normale waarde van 0.5 M Q voor
R4 past dus in fig. 130 een R5 van 1 a 2 M Q, met een C van 0.1
of 0.05 pF.
In fig. 131, waar een iets andere detectieschakeling is getekend,
waarbij de detector aan een reeds geaarde kring is verbonden en
de belastingweerstand R4 daarom anders moest worden aange
bracht, hetgeen echter principieel geen verandering brengt, zou
desnoods R5 direct met het rooster verbonden kunnen zijn, zodat
de roostercondensator Cx tevens als filtercondensator dienst moest
doen. In de regel wordt er echter de voorkeur aan gegeven, R5
en C aan te brengen, zoals de figuur laat zien en bovendien nog
Rg aan te brengen. Deze RG moet ook weer groot wezen om te
grote demping van de kring te vermijden, want voor hoogfrequentie
is Rg via C feitelijk direct parallel aan de kring geschakeld. Zo
vormen R5 met C en RG met Cx te zamen een dubbel filter. De
tijdconstante daarvan ligt tussen (R5 + RG) (Cx + C) en
(R5 + R6) Cj in.
Wat de spanningsinstelling voor de hoogfrequentbuis betreft,
merke men nu op, dat R4 + R2 + R3 daarvoor weer een spanningsdeler vormen, die de schermroosterspanning en de vaste neg.
roosterspanning bij afwezigheid ener draaggolf levert.
Rj wordt behalve door plaat + schermstroom ook door de
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spanningsdelerstroom doorlopen en kan dus een kleine waarde
bezitten. Het via RG, R5 en R4 met aarde verbonden rooster blijft
ook in rust negatief. Hier moet er rekening mee gehouden worden,
dat Rg + R5 -f- R4 niet groter mogen zijn dan 2.5 M Q, de waarde,
die voor een varibuis normaal als roosterweerstand toelaatbaar is
te achten.
Wanneer Rj alléén door plaat -j- schermstroom werd doorlopen,
zou toenemende a.s.r.-spanning tegengewerkt worden door de
vermindering van spanningsval aan Rt zodra plaat- en scherm
stroom gaan afnemen. Om die tegenwerking zo klein mogelijk te
houden en ook de tegenwerkende stijging der schermspanning bij
afneming van de schermstroom zo veel mogelijk onschadelijk te
maken, moeten R2 en R3 niet te groot genomen worden en moet de
spanningsdelerstroom enige malen groter zijn dan de schermstroom.
Bedraagt deze laatste 2.5 mA, dan is feitelijk wel 10 mA potentiometerstroom gewenst, hetgeen bij een totale spanning van 250 volt
betekent, dat Ri + R2 +
niet meer dan 25.000 ohm zouden
moeten zijn.
Overigens zal men in een later hoofdstuk zien, dat voor de
nieuwste varibuizen het streven naar constant houden der scherm
spanning juist is verlaten.
Van een absoluut gelijk houden van de weergavesterkte
met een regelspanning, die van de detector naar een hfr buis wordt
teruggevoerd, kan natuurlijk geen sprake zijn, aangezien de aan
de detector toegevoerde spanning altijd groter moet worden voor
dat deze meer regelspanning kan geven.
Om de regelspanning van 1 op 20 volt te brengen, moet het
signaal aan de detector ook eerst 20-voudig toenemen. Indien de
regelspanning echter reeds 20 volt bedraagt, is voor een toeneming
met nog eens 20 volt slechts verdubbeling van het signaal aan de
detector nodig, hetgeen voor ons oor niet zo heel opvallend is.
Hierin ligc een argument om de automatische regeling niet direct
al bij de zwakste signalen in werking te laten treden, maar z.g.
„vertraagde" sterkteregeling toe te passen, op een
niveau, waar het hoogfrequentsignaal boven een bepaalde spanning
uitkomt.
Het principe ener veelvuldig toegepaste schakeling voor ver
traagde automatische sterkteregeling is aangegeven in fig. 132.
Hier moet men over twee dioden of al dan niet bij een versterker-
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buis ingebouwde duodiode beschikken, opdat men de signaaldetectie en regelspanningsdetectie kan scheiden en aan de regelspanningsdiode een voorspanning geven, die de „vertraging" be
paalt.
In fig. 132 is dt de signaaldiode, welker belastingweerstand
wordt gevormd door een vast stuk Rj en een regelbaar stuk R
IOO

l

^ A

rdj

W

0.01

7?S-

►

25-

%
-i- o./

<2SA

fl 7^r
. ~r
e

T

7*7
n_n_n_o.

o,7

*<9

j~L_n_n_n
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direct met kathode verbonden, zodat di ongehinderd .werkt, zonder
voorspanning ten opzichte van kathode; het vaste deel Rx bij de
belastingweerstand is toegevoegd omdat men de volledige audiospanning nooit nodig zal hebben en Rx nog enige uitfiltering van
hfr. spanning kan geven.
De a.s.r.-diode d2 is via het koppelcondensatortje C ook met de
diode-koppelwikkeling verbonden; de uit R5 en R6 bestaande be
lastingweerstand dezer diode is echter volgens de alternatieve
schakeling van fig. H2 aangebracht en bovendien hier naar aarde
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gevoerd, waardoor d2 ten opzichte van de kathode door middel van
de kathodeweerstand R4 dezelfde negatieve voorspanning krijgt
als via de lekweerstand R3 aan het rooster van het triodegedeelte
wordt aangelegd. Diode d2 kan nu geen gelijkrichting geven, voor
dat het signaal met de positieve toppen boven de negatieve voor
spanning uitkomt.
In verdere bijzonderheden over
j} 70 vertraagde en eventueel versterk
G - O AroeitspurM fjr!/,, Uj
mA te regelspanning treden wij hier
t>- *
" • IWI'J
niet; die zijn vooral van belang
*fm
Vj * Per
bij ontwerpen van moderne
superheterodynetoestellen *). Wel
willen we er nog op wijzen, dat
i/J
7 5 met het toevoeren van regelspan
ning aan twee versterkerbuizen in
s Ü
:J/u
opeenvolgende trappen de geluid
%
sterkte in verhouding tot het ster
ker wordende signaal minder
snel kan doen toenemen, aange
zien dan met een kleinere regel
spanning al een grotere vermin
V1 1b n 12 10 d 6 4 20
dering in versterking wordt be
Fig. 133.
reikt. Maar om dan kruismodula
tie, die vooral in de eerst!
buis kan optreden als voor een sterk signaal de regelspanning
maar klein blijft, te voorkomen, kan het van belang wezen, aan
de tweede buis toch maar een deel van de regelspanning toe te
voeren. Fig. 132 laat zien, hoe men door een aftakking op de
belastingweerstand R5R6 aan leiding I een kleinere spanning krijgt
dan aan II.
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Een poging om ook met kleine regelspanningen een varibuis zo
in te stellen, dat deze geringere gevaren voor kruismodulatie op
levert en tevens in versterking meer terugregelt, is doof de
fabrikanten gedaan met de vervaardiging der varihexode (oud
E 449 — wel te onderscheiden van de terecht geheel buiten ge1) Over de mogelijke vervorming als gevolg van vertraagde sterkteregeling en
de voorkoming daarvan door de Philips drie-dioden-schakeling zie men „Het
Superheterodyne-boek” van dezelfde schrijver.
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bruik gestelde „meng”-hexode E 448 — en Telefunken RENS
1234; nieuwer type AH 1 en remroosterhexode EH 2).
Het eerste, dichtst bij de kathode gelegen stuurrooster dezer
buizen (fig. 134) is als normaal varirooster uitgevoerd; g2 is een
schermrooster, g3 een tweede regelspanningsrooster (maar niet als
varirooster uitgevoerd), g4 weer een schermrooster, terwijl alleen

V
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Fig. 134. Varihcxode als hoogfrequentbuis met regelbare versterking.
de EH2 ook nog een inwendig met de kathode verbonden remrooster g5 bevat1).
De bijzondere eigenschappen van zulk een buis zijn uit fig. 133
na te gaan. Als men de voorspanning V3 van het tweede regelrooster g3 op velschillende waarden instelt, neemt de stuurroosterplaatstroomkarakteristiek de verschillende, door de getrokken
lijnen in de figuur aangegeven vormen aan. Als men dus gelijktijdig
regelspanning op beide roosters brengt, komen de werkpunten
telkens op een andere karakteristiek te liggen, waarvan het verloop
steeds vlakker is dan het verloop der oorspronkelijke varikarak-

*

*) Wegens het bezit van 5 roosters wordt de EH2 als heptode aangeduid;
het is echter een heel ander buis dan de voor mengbuizen in supers bestemde heptoden of pentagrids; het gebruik der door ons hier voorgestelde benaming remroosterhexode zou verwarring in dit opzicht kunnen voorkomen.
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teristiek. Hierdoor neemt de versterking sneller af, maar tevens
correspondeert met een bepaalde regelspanning telkens een werk
punt, waarin voor een bepaalde signaalsterkte de vervorming ge
ringer is, dan bij de gewone varikarakteristiek.
Voor toestellen met niet zeer grote versterkingsreserve, waarbij
men geen al te hoge vertragingsspanning kan toepassen, verdient
dus het gebruik van varihexoden als hoogfrequentversterkers soms
wel aanbeveling. Bij de oudere typen mocht men op rooster g3
slechts de helft der regelspanning brengen, die op gt werd toe
gepast. AH1 en EH2 kunnen naar eigen inzicht met gelijke regelspanningen op beide roosters óf met kleine op g3 worden gebruikt.
Fig. 134 geeft een schema voor een varihexode als hfr. buis, die
in de sterkteregeling volgens fig. 132 kan worden opgenomen. De
voedingsweerstanden R1( R2, R3 doen hier dezelfde dienst als bij
een penthode in fig. 131. Voor een EH2, met anodesp. 250 V,
schermspanning (voor de onderling verbonden schermroosters)
100 V, schermstroom 2.5 mA, bij 3 V neg. rsp., vindt men bijv.
Rx = 200 Q. Ro = 12.500 Q, R3 = 15.000 Q.
Op te merken valt nog, dat in fig. 132, als deze met fig. 134
wordt verbonden, wel d2 negatieve voorspanning heeft tegenover
de eigen kathode, maar dat dit geen invloed heeft op de voor
spanning der beide hexode-roosters in fig. 134, die tegenover hun
eigen kathode alleen voorspanning krijgen van Rt in fig. 134.

i
.

<*■

1

■fr

:

*

HOOFDSTUK XXVIII
METINGSRESULTATEN BIJ VARIBUIZEN BETREFFENDE
KRUISMODULATIE, MODULATIEBROM ENZ.
Kruismodulatie, modulatieverdieping en modulatievervorming
blijken in hoofdzaak samen te hangen (evenredig te zijn) met het
percentage 3de harmonische, dat in een bepaald werkpunt der buis
optreedt. Verder nemen zij toe met het kwadraat der roosterwisselspanning. Zij staan dus in een vaste verhouding tot elkaar.
Wanneer de karakteristiek ener varibuis werkelijk overeen
kwam met fig. 128, zou de roosterwisselspanning, waarbij de ge
noemde vervormingen een beperkte grootte aannemen, steeds
groter worden, naarmate men het werkpunt naar een minder steil
deel der karakteristiek verlegde, dus naarmate men de versterking
verkleinde, of bij automatische regeling naar mate de aankomende
signaalsterkte groter was.
Hoe de werkelijkheid in dit opzicht is, kan men voor een aantal
buizen zien uit fig. 135. Daar is voor elk punt der karakteristiek
gemeten, welke roosterwisselspanning kon worden aangelegd
totdat het percentage 3de harmonische d3 tot 0.5% .steeg, waarbij
de corresponderende grootheden zijn:
percentage 3e harmonische d3 = 0.5%.
,,
modulatieverdieping M = 3%.
„
modulatievervorming D = 2.25 m %.
(hierbij is m de modulatiediepte)
,,
kruismodulatie K = 6%.
Men ziet in deze figuur geheel beneden de krommen voor drie
niet-varibuizen, n.1. E 442, E 446 en E 462, waarbij blijkt, dat voor
deze de toelaatbare roosterwisselspanning bij verminderde steilheid
snel afneemt tot heel kleine waarden, zodat men daaruit mag
afleiden, dat die gewone buizen als regelbuizen volkomen onge
schikt zijn.
Bij de E 445, E 447, E 449 en E 455 vertoont zich het verschijnsel,
dat kenmerkend is voor alle varibuizen, n.1. dat bij maximale steil
heid (grootste versterking) de toelaatbare wisselspanning in de
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buurt van 1 volt ligt, daarna eerst snel daalt, om vanaf 200 a 300
pA/V tot ongeveer 10 pA/V de stijging te vertonen, overeen
komende met een min of meer geïdealiseerde karakteristiek, maar
voor nog kleinere steilheden weer te dalen.
De sterkste signalen, die in het gunstigste punt der karakteristiek
verwerkt kunnen worden zonder overschrijding der hier — enigs
zins willekeurig — aangenomen vervormingsgrens, liggen in de
buurt van 2,5 volt. Bij deze vervormingsgrens treedt, zoals vermeld.
'Vett

/.5

'fi
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Fig. 135. Maximale roosterwisselspanning Veff voor verschillende buizen bij
. terugregeling der steilheid, wanneer men hoogstens 0.5 % 3de harmonische
en daarmee corresponderende vervormingen wil toelaten.
In de legenda rechts boven in de figuur moet voor de E -147 de aanduiding
. in een streep-kruis-lijn veranderd worden.
6% kruismodulatie op en men moet in aanmerking nemen, dat dit
percentage al zeer hinderlijk kan zijn. Daarmee wordt toch bedoeld,
dat bij gelijke modulatiediepte van gestoorde en storende zender
de sterkte der storing 6% gaat bedragen van de sterkte van het
geluid, dat men wenst te ontvangen. Zwakke passages van de
gewenste zender worden dan door sterke modulatiepassages van
de stoorder al veel erger gehinderd.
Wezenlijk nut kan men van de omstandigheid, dat in het gun
stigste punt der karakteristiek een stoorsignaal van 2,5 volt nog
draaglijk zou wezen, alleen trekken, wanneer de buis bij aanwezig
heid van een zo sterk stoorsignaal ook werkelijk tot in het gunstigste
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punt teruggeregeld zou zijn. Ingeval ener met de hand geregelde
hoogfrequentsterkteregeling kan men met behulp der negatieve
roosterspanning steeds, als het nodig is, die terugregeling tot stand
brengen. Bij automatische sterkteregeling evenwel, is de mate van
terugregeling afhankelijk van de sterkte van het gewenste
signaal; daarbij is het dus lang niet zeker, dat het gewenste signaal
de buis ook werkelijk in het gunstigste punt helpt instellen.
Een nog duidelijker beeld van een en ander geeft fig. 136, waar
Wf
3,2
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20
1,6
♦

1.2
0.8
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10

100

1000 S inyA/V
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Fig. 136. Regel- en vervormingskarakteristieken van een AF 3 met drie verschil
lende schermspanningen van 100, 85 en 60 V.

vervormingskarakteristieken van een AF3 zijn afgebeeld, zoals die
verlopen bij verschillende waarden der schermspanning, met aan
tekening bij de krommen van de negatieve roosterspanningen, die
nodig zijn om met de instelling der buis het betreffende punt der
karakteristiek te bereiken. Men ziet dan allereerst, hoe een lagere
schermspanning een snellere terugregeling der steilheid doet be
reiken met kleinere roosterspanningen, maar tevens, dat dan ook
minder sterke stoorsignalen worden verdragen. Verder komt in
deze figuur scherp uit, dat de karakteristiek bij nog kleine nega
tieve roosterspanningen een diepe ,,zak” vertoont, zodat het zaak
is, bij een toestel met a.s.r. ernaar te streven om reeds bij ontvangst
van zwakke signalen grotere regelspanning te verkrijgen, die de
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steilheid verder terugregelt tot in een gunstiger punt der karak
teristiek, dus „voorbij de zak”.
In het algemeen zal men maar goed doen, ernaar te streven, dat
althans op het rooster der eerste hoogfrequentbuis nooit een signaal
van meer dan 1 volt van een storende zender kan komen. In normale
gevallen zal ook een enkele, niet al te slechte kring vóór de eerste
buis dit wel reeds voorkomen. Anders moet men öf twee met elkaar
gekoppelde afgestemde kringen aan d§ eerste buis laten vooraf-

>

Veff
0.32
028
0.24
020

v*
0.12
0,08

v
0J04
10

100

1000

S in jjA/Z 10000

Fig. 137. De krommen geven voor de AF3 bij drie verschillende schermspanningen aan, welke de grootte der bromspanningen is, die 4 % modulatiebrom zullen
veroorzaken, wanneer men door aanleggen van verschillende neg. roosterspan- ningen de steilheid (versterking) verandert.
gaan, öf — waar het een storing door één enkele, zeer sterke
plaatselijke zender betreft — een z.g. zeefkring voor die ene
frequentie in de antenne opnemen.
Tot de in hoofdstuk XXVI genoemde storende verschijnselen,
die zich bij hoogfrequentversterkerbuizen met gebogen karakteristiek
— dus bij varibuizen — moeten voordoen, behoorde ook modulatie
brom. Het optreden daarvan hangt op soortgelijke wijze samen
met de negatieve roosterspanning als de kruismodulatie, maar nu
niet evenredig met de sterkte van de 3de harmonische, doch van de
2de harmonische.
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Men moet in het oog houden, dat indien de karakteristiek der
hoogfrequentbuis recht was, bromspanningen op het rooster evenmin als andere laag frequente spanningen in het overige toestel
zouden doordringen. In de plaatketen zouden wel wisselstromen ontstaan in die lage frequenties; de afgestemde kring,
die het koppel-element in de plaatketen met de volgende buis
vormt, heeft voor die frequenties echter een zo lage impedantie,
dat genoemde stromen geen spanning van enige betekenis aan
het koppel-element zouden veroorzaken. Brom op het rooster ener
hoogfrequentbuis kan slechts verder doordringen, indien die brom
de hoog frequente trilling van een aankomend signaal kan
moduleren en dat heeft plaats wanneer in de buis gelijkrichting optreedt, waarvoor het ontstaan der 2de harmonische een
maatstaf is. De modulatiebrom is in eerste benadering niet afhan
kelijk van de sterkte van het hoogfrequentsignaal, maar direct
evenredig met de sterkte der stoorspanning zelf. Wanneer 1%
2de harmonische optreedt voor een roosterwisselspanning van be
paalde grootte, zal een bromspanning ter grootte van die rooster
wisselspanning een hoogfrequentsignaal met 4% brom moduleren.
Zo is in fig. 137 voor een AF 3 aangegeven, welke bromspannin
gen Veff, die tussen kathode en rooster der hfr. buis optreden, bij
verschillende instellingen een modulatiebrom van 4% zullen ver
oorzaken.
Men ziet ook hier, dat met lagere schermspanning, dus sneller
regelende buis, gelijke vervorming reeds door kleinere bromspan
ningen wordt veroorzaakt1). De kleinheid der bromspanningen,
die aldus reeds 4% brom in het signaal kunnen moduleren, waar
schuwt de toestelbouwer om vooral te zorgen, dat de roosters van
hoogfrequentbuizen zo weinig mogelijk brom uit gloeistroomleidingen enz. kunnen oppikken.

i) Over de berekeningen, waarop al deze gegevens berusten, zie men Radio
Nieuws van Maart 1934.
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VARIBUIZEN
MET „GLIJDENDE” SCHERMROOSTERSPANNING
In de schema’s met varibuizen, die in hoofdstuk XXVII zijn
besproken, werd de schermspanning ontleend aan spanningsdelerschakelingen. Ten koste van een vrij groot stroomverbruik bereikt
men daarmede een grotere constantheid der schermspanning dan
met voeding over een serieweerstand. Legt men het schermrooster
ener varibuis via een serieweerstand aan de voedingsspanning, dan
zal bij toenemende negatieve roosterspanning de schermstroom
afnemen, de spanningsval aan de weerstand verminderen en dus
de schermspanning s t ij g e n. Hierdoor wordt de verhoging der
neg. rsp. tegengewerkt en het gevolg is, dat men een grotere neg.
rsp. nodig heeft om de buis tot een kleinere steilheid terug te
regelen.
Staat dus een maximale regeling met beperkte regelspanningen
als eerste eis op de voorgrond, dan is de spanningsdelervoeding
gewenst en de oudere varibuizen zijn, wat hun vervormingskarakteristiek betreft, ook voor zo constant mogelijke schermspanningen
geconstrueerd.
Er is echter een nieuwe categorie van varibuizen verschenen,
waartoe de EF9, EBF2, EF22 en EFM1 behoren, die juist speciaal
gemaakt zijn voor z.g. „g 1 ij d e n d e” s c h e r m rooster
spanning. Daarmede wordt bedoeld, dat die spanning niet
door potentiometervoeding constant wordt gehouden, maar dat
men inderdaad voeding via een eenvoudige serieweerstand moet
toepassen, zodat dan ook bij verhoging der neg. rsp., de scherm
spanning stijgt.
Een bepaalde voorkeur voor voeding van het schermrooster via
een serieweerstand werd tot dusver alleen vermeld bij schermroosterbuizen, die als roosterdetector moesten werken, omdat het
oplopen der schermspanning bij sterke signalen hier minder spoedig
detectoroverbelasting doet optreden.
Bij varibuizen wordt, zoals wij opmerkten, door verhoging van
de schermspanning het sterkteregelingseffect van een toenemende
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neg. rsp. tegengewerkt. Bij de AF3 zagen wij hoe dat effect ge
bruikt kan worden om de buis sneller (door lagere schermspanning)
of minder snel (door hogere schermspanning) te doen regelen.
Maakt men — zoals bij de nieuwe buizen — door voeding via
een serieweerstand, de schermspanning afhankelijk van de regelspanning, dan regelt de buis dus eveneens minder snel. Uit de
afgedrukte karakteristieken van de AF3 is echter tevens te zien,
dat de vervormingsgevolgen van de kromme karakteristiek, die on
vermijdelijk bij een varibuis worden aangetroffen en waarbij kruis
modulatie en modulatiebrom het meest op de voorgrond treden,
ergere afmetingen aannemen, naar mate men door verlaging van
de 'schermspanning de regeling sneller maakt. Eén der voordelen,
die men met verminderd snelle regeling kan kopen, is dus ver
minderde vervorming.
Dat zou intussen nog geen reden behoeven te zijn geweest om
tot een „glijdende” schermspanning te komen, want de verlang
zaamde regeling met geringe vervorming bereikt men ook met een
hogere vaste schermspanning.
Juist daartegen bestaat evenwel een groot bezwaar: hoge scherm
spanning ener varibuis in de toestand, waarbij nog geen grote
regelspanning aanwezig is, brengt grote scherm- en plaatstromen
mede. De AF3 en EF5 nemen bijv. 10.6 mA en de aard der karak
teristiek brengt mede, dat dit verbruik in niet-geregelde toestand
nog groter zou moeten worden als men de werking en vooral de
maximale steilheid van 1.7 mA per volt nog wilde verbeteren.
Nu is men erin geslaagd, bij de EF9 bijv. de steilheid in het
werkpunt voor grootste versterking op 2,2 mA per volt te brengen
bij een totaal verbruik aan plaat- en schermstroom van 7,7 mA,
terwijl de karakteristiek voor grote regelspanningen eerder nog is
verbeterd, wat de vervorming betreft.
Hiervoor is een andere constructie toegepast, speciaal van het
varirooster, dan in oudere varibuizen. Men zal zich herinneren,
dat een varirooster bestond uit een aantal fijn gewikkelde windingen
met een klein gedeelte, dat wijder is gewikkeld. Het deel van de
anodestroom, dat door het nauw gewikkelde roostergedeelte gaat,
neemt snel af als het rooster meer negatief wordt. Het deel van de
anodestroom, dat door het wijder gewikkelde roostergedeelte pas
seert, vermindert pas aanzienlijk bij veel hogere neg. rsp.; daar
door ontstaat de karakteristiek met „lange staart”. Als men nu
het wijder gewikkelde deel kleiner maakt, maar bij toenemende
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neg. rsp. de schermspanning groter laat worden, zal de staartlengte even groot kunnen blijven, maar de ruststroom, als er geen
regelspanning is, wordt kleiner en het gemiddeld nauwere rooster
heeft op die stroom meer invloed in het werkpunt in niet-geregelde
toestand, zodat de maximale steilheid groter wordt.
Daarmede is het beginsel van de EF9, en van de buizen met
„glijdende” schermspanning, vrijwel volledig verklaard. Volgens
de oude constructie waren steilere regelbuizen, zoals de AF2 bij
niet zeer grote plaat- en schermstroom, alleen mogelijk wanneer
zij tevens sneller regelend waren, dus een karakteristiek met minder
lange staart hadden, die reeds voor kleine stoorspanningen meer
vervorming leverde. Bij de nieuwe constructie verkrijgt men door
stijgende schermspanning bij het toenemen der neg. rsp. een ver
lenging van de staart, ofschoon de karakteristiek bij kleinere anodestroom steiler begint.
De EF9 is hoofdzakelijk bedoeld, als middenfrequentversterker
in supers, die in de automatische sterkteregeling wordt opgenomen.
Het is echter ook een uitstekende hoogfrequentbuis op korte golven.
Voor 20 m golflengte is de ingangsimpedantie nog 0.11 MQ, voor
5.2 m 7000 ohm, wanneer gewerkt wordt met 250 V plaatspanning en bij ongeveer 2.5 V neg. rsp. wordt ingesteld op 6 mA
plaatstroom, waarvoor een serieweerstand vóór het schermrooster
nodig is, die de schermspanning op 90 a 100 V brengt; daarvoor
is een kathodeweerstand van 325 ohm nodig en een schermroosterweerstand van 90.000 ohm aan 250 V. Bij een voedingsspanning
van 200 V wordt de schermweerstand 60.000 ohm. De gloeidraad
neemt 6.3 V, 0.2 A.
De buis kan tot 1/soo harer normale steilheid teruggeregeld
worden (49 V regelspanning) en dan een signaal van 1 V nog
zonder hinderlijke vervorming opnemen.
Het schermrooster moet wèl steeds met een grote condensator
(0.1 pF) aan aarde of aan kathode worden gelegd om te voor
komen, dat de schermspanning ook onder invloed der signaalspanningen op het rooster zou gaan variëren.
Grote overeenkomst met de EF9 vertoont de EBF2, die een
varipenthode is met twee ingebouwde dioden. Aangezien elk dier
dioden ook een deel der gemeenschappelijke kathode gebruikt, is
de steilheid van het penthode-gedeelte der EBF2 evenwel kleiner
dan van de EF9, n.1. 1.8 mA per V, terwijl bij 2 V neg. rsp. en

3

* (-

ï

ï

c-

v

i

i

•

-

't
■

HOOFDSTUK XXIX

269

250 V plaatspanning, met schermrooster verbonden via 95.000 ohm,
de plaatstroom 5 mA en de schermstroom 1.6 mA bedraagt. De
kathodeweerstand kan 300 ohm zijn. Terugregeling is zonder hin
derlijke vervorming mogelijk tot 1/100 van de max. steilheid. Daar
voor is 38 V neg. rsp. nodig.
**
Een geheel afzonderlijk geval met nieuwe problemen op het
gebied der constructie van varibuizen vormt de voor laagfrequentversterking bestemde EFMl, waarin men bovendien de complicatie
aantreft van de samenbouw met een toveroog-indicator.
Wij zullen hier echter uitsluitend het varipenthode-gedeelte van
deze buis beschouwen.
Een belangrijk verschil tussen het gebruik ener penthode voor
hoogfrequentversterking en een voor laagfrequentversterking is
hierin gelegen, dat in de plaatkring ener hoogfrequentpenthode
een afgestemde kring wordt opgenomen, die geen noemenswaar
dige gelijkstroomweerstand bezit, zodat de plaat de volle voedings
spanning ontvangt en de plaatstroom een aanmerkelijke waarde
kan aannemen, terwijl een penthode voor laagfrequentversterking
in tussentrappen feitelijk niet anders is te gebruiken dan met weerstandkoppeling, waarbij de anodestroom verkleind wordt, wanneer
men ter bereiking ener aanmerkelijke versterking hoge waarden
van koppelweerstanden gaat toepassen.
Nu volgt uit de vereiste vorm voor de karakteristiek ener
normale varibuis, dat de plaatstroom in niet-geregelde toestand
een tamelijk grote waarde moet bezitten, hetgeen in strijd komt
met het gebruik van een grote koppelweerstand in de plaatkring.
Overigens zijn voor laagfrequentversterking de eisen, die aan de
vorm der karakteristiek gesteld moeten worden, andere dan voor
hoogfrequentversterking. Zoals vroeger werd uiteengezet, is bij
hoogfrequentbuizen op zichzelf het produceren van de 2de harmoni
sche niet ernstig, terwijl de 3de harmonische moet worden be
perkt, omdat deze kruismodulatie doet ontstaan. In een laagfrequenttrap daarentegen is het percentage 2de harmonische wel
degelijk de voornaamste maatstaf voor optredende vervorming.
Door de ontwerpers der EFMl werd er naar gestreefd, de pen
thode zo te construeren, dat zij bij elke instelling der neg. rsp.
gelijke uitgangswisselspanning kan geven met gelijke, gering
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blijvende vervorming. Dat bleek hier bij juiste constructie van het
schermrooster mogelijk, door ook voor de laagfrequentbuis het
principe der „glijdende” schermspanning toe te passen. Hierbij
blijft de in rustinstelling betrekkelijk kleine anodestroom vrijwel
constant over het gehele regelgebied, afnemend van 0.8 mA bij
— 2 V roosterspanning tot 0.5 mA bij — 20 V, terwijl toch de
steilheid intussen van ongeveer 0.6 mA per volt vermindert tot in
de buurt van 0.1 mA.
Bij een voedingsspanning van 250 V is de buis erop gemaakt
om te werken met 130.000 ohm anodeweerstand en 350.000 ohm
schermweerstand, in welk geval de versterking van de trap bij
verandering der neg. rsp. van — 2 tot — 20 V afneemt van 60voudig tot ongeveer 13-voudig, dus in een verhouding 4J/2 : 1. De
kathode-weerstand moet hierbij 980 ohm zijn.
Men ziet, dat de regeling der versterking slechts over een veel
kleiner gebied mogelijk is dan bij hoogfrequent-varibuizen met hun
tot 500 : 1 lopende verhoudingen. Daarbij moet men bedenken,
dat de automatische laagfrequentsterkteregeling altijd maar een
aanvullende functie heeft, om de ongelijkheden in signaalsterkte,
die na de hoogfrequentregeling noodzakelijk overblijven, nog zoveel
mogelijk weg te nemen.
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HOOFDSTUK XXX
GEKOPPELDE KRINGEN EN BANDFILTERS
Wij hebben gezien, dat als beveiliging tegen storingsvormen als
kruismodulatie eigenlijk de selectiviteit van een toestel vóór de
eerste buis beslissend is. Het kan dus zijn, dat een enkelvoudige,
met de antenne gekoppelde kring vóór de eerste buis eigenlijk
onvoldoende blijkt. Men zou dan verbetering kunnen verkrijgen door
niet het rooster der eerste buis direct te verbinden aan de met de
antenne gekoppelde kring, maar aan de eerste buis een afzonder
lijke afgestemde roosterkring te geven en die los inductief te kop
pelen met de afgestemde kring, die met de antenne is gekoppeld.
In het algemeen bestaan evenwel kwaliteitsbezwaren voor
telefonie-ontvangst tegen het verhogen der selectiviteit door maar
steeds méér enkelvoudige afgestemde kringen in het toestel aan te
brengen. Hetgeen wij van een telefoniezender moeten ontvangen,
hebben wij leren kennen als een gemoduleerde draaggolf, samen
gesteld uit de draaggolffrequentie plus zij ban den, die zich ter
weerszijden van de draaggolf in frequentie zo ver uitstrekken als
de toonhoogte der modulatie meebrengt. Wij hebben dus bijv. niet
enkel een draaggolf van 300 kHz te ontvangen, maar als deze met
tonen tot 5000 hertz is gemoduleerd, moeten wij een gehele
frequentieband van 295 tot 305 kHz doorlaten in het hoogfrequentgedeelte van het toestel.
Hoe beter nu de kringen zijn, dus hoe hoger hun selectiviteit,
des te minder komt daarvan terecht. De afstemkrommen van goede
kringen zijn scherp gepiekt en goede hoogfrequentkringen laten
van de uiterste zijbandfrequenties al weinig meer door. Twee
kringen in achtereenvolgende trappen maken de verzwakking der
uiterste zijbandfrequenties, die bij de detectie de hoge tonen der
telefonie vertegenwoordigen, nog erger en hoe meer kringen men
aldus — al dan niet met versterkerbuizen ertussen — toepast, des te
groter tekort aan hoge tonen zal er ontstaan in het geluid, dat uit
eindelijk wordt geproduceerd.
Zoals wij in hoofdstuk XII de selectiviteit van een enkele kring hebben geken
merkt door de selectiviteitsfactor S, waaruit dan weer de bandbreedte 2fv voor
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verschillende waarden van S werd afgeleid, kunnen we dit ook doen voor 2 of
meer afgestemde en door buizen gescheiden — daardoor niet met elkaar gekop
pelde kringen. Voor n gelijke kringen, elk met selectiviteitsfactor S, wordt de
totale selectiviteitsfator Sn dan = Sn.
Hieruit volgt:

i

;

V

f
i

:

sn = sn
B = 2fv =

*
^I^S2n = i
2-t

;
L

Als we dus naar de bandbreedte vragen, waarvoor bij n kringen
2-voudige
verzwakking (dus Sn =l//2) optreedt, en daarna bij 10-voudigc verzwakking (dus
Sn= 10) dan vinden we:

S„ = 1/2

S„ - 10

1 kring, B = 0,16 --

B = 158 L

2 kring. B = 0,10 -y

B =

°*8i

3 kring, B — 0,08 y-

B =

a30T

4 kring, B = 0,07 ~

B =

°'23 T

L

Li

Li

/

Men ziet hieruit, dat de totaalkromme, als men die tekent, steiler wordt, naar
mate het aantal kringen toeneemt, want de bandbreedte neemt in het beneden
deel der kromme sneller af dan in het bovendeel. Het frequentiegebied van nage
noeg gelijkmatige doorlaat (tot Sn = \/2) kan daardoor nog redelijk blijven,
terwijl de voet zich sterk versmalt.
Bovendien kan men zien, dat de toevoeging van de tweede kring naar verhou
ding een veel grotere invloed heeft dan van volgende kringen. Dit verklaart,
waardoor de selectiviteit van een 2-kringstoestel betrekkelijk zulk een schitterend
figuur maakt tegenover meerkringsapparaten.
Overigens is het onvermijdelijk, dat bij toenemende selectiviteit tevens de band
breedte van het gebied van gelijkmatige doorlaat kleiner wordt.

Het zeer selectieve toestel levert een dof, hol geluid, waaraan
de hoge tonen ontbreken.
Dat is dus ook een bezwaar tegen het plaatsen van nog een
afgestemde extra-kring vóór de eerste buis.
Uit deze moeilijkheid, die schijnbaar hoge selectiviteit
en goede weergave van een telefonie-ontvanger onver-
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enigbaar zou maken, bestaat echter tot zekere hoogte een uitweg.
Wanneer men n.1. twee afgestemde kringen, zonder buis ertus
sen, met elkaar koppelt, kan bij een bepaalde waarde der koppeling
een verbreding verkregen worden van de top der af
stem k r o m m e, die dit samenstel oplevert, terwijl de flanksteilheid blijft bestaan.
Wij denken ons twee gelijke kringen, met dezelfde L, C en r,
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Fig. 138.

coL
waarvan de opslingerfactor — bedraagt en die elk een afstemr

kromme geven, zoals 1 in fig. 138a, welker tophoogte door —
wordt bepaald en waarvan de scherpte zodanig is, dat — zoals
men ziet, 5 kHz ter weerszijden van de afstemming de verzwakking
reeds meer dan 50% bedraagt. — Als men zulk een kring een
bredere top gaf door r te vergroten, hetzij door een serieweerstand
L
rx, dan wel door een parallelweerstand —, zou een kromme ont^ri

staan als 2, wel inderdaad met bredere top, maar met een voor de
selectiviteit dan ook hoogst ongunstige vorm. Wanneer men daar
entegen de twee kringen zeer los inductief met elkaar koppelt en
spanningen induceert in de ene, die overgedragen worden op de
andere, ontstaat een kromme als 3 in fig. 1386, met uiterst scherpe
selectiviteit, doch zeer zwakke spanningsoverdracht. In de eerste

\
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der twee gekoppelde kringen, waarin men de spanningen induceert,
slingeren deze bijna nog even hoog op als volgens kromme 1, maar
aan de gekoppelde kring vindt men bij
zeer losse koppeling
kromme 3.
Nu stellen wij ons voor, dat de inductieve koppeling tussen de
kringen geleidelijk sterker wordt gemaakt, terwijl de koppeling
van de eerste kring met de inducerendespanningsbron gelijk
blijft; dan blijken de spanningen aan de eerste kring bij verster
king der koppeling met de tweede kring minder hoog op te
slingeren, terwijl daarentegen aan de tweede kring hogere span
ningen gaan optreden. Bij een bepaalde koppelingsgraad wordt
kromme 4 bereikt, die juist de halve hoogte bezit van 1 in fig. 138a.
Bij deze koppeling, die de critische koppeling wordt ge
noemd, blijken aan de twee kringen gelijke spanningen op te
treden; de opslïngerfactor is precies de helft geworden van die van
één kring.
Wordt de koppeling nu nog sterker gemaakt, dan ontstaan afstemkrommen van een type, zoals door 5 is weergegeven. Voor de
frequentie, waarop de kringen oorspronkelijk zijn afgestemd, gaat
de overgedragen spanning dalen beneden die, welke bij critische
koppeling werd bereikt. Daarentegen wordt die zelfde spanning nu
verkregen voor twee frequenties ter weerszijden van de oorspron
kelijke resonantiefrequentie. Zo lang men de koppeling niet zó
sterk maakt, dat de inzinking in het midden zeer diep wordt, ver
krijgt men dus een kromme die min of meer een afgeplatte top
heeft en laat het samenstel der gekoppelde kringen een gehele
hand van frequenties met slechts geringe verschillen in sterkte door.
Men noemt daarom aldus gekoppelde kringen een bandfilter
en duidt de resonantiekromme aan als „bandfilterkromme".
Men heeft gevonden, dat de topbreedte f|—f2 van zulk een
kromme zich uit de wederzijdse inductie M tussen de kringen en
de kringweerstand r, bij een bepaalde frequentie f0, waarop de
kringen elk voor zich zijn afgeste'md, met goede benadering laat
berekenen uit:
1/VM2—r2
, waarin co = 2tc f0, M in
topbreedte in hertz
2jt L,
henry, L in henry, r. in ohms.

< *

!

Het geval van critische koppeling doet zich voor als coM = r.
Volgens de formule is de topbreedte dan nog nul. Waar in het
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algemeen de koppelingsfactor k =
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M

is, wordt voor twee
\/LLx
M
kringen met gelijke L deze factor k = — en voor critische kopper
ling kcril = ——, dus de reciproke van de opslingerfactor der afzoncoL
derlijke kringen. Voor zeer goede kringen is dus maar een zeer
zwakke koppeling nodig en blijft M altijd heel kléin tegenover L.
In vele gevallen kan men een nog verder gaande vereenvoudiging
gebruiken van de benadering voor de topbreedte, door geen
rekening te houden met de weerstand r. De topbreedte is dan
l0

_kf
-----

De koppelingsfrequenties zelf laten zich dan voorstellen door
fj = f0\/l -f- k en f2 = f0Vl —k. Dit zijn uitdrukkingen, die men
alleen voor kleine waarden van k als geldig mag beschouwen.
Voor de in fig. 1386 aangegeven frequenties F' en F", waarvoor
de spanningen nog gelijk zijn aan die, welke in de „inzinking’4
wordt gevonden voor de originele resonantiefrequentie f0, is de
bandbreedte V2 malen groter dan de boven berekende voor de
toppen ft en f2.

i .

.

Men zal inzien, dat het gebruik van bandfilters voor de afstem
ming een principiële mogelijkheid biedt om goede, selectieve
kringen te gebruiken en toch een telefonie-draaggolf mèt de zijbanden te doen doorlaten. Alleen zal helaas bij nadere beschouwing
blijken, dat de practische toepassing moeilijkheden en bezwaren
oplevert.
Afgezien van uitvoeringsmoeilijkheden staan wij voor een
physisch bezwaar, wanneer wij de toepassing denken voor kringen
met variabele afstemming.
Bekijken wij de bandbreedteformule, waarin co voorkomt, even
redig met de afstemfrequentie f0, en bedenken wij, dat voor een
normaal golfbereik de frequentie ongeveer 3-voudig kan variëren,
dan zien wij, dat de bandbreedte voor de hoogste frequenties, dus
voor de kortste golven in een bereik, ook ongeveer 3 X groter zal
worden dan voor de langste golven. Als dus de koppeling zo is
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gemaakt, dat voor de laagste frequenties in het bereik selectiviteit
en bandbreedte goed zijn, dan wordt voor de hoogste frequenties
de selectiviteit zeer slecht; maakt men voor de hoogste frequenties
de toestand goed, dan zal bij afstemming op de langste golven
veel te sterke afsnijding van hoge tonen optreden. De pogingen
om dit te verhelpen, beschouwen wij straks.
De uitvoering van een bandfilter als het tot dusver onderstelde,
met twee inductief gekoppelde kringen, is ook niet eenvoudig.
Voor de constructeur is het aanbrengen ener precies bepaalde
wederzijdse inductie tussen
twee kringen een lastig pro
bleem, vooral omdat de spant c
J_c
O
^ ningsbron (bijv. de antennekoppelspoel) alléén op de
eerste kring mag werken en
niet direct op de tweede, ter
wijl alle parasitaire koppelin
gen
tussen de spoelen natuur—r— Cm
_ lijk moeten worden vermeden.
Men heeft dan ook koppeFig. 139.
lingsmethoden gezocht, waar
bij de koppelingsgraad. die men nodig had, gemakkelijker vooruit
was vast te leggen dan bij inductief gekoppelde kringen het geval is.
Een voorbeeld van zulk een koppelingsmethode vindt men in
fig. 139. Daar zijn twee gelijke spoelen L ondersteld, die door af
scherming inductief van elkaar zijn gescheiden, met gelijke afstemcondensatoren C, terwijl een capaciteit Cm, die gemeenschappelijk
is aan beide kringen, als koppel-element dient. Hier is gemakkelijk
in te zien, dat maximale koppelingen zullen optreden voor twee
verschillende frequenties.
De kringen kunnen zo oscilleren, dat de trillingen, geheel buiten
Cm om, de twee spoelen en condensatoren in serie doorlopen,
waarbij de frequentie wordt bepaald door
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= fo-

In het andere geval hebben de oscillaties zo plaats, dat in elk
der kringen de helft van condensator Cin dienst doet als seriecapaciteit voor de C’s. De frequentie wordt dan bepaald door
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De afstemkromme wordt dus weer een bandfilterkromme, ge
lijkend op die van fig. 1386, maar er is een zeer typisch verschil
in de frequentieverhoudingen. Bij de koppeling door wederzijdse
inductie ontstond een verbreding van de top der afstemkromme,
doordat ter weerszijden van de oorspronkelijke top zij toppen ont
stonden. In het geval van fig. 139 krijgt men ook twee toppen,
maar de ene daarvan is f0. dat is de oorspronkelijke resonantiefrequentie en daar komt eenzijdig en op hogere frequentie, een
top bij.
Volgens bovenstaande vereenvoudigde afleiding is de band
Q
breedte = jz- f0> waaruit dadelijk volgt, dat Cm een zeer grote
'-'m

capaciteit moet wezen (vele malen groter dan C) om de toppen
niet te ver uit elkaar te doen wijken.
Wil men de topbreedte nauwkeuriger berekenen, dan moet mén
gebruik maken van een formule, verwant aan de vroeger gevondene:

tc°2C,„2
1

♦

topbreedte in hertz =

r2

2jt L

De opslingerfactor van het bandfilter in deze vorm is ook weer
coL
2r*
De principiële fout, dat de bandbreedte verandert met de afC
stemming, ontmoeten wij ook hier. In de uitdrukking
wordt
'“'m

toch, voor 3 X hogere f0 de C 9 X kleiner, dus de bandbreedte
3 X kleiner en de selectiviteit hoger voor de hogere frequenties.
Het is omgekeerd als bij de ind. koppeling, maar de verhoudingen
zijn gelijk. De éénzijdigheid van de topverbreding is een extra
bezwaar, want als men de draaggolf in het midden van de afstem*

*) Hoe deze benaderde uitkomst v/ordt beFckcnd, vindt men aan het slot van
hoofdstuk XXXI.
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ming wil houden, komt de afstemming niet overeen met f0 en ver
schuift die ook nog ten opzichte van f0 als de band breder of
nauwer wordt op verschillende afstemmingen.
Nemen wij nu fig. HO onder de loupe, waar een zelf-inductie Ln
gemeenschappelijk in de twee kringen is opgenomen, dan vinden
we ook hier, evenals bij fig. 139, twee trillingsmogelijkheden, waar
bij de ene buiten het koppelelement omgaat, zodat de frequentie
daarvan is bepaald door
1

1

2jiV2TTJ/TC

2jtVEC

.Lc

Lc

L

r

T

L

Lm
Fig. HO.

1
2*vc (L + 2 Lm)

= fo.

terwijl wij voor het vinden
der andere de koppelspoel
Lin gesplitst moeten denken
in twee parallel geschakelde
spoelen 2 Lm (te zamen de
zelfinductie Lm gevende), zo
dat in elk der kringen de L
met 2 Lin zou zijn vergroot.
De tweede frequentie is dan
bepaald door

(>-W

fo-

Ook de afstemkromme van dit bandfilter vertoont twee toppen',
maar de ene daarvan blijft f0 en de andere top komt er eenzijdig
op lagere frequentie bij.
De topbreedte is ^ f0, waarin Lni altijd een zeer kleine zelfJLs

k

is
.1

r

«*

inductie voorstelt, vele malen kleiner dan L. De meer nauwkeurige
uitdrukking voor de bandbreedte is
VüJ^Lm2 — f2
topbreedte in hertz =
2jxL
o)L
De opslingerfactor blijft---- . De fout, dat bij verandering van
2r
afstemming de topbreedte evenredig met de frequentie varieert,

V
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is weer aanwezig. Evenals bij de eerst beschouwde, zuiver induc
tieve koppeling wordt de breedte voor de hogere frequenties groter.
Daar komt nu hier de eenzijdigheid der topverbreding (omgekeerd
als bij het filter met koppel capaciteit) bij.

•*»

$

Aangezien de topbreedte bij het capaciteitsbandfilter van fig.
139 kleiner wordt voor de hoge frequenties en bij het zelfinductiebandfilter van fig. HO groter, heeft men het idee gehad, dat door
een combinatie der twee soorten van koppeling een min of meer
constante breedte voor een in afstemming variabel bandfilter zou
zijn te bereiken.
Men kan daarvoor niet eenvoudig een kleine zelfinductie Lm en
grote koppelcapaciteit Cm in serie schakelen en als koppelelement
gebruiken. Als men toch de meer volledige formules voor de band
breedte nog eens bekijkt, zal men zien, dat wanneer door X de
impedantie van het koppel-element voor de frequentie f0 wordt
voorgesteld, die formules in de algemene vorm gebracht kunnen
worden:
VX2 — r2
topbreedte =
-1)
2jt L
De X echter van een capaciteit en zelfinductie in serie is gelijk
aan het verschil der capacitieve en inductieve impedantie, óf met
capacitief karakter, óf met inductief karakter, afhankelijk van de
vraag, welke der twee impedanties de grootste is. Gewoon in serie
schakelen heeft dus alleen ten gevolge, dat slechts een deel van één
van beiden werkzaam blijft.
Men heeft beproefd, daaraan te ontkomen, door het capaciteits
bandfilter van fig. 139 te combineren met een zekere mate van
zuiver inductieve koppeling tussen de spoelen, waarbij volgens
de ontwerpers die inductieve koppeling een bepaalde richting
moest hebben. Dat men ook daarmede het geval niet kan redden,
volgt uit het boven uiteengezette, waar aangetoond is, dat de
De invoering dezer algemene grootheid X maakt het ook gemakkelijk een
maat aan te geven voor de diepte der „inzinking" in de afstcmkromme vergeleken
met de

f

*

der toppen. In deze vergelijkende maat uitgedrukt wordt de inzinking
2r ,
toLX
aangegeven door
X3 + r2

*•
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zuiver inductieve koppeling een symmetrische topverbreding geeft
met betrekking tot f0 en de andere een niet-symmetrische, éénzijdige,
naar de kant der hogere frequenties, zodat zij elkaar nooit dekken.
Toch is er soms wel iets mee te bereiken, dat practisch min of meer
aanvaardbaar is.

Wij mogen dit hoofdstuk overigens niet afsluiten, zonder nog
melding te maken van een andere vorm van capacitieve koppeling,
die bandfiltereffecten kan veroor
Ct
zaken. Deze is voorgesteld in fig.
Hl, waar een kleine topcapaciteit
-i
Ct
tussen de hoogspanningseinden
L
y~c
7~c
der kringen is aangebracht.
De twee frequenties van het
systeem, die bij overschrijding der
Fig. Hl.
critische koppeling ontstaan, zijn hier

n

f0 en ^1 —

f0. Als bandfilter levert deze koppeling dus onsym

*-

metrische, eenzijdige topverbreding naar de kant der lagere
frequenties. De topbreedtè is -4-f0 en deze wordt naar de kant der

't v

hogere frequenties kleiner. Dit is alles precies het tegengestelde
van het capaciteitsfilter van fig. 139.
Aangezien twee van elkaar onafhankelijke soorten van koppeling
een totale bandbreedte veroorzaken, gelijk aan de som der band
breedten, die elk hunner levert, is door combinatie van fig. Hl
met fig. 139, dus door het aanbrengen van een kleine topcapaciteit
in fig. 139, een schakeling te maken, die over een tamelijk meetbereik het meest nabij komt aan het ideaal.
Dit dubbelcapacitieve bandfilter behandelen wij daarom iets
nader.
*
V-

De bandfilters met niet-symmetrische topverbreding eisen grote
zorg, opdat geen ohmse weerstand komt in het koppelelement. Aan
gezien de koppeling daar slechts voor één topfrequentie een be
palende rol speelt, dus voor die, welke van f0 afwijkt, zal weerstand
in het koppelelement de top voor de van f0 afwijkende frequentie
lager maken dan de top voor f0.
0

§
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HET DUBBELCAPACITIEVE BANDFILTER
TOONCOMPENSATIE BIJ GEBRUIK VAN SCHERPE KRINGEN
De schakeling van een dubbelcapacitief bandfilter biedt het grote
voordeel, dat men die kan samenstellen uit volledig afgeschermde
spoelen, waarop geen speciale wikkelingen aanwezig behoeven te
zijn. Alleen is het zeer gewenst, dat de antennespoel een zuiver
inductief gekoppelde wikkeling bezit, zodat de antenne niet, via
het koppel-element, ook al direct met de tweede spoel is gekoppeld.
C
Ct
Uit de vereenvoudigde topbreedteformules —— f0 en
f0 zijn
Cm
C
Cm en Ct al heel eenvoudig te berekenen.
Daarbij ligt het voor de hand om voor een bereik van 1500 kHz
tot 500 kHz de berekeningen te maken voor een frequentie, die
ongeveer het meetkunstig gemiddelde is van deze twee, dus voor
866 kHz. De afstemcapaciteit C is dan */3 van de maximale, dus
ongeveer 166 ppF.
Voor een topbreedte van 7 kHz, waardoor Fj en F2 in fig. 138
al ongeveer 10 kHz uit elkaar komen, en die door elk der twee
koppelingen voor de helft moet worden veroorzaakt, moeten wij dus
stellen:
c
Ct
-f- f0 =
f0 = 3.5 kHz.
C
Cm
Daaruit volgt Cm = 40.000 pp F.
Ct = 0.7 ppF.
Bij afstemming op 866 kHz levert dit een topbreedte van 3.5 kHz
symmetrisch ter weerszijden van de draaggolf.
*
Op 1500 kHz wordt de topbreedte 2 kHz naar de kant der
lagere frequenties en 6 kHz naar de kant der hogere.
Op 500 kHz omgekeerd 2 kHz naar de kant der hogere frequen
ties en 6 naar de kant der lagere.
De draaggolf komt dus wel aan de uiteinden van het meetbereik
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nog telkens 2 kHz buiten het midden van de doorgelaten band te
liggen en de topbireedte wordt naar de beide einden toe van 7 kHz
tot 8 kHz verbreed, maar dat laatste is waarlijk niet erg en de>
onsymmetrische ligging der draaggolf is niet erger dan hetgeen
bij vele eenknopssupers voorkomt.
Wat de uitvoering betreft, is de grote capaciteit C,n helemaal
niet critisch. Alleen moet dit een goede, zeer verliesvrije conden
sator zijn, omdat hij deel uitmaakt van de afgestemde kringen.
Een moeilijker practisch probleem levert de kleine waarde van
Ct op. In de eerste plaats moet men er rekening mee houden, dat
de vaste platen van twee tot een stel op één as behorende draaicondensatoren, waaraan Ct verbonden wordt, zelf reeds capaciteit
ten opzichte van elkaar kunnen bezitten en dat Ct dus die capaci
teit slechts tot de verlangde waarde heeft aan te vullen. Een zeer
kleine, fijn instelbare trimmer is hier dus op zijn plaats. Waarden
van 0.7 ppF bereikt men met twee plaatjes van 15 mm diameter,
op een afstand van 4 a 5 mm van elkaar.
Verder komt dan de vraag, hoe men, als alles voor het middengolfbereik in orde is, moet handelen met het langegolfbereik bij
een omroeptoestel.
Voor de berekening der waarden, die in het langegolfgebied
nodig zijn, kiinnen wij desgewenst rekening houden met de klein
heid van het bereik, dat hier interesseert en dat van 250 tot 160
kHz loopt, zodat wij eigenlijk wel 200 kHz als gemiddelde voor
onze berekening kunnen nemen, waarop met een C van ongeveer
280 ypF zal worden afgestemd.
Nemen wij weder aan, dat een Cm en Ct worden aangebracht,
die elk een bandbreedte van 3.5 kHz geven bij afstemming op
200 kHz, dan vindt men C'm en C't uit

c

C'

^ )l)

^

«T

.
5

;

~ fo = -TT- fo = 3.5

'
;

Daaruit volgt C'm = 16.000 ppF
C't = 5 upF.
•
Hoe men aan die eisen voor lange golf kan voldoen bij een
omschakelbaar spoelstel, zonder dat dit de omschakeling hindert,
is aangegeven in fig. 142.
Cm is daar samengesteld uit twee condensatoren in serie, waar
van de ene de 40.000 j.ij.iF voor de middengolven voorstelt en de
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tweede zo groot wordt genomen, dat die met 40.000 in serie de
berekende waarde van 16.000 voor lange golf geeft. Een waarde
van 26.666 zou hier nodig zijn, maar 25.000 is voldoende nauw
keurig voor het doel. Bij de golfbereik-omschakeling wordt de
25.000 141F mede kortgesloten.
Voor het aanbrengen van C\ voor lange golf wordt geprofiteerd
van de omstandigheid, dat het bijna hetzelfde is of deze capaciteit
tussen de aftakkingen op de spoelen wordt aangebracht of aan
de top. De middengolfwikkeling is zulk een klein deel van de
gehele wikkeling, dat de af
takking al haast aan de top
der langegolfwikkeling ligt.
Brengen wij de berekende
waarde als C\ in de figuur
aan, dan geeft die waarde
-L
eigenlijk iets te weinig kop
peling omdat ze niet geheel
aan de top komt. Daar be
2Sooo
vindt zich echter ook nog
woooo
de kleine C, van de midden
golf, die het tekort wel
Fig. 142.
compenseert.
Zo zijn wij dan eindelijk geraakt tot een gemakkelijk bereken
baar, met normale onderdelen uitvoerbaar en tamelijk goed aan
symmetrie-eisen voldoend bandfilter voor twee omschakelbare
golfbereiken.
Het is een aanzienlijk beter verstembaar bandfilter dan de
meeste, die in de loop der jaren ooit door onderdelenfabrieken zijn
vervaardigd. Het hopeloze gepruts, dat op dit gebied door fabrie
ken is gepleegd, heeft het verstembare bandfilter in discrediet ge
bracht. Het nu besproken type, het enige, dat men aan redelijke
eisen kan laten voldoen, is tevens het enige, dat niet door onder
delenfabrieken is gemaakt, wel door enkele fabrieken van complete
toestellen. Het zou niet alleen van belang zijn voor eenvoudige
drielampstoestellen, om deze een verbeterde selectie vóór de eerste
buis zonder te sterke zijbandsnijding te geven, maar ook als ingangsschakeling voor supers.
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Voor het afregelen van een toestel met bandfilteringang is het
nodig, zich goed te realiseren, wat de afstemming van het bandfilter eigenlijk betekent en hoe de afstemmingen liggen ten opzichte
van de bandbreedte op die afstemming. Daarvan geeft fig. M3 een
grafische recapitulatie voor het dubbelcapacitieve filter, zoals wij
dat berekenden.
Het is wel eens een strijdpunt geweest onder constructeurs en
ontwerpers van bouwschema’s of niet een toestel, dat met band
filteringang vóór de eerste buis is uitgerust en een gewone, enkel
voudige kring tussen eerste en tweede buis bezit, voor de ver
zekering van de gel ij k 1 o o p der kringen nodig had, dat
fo
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Fig. 143. Het dubbelcapacitieve bandfilter kan voor een gemiddelde
frequentie symmetrisch zijn, met enige symmetrieverstoring naar de
uiteinden der meetbereiken.

de vaste seriecondensator Cm ook in de enkelvoudige kring werd
aangebracht.
Hierover valt op te merken, dat wanneer in de eerste trap het
niet-symmetrische bandfilter van fig. 139 wordt gebruikt, inder
daad in de volgende, enkelvoudige kring ook een vaste condensator
Cm in serie met de draaicondensator nodig is om de afstemming
van de enkelvoudige kring in het midden van de bandfilter afstem
ming te houden.
Daarentegen moet bij toepassing van een symmetrisch bandfilter
in de eerste trap — dus volgens fig. H2 bijv. — in de enkelvoudige
kring géén seriecapaciteit worden aangebracht. Daarbij heeft men
in die volgende kring niets anders nodig dan dezelfde zelfinductie
en dezelfde capaciteit van de afstemcondensator, die in het band
filter de f0 bepaalt.
Er zijn helaas heel wat z.g. bandfilters in omloop geweest, waar
bij men allerlei geknoei moest toepassen om enige schijn van gelijk
loop voor de eenknopsafstemming te verkrijgen. Menig amateur is
tot de conclusie gekomen, dat hij bij een bandfiltertoestel ten
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eeuwigen dage aan de trimmers kon blijven draaien, zonder ooit
zekerheid te krijgen, dat de afregeling was geslaagd.
Hier blijft een moeilijkheid bestaan, wanneer men niet beschikt
over een meetinstallatie voor het controleren van bandfilterkrommen met een kathodestraalbuis. Dan is het eigenlijk het enige,
de kringen van een' bandfilter af te trimmen in een toestand, waar
bij de kringen als zeer los gekoppelde, enkelvoudige kringen
werken. Dit kan bereikt worden door Ct aanvankelijk weg te laten
en Cm een veel grotere waarde te geven (enige malen groter) dan
men voor de bandfilterwerking berekende. Wanneer men in die
toestand goede gelijkloop heeft verkregen, brengt men de koppelcondensatoren op hun berekende waarde en raakt de trimmers
niet meer aan.
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Het zijn de constructieve mislukkingen op het gebied der ver
stembare bandfilters en de moeilijkheden der afregeling van bandfiltertoestellen, die geleid hebben tot het bewandelen van ook nog
andere wegen om bij hoge selectiviteit toch de weergave der hoge
tonen van telefonie-uitzendingen te redden.
Bij menige super en bij menig gewoon cascadetoestel,‘waar twee
gekoppelde kringen aan de eerste buis voorafgaan, heten die
kringen wel een „bandfilter" te vormen, maar zijn de koppelingen
in werkelijkheid zo zwak gehouden, dat het afzonderlijke, scherpe
kringen blijven met een afstemkromme met slechts één top. De
zijbandafsnijding is dan inderdaad ernstig en wanneer men achter
de detector een normale laagfrequentversterkertrap laat volgen, is
de weergave dof en hol.
Nu is echter zelfs met „gepiekte" kringen de „afsnijding" der
zijbanden nooit zó scherp, dat er boven een middelmatig hoge
frequentie helemaal niets meer zou doorkomen van de modulatie.
In de gedetecteerde toonfrequente trillingen zijn de hoge tonen
dus in zulk geval wel slecht vertegenwoordigd, maar niet omdat
ze totaal ontbreken, doch omdat ze veel te zwak zijn.
Zolang er nu maar iets van over is, dat aan de laagfrequentversterker wordt toegevoerd, kan men met enige vrucht i n h e t
laagfrequente gedeelte tooncorrectie trachten
aan te brengen. Dat komt hierop neer, dat men de versterker zo
inricht, dat deze de hoge tonen meer versterkt dan de lage. Het
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eenvoudigst vindt men dat in het koppel-element, direct achter
de detector, wanneer dit een penthode-detector is.
Bij buizen met zo hoge inwendige weerstand als penthoden
hebben wij vroeger gevonden, dat de versterking bij niet al te grote
anode-weerstanden Ru gelijk is aan SR„, dus behalve met de steil
heid,. evenredig met Ru. Kunnen wij dus Ru zö samenstellen, dat
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Fig. 144.
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deze voor hoge toonfrequenties een grotere waarde aanneemt dan
voor lage, dan is het doel te bereiken. De gewone samenstelling
der vaak min of meer geheimzinnig in gesloten kastjes verkochte
„tooncorrectors" komt in beginsel overeen met het in fig. H4 afgebeelde koppel-element, waar eenvoudig in serie met de anodekoppelweerstand R eèn zelfinductie L is aangebracht.
De impedantie van R en L in serie is VR2 + co2L2. Maakt men
cuL = 3 R, dan is de versterking voor de betreffende frequentie
ook ongeveer 3 X groter dan voor zeer lage frequenties. Voor
een frequentie van 5000 hertz en L = 5 henry, is coL = 150.000
ohm. Maakt men R daarbij = 50.000 ohm, dan wordt toon 5000 dus
ongeveer drievoudig opgehaald. Hierin vindt men een globale aan
wijzing voor de grootten der samenstellende delen van zulk een
koppel-element. Spoeltjes van 2 a 5 henry worden er als regel bij
gebruikt.
Men kan hier smoorspoeltjes met ijzerkern uit de handel toe
passen. Wil men geen ijzerkern hebben, dan kan het volgende
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• recept als handleiding dienen. Maakt men het klosje van fig. M5
met d == 19 "mm, D =.- 65 mm, T = 8 mm, dan wordt met 8000
windingen geëm. draad van 0.12 mm een zelfinductie van ongeveer
2 henry bereikt. Maakt men D = 90 mm en legt men 12000 win
dingen, dan wordt L = 4a5 henry. Bij het monteren van dergelijke
tamelijk omvangrijke laagfrequentsmoorspoeltjes moet men intussen
aandacht wijden aan het gevaar, dat zij leveren voor het oppikken
van bromspanningen uit nettransformatoren. Afscherming helpt
daartegen weinig of niet. Men moet door de plaats en dé stand,
die aan zulk een spoeltje wordt gegeven, inductie van bromspan
ningen voorkomen.
Het resultaat, dat met tooncorrectie achter de detector kan
worden verkregen, zou de afsnijding der hoge
tonen door de selectiviteit van het hoogfrequent«-T—*
gedeelte alleen nauwkeurig kunnen compen
seren, wanneer de oplopende versterkingskarakteristiek in het laagfrequentgedeelte juist
omgekeerd verliep als de afsnijding. Berekening
D,
en constructie zouden ingewikkeld worden, ais
men daarnaar wilde streven. Het is bovendien
de vraag of dit de moeite zou lonen, aangezien
aan alle laag frequente tooncorrectie, die de
Fig. 145.
hoge tonen ophaalt, nog het bezwaar is ver
bonden, dat detectie-overbelastingsverschijnselen er hinderlijker
merkbaar door worden. Die verschijnselen gaan toch steeds ge
paard met het produceren van harmonischen, dus van hoge tonen,
die in het oorspronkelijke geluidsbeeld niet aanwezig waren en
die nu mede in versterkte mate worden opgehaald. Dit is de oor
zaak, dat gebruik van een dergelijke tooncorrector dikwijls een
onaangename scherpte aan het geluid verleent, die voor het gehoor
van de meeste mensen hinderlijker is dan het tekort aan hoge tonen,
dat men wil compenseren.
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Een ander alternatief, dat herhaaldelijk in overweging is gegeven
om zonder bandfilters een betere doorlating der zijbandfrequenties
in het hoogfrequentgedeelte van een selectief toestel met enkel
voudige, gepiekte kringen te verkrijgen, is het schijnbaar eenvoudige
middel ener kleine onderlinge verstemming der kringen
in opeenvolgende trappen van het toestel.
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Daaromtrent is door W. R. Bligh van de Engelse General
Electric Co. berekend, dat. met twee afzonderlijke kringen in
cascade, dus met een versterkerbuis ertussen, precies hetzelfde kan
worden bereikt als met een bandfilter. Noemt men de verstemmingsfrequentie van de ene kring ten opzichte van de andere cp,
dan gaat de vroeger gegeven uitdrukking

\/X- — r2

voor de band2 ;iL
breedte ook hier op, wanneer men voor X de waarde 2 :ccpL invult.
Ook de andere bandfilterformules zijn dan verder geldig. De juiste
afregeling van een toestel met onderling verstemde kringen wordt
echter zeker niet eenvoudiger dan de afregeling van een bandfiltertoestel, vooral omdat men weer met een onsymmetrische bandverbreding te doen heeft.
Volgens de berekeningen van Bligh heeft de aanwezigheid ener
verstemming met frequentie cp in één der kringen van een band
filter (ook dat kan voorkomen!) een vergroting der bandbreedte
ten gevolge, zodat wanneer de bandbreedte fb was, die daarna
\/fb2 +
wordt.
Volgens de in een noot op bladz. 277 gedane belofte moet aangetoond worden,
1
1
bij benadering
--- . de vorm
dat als fo =
2k V LC
i/
V-C C
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Hierbij is in aanmerking te nemen, dat Cm veel groter is dan C. Door deling
vindt men, dat de gevonden vorm gelijk is aan
1

1 /_*&

+ 2C

>• - l/sv

fo -

fO-

m

I 'ACm +C
Nu is (1 + P)2 = 1 *f 2p + p2 en als p veel kleiner is dan 1, is p- zo klein,
dat men die kleine grootheid mag verwaarlozen. Dan is dus ongeveer
(1 ~r p)2 = 1 + 2p en J/l + 2p = 1 + p.
Daarom is bij zeer grote waarde van C))( ook
fo*
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1
als weer fn =
2xl/C (L + 2LJ
1
= en nu L zeer klein is ten opzichte van L, vindt men als volgt.
2a l/LC
De benadering der waarde van de vorm

Door deling vindt men:
1
2x1/ C (L+2LJ

-V L

L + 2Lsn

Daarvoor kan men schrijven:
1
nr

^o*

1 +-r
Nu is
1
1 + P

1 — p
(1 — P) (1 + P)

1 — p
- P2 ’

Is p een zeer kleine grootheid, dan is p2 verwaarloosbaar tegenover 1 en is
1
= 1 — p. Zo vinden wij ook bij benadering
bij benadering dus
1 + P
1

f o’

Daarop nogmaals de benadering toepassende, die ons \/1 — 2p = 1 — p
doet stellen, kunnen wij aannemen
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De capaciteitsverandering bij het verdraaien van een variabele
condensator zal verschillend wezen voor verschillende vormen der
platen en door de platenvorm kan men aan de capaciteitsveranderingen dus bepaalde karakteristieken verlenen.
Als oudste en eenvoudigste vorm is de condensator met half
cirkelvormige platen te beschouwen, die bij elke graad, waarover
hij gedraaid wordt, een gelijke capaciteitsvermeerdering geeft, be
ginnende bij de onvermijdelijke waarde der z.g. nulcapaciteit.
Voor afstemdoeleinden is de condensator met halfcirkelvormige
platen gewoonlijk zeer onhandig gebleken. Vol ingedraaid geeft
hij met een willekeurige spoel 2 X grotere golflengte dan ongeveer
34 ingedraaid. Het gevolg is, dat hij over het eerste 34 deel zijner
draaiing een haast even groot golfgebied bestrijkt als over het
volgende % deel.
Om een geregelde golflengteverdeling te geven, moet een
condensator dus in de aanvang veel minder snel in capaciteit toe
nemen en in het gebied der grote waarden sneller.
Om een regelmatige frequentieverdeling te geven, moet de toe
neming in het begin nog langzamer gaan, aangezien in een gebied
van kortere golven een kleiner golfverschil reeds een groter
frequentieverschil uitmaakt. De platenvorm wordt dus nog sterker
afwijkend van de halve cirkel en meer gerekt.
Op deze overwegingen berusten de verschillende standaard
typen, waarvan wij een kort overzicht gaan geven.
I. De capadteitslineaire condensator (halfcirkelvormige platen).
Noemen wij de nulcapaciteit C0, de maximale capaciteit C,n en
het aantal gelijke delen, waarin de schaal is verdeeld m (het mogen
er 100 zijn, of 180, of meer of minder) dan betekent capaciteitslineair, dat de toeneming der capaciteit, bij instelling op een wille
keurig aantal schaaldelen cc, evenredig is met a.
De toeneming bij instelling op maximum is Cm—C0. De toeneming
bij instelling op a is Ca—C0 en volgens de eis der evenredigheid:
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(Qn — C0) : m = (Ca—C0) : a.
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Daaruit vindt men:
t

P

Cct — Co H

“ (Cm — Co) •

II. De golflengte-lineairc condensator.
Hier moet de toeneming der golflengte evenredig zijn met a, dus

(Kn — h) : m =(la — K) : a

i

En aangezien de golflengte evenredig is met VC, volgt hieruit:
(VCm — VC0) : m = (VCa — VC0) : a
VCa = VC0 + — f\/Cm - VCJ.
m
III. De frequentie-lineairc condensator.
Hier moet de verandering (in dit geval afname) der frequentie
evenredig zijn met a, dus
p

(f0— fn») : m = (f0 — fa) :a
1
En aangezien de frequentie evenredig is met ——, volgt:
•»

V

1

:m=

vc0
1
VCa

1
VC0

1

I VC

:a

-fJm V\/C0

Dikwijls vindt men dit, ter bewaring van de analogie met de
vorige uitdrukkingen, aldus geschreven:
VCa

1
= VC0
+

1
___VCJ'
U

1
m \VC,„

'

hetgeen hetzelfde is. aangezien alleen het minteken overgebracht
wordt op de vorm tussen haakjes, die nu negatief wordt.
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IV. De logarithmische condensator.
Deze wordt wel aldus omschreven, dat de procentuele toeneming
der capaciteit per schaaldeel constant is. Het zelfde kan men op
andere wijze zeggen, n.1. dat bij elk schaaldeel, dat men verder
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draait, de capaciteit met een gelijkblijvende factor wordt vermenig
vuldigd.
Door instelling op het eerste schaaldeel wordt de capaciteit dus
pC0, op het tweede p X pC0 = p2C0, op het a-de schaaldeel pnC0
en op het m-de pmC0.
Nu is
PmC0 = Cln
pm

Cm

~C0
pa

- (p»)

m — (Sïl\ m

\cj

C« = paC0=C0(^-) m

»'
Waarom zulk een condensator logarithmisch heet, is duidelijk,
wanneer men nagaat, dat uit het gevondene volgt:
log Ca = log C0 -f — (log Cin — log C0)
m
hetgeen wederom een vorm is, analoog aan de vormen voor de
andere typen.
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Uit de berekeningen volgt, dat een werkelijk golflengte-lineaire,
frequentie-Iineaire of logarithmische condensator met elke wille
keurige spoel zijn regelkarakter behoudt als de nulcapaciteit maar
goed wordt ingesteld. Doch wanneer de nulcapaciteit niet op de
goede waarde wordt gebracht, zijn er ook stellig afwijkingen.
Bij al de condensatoren der typen II tot IV wordt dus alleen
voor een zeer bepaalde verhouding van C0 tot Cm aan de voorop
gezette bedoeling van de platenvorm voldaan.
Nu komt plaatsing van een condensator inV een schakeling altijd
daarop neer, dat de nulcapaciteit door de schakeling wordt ver
groot. Wanneer de fabrikant dus bij de vervaardiging van de
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condensator de nulcapaciteit al op de volle waarde zou brengen,
waarbij de platenvorm juist de beoogde variatie zou geven, zou men
in de practijk altijd afwijkingen verkrijgen, omdat de effectieve
nulcapaciteit te groot zou wezen. Inderdaad maakt men dus
de nulcapaciteit kleiner, dan passend zou zijn bij de platenvorm
van het type. Bij nagenoeg alle moderne condensatoren is overigens
de nulcapaciteit regelbaar door een aangebouwde trimmer.
Heeft men nu bij elkaar behorende spoelen en condensatoren,
terwijl deze laatste bovendien van een golflengte- of frequentieschaal zijn voorzien, dan zal men bij het kloppend maken van de
schaal automatisch de nulcapaciteit met de trimmer aanvullen tot
het bedrag, dat door de fabrikant is bedoeld.
Om die reden vindt men practisch nooit opgegeven, voor welke
nulcapaciteit een condensator eigenlijk is gemaakt. Voor de
amateur, die zijn condensatoren ook wel eens anders gebruikt dan
met de schaal van de fabrikant, is dat soms lastig.
Wat overigens de toepassing betreft, is van de golflengtelineaire en van de frequentie-lineaire condensator wel voor iedereen
duidelijk, wat men ermede bereikt. Golflengte-lineaire conden
satoren zijn er niet veel meer. Voor het ontvangtoestel is frequentielineariteit van veel meer belang.
Niet zo direct duidelijk voor iedereen is de betekenis van de
logarithmische condensator, ook wel aangeduid als „midline” omdat
de platenvorm tussen de vormen van de capaciteitslineaire en
frequentie-lineaire condensatoren in ligt.
Theoretisch heeft hij merkwaardige eigenschappen. Als men bijv.
met twee logarithmische condensatoren en twee willekeurige spoelen
afstemt op gelijke frequentie, dan zal bij gelijke verdraaiingen van
beide condensatoren de gelijkheid der afstemming bewaard blijven.
Dit levert dus de mogelijkheid om bij twee condensatoren op één
as gelijkloop van kringen te verkrijgen zonder zelfinductiecorrectie,
wanneer men de rotorplaten van één der condensatoren op de as
iets verzet. Het samenstel is dan echter niet meer over de volle
180° te verdraaien.
Dit laatste maakt practisch de logarithmische condensator van
veel minder belang dan wel eens is verwacht.
De frequentie-lineaire condensator is in de laatste tijd het verre
overwegende hoofdtype geworden.
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HET AFREGELEN OF TRIMMEN VAN EEN TOESTEL
HOOGFREQUENTSMOORSPOELEN

ff

1

ï

Wanneer men een toestel met afzonderlijk afstembare kringen heeft gebouwd en bij de montage geen fouten
heeft gemaakt, is zulk een apparaat direct gereed om in gebruik
genomen te worden. Om een zender te ontvangen, als wij een
2-kringtoestel veronderstellen, draait men eenvoudig beide afstemcondensatoren totdat het krachtigste geluid wordt verkregen. Om
dit goed te kunnen constateren, is het gewenst, de sterkteregeling steeds op zeer zwak te draaien. De sterkte kan men
na het vinden der goede afstemming naar wens bijregelen. In het
algemeen zal men bij het toestel met afzonderlijke afstemmingen
niet mogen verwachten, dat beide condensatoren bij afstemming
precies in dezelfde stand komen. Dat is op de duur vrij lastig en
een vaste schaal met zendernamen zal men bij zulk een toestel pas
met veel geduld zelf kunnen samenstellen. Als kring, waarop men
de schaal dan aanbrengt, kiest men gewoonlijk die, die de
scherpste afstemming geeft. Dat zal als regel de tweede
kring zijn, dus niet de met de antenne gekoppelde, die door deze
koppeling wordt gedempt, maar de detector-roosterkring, vooral
als daarop terugkoppeling is aangebracht.
Bij de terugkoppeling hebben wij intussen reeds besproken, dat
die verstemming kan teweegbrengen, zodat een zenderschaal ge
woonlijk alleen bij een bepaalde mate van terugkoppeling van de
ene dag op de andere kloppend zal blijken te zijn.
Toestellen met gescheiden afstemmingen komen intussen weinig
meer voor. Eénknopsafstemming is een eis, die algemeen
wordt gesteld. Bandfiltertoestellen kunnen practisch zelfs niet
anders dan met éénknopsafstemming worden uitgevoerd. Wan
neer men een toestel met een bandfilterkoppeling afzonderlijk
bedienbare condensatoren gaf en bij het afstemmen slechts op
sterkste geluid afging, zou men met de afstemming der bandfilterkringen steeds terecht komen in één der toppen van de bandfilterkromme, dus in een absoluut verkeerde stand.
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Wij zullen echter bij de bespreking der afregeling van een toestel
met éénknopsafstemming uitgaan van het toestel met enkel
voudige kringen, dus zonder bandfilter.
De mogelijkheid om een redelijk gelijklopen van twee of meer
kringen te verkrijgen, bestaat alléén, wanneer de zelfinducties der
spoelen werkelijk tot op een onderdeel van een procent volkomen
gelijk zijn en wanneer ook de draaicondensatoren in elke wille
keurige stand gelijke • capaciteit bezitten. Is dat niet het geval,
dan kan men zich de pogingen om gelijkloop te verkrijgen, gerust
sparen. Verschillen in zelfinductie van de spoelen verhinderen niet
om voor één golflengte de kringen precies gelijk te maken; maar
dan is het onmogelijk, dat voor andere golflengten de zaak ook
nog klopt.
'Wanneer men dus een stel spoelen heeft, waarbij het vroeger
besproken systeem van antennekoppeling met „grote koppelspoel"
is toegepast, waardoor een reZ/mcfuctie-verandering van de eerste
kring optreedt, moet de spoel zo gemaakt zijn, dat de zelfinductie
mét die door de antenne aangebrachte wijziging gelijk is aan de
zelfinductie der tweede spoel. Dit is het enige geval, waarin de
zelfinducties der spoelen zelf niet gelijk zijn. Zij moeten dan gelijk
wezen met kortgesloten antennekoppeling.
Bij antennespoélen met het koppelingssysteem met „kleine koppelspoel” moet de zelfinductie der spoelen zélf gelijk wezen aan
die der andere spoelen in het toestel en moet een eventuele contrölemeting beslist met niet-kortgesloten antennewikkeling plaats
hebben.
Onderstellen wij nu het meest voorkomende geval, dat de spoelen
inderdaad goed gelijk zijn en de draaicondensatoren ook, dan zijn
de toch aanvankelijk te verwachten verschillen in afstemming
tussen de twee kringen uitsluitend te wijten aan verschillen in z.g.
parasitaire capaciteiten in de verschillende kringen.
De verbindingsdraden, de huishouders, de roosteringangscapaciteiten der buizen zelf, brengen capaciteitsbedragen aan, die niet
per sé gelijk behoeven te zijn. In de met de antenne gekoppelde
kring wordt bij het systeem met „kleine koppelspoel” bovendien
een gedeelte der antennecapaciteit als parallelcapaciteit in de
afstemkring gebracht. In de detectorroosterkring wordt door de
koppeling met de hfr. buis een deel der plaat-kathodecapaciteit
van de buis overgebracht. Dat zijn voor de twee kringen ook
ongelijke waarden. Deze invloeden komen echter uitsluitend neer
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op ongelijke vergrotingen van de nulcapaciteiten der afstemcondensatoren. Die kunnen dus door instelling van de trimmers op
de condensatoren (of afzonderlijke trimmers op de spoelen voor
verschillende golfbereiken) volkomen gecompenseerd worden.
Als de draaicondensatoren op zichzelf in elke bepaalde stand
aan elkaar gelijk zijn, zoals wij moesten vooropstellen, zal men na
afstemming op een zender en bijregeling der trimmers totdat voor
beide kringen een maximum ontvangst wordt geconstateerd, ook
zekerheid hebben, dat men de nulcapaciteiten aan elkaar gelijk
heeft gemaakt.
Na afregeling op één enkele zender moet de zaak dus in orde
zijn voor het gehele golfbereik. Om te proberen of het in orde is,
zal men na trimming op een zender met zeer kórte golf de conden
satoren verdraaien tot de stand, waar men een veel langere golf
ontvangt en door opnieuw draaien aan de trimmers kunnen nagaan
of men daarvoor weer dezelfde standen vindt. Is dat niet het geval,
en ligt dat niet aan een slordigheid bij de eerste afregeling, dan is
het geval ook voorgoed hopeloos, want dan ligt het aan wezenlijke
ongelijkheden in de spoelen of draaicondensatoren en als men die
niet kan verbeteren, kan men alleen nog trachten, een instelling te
maken, die als compromis nog enigszins is te aanvaarden. Helemaal
goed kan het dan niet worden.
Bij een toestel met terugkoppeling blijft de afregeling practisch
altijd een compromis; men kan de vroeger aangegeven schakelingsmaatregelen nemen om de terugkoppeling weinig verstemming te
doen geven, geheel onschuldig is die in dit opzicht nooit.
Voor een apparaat, dat gebouwd is uit onderdelen, waarbij alleen
de draaicondensatoren trimmers bezitten, zal men na afregeling
van het middengolfbereik verder het langegolfbereik moeten aan
vaarden, zoals het dan is.
Tot zover wat betreft het éénknopstoestel zonder bijgeleverde
zenderschaal.
Het trimmen van het 2-k ringstoestel mét zender
schaal kan soms iets meer werk kosten en brengt de voorwaarde
mede van nog groter vertrouwen, dat men in de precisie van het
onderdelenfabrikaat moet kunnen stellen.
Een condensator met zenderschaal onderstelt bij voorbaat het
gebruik daarbij van spoelen met een zeer bepaalde, passende zelfinductie. Dat men het bij een condensator met schaal met wille
keurige spoelen helemaal niet behoeft te proberen om de schaal
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kloppend te maken, behoeft voor de lezer van dit boek wel geen
betoog. Maar ook bij gebruik van bij elkaar passende onderdelen
of van afstemeenheden, die als één geheel worden geleverd,
kunnen zich nog dingen voordoen, die schijnbaar raadselachtig zijn.
De oorzaak daarvan is gelegen in de bij benadering frequentieIineaire condensatoren, zoals die nu algemeen voorkomen.
De bijzonderheid dezer condensatoren, waarop het hier aankomt,
is, dat de toename der capaciteit per graad verdraaiing niet over
de gehele schaal dezelfde is, maar dat die toename zelf toeneemt,
naar mate men verder draait. Van 80 tot 90 graden bijv. is de
capaciteitsopname veel groter dan van 10 tot 20 graden; 40 tot
70 is veel meer dan 20 tot 50 enz. enz.
Bij alle condensatoren met zenderschaal vindt men — of behoort
men te vinden —, dat de schaal öf de wijzer iets verzet kan worden.
Het is speciaal de betekenis
daarvan, die wij aan een
paar
voorbeelden
goed
duidelijk willen doen uit
komen.
Wij gaan in’ fig. 146 van
de onderstelling uit, dat de
daar getekende halfronde
schaal wat te veel naar
links is geplaatst, naar de
kant der kortere golven.
Men moet bedenken, dat in
werkelijkheid de vorm der schaal er niets toe doet; het mag even
goed een rechte horizontale of verticale schaal zijn, een klokschaal,
of wat dan ook; wij kozen voor de figuur de halfronde schaal
slechts, omdat wij daaraan duidelijker kunnen laten uitkomen het
geen wij willen bespreken.
Van de zendernamen, die op schaal staan gedrukt, hebben wij
er drie aangegeven: F(rankfort), H(ilversum) en K(eulen). Het
pijltje p geeft de plaats aan, waar het streepje van de zender H
zou staan als de schaal niet verschoven was.
Als wij beginnen te trimmen op de wijze zoals de meeste
amateurs dit moeten doen — zonder meetoscillator — zoeken we
eerst de sterkste zender in onze omgeving op, dus H(ilversum);
eerste en tweede kring worden voorlopig zowat gelijk gemaakt met
de trimmers en nu wordt verder geprobeerd om de afstemming van
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Hilversum ook op het juiste streepje op de schaal te krijgen. Be
kijken we hierbij fig. M6, dan zien we, dat de wijzer w, als die op
het H-streepje staat, hier een kleinere hoek a met de nulstand
maakt, dan het geval zou wezen, wanneer de schaal niet verschoven
was. Van de draaicondensator is dus minder ingedraaid, hetgeen
geen bezwaar vormt om toch bij deze stand afstemming op H te
kunnen bereiken, omdat we eenvoudig de trimmer wat verder in
draaien. De capaciteit van trimmer plus draaicondensator verkrijgt,
als we afstemmen op H, altijd de juiste waarde, die voor deze
afstemming past bij de spoel.
Nu is de schaal erop berekend, dat als de draaicondensator van
H tot K verder wordt gedraaid, juist die capaciteit er bij komt,
die nodig is om de afstemming van Hilversum op Keulen te brengen.
In het geval van fig. H6 staat de draaicondensator evenwel over
een kleinere hoek a inge
draaid dan normaal. De
condensator staat dus in
een stand, waar de capaciteitsverandering per graad
ook kleiner is dan normaal.
Draaien we dus verder van
H tot K, dan is de capaci
teitstoename ook te klein
om ons afstemming op K te
leveren. De wijzer moet
verder gedraaid worden, tot
de stand wlt om ons de afstemming op Keulen te doen vinden. De
schaal klopt hier niet.
Gaan we van H de andere kant uit, dan zou draaiing van H
tot F ons de juiste vermindering in capaciteit moeten geven om
op de afstemming van Frankfurt te komen. De draaicondensator
verandert evenwel ook hier te weinig bij draaiing over de hoek
van H tot F en ook nu moeten we de wijzer verder draaien, tot
w2, om Frankfort te vinden. Ook hier klopt de schaal niet.
Als we het geval zo bekijken, ziet het er tamelijk hopeloos uit!
Ook hij, die de verschuifbaarheid der schaal heeft ontdekt, blijft
met de handen in het haar zitten, want bij K zou hij die de ene
kant uit moeten verschuiven en bij F de andere kant uit. Het geval
geeft een indruk alsof men met geheel niet bij elkaar passende
onderdelen heeft te doen.
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Juist zo iets, maar dan omgekeerd, doet zich voor, wanneer de
schaal te veel naar rechts staat, zoals afgebeeld in fig. 147. Is
wederom ingesteld op H, dan is de draaicondensator gedraaid
over een hoek (3, die te groot is, hetgeen men heeft gecompenseerd
door de trimmer heel klein te draaien. De draaicondensator bevindt
zich nu in een stand, waar de capaciteitsverandering per graad te
groot is. Daardoor vinden we afstemming op K al in wijzerstand
Wlt vóórdat het streepje K is bereikt en eveneens vinden we de
afstemming op F al bij wijzerstand W2, vóórdat het streepje F is
bereikt. Ook hier zou men schijnbaar bij K de schaal naar de ene
kant moeten verschuiven en bij F naar de andere kant.
Bekijken we de figuren evenwel nog eens goed, dan blijkt duide
lijk, dat in beide gevallen de schaal naar de goede kant wordt ver
schoven, wanneer we de verschuiving uitvoeren bij K, dus de schaal
verschuiven voor de langste golven. Dan moeten we van zelf er toe
komen, de trimmers bij te regelen voor de kortste golven.
Is niet de schaal verschuifbaar, maar de wijzer verstelbaar, dan
geldt ook daarvoor: wijzer verstellen voor het lange-golf-einde van
het meetbereik, daarna trimmers bijstellen voor een afstemming
op zo kort mogelijke golf en dit zo nodig enige malen herhalen.
*
i*

!

Onze beschouwing leert, dat de soort van afwijking tussen af
stemming en schaalaflezing, als afgebeeld in de fig. 146 en 147
volstrekt niet iets onrustbarends is. Wanneer de fabriek niet reeds
de gehele afregeling heeft uitgevoerd, is het heel normaal, dat men
bij een eerste trimproef dergelijke afwijkingen vindt. Alleen wan
neer ze heel groot zijn en op de aangegeven wijze niet te herstellen,
kan men met zekerheid zeggen, dat er iets mankeert aan het bij
elkaar passen van spoelen en condensatoren.
Uit de gegeven beschouwing van de zaak volgen trouwens nog
enige andere dingen.
Aftrimmen op één golflengte — bijv. Hilversum — kan slechts
in één geval direct de gehele schaal kloppend maken, n.1. als men
met een ter fabriek nauwgezet en volledig afgeregelde afstemeenheid heeft te doen. Het instellen van de trimmers zelf kan de
fabriek niet doen, behalve in een compleet toestel; de capaciteit van
buizen, huishouders en leidingen (afgezien nog van de antenne)
verschilt, zodra er kleine afwijkingen zijn in bouw- en huistypen,
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zodat de trimmerinstelling steeds van de bouw van het individuele
toestel afhangt.
Bij spoelen van bepaalde zelfinductie zal voor afstemming op
één zender steeds het totaal der capaciteiten van schakeling +
trimmer + gedeelte van de draaicondensator het zelfde moeten
zijn. Dit totaal kan men voor één zender bereiken met volkomen
willekeurige trimmerwaarde en daarbij passende instelling van de
draaicondensator, dus met een oneindig groot aantal verschillende
combinaties. Maar er is slechts één zeer bepaalde waarde van
trimmer + schakelingscapaciteit, waarmee de draaicondensator
over de gehele schaal kloppende afstemmingen kan leveren. Die
trimmerinstelling vindt men met de beschreven methode.
Daarmede hangt direct samen, dat men slechts één golfbereik
werkelijk kan afregelen. Het is een fabrieksfout. wanneer bij vol
ledig kloppen van dat ene bereik het andere (of de anderen) niet
volkomen in orde blijkt (blijken). Als men compromissen tussen
de verschillende meetbereiken moet gaan sluiten, wordt er niet één
helemaal kloppend. Dat is de reden, waarom ten slotte spoelstellen
met geheel afzonderlijke wikkelingen voor elk golfbereik en met
trimmers op de spoelen voor elk bereik verre de voorkeur ver
dienen.
i? *
❖
In aansluiting bij hetgeen hier is gezegd over de toch al bij het
trimmen zich Voordoende moeilijkheden, zelfs van eenvoudige toe
stellen, moeten wij nog even stilstaan bij de bezwaren, die bij
overigens goede onderdelen door de aard der schakeling van het
toestel kunnen ontstaan.
Zo is bijv. in fig. 79 een veel toegepaste methode van koppeling
tussen een hoogfrequehtbuis en een detector aangegeven, waarbij
de afgestemde detector-roosterkring met de voorafgaande plaat is
gekoppeld door een condensatortje Ck, terwijl de gelijkstroomvoeding naar de voorafgaande plaat geschiedt via een hoogfrequentsmoorspoel.
De beste en veiligste hfr. smoorspoel in zulk een positie moet een
zo grote zelfinductie bezitten, dat zij met haar eigen capaciteit
een eigenafstemming bezit op een golflengte, die langer is dan de
langste van het golfbereik. Voor de kortere golven, bij welker
ontvangst de smoorspoel wordt gebruikt, bezit zij dan n.1. geen
inductief, maar een capacitief karakter. Door capacitief karakter
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van de plaatkring der hfr; buis wordt instabiliteit (zelfgenereren)
voorkomen. Zou de eigen afstemming van de smoorspoel bij een
kortere golf liggen, in het te ontvangen golfgebied, dan zou men op
een gegeven moment de afstemming der smoorspoel passeren, met
kans op plotselinge instabiliteit. Alle behoorlijke hfr. smoorspoelen,
voldoen overigens wel aan de hier geformuleerde eis, dat zij een
eigen afstemming bezitten op een langere golf dan enige in het
omroepgebied.
Het begrip, dat de smoor„spoer hierdoor in de schakeling de rol
speelt van een voor g. el ij kstroom geleidende
capaciteit, doet enigszins vreemd aan, maar volgt hieruit, dat
de impedantie van een parallelkring zich laat omrekenen-tot
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welke vorm negatief wordt, wanneer w2. groter is dan —-. Dit
negatief worden betekent aannemen van capacitief karakter.
Men kan trouwens door de proef vaststellen, dat parallelschake
ling van een smoorspoel aan een afgestemde kring het nodig
maakt, de condensator te verkleinen om de afstemming gelijk te
houden, zodat de smoorspoel inderdaad als een capaciteit fungeert
en niet als een spoel, die bij parallelschakeling de kringzelfinductie
zou verkleinen, dus vergroting van de afstemcondensator nodig
zou maken.
Intussen kan men uit de uitdrukking voor Z zien en ook weer
door de proef vaststellen, dat de capacitieve impedantie van een
smoorspoel verandert voor verschillende golflengten, zodat voor
kortere golven de capaciteit, die de smoorspoel in de schakeling
aanbrengt, toeneemt, maximaal naderende tot de waarde der eigencapaciteit.
Nu bedraagt de eigencapaciteit ener goede smoorspoel wel slechts
luttele p|iF, maar een variabele verstemming van de kring veroor
zaakt zij toch altijd. Toestelschakelingen met een smoorspoel als
in fig. 79 maken derhalve een nauwkeurig trimmen op gelijkloop
der kringen onmogelijk. Af gezien van nog vele andere verraderlijke
bezwaren, die hfr. smoorspoelen kunnen opleveren, is het genoemde
argument alléén reeds voldoende om het advies te rechtvaardigen:
gebruik hoogfrequent smoorspoelen liefst alleen op plaatsen, waar
hun kwaliteit eigenlijk van geen invloed is.
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Als men het gehele probleem van het trimmen overziet, is het
werkelijk geen wonder, dat duizenden amateurs ervaringen met
toestellen hebben moeten opdoen, waarbij het trimmen nooit tot
een goed einde werd gebracht en ten slotte genoegen moest worden
. genomen met een gebrekkig compromis.
Toestellen met smoorspoelkoppeling, met terugkoppeling, met
variabele antennekoppeling zijn streng genomen niet trimbaar,
dus principieel ongeschikt voor éénknopsafstemming. Dat is jaren
geleden niet dadelijk ingezien, maar hoe beter en precieser de onder
delen zijn geworden, des te opvallender komen de afwijkingen
door de genoemde oorzaken tot uiting.
Betreffende het trimmen van bandfiltertoestel1 e n verwijzen wij naar het vorige hoofdstuk; de eenvoudigste
raad is, dat men de bandfilter koppel-elementen tijdelijk zo zwak
koppelend maakt, dat de kringen als gepiekte, enkelvoudige kringen
werken, dat men ze in die toestand trimt en daarna de bandfilterkoppel-elementen herstelt, maar nu ook aan de trimming niet meer
raakt.
De speciale eisen, waaraan bij de afregeling van supers moet
worden voldaan, behandelen wij hier nietl).
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HOOFDSTUK XXXIV
ONTKOPPELING EN AFSCHERMING
Voor het goed functionneren van het moderne radiotoestel, met
zeer goede kringen en met hoge versterking gevende buizen, is
het noodzakelijk, alle niet-controleerbare terugwerking van vol
gende kringen in het toestel op voorafgaande zoveel mogelijk te
voorkomen.
Een bron van gevaren, als men er geen voorzorgen tegen neemt,
vormt dc gemeenschappelijke voedingsbron voor al de plaatkringen.
Onverschillig of de plaatspanningsbron een batterij is dan wel een
plaatspanningsapparaat, steeds bezit die spanningsbron een zekere
inwendige weerstand, hetgeen reeds daaruit blijkt, dat geen onbe
perkt grote stroom kan worden geleverd, maar dat de klemspanning
daalt bij grotere stroomafname.
De inwendige weerstand voor wisselstroom wordt bij een plaatstroomapparaat in hoofdzaak teruggebracht tot de wisselstroomweerstand van de tweede afvlakcondensator en van de toevoerleidingen daarheen. Wanneer die condensator een zuivere capaci
teit was, zou voor hoog frequentie de impedantie haast verwaarloos
baar klein zijn. Voor de langste in aanmerking komende golflengte
van 2000 m, waarvoor de capacitieve weerstand het grootst is,
bedraagt die bijv. voor 4 pF slechts 0.25 ohm. Grote condensatoren
zijn echter nooit zelfinductievrij en vooral electrolytische conden
satoren kunnen ook veel grotere weerstand vertegenwoordigen dan
uit hun capaciteit zou volgen. Daarom kan bijv. het parallel
schakelen van een niet-inductieve conden
sator van 0.1 pF, zelfs aan een electrolytische van 32 pF toch
de wisselstroomweerstand voor hoogfrequentie nog aanzienlijk
verlagen.
Voor laag frequente wisselstromen is aan de andere kant de
grote capaciteit van de grote condensator van belang. De inwen
dige zelfinductie betekent voor lage tonen van bijv. 60 hertz
practisch niets, maar zelfs 4 pF vormt voor 60 hertz nog een capa
citieve weerstand van 650 ohm, zodat voor zo lage frequenties
een capaciteitsvergroting tot 32 pF, die de weerstand tot ongeveer
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80 ohm doet afnemen, geenszins overbodig mag heten. Een plaatwisselstroom van 25 mA ener eindbuis veroorzaakt dan nog
25
X 80 = 2 volt wisselspanningsvariatie aan de voedingsbron.
1000
Aan de eindbuis gaat altijd minstens één buis vooraf, in welkpr
plaatkring zich een laagfrequent koppelelement bevindt, waardoor
het grootste deel van die 2 volt wisselspanning uit de gemeen
schappelijke voedingsbron wordt teruggevoerd in de roosterkring
der eindbuis, waar zij een ongewilde terugkoppeling (negatief of
positief, maar beide ongewild) veroorzaakt. Is er nog een tussen
trap met een extra laagfrequentbuis, dan versterkt deze ook die
teruggekoppelde spanning nog eens.
Men ziet dus, dat zowel tussen laagfrequenttrappen onderling
als tussen hoogfrequentbuizen onderling koppeling via het p.s.a.
zal bestaan.
Veel afdoender dan door verdere vergroting van afvlakcondensatoren is die koppeling tegen te gaan door een spanningsdeling.
Wanneer men volgens fig. 148 in de plaatleiding ener buis behalve
de koppelingsimpedantie Rk een weerstand R opneemt, met een
condensator C naar aarde, zal een wisselspanning, die in het p.s.a.
voorkomt, zich over R en C verdelen en in de plaatkring der ge
tekende buis slechts het aan C optredende deel worden over
gedragen. R kan zonder te veel gelijkspanningsverlies wel altijd
10.000 ohm bedragen. Met een C van 1 pF wordt dan voor een
frequentie van 60 hertz de koppeling reeds tot j4 verminderd.
Grotere R en C geven evenredig grotere vermindering der kop
peling.
Voor hoogfrequentie bereikt men gelijke ontkoppeling al met
veel kleinere condensatoren, mits die inductievrij zijn. Wegens de
noodzakelijke inductievrijheid gaat men gewoonlijk voor hoogfrequent-ontkoppeling niet boven 0.1 pF.
Het interessante dezer ontkoppeling is, dat zij enerzijds de wissel
spanningen, die in het p.s.a. zijn doorgedrongen, grotendeels buiten
de ontkoppelde plaatkring houdt, maar omgekeerd ook belet, dat
spanningen uit deze plaatkring in het p.s.a. doordringen. Voor een
frequentie, waarvoor de impedantie van C bijv. 10 X kleiner is dan
de waarde van weerstand R, zal n.I. ook een ongeveer 10 X groter
deel van de plaatwisselstroom door C vloeien, dan via R door het
p.s.a. wordt gezonden.
Ontkoppeling met zo grote condensatoren, dat men van laag-
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frequentontkoppeling kan spreken, is óók nuttig tegen last van een
resterende bromrimpel. In dit opzicht is ontkoppeling der
plaatkringen van voorafgaande buizen altijd nog belangrijker dan
van volgende. Heeft men last van brom, die men aan onvoldoende
afvlakking meent te moeten toeschrijven, dan zal ontkoppeling (of
verbeterde ontkoppeling) van de plaatkring der detectorbuis of
eerste laagfrequentbuis daarop de meeste invloed hebben. De eerste
proef is dan, het vergroten van de ontkoppelcondensator voor die
buis. Heeft dat geen invloed, dan zit de oorzaak van de brom ook
niet in onvoldoende afvlakking, maar bijv. in inductie van de nettransformator op laagfrequenttransformatoren of op roosterleidingen, eventueel ook van hoogfrequentbuizen (modulatiebrom).
De condensator parallel aan een kathodeweerstand is ook op
te vatten als een ontkoppelingscondensator. Hij reduceert de negatieve
of tegenkoppeling, die anders door
de kathodeweerstand wordt veroor
zaakt tussen plaat- en roosterkring
derzelfde buis. De weerstand met
condensator parallel blijft voor de
gelijkstroom de volle waarde behou
den, maar vertegenwoordigt voor de
wisselstromen een slechts zeer ge
Fig. 148.
ringe impedantie; hij vormt dus een
willekeurige gelijkstroomweerstand,
die niet tevens een evengrote wisselstroomweerstand uitmaakt.
Voor roosterkringen, die met „aarde" verbonden zijn, heeft
afzonderlijke ontkoppeling op gelijke wijze als voor de plaatkringen
geen zin. In gevallen van niet regelrechte aarding dient men juist
ook roosterkringen wèl te ontkoppelen.
Eigenlijk vormen de ontkoppelingen, die voorafgaande kringen
vrij houden van wisselspanningsterugwerking uit het p.s.a. slechts
een speciaal geval van de algemeen noodzakelijke voorzorgen tegen
gemeenschappelijke leidingsgedeelten voor
verschillende kringen. Soms zitten die op verborgen plaatsen,
waaraan men niet denkt.
Gebruikt men bijv. een meervoudige condensator op één as, dan
is de as en het gehele metalen gestel verbonden met al de losse
platenstellen. De kringen, die men met deze condensator afstemt,
worden enerzijds alle afzonderlijk verbonden met de vaste platen-
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stellen, maar dikwijls ziet men ze anderzijds alle te zamen verbonden
met het condensatorgestel. Bestaat er nu een overgangsweerstand
tussen gestel en as, dan is deze weerstand gemeenschappelijk
opgenomen in al de kringen, die dus over die weerstand onderling
zijn gekoppeld. Dit kan een geheimzinnige oorzaak worden van
zelfgenereren van één of meer trappen. Nog erger wordt dit, wan
neer de condensator is gemonteerd op een chassisplaat en de „aardzijden” der kringen alle aan één ander punt of aan verschillende
punten van het chassis worden verbonden. De overgangsweerstand
tussen condensatorgestel en chassis vormt dan nog een koppelingsweerstand.
Bij nieuwere condensatoren ziet men daarom voor elke kring
een afzonderlijk veercontact op de as aangebracht. Zijn er overgangsweerstanden, dan liggen die telkens ten minste maar in één
kring. Hier zij erop gewezen, dat vele condensatoren in de draai
punten en bij de drukveren met enig vet zijn gesmeerd; dat vet
is dan met grafiet geleidend
gemaakt en ziet dus zwart:
men moet dit niet als een
slijtageverschijnsel of als vuil
beschouwen en het niet weg
poetsen!
Fig. 149.
Men vermijde in het alge
meen een montage, waarbij eenzelfde draad geheel of gedeeltelijk
tot de geleiding van méér dan één kring behoort.
In dit verband willen wij erop wijzen, dat de Amerikaanse
methode om bij radioschema's, evenals bij lijntelefoonschema’s,
verlichtingsschema’s van automobielen enz., al hetgeen op enige
wijze geaard wordt, maar voor te stellen als verbonden aan „massa”
(zie fig. 149a), de argeloze bouwer op een dwaalweg leidt. Voor
hoogfrequentkringen moet men met de verbindingen het principe
van fig. 1496 volgen en het lijkt onjuist, al is het maar in een
principeschema, geheel verkeerde suggesties te geven. Er is alle
reden om ook bij het tekenen van hoogfrequentschema’s de onder
scheiding in acht te nemen, die ze doet afwijken van schema’s van
stroomkringen, waarbij zulke „kleinigheden” er niet op aan komen.
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Behalve door gemeenschappelijke leidingsgedeelten en overgangsweerstanden kunnen ongewenste koppelingen ook ontstaan
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door capacitieve inductie, dus door condensatorwerking.
of door electromagnetische inductie, waaronder
men de werking verstaat van stroomkringen op elkaar.
Daartegen past men afscherming toe.
Het eenvoudigst te verzekeren is eigenlijk de afscherming tegen
electromagnetische inductie, omdat die onafhankelijk is van aardingskwesties. Deze afscherming kan op twee verschillende.wijzen
tot stand komen, n.1. óf door omgeven van het af te schermen
onderdeel met magnetisch materiaal, zoals in fig. 150,
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óf door tussenplaatsing van een scherm van geleidend materiaal,
waarin dwarrelstromen optreden, zoals in fig. 151.
Voor de afscherming tegen inductie door laag- en toonfrequente
stromen zijn schermen van magnetisch materiaal het meest effectief
bevonden. Tegen hoogfrequente stromen kan men het best af
schermen met de dwarrelstroom-methode.
Hierbij valt op te merken, dat dunne mantels (1 a 2 mm) van
gewoon ijzer en staal voor geen enkele frequente effectief zijn.
Afschermingen, die de inductie 40 a 25-voudig verminderen, ver
krijgt men voor frequenties van 50 tot 1500 hertz met schermmantels, vervaardigd van één der nieuwe ijzersoorten met hoge
permeabiliteit, bij een dikte van 1.6 mm. Het meest af
doende is dan het plaatsen van het te beschermen onderdeel in
een geheel gesloten mantel. Minder goed resultaat geeft een mantel
van gelijke dikte, die het inducerende onderdeel (bijv. de net-
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transformator) omgeeft. Dit komt door het sterkere veld, waarin
de mantel zich dan bevindt, omdat ijzer met hoge permeabiliteit
voor sterke velden geringere permeabiliteit bezit dan voor zwakke
velden.
Boven 1500 hertz begint betrekkelijk dun roodkoper, van bijv.
0.8 mm, reeds afschermingsresultaten te geven, die vergelijkbaar
zijn met die van mantels van ijzer met hoge permeabiliteit. Bij
deze frequentie begint derhalve het dwarrelstroomeffect reeds een
overwegende rol te spelen.
De afscherming door het
COIL 1
dwarrelstroomeffect moet men
zich als volgt voorstellen.
Spoel 1 in fig. 151 induceert
in de schermplaat van ge
leidend materiaal rondgaande
/
dwarrelstromen, die tegen~
gestelde richting hebben aan
de stromen in de spoel. De
sterkte daarvan is bij mate
SCREEN OF
riaal van oneindig goed geCONOUCTING
MATERIAL
leidingsvermogen
zodanig.
dat
de
geïnduceerde
stromen
Fig. 151.
achter de plaat een veld
geven, dat gelijk is en tegengesteld aan het veld van spoel 1,
althans op enige afstand achter de plaat. Maakt men van de plaat
een schermèus, dan mag deze elke vorm hebben (rond of vierkant),
mits de gehele bus een goed geleidend geheel vormt, zodat geen
naden of overgangsweerstanden naar deksels, de natuurlijke loop,
die de dwarrelstromen willen aannemen, gaan wijzigen; gebeurt
dat wèl, dan is de veldopheffing minder volkomen. Een bus heeft
het meeste effect, wanneer die öf dicht om de inducerende spoel
óf dicht om de geïnduceerde spoel heen ligt. De bussen maakt men
dus zo nauw als met de kwaliteit der spoelen is overeen te brengen.
Het best geleidende, niet al te kostbare materiaal ervoor is rood
koper; daarna volgt aluminium.
Volmaakt is de magnetische afscherming nooit. Men moet dus
niet menen, afgeschermde onderdelen willekeurig dicht bij elkaar
te kunnen zetten. Enige afstand ertussen blijft altijd gewenst.
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Wij komen nu tot de afscherming tegen capacitieve inductie.
De verklaringen, die gewoonlijk daarvan gegeven worden, op grond
van de verschijnselen, zoals die zich bij proeven met statische
electriciteit voordoen, gaan mank wanneer men 'ze toepast op
wisselende ladingen, waarbij de wisselingen hoogfrequent zijn.
Denken wij ons in fig. 152 een statische lading in A, waarvan wij
de beïnvloeding van een apparaat B willen tegengaan, dan kan dit
geschieden door een geaard metalen scherm C.
Was het scherm niet geaard, dan zou — om in de stijl der ouder
wetse theorie te spreken — door de inducerende werking van A
in de geleider C „scheiding der electriciteiten van tegengesteld
teken” optreden, een negatieve lading door A aangetrokken en
vastgehouden worden, zodat
A en de aangetrokken nega
tieve lading eikaars werking
C
in de nabijheid der plaat zou
den opheffen en de positieve
electriciteit, door de scheiding
der electriciteiten vrij ge
komen, een vrije positieve
lading op de plaat zou vor
men, die in de omgeving der
plaat het effect zou hebben
■h ft
alsof de plaat positief was.
Door de verbinding van de
Fig. 152.
plaat bij t met aarde evenwel,
kan die door A afgestoten positieve lading „naar aarde afvloeien”
en wordt in de omgeving der plaat het electrische veld gelijk nul.
Voor hoogfrequent wisselende ladingen komt men er met die
voorstelling niet, omdat men zich in de aardleiding dan voortdurend
wisselende ladingsafstromingen, dus hoogfrequente wisselstromen
moet denken, en een enigszins lange aardleiding met zelfinductie
en weerstand, het voortdurend „neutraal”, op aardpotentiaal
blijven van de plaat — zoals in het statische geval ondersteld —
zou belemmeren.
In een goed gebouwd toestel nu, speelt de kwaliteit der aard
leiding, of zelfs het geheel ontbreken ener werkelijke aardverbinding, volstrekt niet zulk een beslissende rol, wat de werking der
afscherming betreft.
Dat wij ons tegenwoordig liever voorstellen, dat de positieve
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lading A vrije negatieve electronen uit de plaat vasthoudt en dat
de van die electronen tijdelijk beroofde atomen zich daardoor als
positief geladen voordoen, terwijl bij aanwezigheid ener aardverbinding, niét door het afvloeien van positieve electriciteit, maar
door het toevloeien van negatieve electronen uit de aarde, die
positieve lading weer verdwijnt, maakt hierbij geen principieel
verschil.
Wel naderen wij iets beter tot een inzicht, wanneer wij bedenken
wat dit afvloeien of toevloeien van ladingen naar of uit de „aarde”
eigenlijk betekent. Een lading A, op bepaalde afstand geplaatst,
zal inderdaad vrije electronen, die een lading van bepaalde grootte
vormen, vastleggen. Ook wanneer de plaat C nu niet met aarde is
verbonden, maar met een geleidende massa van enige uitgebreid
heid, zal die hoeveelheid electronen onttrokken worden aan deze
gehele massa. De spanningsverandering, die dit teweegbrengt en
die bij onttrekking van electronen positief is, hangt af van de ge
zamenlijke capaciteit der bij het proces betrokken geleiders, want
als Q de lading voorstelt in coulombs, C de capaciteit in farads en

•

.t

V in volts wordt gesteld, is V = —. Heeft men met een werkelijke
V-*

aardverbinding te doen, dan denkt men zich voor C de capaciteit
der gehele aarde en wordt V verwaarloosbaar klein. Maar ook als
een aardverbinding ontbreekt, doch bij de bouw van het toestel
bijv. een metalen plaat er onder is gelegd, waarmee afschermingen
direct verbonden zijn en waarvan de capaciteit enige betekenis
heeft, dan wordt V al nagenoeg zonder belang. De spanning, die
het scherm zou aannemen, wanneer het was geïsoleerd, wordt ver
kleind in verhouding van de schermcapaciteit tot de capaciteit der
gehele metaaloppervlakte.
Dit verklaart één der belangrijke functies van een metalen plaat
onder een op een houten grondplaat gebouwd toestel en verklaart
tevens één der voordelen van chassisbouw. Dit is een capaciteit,
waarmee steeds een veel directere verbinding bestaat dan met aarde
en die daardoor een veel belangrijker rol speelt dan de aardver
binding zelf. Zo kan ook verbinding met andere, al dan niet zelf
geaarde, geleidende oppervlakken in de omgeving van een toestel,
veel effectiever zijn voor verhoging der stabiliteit, dan een hoe
goed ook aangelegde aardleiding, wanneer die wat lang uitvalt.
Waar practisch haast alle belangrijke onderdelen in een toestel
zelf al eenzijdig aan „massa” liggen, zal men het ontstaan van
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vereffeningsstromen in die onderdelen, welke als gevolg van
capacitieve inductie zouden kunnen optreden, door plaatsing in
eveneens aan massa liggende afschermingen effectief verhinderen.
Men zal 'trouwens inzien, dat de te voren besproken afschermin
gen tegen clectromagnetische inductie vanzelf ook afschermingen
tegen capacitieve inductie worden, wanneer men ze maar met de
massa verbindt, waaraan ook de kathoden en de minleiding zijn
verbonden.
Het enige bezwaar, dat die afschermingen kunnen opleveren, is
de vergroting der nulcapaciteiten van condensatoren, eigencapaciteiten van spoelen, roosteringangs- en plaatuitgangscapaciteiten
van versterkerbuizen, die alle te zamen het afstembereik van een
toestel verkleinen en waarmee men bij de trimming van toestellen
rekening moet houden.
Een belangrijk voorbeeld ener capacitieve afscherming is de
vroeger besproken werking van het schermrooster bij de daarmee
uitgeruste buizen. Bij de eerste exemplaren van schermrobsterbuizen was het nodig, ze zo te monteren, dat zij met de ballon,
ter hoogte waar het schermrooster zich bevond, door een uitwen
dige schermplaat heen staken, zodat die plaat buiten de buis een
voortzetting vormde van het inwendige scherm. Thans is dit over
bodig gemaakt doordat al dergelijke buizen een ballon bezitten met
een metallisering, welke aan kathode is verbonden. Die
metallisering op de ballon, die uit een roodkoperhuidje bestaat, is
gewoonlijk uitwendig door een lakverf tegen beschadiging be
schermd. Dat uitwendig oppervlak is veelal niet geleidend, maar de
huid eronder wèl.
Ofschoon de noodzakelijkheid van het uitwendige scherm om de
buis heen hierdoor is vervallen, moet men natuurlijk toch wèl
blijven waken tegen het dicht bij elkaar brengen van plaat- en
roosterleidingen, waardoor de plaatrooster-capaciteit buitenom
weer zou worden vergroot. Te bedenken is ook, dat de roosterleiding ener volgende buis ongeveer even gevaarlijk is voor de
roosterleiding der voorafgaande buis als de plaatleiding dier buis
zelf. Zo is het ook met de plaatleiding der volgende buis ten op
zichte van de plaatleiding der vorige, die even gevoelig is als de
eigen roosterleiding der volgende buis.
Dat men bij chassisbouw met buizen met roostertopaansluiting
roosterleidingen boven het chassis krijgt en plaatleidingen eronder,
rechtvaardigt dus nog geen zorgeloosheid.
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Indien men bedenkt, dat leidingen, die boven een chassis onge
veer 10 cm naar boven lopen, als kleine antennetjes beschouwd
kunnen worden, die trillingen uitstralen en opvangen, dan volgt
uit die beschouwing, dat alle topaansluitingen uit dit oogpunt
tamelijk ongunstig zijn te achten. Toen men in Duitsland, in na
volging van Amerika, „stalen” ontvangbuizen ging maken, hebben
de Duitse fabrieken dan ook als constructieverbetering daarbij
de topaansluitingen laten vervallen. Ook in Amerika is men met
nieuwere typen weer tot „single-ended tubes" gekomen en de
nieuwe P h i 1 i p s sleutelbuizen — die nu weer van glas zijn ge
maakt — hebben eveneens alle aansluitingen aan de o n d e r-zijde,
hetgeen stellig kortere en minder op elkaar terugwerkende ver
bindingen bij de montage doet ontstaan.
De montage van buizen met topaansluitingen kan het nodig
maken, afzonderlijke leidingen naar roosters en platen in schermkous af te schermen. Die schermkous vormt een capacitieve af
scherming en moet diis goed geleidend met massa (kathode of min
leiding) verbonden zijn om enig effect te kunnen hebben. Waar
dergelijke afgeschermde leidingen enige lengte verkrijgen, kan het
zeer nuttig zijn, de afschermingen over zo groot mogelijk deel
hunner lengte in goed contact met het chassis te laten lopen. Soms
is het ook al voldoende, de leidingen zonder schermkous, geïsoleerd
vlak langs het chassis te leggen. Statisch gemeten, wordt hun
onderlinge capaciteit daardoor weliswaar groter, maar deze ver
grote capaciteit via de afscherming veroorzaakt geen gevaren, om
dat alleen spanningsveranderingen ten opzichte van de afscherming.
waaraan de kathoden zijn verbonden, in een radiotoestel effect
hebben. Gesteld dus, dat spanningen in een plaatleiding spanningswisselingen in de afscherming teweegbrengen, op zichzelf al klein
door de grote capaciteit van de afschermmassa, dan is het mogelijk,
dat afgeschermde roosterleidingen die spanningsveranderingen
geheel meemaken. Dan wil dat echter zeggen, dat de met de af
scherming verbonden kathoden en die roosters dezelfde spannings
veranderingen ondergaan, hetgeen in de werking der buizen der
halve niet tot uiting komt.
De grote betekenis van de chassisbouw heeft men te zien in de
deugdelijke onderlinge verbinding van. alle onderdelen, die met
elkaar contact moeten maken en in de grote capaciteit van die
totale metaalmassa ten opzichte van afzonderlijke delen, die
momenteel op andere wisselpotentiaal kunnen verkeren dan de
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kathode-massa. Daardoor is, voor de stabiliteit althans, de aard"
verbinding minder belangrijk gemaakt en de werking van het toe
stel meer onafhankelijk van de opstellingsplaats.
0
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Terwijl een goede afscherming
tegen magnetische krachtlijnen als
PAPIER
regel tevens een afscherming tegen
electrische krachtlijnen vormt, dus
tegen capacitieve inducties, is het om
gekeerde niet waar. Men kan althans
statische afschermingen tot stand
Fig. 153.
brengen, die géén magnetische af
scherming vormen en daarvan wordt in de practijk ook gebruik
gemaakt.
Zo wordt in moderne voedingstransformatoren voor radiotoe
stellen gewoonlijk een afscherming aangebracht tussen de primaire
en secondaire wikkelingen; de bedoeling daarvan is, dat de over
dracht van hoogfrequente storingen uit het lichtnet, die langs
capacitieve weg via de trans
formator zou kunnen plaats
hebben, zal worden voorkomen; maar de magnetische
inductie van primaire op
secondaire mag daarbij na
tuurlijk niet worden opge
heven. Hiertoe wordt tussen
de primaire en secondaire
transformatorwikkelingen als
afscherming een dun blad
roodkoper of aluminium ge
legd, dat de gehele primaire
omgeeft, maar géén gesloten winding vormt; dit wordt gemakkelijk
bereikt door het metaalblad tezamen met een even groot blad
isolerend papier of linnen om de primaire heen te rollen, zoals fig.
153 in doorsnede aanduidt. Het koperblad wordt afzonderlijk ge
aard of inwendig met het te aarden metalen transformatorhuis
verbonden.
In hoogfrequenttransformatoren is het soms ook van belang,
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primaire en secondaire op dergelijke wijze capacitief van elkaar af
te schermen. Voor hoge frequentie zijn echter gewoonlijk grotere
voorzorgen tegen rondgaande en dwarrelstromen gewenst. De in
fig. 153 bij A aangegeven overlapping, die een capacitieve sluiting
der bewikkeling vormt, moet dan vermeden worden en bovendien
kan het nodig zijn, de afscherming met metaal blad te vervangen
.door een afscherming met metaaldraden. Fig. 154 geeft een
aanwijzing voor de vervaardiging daarvan. Om een kartonnen
koker wordt een blad stevig papier gelegd en op dat papier een
strookje dun koper m; daarna wordt de koker bewikkeld met dun.
blank koperdraad, met voldoende spatiëring opdat de draden
elkaar niet raken. Op. het strookje m worden de draden één voor
één vastgesoldeerd en daarna de wikkeling met lijm (seccotine.
velpon of dergelijke) goed vastgelegd op het papier; als men het
geheel heeft laten drogen, wordt het papier met de wikkeling van
die koker afgeschoven en knipt men aan één kant langs het strookje
m de draden en het papier door; men houdt dan een soort van
metalen kam op papier over en deze kan uitstekend dienst doen
als capacitieve (statische) afscherming, terwijl het geen afscher
ming is voor magnetische krachtlijnen; aan de metalen strook m
wordt de aarding bevestigd.
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TEGENKOPPELING TER VERMINDERING VAN DE
VERVORMING
In de hoofdstukken VII en VIII hebben wij erop gewezen, dat
bij een versterkerbuis met kathodeweerstand een tegenwerkende,
dus negatieve, terugkoppeling zou ontstaan, wanneer de kathode
weerstand niet werd overbrugd door een condensator van zo grote
waarde, dat diens impedantie voor de frequenties, waarvoor de
versterker is gebouwd, verwaarloosbaar klein wordt.
Dit leidt voor laagfrequentversterkers tot het aanbrengen van
overbruggingscondensatoren van vele tientallen pF, dus waarden
die men slechts met electrolytische condensatoren goed kan be
reiken, wanneer men ook voor de laagste tonen de versterking zo
groot mogelijk wil houden. Te kleine overbruggingscondensatoren
voor de kathodeweerstanden in laagfrequentversterkers veroor
zaken een merkbare lineaire vervorming, aangezien de lage tonen
te zwak worden. Behalve door het zeer groot maken van de over
bruggingscondensatoren, kan men die lineaire vervorming ook
ontgaan door de condensatoren geheel weg te laten. Dat geeft een
merkbaar verlies aan geluidsterkte, maar de tegenkoppeling ver
zwakt dan alle frequenties gelijkelijk.
Een nadere beschouwing leert trouwens, dat de tegenkoppeling,
die door het weglaten van een kathodeweerstand wordt verkregen
óók de niet-lineaire vervormingen (zie hoofdstuk XXII) helpt ver
minderen. Voert men aan de ingang van een versterker een zuiver
sinusvormige trilling toe en ontstaat in de versterker niet-lineaire
vervorming, dan zullen in de uitgang, behalve de sinusvormige
trilling óók harmonischen daarvan verschijnen; wordt nu een deel
van de output teruggevoerd aan de ingang, in tegenphase met de
oorspronkelijke trilling, dan brengt men ook harmonischen in de
ingang en wel in zodanige phase, dat die na versterking de harmo
nischen, die door de vervorming in de uitgang zouden willen ont
staan, tegenwerken.
Wiskunstig laat zich afleiden, dat voor een versterker, waarvan
Sj de dynamische steilheid voorstelt (zie hoofdstuk XIX) en R
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de kathodeweerstand is, zowel de versterking als het percentage
harmonischen wordt verminderd in de verhouding 1 : (1 -f- S^R)*
Voor een eindpenthode EL3 met S = 9 mA/V, Rj = 50000
uitgangsimpedantie Ru = 7000 Q en kathodeweerstand R = 150 Q.
wordt S(1 =

50000
57000

xï^ö = ri^ en

+ SJR> = 2’185- Weglaten van

de overbruggingscondensator heeft hier dus een ruim 2-voudige
vermindering der versterking en van de vervorming ten gevolge.
Brom en geruis, die in de versterker zelf ontstaan, worden in
dezelfde mate verminderd als de vervorming.
In de wiskunstige afleiding van de bovenvermelde uitdrukking
voor de verbetering, die men verkrijgt, wordt intussen stilzwijgend
aangenomen, dat de vervormingen en aanwezige storingen in eerste
aanleg niet overdreven groot zijn. Voor een versterker, die zonder
tegenkoppeling aanzienlijk méér dan 10% vervorming zou geven,
gaat de berekening niet meer op en de practijk leert, dat tegen
koppeling voor zulk een versterker niet zo veel — misschien
helemaal geen — baat meer levert. Vervormingen door het over
schrijden der roosterstroomgrens kan men er ook niet onschadelijk
mee maken.
Overigens valt op te merken, dat de tegenkoppeling ook niets
corrigeert van vervorming, brom en geruis, die reeds aanwezig zijn
in het aan de versterkeringang origineel toegevoerde signaal. Ver
vorming en storingen, die in voorafgaande trappen zijn ontstaan,
worden niet gecompenseerd.
Voor moderne eindbuizen met betrekkelijk kleine kathodeweer
stand blijft de verhouding, waarin versterking en vervorming wor
den verminderd door enkel de overbruggingscondensator weg te
laten, trouwens altijd tamelijk klein ondanks de grote steilheden.
Voor een triode AD 1 wordt de verhouding ook weer ongeveer 2,
evenals wij hierboven voor de EC 3 berekenden.
Verlangt men hogere verhoudingen, dan moeten schakelingen
worden toegepast met verlengde kathodeweerstand, zodanig afge
takt, dat de negatieve roosterspanning toch de juiste waarde ver
krijgt, zoals aangegeven in fig. 155. De kathodeweerstand Ri voor
de neg. rsp. vormt hier tezamen met de verlenging R2 de tegenkoppelingsweerstand R. Het is echer een nadeel van deze stroomtegenkoppeling, dat in R ook een deel van het anodevermogen der
buis verloren gaat.
Verder valt op te merken, dat bij penthoden de schermrooster-
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wisselstroom buiten de tegenkoppélingsweerstand dient te worden
gehouden. Daartoe is in fig. 155 de grote condensator C direct
van schermrooster naar kathode (niet naar aarde) aangegeven.
Daarbij moet, opdat met C de nodige spanningsdeling wordt ver
kregen, en om te zorgen, dat C niet tóch weer een overbrugging
voor R zal vormen, het schermrooster gevoed worden over een
weerstand R3, die enige malen groter is dan R. Als tegenkoppelingsweerstand krijgen wij nu te rekenen met R3 parallel aan R.
Maar R3 zal tengevolge van de verlaging der schermspanning,
welke erdoor ontstaat, opnieuw het vermogen, dat de buis kan
afgeven, kleiner doen zijn dan normaal.
Geeft men aan de tegenkoppelingsweerstand R aldus een min of
meer aanzienlijke waarde, dan moet
er ook om gedacht worden, dat de
niet-overbrugde kathodeweerstand
een vergroting vormt van de belastingweerstand in de plaatkring,
fr-Lfólrzodat men ter herstelling van de
Ril
juiste waarde der belasting de luidspreker-aanpassingsweerstand met
dit bedrag zou moeten verminderen.
*2
Een ander verschijnsel, dat bij de
stroomtegenkoppeling soms als een
nadeel naar voren treedt, is, dat
Fig. 155.
ook nog een schijnbare vergroting
van de inwendige weerstand van de
versterker ontstaat. Dit is een (1 + SR)-voudige vergroting; de
S in deze uitdrukking is de statische steilheid, zodat de inwen
dige weerstand altijd nog wat meer wordt vergroot dan de vervor
ming wordt verkleind. Voor een triode kan dit zelfs vrij aanzienlijk
meer zijn. Op de toe te passen luidsprekeraanpassingsweerstand
heeft dit geen noemenswaardige invloed, maar terwijl voor een
triode een betere weergave der hoge tonen hiervan het gevolg kan
zijn, staat daar tegenover — hetgeen vooral bij een penthodecindbuis opvallend kan worden — dat eventuele luidsprekerresonanties minder gedempt worden dan achter een buis met
kleinere inwendige weerstand. Dat is voor de weergave schadelijk.
Berekening leert, dat ook de ingangsweerstand van de versterker
een schijnbare vergroting ondergaat, maar met de factor (1 + SdR),
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dat is dezelfde — kleinere — factor dus, waarmee versterking en
vervorming worden verminderd. Een verhoogde ingangsweerstand
kan slechts als een voordeel worden gezien. Het ligt toch voor de
hand, dat waar de versterking bij de tegengekoppelde versterker
(1 + SdR)-voudig afneemt, voor volledige storing een even zoveel
groter signaal moet worden toegevoerd. De voorafgaande
trap moet dus zoveel hogere spanning leveren en die zal dat ge
makkelijker kunnen doen aan een verhoogde ingangsweerstand.
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Een andere vorm van tegenkoppeling, die ten grondslag ligt
aan een grote verscheidenheid van practische schakelingen, is de
spanningstegenkoppeling. De grondschakeling is aangegeven in
fig. 156.
Hier wordt door een
Rs
m
weerstand R3 spanning van
de anode der eindbuis
teruggevoerd op het rooster
der zelfde buis. Om de
positieve gelijkspanning van
R2É
R1
de anode niet op het'rooster
te doen komen, is R3 ver
bonden met de anodeweerstand Rx van de vooraf
gaande buis. Voor wissel
+
spanningen kunnen Rt en
Fig. 156.
R2 beschouwd worden als
zodat
parallelgeschakeld,
RiR2
b-, en van de
een spanningsdeling plaats heeft over R3 en

1

r^
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Ri +

uitgangsspanning een gedeelte p wordt teruggevoerd, waarbij

Ér
!%
.

p =

jR2
R,R-f
R2; (Ra

RiR2 )
Ri -j- R2/

RiRo

RiR2
R1R3 4~ R2 ^3

Wij hadden natuurlijk ook R3 met R2 kunnen verbinden, indien
tussen de anode der eindbuis en R3 een grote condensator was
aangebracht. Dan zou p dezelfde waarde aannemen.
Als nu g de versterking is van de versterkertrap zonder tegen
koppeling, wordt op deze wijze de vermindering, zowel van de
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versterking als van de vervorming, het geruis en eventueel in deze
trap ontstane bromstoringen (1 -|- pg)-voudig.
Denken wij ons wederom een eindbuis EL3, met Rj = 50000 Q,
p = 450, werkende op een uitwendige impedantie van 7000 ohm,
die als zuiver ohms mag worden beschouwd, dan is
'■

9 =

7000

57000

X 450 = 55.

Met Rt =0,1 MQ en R2 = 0,7 MQ wordt hun parallelwaarde
0,0875 MQ en wordt 1
pg = 2 als p = V55, dus R3 = 54 X
X 0,0575 = 4,7 MQ.
De extra-belasting van de eindbuis, die door het aanbrengen
van deze spanningsdeler van 4,7 MQ plus Rx en R2 parallel ont
staat, is volkomen te verwaarlozen. Zelfs indien men R3 tien maal
kleiner maakt, is .dat nog het geval, zodat men hier — wat dat
betreft — de tegenkoppelingsverhouding zo groot kan maken als
men wil.
Intussen worden de schijnbare inwendige weerstand en bij de
schakeling van fig. 156 ook de ingangsweerstand van de versterker
nu verkleind (het omgekeerde van hetgeen bij de stroomtegenkoppeling het geval was). Voor de inw. weerstand is de verhou
ding, waarin die wordt verkleind: (1 + pp). Vooral bij een penthode is de versterkings factor p altijd zeer veel groter dan de
trap versterking, zodat de verkleining van de Ri veel aanzienlijker wordt dan de vermindering der versterking.
In ons voorbeeld met de EL3, waarbij p = Vs5 werd aange
nomen, zodat de versterking 2-voudig zou verminderen, wordt
(1 + pp) reeds = 9 en krijgt de penthode in dit opzicht een karak
teristiek als van een triode, met behoud evenwel van haar groter
rendement. Het is practisch uitvoerbaar om tot inwendige weer
standen van penthodeversterkers te geraken van slechts enkele
honderden ohms.
Ofschoon de verkleining van de ingangsweerstand minder aan
zienlijk is, nl. (1 + pg)-voudig, kan die toch bezwaar opleveren.
Een voorafgaande versterkertrap wordt er zwaarder door belast
dan normaal, zodat de verhoogde ingangsspanning, die voor vol
ledige sturing nodig is, moeilijker geleverd kan worden; in een
voorafgaande triodetrap dreigt dan extra vervorming op te treden;
indien een detectie-diode direct aan de eindbuis voorafging, zou de
demping op de aan de diode voorafgaande kring verergerd worden.
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Hierdoor is de tegenkoppelingsverhouding, die men bij toepas
sing van fig. 156 in de practijk redelijkerwijs kan toepassen, nooit
groter dan 2 a 4.
**

Veel verder reikende mogelijkheden biedt het systeem der
spanningstegenkoppeling, wanneer men die toepast ,,over meer
dan één versterkerbuis heen”, zoals fig. 157 laat zien.
In verband met de
phase-omkering,
die
Rs
»
bij
weerstandkoppeling tussen opvolgen
de
trappen
plaats
heeft, zou in fig. 157
de verbinding van R3
met de roosterzijde
van
een positieve
Ril
terugkoppeling,
dus
!R2=r I
genereren opleveren;
om teg'enkoppeling te
R
verkrijgen, moet R-.
verbonden worden met
een niet-overbrugd ge
Fig. 157.
deelte R van de kathodeweerstand der eerste buis. Voor de gehele versterker gelden
nu dezelfde uitdrukkingen voor de vermindering van versterking,
vervorming en inwendige weerstand als te voren vermeld, waarbij
R
voor p de waarde geldt
R3 + R
Van veel belang is het te achten, dat de ingangsweerstand van
de versterker in dit geval niet wordt verkleind, maar vergroot door
de tegenkoppeling. De beïnvloeding van de ingangsweerstand
hangt toch niet samen met de vraag of men spanning- of stroomtegenkoppeling toepast, maar enkel met de wijze, waarop de toevoering der tegenkoppelingsspanning plaats heeft. In fig. 157 ge
schiedt dit, evenals in fig. 155, in serie met de rooster-kathoderuimte, terwijl in fig. 156 de weerstand R3 via de buis parallel
kwam te liggen aan de ingang. De factor, waarmee de ingangs
weerstand in fig. 157 wordt vermenigvuldigd, is (1 —f- pg).
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De \i en de g van de versterker zijn grote getallen. Met een EF o*
met ja = 4500 en een EL3 met \i = 450 is voor de versterker
\i = 450 X 4500 = ruim 2 millioen. Met normale weerstanden in
het koppel-element is voor de eerste trap gemakkelijk (zonder
tegenkoppeling) een g van 130 te bereiken, terwijl wij die voor de
eindtrap reeds op 55 berekenden, zodat voor de versterker gv
gelijk wordt gan 130 X 55 = ruim 7000. Als regel zal men slechts
V20 a 1/40 van die versterking nodig hebben en nuttig kunnen
gebruiken, zodat een 20 a 40-voudige tegenkoppeling kan worden
toegepast. Men vindt dan voor de werkelijke versterking:

r
■

ï

H

, jl

9v
9cff —

1 + P9v

en als 1 + pgv een groot getal is (20 a 40) kan men bij benadering
schrijven:
~ 9v — 1
9eff
~ P9v ~ P *
Dat wil zeggen, dat bij een zo sterk tegengekoppelde versterker
de werking bijna geheel onafhankelijk wordt van de buizen en be
paald door de verhouding R3/R in fig. 157.
In ons voorbeeld moet voor een 20-voudige tegenkoppeling
R3 = 368 R genomen worden en voor een 40-voudige tegen
koppeling R3 = 180 R. De effectieve versterkingen zijn dan
7000 : 20 = 350 en 7000 : 40 = 175 („ongeveer” 368 en 180).
Om R3 zo hoogohmig mogelijk te houden, zou men in fig. 157
het overbrugde gedeelte van de kathodeweerstand moeten weg
laten en voor R de gehele kathodeweerstand moeten gebruiken.
Een bezwaar, dat daartegen soms wordt aangevoerd, ligt in het
gevaar der bromneiging, die door een wat grote, niet ontkoppelde
kathodeweerstand ontstaat. Met goede, moderne buizen is dat
gevaar niet zo heel groot, maar met een niet-ontkoppelde kathode
weerstand raakt de eerste buis reeds in zichzelf tegengekoppeld,
waardoor men voor de gehele versterker met een verkleinde gv en
een schijnbaar ook verkleinde \iy te doen krijgt. De tegenkoppeling
.over de gehele versterker heen kan daardoor minder ver gedreven
worden dan anders het geval zou zijn geweest. Wij zullen trouwens
in een volgend hoofdstuk zien, dat er nog andere redenen kunnen
zijn om de tegenkoppeling liever maar op een deel van de
kathodeweerstand te laten werken. Daarbij kan men, indien de
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overbruggingscondensator van het electrolytische type is, met geaard huis, R en R2 van plaats laten verwisselen, zoals in fig. 158
is aangegeven.
Het toepassen van tegenkoppeling over méér dan twee trappen
heen leidt gewoonlijk tot moeilijkheden. Dat kan men dus beter
niet ondernemen.
Wel kan men met voordeel, bij versterkers met ingebouwde luid
spreker, de luidsprekertransfonnator mede in de tegenkoppeling
opnemen. Daarvan geeft fig. 158 een voorbeeld. Welke zijde van
Rs
m

r
t
R

O'

Ri

Fig. 158.

ƒ-

f

de spreekspoelwikkeling aan aarde moet worden gelegd en welke
zijde verbonden moet worden met R3, dient door de proef te
worden vastgesteld. Verkeerde verbinding veroorzaakt positieve
terugkoppeling en optreden van een giltoon.
De spanning, die aan de spreekspoelwikkeling ter beschikking
staat, is veel kleiner dan de spanning aan de anode. Als de uitgangstransformator 40-voudig naar beneden transformeert, is de
spanning 1/40. Om nu gelijk effect te bereiken als volgens fig.
157, moet de aan R teruggevoerde spanning toch weer dezelfde
zijn. Dat kan met 1/40 van de totale spanning alleen verkregen
R
worden, indien
= p, in fig. 158 ook ongeveer 40 X groter
R3 + R
wordt genomen dan volgens fig. 157, de verhouding R3 : R dus
kleiner.
Verder moet bij de uitvoering der schakeling van fig. 158 even
eens gezorgd worden, dat R3 + R, die parallel liggen aan de
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spreekspoel, slechts een verwaarloosbaar klein gedeelte van het
eindbuisvermogen absorberen. Daartoe dient R3 + R zeker 10 of
meer malen hogere waarde te hebben dan de spreekspoelimpedantie.
Bij berekeningen omtrent de schakeling van fig. 158 kan men
ook weer ervan uitgaan, dat de versterking èn vervorming
(1 + pgv)-v°udig worden verminderd, wanneer men voor gv de
spanningsversterking in rekening brengt tot en met de spreek
spoel van de luidspreker; voor een luidspreker met n-voudig neer
transformerende transformator is deze gv ook n X kleiner dan de
gv. die op de plaatkring betrekking heeft.
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TOONCORRECTIES MET BEHULP VAN TEGENKOPPELING

.
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Met enigszins sterke spanningstegenkoppeling, zoals in het vorig
hoofdstuk besproken, kan men voor een 2-traps-versterker een
bijna ideale frequentie karakteristiek verkrijgen, zodat van 30 tot
.10000 Hz geen afwijkingen van enige betekenis in de spanningsversterking optreden.
Dat levert dus een goede meetversterker.
Het is echter niet zo, dat de weergave van muziek en spraak met
een luidspreker achter deze versterker nu eveneens het ideaal zal
benaderen. De impedantie van de luidspreker neemt voor de hoge
tonen toe; de versterker houdt de spanning constant; de wisselstroom door het luidsprekerspoeltje, die de weergavesterkte
beheerst, zal dus voor de hoge tonen afnemen. In de lage tonen
zullen mechanische resonanties van de luidspreker niet veel kwaad
doen, aangezien de versterker zich door zijn geringe inwendige
weerstand daarvan niet veel aantrekt. Maar bij weergave van
gramofoonplaten bijv. is er altijd ook een sterkte-tekort in de lage
tonen.
Er kan dus behoefte bestaan aan extra versterking van de lage,
zowel als van de hoge tonen.
De sterk tegengekoppelde versterker biedt hiertoe alle gelegen
heid, want hij bezit een zeer aanzienlijke versterkingsreserve, die
men te voorschijn kan laten treden, indien men voor bepaalde
frequenties de tegenkoppeling wat vermindert. In fig. 157 en fig.
158 kan men bijv. de lage tonen meer laten versterken, indien men
in de door R3 en R gevormde spanningsdeler een gedeelte van
R3 vervangt door de wisselstroomweerstand van een condensator;
evenzo kan men de versterking der hoge tonen doen toenemen
door een smoorspoel in te schakelen.
Zowel door berekening als door experiment zal echter blijken,
dat wanneer wij voor de condensator en voor de smoorspoel, die
dan in serie met R3 zijn te schakelen, waarden willen kiezen, die
goed merkbaar effect geven, de tegenkoppeling voor de allerlaag
ste, zowel als voor de allerhoogste tonen, t e gering dreigt te
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worden, dus een weergavekarakteristiek ontstaat, waarbij de versterking naar de beide uiterste einden toe al te hoog oploopt en te
spoedig overbelasting veroorzaakt.
Om dit te voorkomen, kunnen wij zowel de condensator als de
smoorspoel overbruggen door een passende weerstand, die het
effect der frequentie-afhankelijke elementen in de tegenkoppelingsleiding begrenst. Brengen wij daarvoor variabele overbruggingsweerstanden aan, dan wordt een versterker met instelbare
weergavekarakteristiek verkregen.
Eén der moeilijkheden, waarop men stuit met een versterker, die
de hoge tonen ophaalt, is — vooral bij het weergeven van gramofoonplaten — gelegen in de versterking, die het geruis daarbij ook •
ondergaat.
Het naaldgeruis van de gramofoon is een euvel, welks oorzaak
ligt in de platen en van „opheffing" kan dus slechts sprake zijn,
wanneer de fabricage der platen verbeterd kan worden. Geruis is
een mengsel van frequenties, die over hét gehele hoorbare gebied
verbreid liggen. Toch moeten wij trachten, er iets tegen te doen.
Het sterkste en hinderlijkste gedeelte nu, is echter samengepakt in
een gebied van vrij hoge frequenties, gewoonlijk tussen 4000 en
6000 hertz. Bovendien ligt in dat gebied vaak een resonans van de
pickup. Op die beide omstandigheden richten zich de kunstgrepen,
die in versterkers toegepast kunnen worden om het geruis te onder
drukken.
Met een filter, dat alle frequenties boven ongeveer 3500 hertz
scherp zou afsnijden, zou in dit opzicht een zeer afdoend resultaat
bereikt worden, maar dan snijdt men ook de hoge tonen uit spraak
en muziek geheel af en kan van „ophalen" dier tonen geen sprake
meer zijn. Het aanbrengen van een vrij grote condensator parallel
aan de luidspreker of aan een koppel-element in de versterker heeft
een soortgelijk gevolg, waarbij alleen een meer geleidelijke ver
zwakking der hoge tonen ontstaat, zodat de verzwakking reeds bij
lagere tonen moet beginnen om bij 4000 hertz een voldoende merk
bare vermindering der versterking te bereiken. Daarmee wordt de
weergave dus nog erger aangetast en het ophalen der hoge tonen
is ook onverenigbaar ermede.
Een mogelijkheid, die ons overblijft, is het aanbrengen van een
afgestemde kring, die slechts een bepaalde groep van frequenties
tussen 4000 en 6000 onderdrukt, maar zowel de versterking van
hogere als van lagere frequenties onaangetast laat.
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Voor de toepassing van dit hulpmiddel biedt de tegenkoppelingsschakeling een goede gelegenheid. Men kan n.I. öf een afgestemde
seriekring parallel schakelen aan R3 (en aan de eventueel nog aan
te brengen frequentie-afhankelijke impedanties) öf een parallelkring
in serie schakelen met R.
Een bruikbare parallelkring voor het doel (constructiegegevens
van Ir. J. L. Leistra in Radio Expres 1939) verkrijgt men door een
kleine 700 windingen draad van 0,15 mm te wikkelen op een
Dralowid dobbelsteenkern, waardoor een spoel van 0,014 henry
ontstaat'met een verliesweerstand van ongeveer 50 Q. Als men
daar 0,05 uF aan parallel schakelt, is de kring afgestemd op 6000
Hz en wordt de blokkeringsweerstand 5600 Q. Met ongeveer 0.07
pF verkrijgt men afstemming op 5000 Hz, met ongeveer gelijke
waarde van de blokkeringsweerstand. Veel beter kan men een
kring van kleine afmetingen voor deze frequenties niet gemakkelijk
maken. Wij moeten een kring hebben met redelijk grote blok
keringsweerstand, maar die buiten resonantie, dus voor hogere en
lagere frequenties, een zo gering mogelijke impedantie bezit. Daar
om moet het een kring zijn met betrekkelijk grote C en kleine L.
Wilden we een seriekring maken ter parallelschakeling aan R3,
dan zou omgekeerd grote L en kleine C gewenst zijn.
Schakelen wij volgens fig. 159 de parallelkring CL in serie met
de kathodeweerstand, dan wordt deze voor de laagste frequenties
slechts met de ongeveer 50 Q van de spoel vergroot; voor de
resonantiefrequentie wordt de vergroting 5600 Q en voor hogere
frequenties weer kleiner.
Nu moet de EF6 met 0,1 MQ koppelweerstand in de plaatkring
een kathodeweerstand hebben van 1500 Q voor de gelijkstroom.
Indien wij dus de tegenkoppeling baseerden op het niet-overbrugd
blijven van de gehele kathodeweerstand, dan zou de tegenkoppelingsspanning voor de laagste frequenties op een spanningsdelerstuk van 1550 Q komen en voor de te onderdrukken frequentie op
1550 -f- 5600 = 7150 Q. De hoogst bereikbare verhouding, waarin
de tegenkoppeling voor de ongewenste frequentie sterker zou
worden, zou dan minder dan 5-voudig blijven. Verdelen wij de
1500 ohm van de kathodeweerstand echter in een overbrugd ge
deelte R3 van 1000 Q en een niet-overbrugd gedeelte van 500 Q.
dan is voor de tegenkoppeling der lage tonen 550 Q werkzaam en
voor die der ongewenste frequentie 550 + 5600 = 6150 Q, het-
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geen een ruim 11-voudige verhouding is. De practijk leert, dat die
laatste verhouding wel gewenst is.
Een nadeel van het gebruik van slechts 500 Q van de kathodeweerstand voor de tegenkoppeling is, dat R3 en hetgeen daarmee
in serie staat, nu voor gelijke mate van tegenkoppeling minder
hoogohmig moet wezen dan bij gebruik van de volle 1500 Q het
geval zou zijn. Er gaat dus wat meer eindlampvermogen verloren
in de tegenkoppelingsleiding.
Bovendien is er nog een ander nadeel, nl. dat de voor de
resonantiefrequentie van de afgestemde LC-kring versterkte
tegenkoppeling ook voor nevenliggende frequenties iets meer tot
uiting blijf; komen. Men krijgt dus met de diepere uitsnijding der
hinderlijkste ruisfrequenties ook wat meer verlies aan versterking
voor omliggende frequenties. Toch is dit ruisfilter wel het beste
practisch goed verwezenlijkbare type.
Gaan wij nu het gehele schema fig. 159 nog eens na, dan zien
we een volkomen normale versterker, waaraan alleen tussen p en
q en tussen q en r enige elementen zijn toegevoegd voor de tegen
koppeling, ruis-onderdrukking en toonregeling. Sm geeft een ver
sterking der hoge tonen, toenemende naarmate men Rn groter
maakt. C7 geeft een versterking der lage tonen, toenemende, naar
mate men R12 groter maakt. De voor Sm te kiezen waarde is niet
critisch; er kan een klein model afvlaksmoorspoel voor dienen;
alleen moet een plaatsing worden gezocht, waarbij er geen brom in
geïnduceerd wordt door een voedingstransformatorx). Voor C7
dient men waarden tussen 3000 en 10000 ppF te beproeven, de
kleinste waarde voor kleine luidsprekers, de grootste voor grote.
Want wanneer men C7 groter maakt, begint de extra versterking
pas bij lagere tonen en dat kan slechts effect hebben indien de
luidspreker die werkelijk hoorbaar laat worden.
De condensator Cq is zo groot, dat die op de frequentiekarakteristiek geen invloed heeft. Men neme er minstens 0,1 pF
voor. In elk geval moet er de eis ener zeer goede isolatie aan ge
steld worden.
Men zal opmerken, dat de toonregelaars van de meeste verster
kers slechts voor verzwakking der hoge tonen zijn ingericht,
1) Om de bromneiging bij een versterker volgens fig. 159 zo gering mogelijk
te houden, is het goed, de metallisering van de EF6 niet met kathode,
maar afzonderlijk, regelrecht met aarde te verbinden. Dit is vooral met ’t oog
op de gedeeltelijk niet-ontkoppelde kathodeweerstand gewenst.
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terwijl men hier met een inrichting heeft te doen, waarmee men
uitsluitend de weergave der hoge tonen kan versterken. Dit
hangt samen met de omstandigheid, dat de toonregeling hier niet
voor de geruisonderdrukking behoeft te dienen en bovendien met
de schakeling van R13 en Cs parallel aan de luidspreker, waardoor
„normaal" al enig tekort aan hoge tonen ontstaat.
R13 en C8 vormen, wanneer men er de juiste waarden aan geeft,
R12
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Fig. 159
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.

R = 500Q
Ri = 0.5 M Q pot.
Ro = 1000 Q
R3 = 50.000 Q
R, = 0,3MQ
R-, = 0,1 M Q
Re = 25.000 Q
R7 = 0,75 M Q
Rs = 1000 Q
Ro = 150 Q
R10 = 100 Q

Ru = 0,25 M Q var.
R12 = 0,25 M Q var

R13 = 7000 Q
C zie tekst
L zie tekst
Ct = 4 uF
Co — 50 pF el.
C3 = 1 uF
C, = 0,1 uF
C3 = 50 pF el
Co = 0,5 pF
C7 = 3000 a 10000 yyF
Cs zie tekst
Lm = 4 a 10 henry
Buizen EFo en EL3.
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de z.g. Boucherotschakeling. In het vorig hoofdstuk werd eraan
herinnerd, dat de impedantie van een luidspreker steeds neiging
toont om voor de hogere tonen een grotere waarde aan te nemen.
Oorzaak daarvan is de zelfinductie van het spreekspoeltje, welks
wissclstroomweerstand kan worden opgevat als de serieschakeling
van een ohmse weerstand (gewoonlijk 5 a 15 ohm) met een kleine
zelfinductie. Aan de primaire zijde van de uitgangstransformator
met verhouding n hebben wij ons dientengevolge, parallel gescha
keld aan de primaire, een n2 X grotere weerstand -f n2 X de zelf
inductie van het spreekspoeltje te denken. Is de zelfinductie der
primaire wikkeling groot genoeg, dan is de invloed daarvan te ver
waarlozen en hebben wij dus in de plaatkring der eindbuis enkel
met de berekende (getransformeerde) serieschakeling van R en L
te doen. Wiskunstig laat zich aantonen, dat wanneer aan de serie
schakeling van R en L een serieschakeling van R en C parallel
wordt aangebracht (gelijke weerstanden dus) de resulterende
impedantie een zuiver ohms karakter met de waarde R aanneemt,
L
wanneer C
0n farad, henry en ohm). Met deze door
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Boucherot gevonden schakeling kunnen wij dus de uitgangsimpedantie voor de eindbuis constant maken voor alle frequenties.
De aanpassing wordt voor de hoge frequenties niet meer door de
zelfinductie van het spreekspoeltje verstoord. Voor een luid
spreker, die aangepast is aan een eindbuis met 7000 ohm aanpassingsweerstand, moet dus ook Ri3 = 7000 ohm worden genomen.
De waarde van Cg is voor verschillende luidsprekers verschillend
en slechts door impedantiemetingen bij hoge toonfrequenties precies
te bepalen. Een waarde van 20000 j.qiF zal in vele gevallen onge
veer juist blijken.
Met de constante uitgangsweerstand voor de luidspreker wordt
de door de tegenkoppeling reeds in hoge mate verzekerde constante
spanningsversterking voor alle frequenties nog verbeterd. Luid
spreker en Boucherotketen tezamen krijgen daardoor ook voor
alle frequenties gelijke stroom toegevoerd. Maar die stroom ver
deelt zich zo, dat de luidspreker er een kleiner deel van krijgt naar
mate de frequentie hoger is. De weergave der hoge tonen ver
mindert dus.
Het kan daarom zelfs gewenst zijn, de Boucherotketen ook nog
in- en uitrschakelbaar te maken.
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Wat de LC-kring voor de ruisonderdrukking betreft, is het
gewenst óf de spoel van een aantal aftakkingen te voorzien, óf
een aantal verschillende waarden voor de condensator te beproe
ven, ten einde voor een bepaalde pickup experimenteel vast te
stellen, bij welke afstemming het naaldgeruis het minst hinderlijk
wordt.
Zoals reeds werd aangeduid, wordt het vermogen, dat een eindbuis aan de luidspreker kan afgeven, altijd door de tegenkoppe-
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lingsschakeling wat kleiner dan zonder tegenkoppeling. En men
moet niet menen, dat de tegengekoppelde eindbuis ongestraft wel
enigszins in roosterstroom gestuurd zou kunnen worden. Dan
treden vervormingen op, die niet meer gecompenseerd worden.
*
Wil men tooncorrectie aanbrengen in een versterker, waarbij
de tegenkoppeling is uitgevoerd op de in fig. 160 geschetste wijze,
dan hebben de lagere weerstandwaarden in de tegenkoppelingsketen, die men moet gebruiken in verband met de geringere ter
beschikking staande spanning, tengevolge, dat geheel andere
waarden nodig zijn voor de frequentie-afhankelijke impedanties.
Ter verkrijging van de frequentie-afhankelijke tegenkoppeling
kan men trouwens zeer verschillende combinaties toepassen van
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weerstanden en condensatoren, weerstanden en spoelen, of van
alle drie. Zoo geeft fig. 160 een aanwijzing, hoe men voor de ver
sterker van fig. 159 ongeveer dezelfde tegenkoppeling en toon
regeling kan verkrijgen, wanneer de spanning wordt ontleend aan
de secondaire van de luidsprekertransformator.
Aannemende, dat de transformator een verhouding 40 : 1 heeft,
is R3 in fig. 160 ook 40 X kleiner gemaakt dan in fig. 157. Voor
C7 kan dan de waarde van 0,1 a 0,5 uF dienen om de lage tonen
op te halen. Voor het verzwakken der tegenkoppeling voor de hoge
lonen is hier een parallel-condensator C4 van 0,15 iiF aan het
niet-ontkoppeld deel R van de kathodeweerstand gedacht. Regel
baarheid dezer tooncorrecties is voor C7 weer te verkrijgen met een
parallelweerstand, regelbaar tot 10000 of 25000 Q; voor C4 moet
men een serieweerstand Rn aanbrengen, regelbaar tot 5000 of
10000 Q.
Een algemene regel voor de keuze dezer waarden kan als volgt
geformuleerd worden:
Geef aan C7 een waarde, waardoor bij de frequentie, waar be
neden extra versterking wordt verlangd, de impedantie van. C7
gelijk is aan R3. De waarde van R12 moet 5 a 10 maal groter zijn
dan van R3.
Geef aan de smoorspoel Sm (fig. 159) een waarde, waardoor,
bij de frequentie, waarboven extra versterking wordt verlangd,
de impedantie van Sm gelijk is aan R3. Voor Ru geldt dezelfde
regel als voor R12.
Geef aan C4 (fig. 160) een waarde, waardoor bij de frequentie,
waarboven extra versterking wordt verlangd, de impedantie van
C4 gelijk is aan het niet ontkoppelde deel R van de kathodeweer
stand. Hier moet RX1 5 a 10 maal groter zijn dan R.
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HOOFDSTUK XXXVII
BALANSVERSTERKERS KLASSE A
Naar mate men in een gewone versterker met enkelvoudige eindtrap grotere eindbuizen gebruikt, is het des te noodzakelijker om
een goede ontkoppeling in voorafgaande plaatleidingen aan te
brengen, zoals met RgC3 in fig. 159. Anders dreigen de grote
stroomschommelingen in de laatste plaatkring zich via het voedingsapparaat voort te planten in voorafgaande kringen en vooral voor
lage frequenties een terugkoppeling te veroorzaken, die „hik”verschijnselen doet optreden, welke wel eens met motocbootgeronh
worden vergeleken.
Verdubbeling van het eindvermogen van een versterker door
twee gelijke eindbuizen parallel te schakelen op de halve waarde
van de normale Ru, kan deze moeilijkheid in zeer ernstige vorm
doen optreden als de voeding niet zeer ruim is gedimensionneera.
Een veel gunstiger methode om tot een verdubbeling van het
vermogen te geraken, levert de toepassing der z.g. balansschake
ling, waarvan fig. 161 de eenvoudigste vorm laat zien, met behulp
van speciaal voor dit doel uitgevoerde transformatoren.
Het kenmerk van een balansversterker klasse A is, dat de buizen
elk voor zich, evenals de eindbuis in een enkelvoudige trap, met
behulp van negatieve roosterspanning zijn ingesteld op een anoderuststroom, die gedurende de werking zoveel mogelijk constant
blijft.
De ingangstransformator tot de balans-eindtrap bezit een nauw
keurig in het midden afgetakte secondaire. De roosters der twee
eindbuizen ontvangen daardoor in tegenphase verkerende spannin
gen. Het ene rooster wordt telkens negatief als het andere positief
is. Een eerste gevolg hiervan is, dat de plaatstroom der ene buis
toeneemt als die der andere afneemt en dat dus de totale, door de
eindtrap opgenomen stroom niet alleen gemiddeld, maar elk ogen
blik constant blijft; er treden geen stroomschommelingen op in het
voedingsapparaat. Verder ondergaat de kern van de uitgangstransformator geen geJijkstroommagnetisatie, want de stromen
naar de twee anoden zijn tegengesteld gericht. Ook in de in fig.
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161 getekende gemeenschappelijke kathodeweerstand Rk is de
stroom constant; aan die kathodeweerstand ontstaan géén wissel
spanningen, die tegenkoppeling zouden kunnen veroorzaken; hij
behoeft dus niet overbrugd te worden door een condensator.
Indien de buizen eens niet geheel gelijk waren en daardoor toch
een wisselspanningrest in de kathodeweerstand zou. overblijven,
zou die rest een tegenkoppeling vormen voor de sterkste buis en
een meekoppeling voor de in tegenphase werkende zwakste buis.
Dat wil zeggen, dat het niet-ontkoppeld blijven van de kathode
weerstand zelfs compenserend werkt op kleine verschillen.
Vroeger werd veelal aan elk der twee balansbuizen een afzonder
lijke, wél ontkoppelde kathodeweerstand gegeven en werden met
behulp dier 'weerstanden de plaatstromen der twee buizen
zoveel mogelijk gelijk
gemaakt. Belangrijker
is evenwel hun gelijke
werking voor de wisselstroomverschijnselen en daarvoor ver- —
?1
dient het de voorkeur,
de
niet-ontkoppelde, Rl
gemeenschappelijke
kathodeweerstand toe
te passen. Die weer- —
stand krijgt de helft
der waarde, die hij
Fig. 161.
voor één buis zou
moeten hebben, want er gaan de stromen van 2 buizen door.
Uit een oogpunt van verminderde vervorming is de balans
schakeling der klasse A ook belangrijk. Het optreden van 2de
(en in het algemeen even) harmonischen wordt er nagenoeg geheel
door vermeden. Dit zal gemakkelijk ingezien worden, wanneer men
fig. 92 in hoofdstuk XXII nog eens beschouwt; indien in de buizen
2de harmonischen ontstaan, is de amplitude der ene helft van een
wisselstroomperiode groter dan die van de tegengesteld gerichte
helft; maar in een A-balanstrap levert de ene buis de te grote
amplitude, telkens als de andere de te kleine amplitude levert; van
daar de compensatie. Daarentegen worden 3de (in het algemeen
oneven) harmonischen niet opgeheven. Uit fig. 94 heeft men
kunnen zien, dat oneven harmonischen een afwijking van de sinus-
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vorm geven, waarbij beide periodehelften worden afgeplat; dit zijn
fouten, waarbij in een balanstrap de tekorten der twee buizen
samenvallen en zij 'dus elkaar niet compenseren.
De verminderde vervorming geldt dus speciaal voor een balans
van trioden, omdat bij trioden de even harmonischen hoofdzaak
zijn en niet voor een balans van penthoden, waarbij de oneven
harmonischen het sterkst naar voren treden. De overige voordelen
der balansschakeling gelden wel ook voor penthoden.
Figuur 162 kan dienen om een voorstelling te vormen van de
wijze van werken van de balanstrap. Beide buizen leveren een
volledige anodewisselstroom, maar elk dier buizen levert die stroom
aan één 'helft van de primaire van de uitgangstransformator. De
stromen hebben elk moment
3o
dezelfde richting, zodat die in
de ene transformatorhelft als
het ware het vervolg is van
die in de andere helft en tus
sen de twee anoden heen en
weer vloeit. Zorgt men, in het
geval van trioden, dat de ge
luidsprekertransformeerde
weerstand voor elk der helften
een Ru = 2 R; vormt, dus
voor de gehele primaire het
dubbele, dan zal elk der bui
zen hetzelfde vermogen leve
ren als bij schakeling als enkelvoudige versterker, met hetzelfde
rendement. Samen geven zij dus het dubbele vermogen, dat één
buis zou kunnen leveren, terwijl het rendement blijft zoals voor
één buis, want zij nemen samen ook het dubbele gelijkstroomvermogen op. Beschouw: men de wisselstroom in de primaire, dan
is de stroom sterkte dezelfde als die, welke door één buis aan
Rn = 2Rj wordt geleverd, maar samen zenden zij die stroom door
het dubbele van die weerstand; vandaar de verdubbeling van het
vermogen. Geheel dezelfde redenering geldt voor penthoden.
Om vervormingsvermindering door tegenkoppeling bij balans
versterkers te verkrijgen, zijn de systemen van fig. 158 en fig. 160
het meest aan te bevelen.
Indien men het systeem van fig. 157 zou willen toepassen, moet
experimenteel worden nagegaan, van welke der twee eindbuis-
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anoden de spanning moet worden afgenomen om inderdaad tegenkoppeling te verkrijgen en geen mee-koppeling, welke gillen zou
opleveren. Maar uit ’t feit, dat slechts één der twee anoden de
verlangde spanning in de juiste phase kan leveren, volgt tevens,
dat men slechts één der balanstakken eenzijdig met'het tegenkoppelingscircuit kan belasten. Om de balans geheel te herstellen,
zou men dan op de tweede anode een even grote, loze belasting
moeten aanbrengen.
Het kan intussen ook nog anders. Aangezien men beschikt over
twee in tegenphase verkerende anoden, kan men, in plaats van de
ene terug te koppelen
h3
op een deel van de
kathode weerstand
der voorafgaande buis,
ook de andere anode
terugkoppelen op het _
rooster dier zelfde
buis. Dat geeft ook Rl
een éénzijdige belas
ting, maar doordat
men hier koppelt op
de altijd hoogohmige
roosterkring, kan de
Fig. 163. Evenals in fig. 161 moet het midden
der primaire van de uitgangstransformator met
weerstand R3 in fig.
plus plaatsp. verbonden worden.
163 nu een zéér hoge
waarde hebben, zodat
de extra belasting van de ene anodekring verwaarloosbaar wordt.
Natuurlijk moet weer experimenteel uitgezocht worden, van welke
der twee anoden men hierbij moet uitgaan.
Bij de aanpassing van de luidspreker aan de balanstrap moet
men bedenken, dat die door twee in serie geschakelde buizen
wordt gevormd, zodat de aanpassingsweerstand van plaat tot plaat
het dubbele wordt van die voor één buis. Behalve dat dus de
primaire van de uitgangstransformator een middenaftakking moet
hebben, moet de windingsverhouding van gehele primaire tot
secondaire V2 X groter wezen dan voor een enkele trap met het
zelfde huistype.
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Met behulp van een ingangstransformator met in het midden
afgetakte secondaire, zoals in de figuren 161 en 163 aangegeven.
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worden op zeer eenvoudige wijze de in phase tegengestelde span
ningen voor de twee buizen in de balanstrap verkregen. Wil men
de balanstrap niet door een transformator laten voorafgaan, maar
door een weerstandkoppeling, dan moet aan de voorafgaande versterkerbuis een extra buis worden toegevoegd als phase-omkeerbuis.
Een voorbeeld daarvan vindt men in fig. 164. De voorversterkerbuis V en de ene eindbuis Bi van de balanstrap zijn hier door een
gewone weerstandkoppeling, bestaande uit R3, Cx en R5 -j- Rc
gekoppeld. Aan het rooster van Bx (dus aan de weerstanden

V
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Fig. 164.

R5
R6) verschijnen de door de buis V versterkte spanningen,
die — zoals bij elke weerstandversterkertrap — in tegenphase ver
keren met de aan het rooster van V toegevoerde spanningen. Nu
wordt een deel der versterkte spanningen, afgenomen van het
verbindingspunt tussen R5 en R6, toegevoerd aan het rooster der
omkeerbuis O. Is O een volkomen aan V gelijke buis, en is de ver
sterking van V via de weerstandtrap gelijk aan g, dan kan men,
R5 “I- Rg
te maken, de róosterwisselspanningen aan het
door Rg =
9
rooster van O gelijk, maar tegengesteld doen zijn aan de spanningen,
welke aan V worden toegevoerd, zodat, als R4 = R3, C2 = Cx
en R7 = R5 + Rg worden gemaakt, aan het rooster der tweede
balansbuis Bo gelijke maar tegengestelde spanningen zullen komen
als aan het rooster van Bj.
In het schema fig. 164 is voor de balansbuizen weer een gemeen
schappelijke, niet-ontkoppelde kathodeweerstand R§ aangegeven.
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Ook voor de versterkerbuis V en omkeerbuis O is de kathodeweerstand R2 gemeenschappelijk en niet-ontkoppeld. In oudere uit
voeringen van deze schakeling vindt men voor de laatste buizen
gewoonlijk afzonderlijke, wèl door condensatoren overbrugde
kathodeweerstanden; zijn V en O echter buizen van eenzelfde type,
dus gelijke trioden, óf gelijke penthoden, dan is de schakeling van
fig. 164 bepaald beter. Evenals
kleine verschillen tussen de
eindbuizen helpt compenseren, zal R2 kleine verschillen in de
werking van V en O helpen opheffen: voor die buis, welke grotere
plaatwisselstromen levert, zal de niet-ontkoppelde R2 een tegenkoppeling veroorzaken, die tevens voor de andere buis een ver
sterkende meekoppeling vormt.
Indien R3 nauwkeurig gelijk is aan R4, Ci aan C2 en R5 -f- Rc
aan R7, zullen gelijke plaatwisselstromen van V en O ook beteke
nen, dat de roosters der eindbuizen gelijke spanningen ontvangen.
Is voor die gelijkheid der onderdelen gezorgd, dan zal, bij juiste
instelling der verhouding van RG tot R5, in de weerstand R2 geheel
geen wisselspanning kunnen optreden omdat de plaatstromen der
buizen V en O dan gelijk en tegengesteld zijn.
Hierop berust een gevoelige methode om zonder buisvoltmeter
de juiste instelling van de aftakking tussen R5 en R6 te controleren.
Bij juiste instelling moet men, als aan het rooster van V een
wisselspanning wordt toegevoerd (van een grammofoonplaat bijv.),
met een telefoon parallel aan R2 niets daarvan kunnen horen.
Om de neg. rsp. van V en O niet te verstoren, sluit men de telefoon
via een grote condensator aan.
De controleproef heeft intussen alleen maar waarde indien de
buizen en de onderdelen der twee weerstandkoppelingen inderdaad
nauwkeurig aan elkaar gelijk zijn. Dit dient door vooraf
gaande meting te zijn vastgesteld.
Overigens kan de proef met de telefoon herhaald worden door
parallelschakeling aan Rs. Het is nóg belangrijker, dat men daar
van een toegevoerde wisselspanning niets hoort.
De volkomen balans, waarbij in de uitgang tweede harmonischen
geheel worden opgeheven, is bij de balansversterker met omkeer
buis nooit zó goed verzekerd als met een goede ingangstransformator. Als de weerstandbalansversterker niet met zorg is inge
steld, kan dit voor de kwaliteit zeer bedenkelijk zijn. De kwaal
echter der vroegere uitvoeringen, waarbij ook de goed ingestelde
balans bij ongelijke veroudering der buizen op de duur ernstig
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gestoord dreigde te worden, wordt door de niet-ontkoppelde, ge
meenschappelijke kathodeweerstand belangrijk verminderd. V en
O kunnen twee in één ballon vervatte buissystemen zijn met ge
meenschappelijke kathode.
Tegenkoppeling in de weerstandbalansversterker laat zich zeer
goed verwezenlijken volgens het systeem van fig. 163. Daarbij
staat in fig. 164 bij voorbaat vast, van wélke eindbuisanode men
de tegenkoppelingsspanning moet afnemen, n.1. van de anode
van Bo.
*
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Het verlangen om bij een balansversterker met weerstandkoppeling niet zo gebonden te zijn aan volkomen gelijkheid der
ingangshuizen en om een werkzame automatische compensatie te
verkrijgen voor afwijkingen in de juiste balanswerking, heeft geleid
tot de ontwikkeling ener phase-omkeerschakeling (octrooi van de
Radio Corporation of America), die in fig. 165 is aangegeven.
De ingangsversterkerbuis V kan hier van elk gewenst type zijn,
hetzij triode of penthode, terwijl de omkeerbuis O zowel van het
zelfde als van elk ander type mag wezen, indien slechts wordt ge
zorgd, dat de spanningsversterking g van die omkeertrap groot is.
In verband met de mogelijke ongelijkheid der buizen V en O
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krijgen deze afzonderlijke, ontkoppelde kathodeweerstanden R2
en Rj.
Het wezenlijke verschil met de schakeling van fig. 164 ligt in de
wijze, waarop de roosterwisselspanning voor de omkeerbuis wordt
verkregen. Die wordt in fig. 165 niet ontleend aan een aftakking
op R5, maar aan de spanningsval aan een weerstand R6, die ge
meenschappelijk in de roosterkringen der eindbuizen
en B2 ligt.
(Rs is de gemeenschappelijke, niet-ontkoppelde kathodeweerstand
dezer buizen.)
Om na te gaan hoe de schakeling werkt, denken we ons een
roosterwisselspanning toegevoerd aan de voorversterkerbuis V,
waardoor een versterkte wisselspanning et optreedt tussen het
rooster van Bt en aarde. In R5 zal daardoor een wisselstroom i 1
worden opgewekt, die aan RG een wisselspanning zou doen ont
staan, waardoor het rooster van 0 wordt geëxciteerd, zodat wij
ook een versterkte wisselspanning e2 krijgen tussen het rooster van
Bo en aarde. In R7 levert 0 dus een wisselstroom i2, die eveneens
Rc doorloopt. Ten gevolge van de phaseverhoudingen tussen de
stromen wordt de stroom door R6 in werkelijkheid ix—i2, zodat de
werkelijke, aan RG optredende excitatiespanning voor 0 nu (iL—i2)
Rg blijkt te worden. Hierbij is ix altijd groter dan i2, want i2 kan
pas ontstaan, wanneer ix—i2 een rest oplevert, die de excitatie
spanning voor 0 doet ontstaan.
Gemakkelijk is in te zien, dat
eL = ixR5 + (i7 — io)Ro
en e2 = 12^7 — ('1 — *2)
Voor het geval dat R7 = RG, volgt:
e1 — e2 = (ix—i2) (R5 + 2 RG).
Wij weten verder ook, dat bij een excitatiespanning (ix—12)^0
voor de buis 0, als wij de trapversterking g noemen, de wissel
spanning aan de anode g (ii—io)Rc> moet worden; maar aange
zien aan de weerstand RG reeds de in tegenphase hiermee staande
spanning (ix—i2)RG bestaat, wordt de werkelijke spanning e2
tussen het rooster van B2 en aarde:
* .

*

e2 = (g— 1) (*i —d2)RG*
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Met behulp der gevonden uitdrukkingen laat zich afleiden:
Ci — e2

R5 + 2Rg

«2

(g—i )Rg

Cl

c2

1 +

R5 "f" 2Rg
(g—i )Rg ’

Daaruit volgt, dat indien de trapversterking g groot is en RG
niet te klein wordt genomen, de spanningen maar heel weinig uit
balans zullen zijn. Maar tevens volgt eruit, dat een volmaakte
balans nooit wordt bereikt, wanneer aan onze vooropstelling, dat
R7 =: R5 zou wezen, zou zijn voldaan. Een volmaakte balans is
slechts mogelijk, indien R7 groter wordt gemaakt dan RG. In de
practijk is dit echter niet eens nodig, zoals uit een cijfervoorbeeld
kan blijken.
Stel R5 = R7 = 0,7 MQ en RG = 0,3 MQ, terwijl de trapver
sterking voor O, dat is g, 101-voudig zou zijn. Dan wordt ~~ =
1,043, hetgeen een afwijking van 4,3% van volkomen gelijkheid is.
Door de niet-ontkoppelde kathodeweerstand R$ van Bi en B2 zal
dit verschil nog zover gecompenseerd worden, dat het niet veel
meer betekent. En zelfs indien door veroudering van buis O de
trapversterking wat achteruit gaat, kan dit nog maar geringe in
vloed hebben.
Belangrijk is om op te merken, dat de versterking van V enkel
invloed heeft op de totale versterking, maar niet op de balans
werking. De buizen O en V behoeven dus niet ongelijk te
wezen, maar mogen het wèl zijn. Met hoogfrequentpenthoden •
voor V zowel als voor O verkrijgt men grote gevoeligheid en een
goede balans.
Wil men tegenkoppeling toepassen, dan is het systeem van fig.
158 bruikbaar (tegenkoppeling op een deel van de kathodeweer
stand van V) of ook dat van fig. 157, waarbij de tegenkoppelingsspanning evenwel van B2 moet worden afgenomen.
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De omkeerbuis in de tot dusver besproken schema's draagt
weinig bij tot de versterking. Door het leveren van de excitatiespanning voor de tweede balansbuis wordt alleen de totale roosterspanning voor de balans erdoor verdubbeld.
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Het is ook slechts in één zeer bijzonder geval mogelijk, een omkeerbuis zó te gebruiken, dat die tevens in meer belangrijke mate
versterkt. Dit doet zich voor bij de schakeling van fig. 166 indien
de ingangsspanning wordt ontleend aan een spanningsbron, die
niet éénzijdig is geaard, zoals het geval kan zijn met een pickup.
De uitwendige impe
dantie in de anodekring
bi
Cl
der buis is hier verdeeld
o
over twee gelijke weer
standen Ra, de ene tus
r- -o
sen -f- voedingsapparaat
1 \
en anode, de andere tus
sen kathode en aarde.
De spanningen voor B 1
en Bo kan men nu via
i. k
Cx en C2 afnemen van
R«
ÉR«
"2
anode en kathode.
CL
Aan elk der weer
standen Ra verschijnt de
helft der versterkte
Fig. 166.
spanning, die de buis
normaal zoü kunnen geven aan een impedantie 2Ra.
Kan men een pickup aansluiten tussen r en k, dan vervult O
gelijktijdig de functie van omkeerbuis en versterker.
Moet men echter een geaarde spanningsbron aansluiten, zoals
bij toepassing in een cascade-toestel steeds het geval zal zijn, dan
komt de ingangsspanning tussen r en a en levert de tussen k en a
gelegen weerstand Ra een zeer sterke tegenkoppeling. Of anders
gezegd: dan moet de ingangsspanning (g -f- 1) maal groter wor
den, als g de trapversterking op één der weerstanden Ra voorstelt.
Daarom moet dan in het algemeen weer een versterkerbuis V
voorafgaan.
Aangezien Ra steeds een grote waarde moet hebben, is het ge
vaar voor bromneigingen bij deze schakeling groot.
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HOOFDSTUK XXXVIII
KLASSE B-VERSTERKERS
De verhouding tussen het door een eindversterkertrap aan de
uitgang afgegeven wisselstroomvermogen en het in de plaatkring
toegevoerde gelijkstroomvermogen is het rendement, zoals wij dat
in hoofdstuk XXII berekenden.
Een enkelvoudige laagfrequent-eindtrap wordt steeds met de
negatieve roostergelijkspanning zo ingesteld, en wat de toegevoerde
roosterwisselspanning betreft zo gebruikt, dat enerzijds de buis niet
in roosterstroom wordt gestuurd en anderzijds de plaatstroom geen
enkel moment geheel tot nul daalt. Indien er geen vervorming is,
blijft de gemiddelde plaatgelijkstroom dan gedurende het bedrijf
constant. Dat wil zeggen, dat het opgenomen gelijkstroomvermogen
eveneens constant blijft, onverschillig of het afgegeven wissel
stroomvermogen momenteel groot of klein is. Dit betekent, dat het
rendement gedurende zwakke passages zeer gering wordt en zijn
maximaal mogelijke waarde alleen gedurende de zeer zeldzame
uiterst sterke passages kan bereiken.
Het constant blijven van de plaatgelijkstroom gedurende de
gehele werkingstijd is het typerende kenmerk van de z.g. /c/asse-Aversterker, waarbij dan het gemiddelde rendement zeer ongunstig
is, terwijl het maximum, zoals vroeger uiteengezet, voor een triode
aanzienlijk en voor een penthode wat minder ver van 50% ver
wijderd blijft.
Bij de tot dusver besproken balanstrappen is eveneens de instel
ling volgens klasse A vooropgesteld en daarvoor geldt dus het
zelfde wat het rendement betreft. Het gemiddelde is zeer laag.
In tegenstelling met enkelvoudige eindtrappen bieden balans
trappen intussen de m o g e 1 ij k h e i d om een beter rendement
te halen.
De meest radicale methode om dit te bereiken, zou zijn, dat
men de neg. rsp. der balansbuizen zo groot maakte, dat in de rust
toestand de plaatstroom precies tot nul zou zijn gereduceerd. Dit is
de theoretische instelling der buizen voor een balanstrap van het
geen men een klasse-B-versterker noemt. Worden aan de roosters
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van zulk een balans wisselspanningen toegevoerd, dan gaat
beurtelings in de buizen plaatstroom vloeien, gedurende de
ene halve phase van de wisselspanning in de ene buis en gedurende
de andere halve phase in de andere buis. In de uitgangstransformator tussen de twee anoden stellen de beurtelings naar die anoden
vloeiende stromen weer een volledige wisselstroom samen.
Aan de toepassing van de eigenlijke B-versterker in een radio
toestel zijn bezwaren verbonden, maar bepaalde vormen ervan
hebben practische betekenis en om die te bespreken, dienen wij het
voornaamste omtrent de B-versterker in ’t algemeen eerst samen
te vatten.
Wij gaan ter vereenvoudiging van de beschouwingen, ten aan
zien van de werking der buizen uit van
de geïdealiseerde, rechte karakteristie
ken. Fig. 167 geeft aan hoe men de
plaatstroomroosterspanningskarakteristieken der twee buizen B* en B2 gewoonliik in eikaars verlengde tekent,
0
zodat men uit de figuur kan nagaan
hoe de roosterwisselspanningen eP voor
de ene helft op buis B! werken en voor
de andere helft op B2. De punten 0 3*
geven negatieve roosterspanning nul
aan; OP komt overeen met de waarde
der neg. rsp. Eg, waardoor de plaatstromen in rust zijn ingesteld op nul.
BtP en BoP zijn de kortsluitkaraktcFig. 167.
ristieken. De door P getrokken stippel
lijn geeft het verloop der dynamische karakteristieken, minder steil
door aanwezigheid van de getransformeerde uitwendige weerstand.
Het verschijnsel der karakteristiekverruiming doet zich hier niet
voor, aangezien het gekozen werkpunt P, waarom de karakteristiek
door de aanwezigheid van de uitwendige weerstand is gedraaid,
hier het punt is voor plaatstroom nul.
Is eg de amplitude der roosterwisselspanning, Rj de inw. weer
stand van elk der buizen, Rn de uitwendige weerstand, waarop elk
der buizen werkt, f.i hun spanningsversterkingsfactor en Ea de
anodegelijkspanning, dan vinden wij, dat de topwaarde iu van de
wisselstroom aan Rn zal zijn:
fieP
•

t #

:

r

Ju =

Ri + fl/

3$ " - ..
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waardoor wij, rekening houdende met de effectieve waarde van
deze stroom, voor het door de twee buizen tezamen ontwikkelde
wisselstroomuitgangsvermogen Wu vinden:

nV

w =VV U -----

•?

2 (Ri + /?„)2

• Rn'

terwijl het hierbij opgenomen gelijkstroomvermogen W; zal wezen:
W
- —
Wi“
» R; ^
4- R»

F
E“

Het rendement r), waaronder wij verstaan Wu : Wj. laat zich
hieruit berekenen:
Jt

iiegRu

11 ~ 4 Ea(R, + «.)
Uit deze algemene uitdrukkingen kunnen wij voor enige bepaalde
gevallen gemakkelijk afleiden, welke maximale uitkomsten wij
kunnen verkrijgen.
a. Trioden, niet in roosterstroom gestuurd. Om roosterstroom
te vermijden, zal hoogstens ep = Ep = Ea : \i mogen worden, dus
hoogstens pep = Ea. Aangezien er geen sprake is van karakteristiekverruiming, zal maximaal uitgangsvermogen verkregen worden met
Ru = Rj. Onder die omstandigheden worden de maximale waarden,
af te leiden uit de hierboven opgestelde algemene formules:
Wu = Vs Eu2 :Ru = 1/s Ei2:Ri
Wj = V* Ea2 : Ru

T) = 4- = 39,3%.
8

b. Trioden, wel in roosterstroom gestuurd. Hierbij blijft gelden,
dat met elke bepaalde waarde van eP maximaal vermogen zal worden
verkregen met Ru = Rj. Voor de grootte van eP blijft een begren
zing bestaan, omdat de wisseltopspanning aan Ru ter vermijding
van vervorming, hoogstens gelijk zal mogen worden aan Ea, dus
\ie

. Ru = Ea, hetgeen in dit geval insluit, dat hoogiu#u =
"■ Ri + tfu
Ea
stens eg = 2 — = 2 Ep zal mogen zijn en peg = 2 Ea. Dan wordt:

<?

t

M

m
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Wu=y2 Ea2 : Ru=y2 Ea2 : R..
Wj = 2/* Ea2 : Ru.
il =

= 78.5%.

c. Penthoden, niet in roosterstroom gestuurd. Aangezien bij
een penthode de roosterruimte Eff min of meer onafhankelijk is
van de plaatspanning, kan pe^ veel groter worden dan Ea, zonder
dat de buis in roosterstroom wordt gestuurd en aangezien R; zo
groot is, dat Ru altijd veel kleiner blijft dan Rj, is het steeds mogelijk, zonder met eg de roosterruimte te overschrijden, aan Ru een
waarde te geven, waardoor de wisseltopspanning aan Ru, dat is
Ru, nadert tot Ea als maximum. Wegens de kleinheid van
Ri +
Ru tegenover Rj kunnen wij bij benadering hiervoor schrijven:

K

^•Ri = Ea en aangezien wij maximaal ee opvoeren tot de roosterruimte Ee, is dan Se^/?,, = Ea, zodat Ru ~ Ea : SEg moet worden
gemaakt. Dit is de helft der Ru, waarop men elk der buizen van een
penthode-A-versterker laat werken. Wij zullen straks zien, met
welke transformatieverhouding deze Rü wordt verkregen. Uit de
algemene formules volgt nu voor deze waarden:
Wu = >/2 Ea2 : R„ = y2 EaSEe.
W, = -/n E,2 : Rn.
i) =

~ = 78.5%.

Penthoden in roosterstroom te willen sturen, heeft weinig of
geen zin, aangezien men reeds met eg = Eg volledige uitsturing van
stroom en spanning en tevens het maximale rendement bereikt.
De behandelde drie gevallen vormen de voornaamste typen van
B-versterkers. Vóórdat wij nog andere mogelijkheden gaan be
spreken, moeten wij bij enkele punten even stil staan.
_%
Moeilijkheden biedt de plaatvoeding. Bij een goed ingestefde
A-balans is de plaatstroom constant en vrij van wisselstroomrimpel. Bij een B-balans moet het voedingsapparaat bij elkaar aan-
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sluitende, halfsinusvormige stroomimpulsen leveren, voortdurend
wisselend in amplitude met de geluidsterkte. Is bij die sterk wisse
lende belasting Ea niet constant, dan klopt van alle berekeningen
niets meer en ontstaat er vervorming. Voor een plaatstroomapparaat voor een B-versterker zijn gelijkrichtbuizen nodig met
zeer geringe inw. weerstand (met kwikdamp) en afvlakinrichtingen
met smoorspoelingang.
De negatieve roosterspanning kan absoluut niet van een kathodeweerstand verkregen worden, aangezien de kathodestroom (anodestroom) voortdurend wisselt en de neg. rsp. juist, zeer constant
moet zijn. Wil men er niet een batterij voor gebruiken, dan is een
aparte gelijkrichter ervoor nodig. Werkt men mèt sturing in
roosterstroom, dan biedt de constructie van zulk een gelijkrichter
nog speciale moeilijkheden.
In het geval van sturing in roosterstroom is de sturing, zodra eg
de roosterstroomgrens overschrijdt, niet meer energieloos. De
voorafgaande versterkertrap moet dan enig vermogen kunnen
leveren. Een weerstandversterkertrap is daarbij niet meer mogelijk.
Men gebruikt een ingangs transformator met een niet al te
geringe weerstandbelasting over de secondaire, opdat de extrabelasting bij overschrijding der roosterstroomgrens in vergelijking
daarmede niet veel meer betekent. Om de voorafgaande versterkerbuis aan te passen aan die belaste transformator, moet in ’t alge
meen, evenals bij een eindtrap, neergetransformeerd worden. Men
spreekt daarbij van een „drijvertrap”.
Aangezien een B-trap met trioden zonder roosterstroom weinig
de moeite waard is en mèt roosterstroom al deze bezwaren mee
brengt, komt ogenschijnlijk de uitvoering met trioden ter nauwernood in aanmerking, tenzij het om zo grote vermogens gaat, dat
de stroombesparing door het betere rendement een punt van over
wegend belang wordt.
Voor radiotoestellen komt het argument van stroombesparing,
zonder dat het om grote vermógens gaat, in Slechts één geval sterk
op de voorgrond, n.1. voor batterijtoestellen.
Hiervoor zijn indertijd speciale trioden ontworpen, soms in tweelinguitvoering (twee gelijke systemen in één ballon, waarvan de
Philips B 240 een voorbeeld is), met zó grote spanningsversterkingsfactor, dat de plaatstroom bij roosterspanning nul verwaar
loosbaar klein is. Deze buizen kan men daardoor zonder negatieve
roosterspanning als B-versterkers gebruiken. De roosterwissel-

l

'

;
:
:
:

i

.
'

I

■

347

HOOFDSTUK XXXVIII

spanning drijft deze buizen dus voortdurend in roosterstroom.
Dat heeft het voordeel, dat de ingangstransformator niet pas bij een
bepaalde eg plotseling sterker wordt belast, maar op een meer gelijk
blijvende belasting werkt zonder dat de ingangstransformator ook
nog extra met een weerstand wordt belast. Er is wel een vooraf
gaande „drijver”-trap bij nodig (maar van gering vermogen) en
ook zorg voor constante E;l (die bij een goede batterij vanzelf aan
wezig is) maar de zorg voor een constante neg. rsp. vervalt.
Er zijn huistypen, soms ook voor wat grotere vermogens, die
voor dit soort triode-B-versterker zonder neg. rsp. zijn bestemd,
waarbij de extra grote |i wordt verkregen door de aanwezigheid
' van twee roosters, die voor het doel worden doorverbonden, terwijl
bij verbinding van het tweede rooster met de plaat een gewone
triode ontstaat, die op die wijze als ,,drijver" in de vóórtrap kan
dienen. Voorbeelden hiervan zijn de Marathon W 406 en de
Amerikaanse 46, 49 en 89. De laatste is eigenlijk een penthode met
3 roosters, waarbij verbinding van g2 en g3 met de plaat een ge
wone triode oplevert en doorverbinding tussen g2 en gt, met ver
binding van g3 aan de plaat, een B-triode, die met neg. rsp. nul
werkt.
Zo hebben we dus een vierde type B-versterker te onderscheiden:
d. Trioden met grote |i, zonder negatieve roosterspanning. Bij
onze beschouwing van trioden mèt roosterstroom bleek, dat indien
Ru = Rj wordt gemaakt, ep hoogstens = 2 E„ kan zijn. De roosterruimte Eg is bij de nu beschouwde buizen echter zo klein, dat met
deze excitatie geen noemenswaardig vermogen zou worden ont
wikkeld. Uit de formule voor iuRn op bladz. 344 is intussen af te
leiden, dat eP veel groter mag worden, indien Ru maar kleiner dan
Rj wordt. Volledige spanningsuitsturing wordt volgens die formule

•

Ea

bereikt met efe. = —

Rj + R

R,

en het maximale uitgangsvermogen

y2 Ea2 : Ru, dat daarbij ontwikkeld wordt, neemt een steeds grotere
waarde aan, naarmate Ru kleiner wordt gemaakt en ec groter.
Onze op de geïdealiseerde karakteristieken gegronde, benaderen
de berekeningen geven hiervoor geen grens aan. Natuurlijk is
zulk een grens er wel. De versterkte sturing in het gebied van
positieve roosterspanningen kan slechts zover worden voortgezet
als er evenredigheid blijft bestaan tussen de eg-waarden en de
daardoor optredende stromen in de plaatkring. Men moet er de
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werkelijk gemeten plaatstroom-plaatspanningskarakteristieken
der gebruikte buizen voor raadplegen om te zien hoe ver bij een
bepaalde waarde van Ru de sturing kan worden gedreven zonder
dat de genoemde evenredigheid wordt verstoord en daardoor on
toelaatbare vervorming gaat optreden. Figuur 168 illustreert dit
bijv. voor de B 240.
Het duidelijk uit deze figuur blijkende verschijnsel, dat in werke
3«
lijkheid ook de anodespanning niet geheel kan
worden uitgestuurd, doet
30
zich bij alle buizen en
bij alle versterkertypen
3a mfl
voor en is één der rede
20
nen, waarom de uit
komsten onzer bereke
ningen op grond van
geïdealiseerde
karakte
10
ristieken steeds de wer
kelijk bereikbare resul
taten overtreffen.
De omstandigheid, dat
0
50
100
een B-trap met trioden
Fig. 168. — Voor Vn = 120 volt is een belas- zoals de B 240 en der
tinglijn getrokken, welker helling Va: Ia de gelijke een sterke sturing
waarde 3500 Q vertegenwoordigt Men kan in het roosterstroomgeexciteren tot 1^ max omdat tot daartoe de bied vereist, dus een
stroom van nul af vrijwel evenredig met de
voorafgaande „ drijver"
roosterspanning toeneemt.
met energie-output via
een transformator nodig maakt, neemt van de aanlokkelijkheid
dezer stroomsparende methode voor batterij toestellen veel weg.
Een aanzienlijk gevoeliger eindtrap, die zich energieloos, even
tueel via een met weerstand gekoppelde voortrap met omkeerbuis
laat sturen, wordt verkregen met penthoden, waarbij sturing in
roosterstroom niet nodig is. Ook van dat huistype bestaan tweelingbuizen, speciaal voor batterij toestellen, zoals de Geco QP 21.
Daarbij is wél negatieve roosterspanning nodig, maar een constante
bron daarvoor is juist in een b a 11 e r ij toestel gemakkelijk aan
te brengen.
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Drie belangrijke punten betreffende de practijk met B-versterkers
moeten wij nu nog aanroeren.
1. Er doet zich feitelijk altijd het gevaar bij voor, dat zwakke
signalen hinderlijk vervormd worden weergegeven. Dit wordt
veroorzaakt door. de onderste kromming in de karakteristieken, die
zich bij alle buizen voordoet. In fig. 169 is aangèduid hoe men voor
de werkelijke karakteristieken de negatieve roosterspanning
Eff = OP bepaalt, wanneer men buizen voor B-balans wil instellen.
In de rustinstelling is daardoor de plaatstroom niet nul, maar bezit
die de kleine waarde, overeen
komende met de punten w op de
karakteristieken.
Wiskunstig kan worden aange
toond, dat de door een roosterw
wisselspanning eg opgewekte stro
■/p
men in de plaatkringen precies zo
0
zouden verlopen als voor twee buizen
met geheel rechte, door het punt P
gaande karakteristiek, i n d i e n de
gekromde delen zuiver parabolisch
verliepen. Aangezien aan die voor
/
waarde nooit zuiver wordt voldaan,
Oa
ontstaat vervorming voor signalen,
die binnen het gebied der kromming
vallen. Voor veel grotere signalen
gaat de hier ontstaande vervorming, welke dan slechts een klein
deel van de ontstaande stroomkrommen doet afwijken van de door
eg bepaalde vorm, een steeds geringer percentage uitmaken.
Bij gebruik van buizen, die zonder neg. roosterspanning werken,
wordt het gehele in fig. 167 tussen O en O gelegen deel der karak
teristieken verwaarloosd. Wegens de kleinheid van dat deel bij
deze soort buizen, wordt dat ongeveer gelijk aan een instelling
volgens fig. 169, met dezelfde vervorming van zwakke signalen.
De algemene neiging van dynamische penthodekarakteristieken
om, zoals fig. 93 aangeeft, nog binnen het gebied van negatieve
roosterspanning ook een bovenste kromming te vertonen, heeft
ten gevolge dat, gelijk ook uit fig. 168 blijkt, de sturing niet zover
kan worden doorgezet als bij de benaderende berekeningen werd
aangenomen. Het maximale rendement wordt in werkelijkheid
nooit bereikt. Eigenlijk zijn trioden de meest aangewezen buizen
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voor B-versterking, maar zij eisen grote stuurspanningen (zijn
ongevoelig).
2. Het tweede nog te bespreken punt betreft de wijze, waarop
bij B-versterkers door transformatie van de luidsprekerweerstand
de Rn ontstaat. Doordat bij dit versterkertype de buizen beurtelings
werken en de ene geheel is afgeknepen, terwijl de andere stroom
voert, heeft men ook wat de transformator betreft, telkens slechts
met de transformatie tussen de secondaire en één helft van de
primaire te maken; de andere helft der primaire hangt er als het
ware dood aan. Heeft men een transformator, die — van plaat tot
plaat gerekend — de luidsprekerweerstand r zou transformeren
tot n2r, zoals bij een A-balans het geval is, waar elk der g e 1 ij kÉijdig werkende buizen dan werkt op de helft daarvan, dus op
n2r, dan brengt diezelfde transformator in de plaatkring
van elk der beurtelings werkende buizen slechts een ge
transformeerde weerstand (34 n)2r = j4 n2rVindt men voor een bepaalde luidspreker en transformator op
gegeven, dat die „van plaat tot plaat” een aanpassing levert van
bijv. H000 ohm, dan betekent dit dus, dat hiermede in elk der
plaatkringen van een A-balans 7000 Q wordt gebracht en in elk
der plaatkringen van een B-balans 3500 ohm.
Voor de onder a, b en c genoemde B-versterkertypen past daar
door steeds eenzelfde transformator, die voor dezelfde buizen in
A-balans óók zou kunnen dienen.
De gelijkstroombelasting der primaire blijft ook bij de B-balans
practisch nul.
3. Het derde nog te behandelen punt betreft een vergelijking
van het ontwikkelde uitgangsvermogen met dat, hetwelk bij een
A-balans wordt verkregen.
De B-balans van niet in roosterstroom gestuurde trioden levert
hetzelfde maximale uitgangsvermogen als een A-balans, terwijl de
E
E
roostersturing van
— moet worden vergroot tot-1-, dus 11 /3
maal groter wordt.
^
Wel in roosterstroom gestuurde trioden leveren een 4 X groter
Ea
uitgangsvermogen dan in A-balans, terwijl de roostersturing 2---moet worden.
Bij penthoden zijn de Ru’s voor B-instelling eveneens de helft van
die voor A-instelling. Het geleverde vermogen blijft bij pen-
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thoden hetzelfde als voor de A-balans, terwijl het dubbele der
door de voorversterker te leveren roosterwisselspanning nodig is.
Als voordeel van de B-versterker blijft schijnbaar alléén de
stroombesparing met het nadeel van de moeilijkheid om constante
plaat- en roosterspanningen te verzekeren, daar tegenover.
Dit houdt echter nog niet het eindoordeel in.
Bij de A-versterkers moeten wij de rustinstelling liefst zo maken,
dat de buizen daarbij tot haar volle dissipatievermogen, worden
belast. Bij de B-versterkers hebben wij met het vermogen, dat
maximaal in de buizen in warmte mag worden omgezet, nog geen
rekening gehouden. Het rendement bij maximaal uitgangsvermogen
bedraagt bijna 80%. Dan wordt dus slechts ruim 20% van het
opgenomen gelijkstroomvermogen in warmte omgezet en in de
buizen gedissipeerd. Wat dat betreft, kunnen de buizen stellig
zwaarder worden belast.
Nu valt de maximale warmte-ontwikkeling intussen niet samen
met maximaal uitgangsvermogen. Het rendement is n.1. evenredig
met eg toenemend. Bij klein uitgangsvermogen en kleinere es wordt
dus wel ook het opgenomen vermogen kleiner, maar het rendement
slechter. Van het kleinere opgenomen vermogen wordt een groter
d e e 1 in warmte omgezet. Daarom behoeft het niet te verwonderen,
dat berekening leert, dat de verwarming het sterkst wordt bij een eg,
2
die het—gedeelte bedraagt van de eg waarbij het maximale rende7Z

ment van 80% wordt gehaald. Het daarbij maximaal door de buis
te dissiperen vermogen Wd is:
1
W(1 = — Wjinax.
71

In de bovenbehandelde gevallen b en c is dat voor de twee buizen
tezamen:

w4 =

Ea2 : R„.

Een nadere beschouwing toont aan, dat men op die grond voor
trioden de Ea ongeveer 1,5 maal en voor penthoden ongeveer 2
maal hoger zou mogen kiezen dan bij gebruik als A-versterkers
en onder die voorwaarde zou men met dezelfde buizen maximaal
in B-schakeling voor trioden bijna 2,5 maal en voor penthoden
zelfs bijna 5 maal groter uitgangsvermogen verkrijgen dan tot
dusver werd berekend, hetgeen voor beide huistypen neerkomt op
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het 5-voud van het eindvermogen in A-schakeling. De daarvoor
toe te voeren roosterwisselspanningen worden dan ook resp. 1,5
en 2,2 maal groter dan hierboven ondersteld maar overigens is het •
de vraag of zoveel hogere plaatspanningen om andere redenen wel
toelaatbaar zouden zijn.
Om uit buizen in B-schakeling het meest mogelijke te halen, zijn
buizen nodig met zo recht mogelijke karakteristiek en gemaakt voor
werking met extra hoge spanning.
Voor trioden zijn die eisen het best te verwezenlijken, maar zij
brengen het bezwaar mede van de sturing in roosterstroom en van
de daarmee samenhangende moeilijkheid om een constante roostervoorspanning te verzekeren.
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KLASSE AB-VERSTERKERS
Voor de toepassing in radiotoestellen heeft de B-versterker geen
grote betekenis. Een toenemende belangstelling geniet daarentegen
de daaruit voortgekomen balansinstelling, die als klasse AB wordt
aangeduid en voor welker juist begrip wij de hieraan voorafgegane
uiteenzettingen omtrent de B-versterker nodig hadden.
De AB-versterker, met penthoden uitgevoerd, maakt het mogelijk
om zonder sturing in roosterstroom en bij gebruik van een een
voudige kathodeweerstand voor de negatieve roosterspanning, het
maximale rendement van een B-versterker te halen en de vervor
ming van zwakke signalen, die zich bij de B-versterker voordoet,
te vermijden. Het gemiddelde rendement wordt daarbij welis
waar kleiner en de mogelijkheid om door verhoogde plaatspanning
een vergroot uitgangsvermogen te bereiken, is meer beperkt.
Voor de AB-versterker wordt de instelling zo gekozen, dat door
een grotere kathodeweerstand dan voor A-instelling de negatieve
roosterspanning groter en de plaatruststroom kleiner is dan voor
een A-balans; voor kleine signalen is de werking geheel die van
een A-versterker, maar als de signalen een zekere grens over
schrijden, doet de excitatie, evenals bij een B-versterker, de plaatstroom toenemen, ofschoon de neg. voorspanning aan de kathode
weerstand juist daardoor groter wordt; het is de bedoeling, dat bij
maximale excitatie de negatieve roosterspanning juist de waarde
voor B-instelling bereikt, zodat voor maximaal signaal ook het
rendement gelijk wordt aan het maximale rendement van de Bversterker.
Voor penthoden, die in deze maximale toestand worden ge
ëxciteerd met een topwaarde voor eg, die gelijk is aan de roosterruimte E„, vinden wij, dat de topwaarde van de plaatwisselstroom
(als wij Ru tegenover R; verwaarlozen) zal zijn:
ia — SEg.
De gemiddeld door de twee buizen tezamen daarbij opgenomen
gelijkstroom is:
Ia = ~ SEe.
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Deze door de kathodeweerstand vloeiende stroom moet aan die
weerstand de neg. rsp. Eg doen ontstaan, zodat wij voor de waarde
van de kathodeweerstand vinden:

*

jt

■

Rk =

2S’

De plaat rust stroom Ia0, waarop men op die wijze instelt, laat
zich, mede lettende op fig. 170, als volgt afleiden:
SE 9

2IaoRk

S

s

I

_ E
” 60

(Eg— Eg0) : Eg = Iao : SEg
&

p __^ao

e

Ono

s

1,0

s

0

0

^ao

1
SEg.
-jr+l

i

‘

•

Dat is ongeveer de helft
van de stroom per buis,
waarop men penthoden in
klasse A instelt. Hierbij is:

“9

F
^eo

Fig. 170.

De

opgenomen

gelijkstroom

_J1_ E
K+l

»

e'

neemt

gedurende de sterkste
2
2
SE,, tot — SEff,
signalen toe van 2la0 tot 2Ia, dat is dus van
Jt+l
jt
e
TC + 1
dus in verhouding —-—, hetgeen een toeneming is met ongeveer
1/3 van de ingestelde rustwaarde.
Aangezien de eindtoestand bij maximale excitatie de zuivere BEa
versterker oplevert, moet evenals daarbij Ru = ^g- zijn en vindt
men als maximale Wu en Wj dezelfde waarden als in het vorig
hoofdstuk onder geval c, n.I.
.
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Wu = HEa2:tfu = HSEgEa.
Wi = 2/jcE;2:^u.

met hetzelfde maximale rendement van 78,5%.
Ook hier vinden we, dat de absolute waarde van het uitgangsvermogen niet groter wordt dan voor dezelfde buizen met gelijke
plaatspanning in A-balans. maar men kan uit de gegevens afleiden,
dat, wat de dissipatie betreft, met buizen, die voor A-balans ver
vaardigd zouden zijn, de plaatspanning Ea met V2 vermenigvuldigd
zou mogen worden, dus bijna 1,5 X hoger zou mogen zijn, zodat
het uitgangsvermogen zou mogen worden verdubbeld.
Ook hier mag niet vergeten worden, dat de berekeningen op
grond van de onderstelling, dat de karakteristieken recht zouden
zijn, wel ongeveer een inzicht in uiterste theoretische mogelijkheden
geven, maar hoogstens ruwe benaderingen opleveren ten aanzien
van de werkelijke waarden der verschillende grootheden.
Het in het vorig hoofdstuk naar voren gebrachte feit, dat voor
dezelfde buizen eenzelfde aanpassingstransformator zowel voor
A- als voor B-balans de juiste Rxl zal opleveren, komt bij de ABversterker goed te pas. Hij begint toch voor zwakke en middel
matige signalen als A-versterker te werken en eindigt voor de
sterkste signalen als B-versterker. Inderdaad kan de transformator
nu zowel in de begintoestand als in de eindtoestand de juiste aan
passing geven.
Een groot voordeel is, dat over een vrij aanzienlijk signaalsterktebereik zuivere A-versterking blijft optreden. Maar geheel zonder
vervorming is de overgang naar de B-toestand niet. Zodra de top1
waarden. der roosterwisselspanningen de waarde Eg — Eg0
7t + 1
Eg overschrijden, gaan de buizen gedurende een deel van elke
halve periode op de Ru van de A-balanstoestand werken en ge
durende het overige deel op de 2 X kleinere Ru van de B-balanstoestand, zodat de gemiddelde Rn geleidelijk kleiner wordt,
omdat één der buizen telkens gedurende een deel dér halve periode
geheel is afgeknepen.
Alleen indien de karakteristieken der buizen in hun geheel para
bolisch verliepen (zie de opmerking in de tekst bij figuur 169) zou
de vervorming wegvallen. Dit is de reden waarom penthoden, die
als regel een minder rechte karakteristiek vertonen dan trioden,
voor AB-versterking geschikter zijn te achten dan trioden.
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In verband hiermede laten wij de afleiding van benaderende
gegevens voor de AB-instelling van trioden hier geheel weg. Zij
zijn niet van voldoende practische betekenis.
Het is trouwens gewenst, voor de werkelijke instelling van
buizen in AB-balans de gegevens te raadplegen van de buizencatalogi der fabrikanten.
*

:.

In het algemeen moge nog opgemerkt worden, dat B- en ABversterkers niet de automatische compensatie van even harmonischen geven, die bij balans-A-versterkers optreedt. Voor zover
de buizen beurtelings werken, kunnen zij niet elkaar corri
geren.
Voor het aanbrengen van legenkoppeling bij B- en AB-versterkers dient men de tegenkoppelingsspanning te ontlenen aan de
secondaire van de uitgangstransformator. Men kan bij beurtelingswerkehde buizen die spanning niet ontlenen aan één der anoden.
P

e
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DE KATHODEWEERSTAND-VERSTERKER
In vorige hoofdstukken hebben wij een paar maal een schakeling
besproken, waarbij een uitgangsspanning werd afgenomen van een
niet-ontkoppelde kathodeweerstand. Het ene geval betrof een
speciale vorm van plaatdetector, het andere geval was dat van een
phase-omkeerschakeling als balansingang.
Een als gewone tussenversterker gebezigde buis, waarbij
de kathodeweerstand als uitgangsimpedantie dienst doet,
kan eveneens in bepaalde ge
vallen zeer nuttige functies ver
1*3,
e3
vullen, ofschoon de betiteling
e‘
s
als „versterker” aanvechtbaar
is, omdat de versterking hierbij
altijd iets minder is dan 1. De
R
«u
betekenis zit daarin, dat de
O
schakeling een zeer hoge inFig. 171.
gangsimpedantie bezit, terwijl
de uitgangsimpedantie heel klein kan wezen. Daarom wordt de
functie ook wel omschreven als die van een impedantie-tcansformatoe. Indien de ingangsspanning wordt ontleend aan een hoogohmige versterkeruitgang, terwijl die spanning aan een laagohraig
circuit moet worden doorgegeven, dat anders een veel te zware
belasting zou vormen of te veel demping zou veroorzaken, kan dit
geschieden met een tussentrap van deze soort, weliswaar met enig
spanningsverlies, maar met een verlies, dat zeer gering blijft.
Figuur 171 toont de schakeling. Het niet-ontkoppelde deel R
van de kathodeweerstand vormt de enige impedantie in de plaatkring, waaraan spanning optreedt. Die gehele uitgangsspanning
werkt echter tevens als tegenkoppeling in de roosterkring. Als een
ingangsspanning ej hier een uitgangsspanning e„ laat ontstaan, zal
het tussen kathode en rooster werkzame deel der ingangsspanning
e„ slechts ej — eu zijn.
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Is de spanningsversterkingsfactor der buis = p en de inwendige
weerstand = Rif dan wordt de spanning eu gevormd doordat van
R
de spanning p (ej— eu) in de plaatkring het tT"T d gedeelte aan
weerstand R verschijnt, zodat
' 1
R
F («i — c„) = eu.
R+Ri
Daaruit volgt voor de „versterking" g van de schakeling:
R

9~ e,

(n+l)R+R?

Voor gelijke waarden van R en R; wordt g =
; maakt
p
men R = 0,5 Rj dan is g = —;—-. Als p groot is, levert dit dus
j.i + 3
maar gering verschil.
Een aanzienlijke invloed heeft de grootte van R echter op de
ingangsimpedantie, die de schakeling vertoont. Indien men met
behulp van het bovenstaande e„ en daarna ee = e-, — eu in ej uit
drukt en in het oog houdt, dat ep: Rg de stroom ij is, die
aan de
ingang van de schakeling moet doen ontstaan, dan vindt men voor
de ingangsimpedantie

z1 —
“ u

(fi + i) R + Rj
R + Ri

'-R,+ R-

Voor gelijke waarden van R en R: wordt Z; =
maakt men R = 0.5 Rs dan is Z, =

p “h 2

R, + R;

Re + R.

/
Aangezien Rg waarden van enige megohms kan hebben en de
spanningsversterkingsfactor p = 20 tot 40 kan zijn. komt men diis
voor de ingangsimpedantie gemakkelijk tot waarden van 50 tot 100
megohm! Maar met kleine R wordt dat snel ongunstiger.
De uitgangsimpedantie Zu laat zich berekenen als
RR i
1
Z« = (y+ 1)R 4- Ri ~ S + VRj + i/R’
Voor gelijke waarden van R en Rj wordt Zu

Ri

-z; maakt men
F+ 2

*
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Ri
. De grootte van R heeft dus op de
f-l~r 3
uitgangsimpedantie niet veel invloed, maar voor een lage uitgangsimpedantie is kleine Rj van de buis en grote steilheid S wel van
belang. Met een triode, waarvan Rj = 15000 Q en p = 30, wordt
Zu altijd kleiner dan 500 Q, hoe groot R ook is.
Behalve dat grote R gunstig is om de ingangsimpedantie groot
te doen zijn, heeft die grootte ook nog invloed op de maximale
spanning, die de schakeling kan opnemen en afgeven zonder de
buis in roosterstroom te sturen.
Voor eK = ej — e„ vindt men de uitdrukking
R = 0,5 Rj dan is Zu =

R + Ri
es = (ti+DR+Rj *
Rekenende met de geïdealiseerde buiskarakteristiek, mag de
topwaarde van eg, als de anodespanning van de buis Ea is, ter verE
mijding van roosterstroom niet groter worden dan Yi
Dus de
(opwaarde
(M-DR + S,,
max

max

-

2n(R + Ri)

___ ü?__ E
- 2h(R + Ri)

a

“ ^ R + ^ Eu'

Voor zeer grote waarden van R (waarbij e; en eu weinig van
elkaar verschillen) naderen de toelaatbare ej en eu dus tot x/2 Ea.
Met R = R, komt men tot J4 Ea, met R = 0,5 Rj tot x/g E;l enz.
Ondanks de lage waarde voor de uitgangsimpedantie van de
schakeling moet men dus toch voorzichtig zijn met het aansluiten
van al te lage weerstanden aan die uitgang; die komen dan toch
parallel te staan aan R en hebben niet alleen ten gevolge, dat Z»
veel kleiner wordt, maar ook, dat reeds veel kleinere spanningen
overbelasting veroorzaken met hevige vervorming door sturing in
roosterstroom.
Bij toepassing der schakeling voor hoge frequenties — hetzij in
verbinding met hoogfrequente kringen, hetzij in versterkers voor
zeer hoge modulatiefrequenties, zoals bij televisie bijv. — moet men
extra acht geven op deze eigenaardigheid, omdat dan ook kleine
capaciteiten, die de uitgang overbruggen (ingangscapaciteit ener
op de uitgang aangesloten, volgende buis) de uitwerking ener
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verkleining van R zullen hebben en eerder overbelasting zullen
doen optreden en de hoge ingangsimpedantie illusoir zullen maken.
Ook Rff is dan reeds als overbrugd te beschouwen door de ingangs
impedantie van de buis in de schakeling zelf.
De goede eigenschappen voor laagfrequente spanningen mag
men dus niet zonder meer overdragen op gevallen, waarbij men
met zeer hoge frequenties heeft te maken.
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RAAM-ANTENNES
Niet alleen in een als antenne lóodrecht uitgespannnen draad,
maar ook in elke loodrecht opgestelde, gesloten draadkring, kunnen
door aankomende aethergolven wisselspanningen worden opgewekt
in de frequentie, welke overeenkomt met de frequentie van het
golfverschijnsel.
In de nadere beschouwing over de antenne in hoofdstuk V is
erop gewezen, dat het onder normale omstandigheden hetzelfde is
of men de uitwerking van het electrische veld dan wel die van het
magnetische veld in
het oog vat. Terwille
van de eenvoud der
__ ie,\ , ,
Wo1 TT
voorstelling zullen wij
ook bij de raamantenne
i
uitgaan van het elec
trische veld, welks
sterkte is op te geven
q Ro
Ri
Rz( R3
R* R5
Rê q
in volts per meter
P
P
hoogte
boven
de
bodem. Dit veld is een
electrisch wisselveld,
zodat het ter plaatse
Fig. 172.
waar men zich bevindt
in de tijd van 1 periode
van nul sinusvormig toeneemt tot een maximum + E, afneemt tot
nul, toeneemt tot —E, weer afneemt tot nul. enz.
Denken we ons in fig. 172 een van rechts aankomende aethertrilling, waarvan hier één volledige golf is voorgesteld, dan zullen
in een raam R0 ter plaatse waar het is getekend, in de beide lood
rechte benen spanningen worden geïnduceerd, evenredig aan
de momentele veldsterkten a en b ter plaatse. Aangezien wij ons
dé afmetingen van het raam klein hebben te denken in verhouding
tot de golflengte, zullen a en b voor één raambreedté p weinig
verschillen, maar toch iets. Dat kleine v e r s c h ï 1 in de spanningen

é b; lE11

/
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vormt de electromotorische kracht, die in de winding Óptreedt. In
het raam R0 is dit een spanningsrest tegen de richting van klokwijzers in en die hebben we recht er onder uitgezet als een naar
beneden gericht pijltje.
Even later zal bij het voortschrijden der golf naar links de
toestand worden, zoals aangegeven voor Rx. Op dat moment zijn
de in de twee benen geïnduceerde spanningen maximaal en gelijk,
maar in het raam tegengesteld werkend; de overblijvende rest is
nul.
In de toestand R2 worden weer gelijke spanningen in de benen
opgewekt als.in toestand Rlf maar de restspanning is nu gericht
met klokwijzers mee, hetgeen wordt aangegeven door een naar
boven gericht pijltje onder het raam.
Maximaal wordt de spanning in het raam in de toestand Ro.
waar de spanningen in de twee benen in gelijke rondgaande richting
samenwerken. En zo vervolgens.
Wij zien, dat de aan het raam optredende spanningen blijkens
de golflijn, die over de toppen der pijltjes is getrokken, een
electrische trilling vormen van gelijke frequentie als die der aan
komende golf, maar met een phaseverschuiving van
periode ten
opzichte van de spanningen, die in een rechte draadantenne zouden
optreden. Het gevolg daarvan is, dat wanneer een zelfde golf van
links op het raam toekwam, juist tegengestelde spanningen in het
raam zouden optreden. Voor gewone ontvangst maakt dat geen
verschil, maar er zijn bijzondere toepassingen van raamantennes
voor gerichte ontvangst, waarbij dit van belang is.
Dat een raamantenne een sterk richteffect moet kunnen vertonen,
volgt direct uit de overweging, dat indien in fig. 172 de golf eens
niet van rechts of van links kwam, maar van voor of van achter,
voortdurend gelijke en tegen elkaar in werkende spanningen in
beide benen zouden ontstaan, zodat niets ontvangen zou worden.
Wij willen nu echter eerst eens nagaan, hoe het staat met de
ontvangsterkte van een raamantenne in vergelijking met een lood
rechte draad. Uit de figuur volgt op eenvoudige wijze een formule
voor de spanning aan het raam. Wij beschouwen hiertoe het geval
R3; de momentele veldsterkte ter plaatse waar de benen van het
raam zich bevinden, is hier e en denken wij ons een raam van 1 m
hoogte, dan zal dus de in het raam optredende spanning 2 e zijn.
In de sinuskromme, die het golfverschijnsel voorstelt, is nu in eens
af te lezen, hoe e zich verhoudt tot de veldsterkte-amplitude E, n.1.:
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e = E sin

r

]Ao

X 90°

‘■■fZ

!
e = E sin y X J^jc = E sin y

:

En aangezien wij voor de sinus van een zeer kleine hoek de
booglengte in de plaats mogen stellen, kunnen we ook schrijven:

1
r

e = Br
De spanning aan ons raam van 1 m hoogte is 2 e, dus =
Is de raamhoogte niet 1 m, maar q, dan wordt het

2jtpE

X *

2?tpqE

X

en

schrijven wij voor pq de oppervlakte O, terwijl wij een raam nemen
van niet één winding, maar van w windingen, dan wordt dus de
amplitude der wisselspanning aan dat raam
2jvOwE

x
«

Willen we ter vergelijking van het raam met een loodrechte
antenne van de effectieve hoogte der raamantenne spreken, dan is
deze
2jiOw

l

9

t«•
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i
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1
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!
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1
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1
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waarbij in het oog gehouden moet worden, dat die voor een antenne

Mhis.

t

Berekenen wij bijv. de effectieve hoogte van een raamantenne
met 34 m2 oppervlak en 20 windingen voor een golflengte van
3M m, dan vinden we 0,1 m, hetgeen gelijk staat met een lood
rechte antenne met een werkelijke hoogte van 20 cm.
Dat klinkt voor het effect, dat men van een raamantenne mag
verwachten, niet erg hoopvol. Maar compleet is onze vergelijking
hiermee ook nog niet. Men zal toch ongetwijfeld afstemming van
de raamantenne toepassen met een draaicondensator, waardoor de
in het raam geïnduceerde spanning wordt vermenigvuldigd met
de opslinger factor van de afgestemde raamkring, die bij zeer zorg
vuldige constructie 100 tot 225 kan bedragen en bij amateur-

Ü
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constructies toch nog licht de waarde 50 haalt. Nu is het waar,
dat bij het nuttig resultaat, dat met een draad- of staafantenne
kan worden bereikt, eveneens rekening mag worden gehouden met
de opslingering aan de ermede gekoppelde afstemkring. Bij de be
spreking der antennekoppelingen hebben wij er echter op gewezen,
dat in verband met selectiviteitseisen en met de eisen, gesteld door
de eenknopsafstemming, de koppeling bijna altijd zó zwak moet
zijn, dat men met de gewone, aperiodisch gekoppelde antenne +
kring ver beneden de theoretisch maximale mogelijkheden blijft.
Alles bijeengenomen, kan een niet al te kleine, afgestemde raamantenne goed concurreren met een kamerantenne, soms zelfs met
een kleine buitenantenne. Het feit, dat men bij raamontvangst de
antenne zelf afstemt, leidt bovendien tot een gunstige verhoudiny
tussen ontvangsterkte en selectiviteit.
Overigens is ook met een raamantenne het opnemen der antenne
in de éénknopsafstemming nog wel enigszins een probleem. Het
precies gelijk maken der zelfinductie van een raam aan de zelfinductie van spoelen in volgende toesteltrappen is bezwaarlijk en
metingen daaromtrent worden bemoeilijkt doordat de eigencapaciteit van een raam ook sterk afwijkt van die ener gewone spoel en
bij kleine wijzigingen in de wikkeling (spatiëring tussen de win
dingen) aanzienlijk verandert. Het gaat nog het best bij een
superheterodyne, waarbij men er nu eenmaal aan gewoon is, dat
de eerste kring (signaalkring) niet zo heel precies aan de eisen
van gelijkloop kan voldoen. Dit neemt niet weg, dat er dan ook
nogal wat gevoeligheid bij verloren kan gaan.
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De meest practische methode om de zelfinductie van een raamkring op de gewenste waarde te kunnen brengen, bestaat daarin,
dat men. zoals fig. 173 aangeeft, met een raam van opzettelijk te
kleine zelfinductie, een hulpspoel in serie schakelt, waarbij dan de
zelfinductie der hulpspoel met hoogfrequentijzerkern regelbaar is
gemaakt door meer of minder ver inschroeven van de kern. Intussen
moet hierbij, aangezien de variatie der hulpspoel nooit veel meer
dan 10% kan bedragen, deze spoel een tamelijk groot deel der
totale zelfinductie vormen, wil men aan de regelbaarheid iets
hebben.
Ogenschijnlijk wordt dat zeer onvoordelig, aangezien men
minder windingen kan geven aan het raam en dus een kleiner
opvangend vermogen krijgt.
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Men moet evenwel bedenken, dat de zelfinductie van een spoel,
en ook van een raam, ongeveer evenredig is met het kwadraat
van het aantal windingen. Om de zelfinductie op de helft te doen
komen, behoeft men het aantal windingen slechts op 7/10 te
brengen. De zelfinductie
vermindert dus sneller dan
het opvangend vermogen.
Lr
Bovendien zal in het alge
meen de kwaliteit van de
verlengspoel beter kunnen
zijn dan van de raamwikkeling.. Daardoor is
het mogelijk. dat men door
Fig. 173.
het aanbrengen der ver
lengspoel zelfs nog wint aan geluidsterkte.
Indien LR en Lv de zelfinducties van raam en verlengspoel voor
stellen, met opslingerfactoren QR en Qv, wordt de gunstigste
toestand verkregen met:
Lr

Lv
I V

: ê
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Qr
Qv—2 Qr

Blijft Qv kleiner dan 2QR
dan betekent het aanbrengen
der verlengspoel steeds ver
lies aan gevoeligheid. Is
Qv = 3Qr , dan mag de
verlengspoel g e 1 ij k zijn
aan
de
raamzelfinductie,
zonder verlies te geven.

lr

I

*» L

Qil

c

o

X

z

3E
Fig. 174.

De toepassing van afstemspoelen met kernen van hoogfrequentijzer heeft nog een andere oplossing voor de schakeling mogelijk
gemaakt, waarbij een raamantenne van één winding voor alle
golven kan worden toegepast.
Omtrent de theoretische grond, waarop die mogelijkheid berust,
kunnen wij ons een denkbeeld vormen door de hier volgende be
schouwing aan de hand van fig. 174.
Wij gaan daarbij uit van de onderstelling, dat de koppeling van
de koppelspoel Lk met de L van kring II 100% is. De transformatieverhouding noemen wij n en vasthoudende aan de vroeger in de
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beschouwingen over transformatoren ook aangenomen regel, dat
de zelfinducties van spoelen met gelijke kernen evenredig zijn met
de kwadraten der windingsgeiallen, is dan L = n2Lk.
Verder stellen wij de verhouding tussen de zelfinductie LR van
de éne raamwinding en de zelfinductie Lk van de koppelspoel
gelijk aan p, zodat Lk = pLR .
De door een aankomende golf in de raamwinding geïnduceerde
spaning e verdeelt zich dan zodanig over raam en koppelspoel, dat

r
;

I
« i

*

p
wij aan die laatste een spanning ^ _j_ y e krijgen. Deze spanning
wordt n-voudig getransformeerd in kring Ln

overgedragen, dus

tot een waarde n —7-7 e.
p T- 1

In deze uitdrukking kunnen aan n en p geen willekeurige waar
den gegeven worden, aangezien kring II afstembaar moet wezen.
In die kring wordt LR getransformeerd tot een waarde n2LR,
parallel aan de zelfinductie L, zodat wij voor de afstemming te
doen hebben met
n2LRL
Lu —

■
t

n2LR + L

Hierin is L = n2Lk

n2pLR , zodat wij ook kunnen schrijven:
Lu —

?+ïn2LR-

Om nu te geraken tot een vergelijking met hetgeen een meerwindingsraam kan presteren, moeten wij in aanmerking nemen,
dat voor een raam van a windingen, dat dezelfde afstemming zou
geven, a2LR
L„ zou moeten zijn, zodat
■

a2

L n2

P+1

a=
Aangezien de spanning, geïnduceerd in het meerwindingsraam,
ae zou zijn, kunnen wij nu opschrijven:

i

r
I
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Spanning éénw. raam = n --- r-r . e.

p+1

■

Spanning meerw. raam =
p
De vorm p jp-j is altijd kleiner dan 1 en de met het éénwindingsraam

bereikbare spanning blijkt ]/- ^

malen kleiner te zijn dan

die met een meerwindingsraam van gelijke afmeting. Tot gelijkheid
zou men pas geraken bij zeer grote waarde van p.
Zeer groot kan men p echter niet maken. Dan zou de koppel
spoel zeer groot zijn en ook de spoel L zeer groot moeten worden.
Daardoor zou ook de eigencapaciteit van die spoel een grote
waarde aannemen en dat zou het afstembereik beperken. Tevens
doet een te grote spoel de opslingerfactor van de kring voor de
hogere frequenties ongunstig worden. L = n2Lk = n2pLR =
(p + l)a2LR , moet toch reeds altijd groter worden dan de voor
directe afstemming voor het golfbereik noodzakelijke zelfinductie
a2LR . Men zal er dus juist naar moeten streven, p niet zeer
groot te maken.
Hoe veel dit uitmaakt voor de signaalsterkte, kan blijken uit
onderstaand staatje, waar de waarden van
naast verschillende waarden voor p:

zijn gesteld

P
0.1 ,
0,2
0.3
0,4
0,5
1,0
De grootheid

0.3
0,4
0,48
0,53
0,58
0,7

j geeft toch aan, welk deel der met een

meerwindingsraam bereikbare spanning verkregen kan worden met

/■
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het éénwindingsraam. Men ziet, dat met grotere waarden dan p =
0,5 slechts gering voordeel kan worden behaald en dat met p = 0,1
nog ruim de helft wordt bereikt van hetgeen men vindt voor p = 0,5.
Indien met p = 0,1 de opslingerfactor van de met t éénwindingsraamgekoppelde kring 3 X groter kon worden gehouden dan van
een passend meerwindingsraam, zou de uiteindelijke geluidsterkte
zelfs ongeveer dezelfde zijn.
Berekeningsvoorbeeld. Voor een omroeptoestel zal
men het raam bij voorkeur zo kiezen, dat dit zonder koppelingstransformator met de draaicondensator direct afgestemd kan
worden. Het raam moet, om met een condensator van 500 |i|xF op
een maximum van 50 m afgestemd te kunnen worden, een zelfinductie LR van ongeveer 1,4 pH hebben. Een raam van dik buiskoper zal dan iets groter kunnen uitvallen dan van dun draad om
dat de zelfinductie met dikke geleider iets kleiner is.
Voor de middengolven moet Ln = 160 j.iH worden. Kiezen wij
p = 0,5 dan wordt L = 1,5 Lj, = 240 j.iH. Hiervoor zijn op een
Dralowid dobbelsteenkern 91 windingen nodig. Voor Lk = 0,5
Lr =

0,7 f.iH vinden wij dan 91 ~j7^

= ongeveer 5 windingen.

Voor de lange golven wordt Ln = 2200 [.iH en bij gelijke p zal
L dus 3300 fiH moeten zijn; dat worden 325 windingen op de
dobbelsteenkern, terwijl Lk wegens de gelijke p ook weer op 5 win
dingen neerkomt.
Koos men p = 0,1 dan zou voor de middengolven L = 176 pH
= 75 windingen worden en Lk = 2 windingen; voor de lange
golven L = 278 windingen, weer bij een koppelspoel van 2 win
dingen. Experiment zou echter kunnen aantonen, dat voor lange
golf een grotere koppelspoel (dus keuze van grotere p) dan voor
de middengolven, gunstiger zou wezen.

HOOFDSTUK XLII
HET RICHTEFFECT DER RAAMANTENNE
De redenen, waarom het bij een omroeptoestel van be
lang kan zijn, een raamantenne toe te passen in plaats van een
gestrekte draadantenne, zijn in hoofdzaak: 1. de mogelijkheid tot
vaste inbouw; 2, de geringere invloed van verschillende storingen;
3. het richteffect, waarop punt 2 ten dele berust.
Van dat richteffect geeft het diagram van fig. 175 een beeld.
Wanneer oa de spanning voorstelt, die het raam in gunstigste richt-

stand ten opzichte van de zender oplevert, stellen ob, oc enz. de
spanningen voor, wanneer het raam een bepaalde hoek a uit de
gunstigste richting is gedraaid. (De ontvangsterkte is evenredig
met cos. a). Uit twee tegengestelde richtingen ontvangt het raam
precies even sterk. Een aanzienlijke vermindering treedt pas op,
wanneer het raam nadert tot de stand haaks op de beste stand
(a = 90°). Het maximum is dus zeer onscherp. Het minimum kan
in het ideale geval zeer scherp en absoluut wezen.
Welk nut dit heeft voor omroepontvangst, volgt uit de over
weging, dat men een sterk storende zender geheel kan uitschakelen
door het raam dwars op de richting te draaien, waarin die zender
zich bevindt, terwijl van alle zenders uit enigszins daarvan af
wijkende richtingen ontvangst mogelijk blijft. Het volle nut hiervan
— ook tegenover bepaalde andere storingen — verkrijgt men echter
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slechts, wanneer het richteffect inderdaad het ideale, absolute
minimum oplevert.
Aan die absoluutheid van het minimum zal intussen vaak wat
ontbreken, tengevolge van de bij raamontvangst optredende ver
schijnselen, die als antenne-effect en diëlectrisch effect bekend
staan. Deze effecten hebben tengevolge, dat het sterktediagram
van fig. 175 in de omgeving van het minimum niet gaat verlopen
volgens de cirkelomtrekken, maar volgens de bij p en q gestippelde
boogjes, zodat in de minimumstand van het raam een meer of
minder aanzienlijke ontvangststerkte overblijft.
Het antenne-effect doet zich vooral voor bij geaarde raamontvangers en daardoor ook steeds bij toestellen met raamantenne,
die uit het lichtnet worden gevoed, want de
lichtnetaansluiting vormt steeds een capacitieve verbinding met aarde. De aardleiding,
met het raam als topcapaciteit, vormt een
gewone, gestrekte antenne, waarin bij alle
standen van het raam wisselstromen optreden
onder invloed van aankomende radiogolven.
#
Nu is een direct met een versterkerbuis ver
bonden raam aan één kant — de kathodezijde — regelrecht met „aarde” in verbinding
en
aan de andere kant — de roosterzijde —
*r
via de afstemcondensator. Daardoor zullen
Fig. 176.
de door het antenne-effect in aardleiding en
raam op en neer bewegende electrische ladingen in het raam
aan de ene zijde wat sterker zijn dan aan de andere zijde; waren
zij gelijk, dan zouden zij in het raam elkaar tegenwerkende span
ningen opleveren; nu zij ongelijk zijn, doen zij in het raam zwakke,
rondgaande verschilstromen optreden, die ontvangst blijven op
leveren.
Om dit effect tegen te gaan, zou men het raam een even aantal
windingen moeten geven, met de condensator midden in het raam
en dit inductief met de ontvanger moeten koppelen door een in het
overliggende midden van het raam opgenomen koppelspoel, welker
midden geaard zou moeten zijn (zie fig. 176). Dit voert echter tot
bezwaarlijke toestelconstructies, met een niet-geaarde condensator
en met de noodzakelijkheid om de eerste, door een versterkerbuis
gevolgde kring in het toestel inductief te koppelen met het in
fig. 176 aangegeven koppelspoeltje. De gewone antennekoppel-
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wikkeling in een bestaand toestel kan daar meestal niet voor ge
bruikt worden, aangezien die in dev regel éénzijdig is geaard.
Uit onze verklaring van het antenne-effect volgt, dat het nood
wendig toeneemt met het aantal windingen. In dit opzicht is dus
het éénwindingsraam het veiligst denkbare. Bovendien kan men
a a a r b ij de koppelspoel ook nog gemakkelijk in het midden
aarden.
Wil men bij gebruik van een raam van enigszins aanzienlijke
afmetingen ook alle capacitieve koppeling tussen het koppelspoeltje
van fig. 176 en de eerste afgestemde kring van het toestel opheffen,
dan moet tussen het koppelspoeltje en de spoel in de kring nog een
statisch scherm volgens fig. 154 worden aangebracht.
Het diëlectrisch effect is eveneens een verschijnsel, dat samen
hangt met het aantal windingen, speciaal wanneer die in de breedte
naast elkaar op het raam zijn gelegd en die breedte bijv. door het
spatiëren der windingen wat groot wordt. Is zulk een raam tegen
over een zender in minimumstand gedraaid, dan wordt de voorste
winding eerder door de golf getroffen dan de achterste. De elk
moment optredende spanningen zijn dan in voorste en achterste
winding ongelijk. Dat zou geen effect hebben als er geheel geen
capaciteit tussen de windingen bestond. Nu dat wél het geval is,
ontstaan er via die capaciteit en de afstemcondensator weer zwakke
raamstromen door. Veel windingen en grote breedte van het raam
zijn dus voor de scherpte van het richteffect ook hierom ongunstig
en wederom is het éénwindingsraam in dit opzicht in het voordeel.
Dat de waarde ener raamantenne als hulpmiddel tegen storingen
in belangrijke mate samenhangt met de zorg voor een scherp
minimum, geldt niet enkel voor storingen door een ongewenste
zender, maar ook voor de gedeeltelijke uitschakeling van lucht
storingen, voor zover die een zeker richteffect vertonen en van
storingen door vonkende motoren en dergelijke. De uitgebreidheid
ener aardleiding of van het ten dele daarvoor dienst doende lichtnet
heeft toch tengevolge, dat deze uitgebreide rechte geleiders veel
dichter bij de storingsbronnen komen, dan de misschien op een
bovenverdieping opgestelde antenne, zodat hetgeen via het antennecffect van die storingen in het raam komt, van meer betekenis kan
zijn dan hetgeen het raam zelf ervan opvangt.
Een raamantenne kan — vooral met slechts één winding — onder
bepaalde plaatselijke omstandigheden storingvrijer zijn dan een
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gestrekte antenne, maar een raam met onscherp minimum is meestal
slechter.
Voor de opheffing van het antenne-effect van een meerwindingsraam kan ook met succes gebruik worden gemaakt van een eleetrische (statische) afscherming. De afgeschermde raamantenne is in
principe in fig. 177 aangegeven. De wikkelingen R zijn geheel
ingesloten in een van roodkoper of van aluminium vervaardigde
afscherming S, bij voorkeur een buis of koker, die het gehele raam
omsluit op een geïsoleerd verbindingsstukje I na, in het midden
boven. De afscherming is bij A verbonden met de in de schakeling
aan aarde te leggen draaibare platen van de afstemcondensator. '
Indien nu in de aardleiding, onder invloed van aankomende golven,
ladingen op- en afvloeien, verdelen die zich in fig. 177 gelijkelijk
over de rechter- en linkerzijde van de af3
■fÏÏTÏÏïïV
scherming, zonder de eenzijdige voorkeur,
die bij het raam zelf optrad. De uitwerkin
s
R
gen op de raamwindingen zijn nu zó, dat
in het raam geen stroom meer ontstaat als
gevolg van het antenne-effect.
De ontvangst, die het raam niettemin
blijft geven, is niet meer te verklaren als
een beïnvloeding door het electrische veld,
fl
zoals aan de hand van fig. 172 werd aan
geduid; maar het magnetische veld van een
aankomende golf behoudt wèl zijn uitwer
Fig. 177.
king; door het aanbrengen der onderbreking
in de afscherming bij I kunnen n.1. in het scherm geen rondgaande
stromen ontstaan, die dit veld binnen het scherm zouden opheffen.
De verhoogde mate van storingvrijheid tegenover storingen door
vonkende motoren enz., die met een afgeschermd raam wordt be
reikt, is niet enkel een gevolg van de opheffing van het antenneeffect, maar hangt ook samen met de uitschakeling van electrische
velden, wat hun invloed op het raam zelf betreft. De meeste
storingsbronnen leveren n.1. in hun naaste omgeving stoorvelden,
waarvan de electrische component tientallen malen sterker is dan
de magnetische. Voor een zender op enige afstand is de uitwerking
van het magnetische veld dezelfde als van het electrische veld. De
invloed ener storingsbron wordt door afscherming tegen het
electrische veld echter veel kleiner.
Helaas heeft het aanbrengen ener effectieve afscherming bij een
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raamantenne steeds het ongunstige gevolg, dat de eigencapaciteit
van het raam sterk wordt vergroot, dus het afstembereik verkleind
en de mogelijkheid van gelijkloop met gewone kringen nog meer
belemmerd.
Een moeilijkheid bij het construeren van een toestel met vast
ingebouwde raamantenne kan zich voordoen doordat, wanneer
het raam bijv. het gehele overige toestel omgeeft, zeer goede af
schermingen nodig zijn om ongewenste terugkoppeling op de door
het raam gevormde eerste kring te voorkomen.
Het gebruik ener raamantenne bij een willekeurig, eigenlijk voor
aansluiting ener gestrekte antenne ontworpen toestel, kan slechts
zelden het volle nut afwerpen. De gewone antenne-koppelspoel is
ongeschikt om er een meerwindingsraam aan te verbinden en even
min passend of voldoende vast gekoppeld voor een éénwindingsraam. Het best gaat ’t nog als men een meerwindingsraam met een
draaicondensator tot een voorgeschakelde afgestemde kring samen
stelt, de draaibare platen met het aardcontact van het toestel ver
bindt en de andere zijde via een zeer kleine condensator (10 pjiF
bijv.) of een weerstand van 10000 a 20000 ohm aan de roosterzijde
van die eerste afstemkring in het toestel.
Daarmee gaat weliswaar de éénknopsbediening van het toestel
verloren; er komt een tweede afstemknop — van de raamkring — bij.
Bovendien dient het raam in dit geval beslist van het afgescherm
de type te zijn om het „antenne-effect" te vermijden en zou het een
verbetering betekenen, indien een statisch scherm aanwezig was
tussen koppelwikkeling en kringzelfinductie van het toestel.

I
HOOFDSTUK XLIII
„STORINGVRIJE” ANTENNES
De grondgedachte, waarop de constructie van z.g. storingvrije
antennes berust, gaat uit van de overweging, dat de storingen, die
door vonkende trambeugels, motoren van stofzuigers enz. worden
veroorzaakt, weliswaar aethergolven zijn, evenals de door omroepzenders uitgezonden golven, maar dat die stoorgolven reeds op
betrekkelijk geringe afstand belangrijk in
a
sterkte afnemen en daardoor bij een hoge
antenne het bovenste deel veel minder sterk
zullen treffen dan de invoerdraad dicht bij de
grond. Men heeft hieraan de voorstelling
b'
b
verbonden, dat die storingen een soort van
stoornevel vormen, die in en om onze huizen
hangt, maar die hoog boven de daken al aan
zienlijk minder dicht is. Van die voorstelling
uitgaande, ligt het voor de hand om te ver
c
c'
wachten, dat de storingen aanzienlijk moeten
verminderen, indien men alleen het bovenste
deel der antenne, dat boven de stoornevel
mWSsm
uitsteekt, tot de ontvangst laat meewerken.
roööööööy
Een logische methode om dit te bewerk
stelligen, lijkt die van fig. 178, waar ab het
opvangende deel der antenne voorstelt en
bc de invoerleiding, terwijl parallel daaraan
een draad b'c' is gespannen; de punten c
en c' zijn met een in het midden geaarde
Fig. 178.
koppelwikkeling verbonden, die door een
statisch scherm (volgens fig. 154) is gescheiden van de LC-kring, •
waarmee dus alleen magnetische koppeling bestaat. De draden bc
en b'c' worden door storingsgolven gelijk getroffen en de elk
moment daardoor in beide draden in gelijke richting opgewekte
stromen naar aarde doorlopen de koppelwikkeling in tegengestelde
zin, zodat zij geen magnetische koppeling met de LC-kring op
leveren. Hetgeen het stuk ab opvangt, geeft in de rechtse helft der

I
-«

; *

*

'v

HOOFDSTUK XLIII

375

koppelwikkeling een niet-uitgebalanceerde stroom en komt wèl in
de LC-kring.
Om golfverschijnselen, afkomstig van op korte afstand werk
zame storingsbronnen gelijk te doen werken op bc en op b'c', moet
de afstand tussen de draden klein zijn. Toch moet die afstand ook
weer niet t e klein wezen, aangezien de capaciteit tussen de draden
dan de in ab opgewekte stromen ook op b'c' zou overdragen, waarmee alle ontvangst zou worden uitgebalanceerd.
Constructies met glazen spreidertjes van 10 a 15 cm
a
tussen de draden worden gewoonlijk wel als effec
tief beschouwd.
Op het zelfde beginsel berust een type van kortegolfanlenne, waarbij aan de twee punten b en b'
b
horizontale antennes worden verbonden. Korte
golven, die door terugkaatsing uit de bovenlucht
worden ontvangen, hebben golffronten, die als regel
zo sterk voorover hellen (vergelijk fig. 18 in hoofd
stuk V), dat ook zulk een horizontale, uit twee ge
lijke helften bestaande antenne (dipool) behoorlijke
ontvangst geeft. De twee invoerleidingen worden
vaak eenvoudig van in elkaar gedraaid snoer ge
maakt. De draden moeten daarbij een tamelijk dikke
isolatie bezitten, die tegen weersinvloeden natuurlijk
bestand moet zijn, z.g. geïsoleerd buitenleidingdraad.
De verbinding van zulke antennes aan een normaal
o
toestel levert helaas bezwaar op, aangezien men de
gewoonlijk aanwezige, onsymmetrische antenne-koppeling niet kan gebruiken.
Voor het gewone omroeptoestel zijn daarom door
Fig. 179.
tal van fabrikanten afgeschermde invoerkabels in de
handel gebracht en aanbevolen. Het beginsel der
montage daarvan is aangegeven in fig. 179. Men denkt zich hierbij
ab weer als het opvangend gedeelte der antenne, terwijl de invoerleiding bc is omgeven door een geaard metalen omhulsel. Er is wel
eens loodkabel met geaarde loodmantel voor gebruikt, maar bij de
speciale antennekabels is gezorgd voor een geringere capaciteit
tussen ader en mantel.
Hoe een dergelijke afscherming, die onmogelijk in haar geheel
op aardpotentiaal kan blijven, maar zelf als antenne voor de stoorgolven hoogfrequente stromen moet gaan voeren, en capacitief toch
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altijd met de eigenlijke antenne vrij sterk gekoppeld is, belangrijk
gunstig effect kan hebben, is tot dusver nooit op overtuigende
theoretische gronden aangetoond. Velen menen op grond van
practische ervaringen, dat het toch wel zo is. De vraag komt op of
bij aanwezigheid ener aardleiding van enige lengte dan ook de
afscherming daarvan niet bijzonder nut
moet hebben. En daaraan is de vraag vast
a
te knopen of de aarding der afscherming
daarbij van meer effect kan zijn dan de
aarding der aardleiding zelf?
o
Nog weer een ander systeem is dat van
o
o
o
fig. 180. Aan de voet van het opvangend
gedeelte ab is hier een hoogfrequenttransformator geplaatst, die sterk omïaagtransformeert naar de dubbelleiding, die naar
beneden voert en die. wegens de aanzien
lijke capaciteit tussen de draden een be
lasting van lage impedantie vormt voor de
transformator. Aan de toesteluitgang
dezer leiding bij C is er een omhoogtrans
formerende transformator aan verbonden,
c
welks secondaire bij A met de antenneaansluiting van het toestel wordt verbon
8
o
den, terwijl B op het aardcontact wordt
o
aangesloten. Het opvangend deel ab van
8
de antenne is door de primaire van de
B
bovenste transformator heen met een
aardleiding voorzien, die volgens de figuur
is
uitgevoerd* als een afscherming, die de
T
dubbelleiding
omgeeft.
Fig. 180.
Het is goed, zich te realiseren, dat deze
„afscherming" hier eigenlijk geheel geen functie heeft te vervullen
als werkelijk statisch scherm. De dubbelleiding is uit zichzelf al
ongevoelig voor stoorvelden, die daarop zouden werken, evenals
de draden bc en b'c' van fig. 178. De aardleiding der antenne kon
dus electrisch beschouwd, evengoed een losse, derde draad zijn;
hoogstens kan deze metalen mantel hier nut hebben als mecha
nische bescherming, o.a. tegen weersinvloeden.
Zowel electrisch als mechanisch is het goed, als de transforma
toren in mede aan de aardleiding verbonden metalen schermkastjes
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of schermbussen zijn opgenomen. Een wezenlijke verbetering is het
nog, indien vooral de onderste transformator een statisch scherm
tussen de windingen bezit, evenals in fig. 178.
Om het nuttig effect van deze inrichting ter wering van storingen
te verklaren, moet men aannemen, dat het tegenover de „stoornevel” wezenlijk verschil maakt of men het toestel eigens op een
hoog punt in de antenne inschakelt, dan wel aan de voet der
antenne. Feitelijk komt de inrichting toch daarop neer, dat men
a

O

m
cis

m
_r*

b

c

Fig. 181.

het bij c geplaatste toestel zodanig koppelt met de antenne, dat het
werkt alsof het bij b was ingeschakeld.
Zeker is, dat alle ontvangst zwakker wordt door de inschake
ling van een toestel in een hoger gelegen deel der antenne. Dat die
verzwakking voor stoorvelden aanzienlijker moet worden dan voor
aankomende zendervelden, laat zich niet door een eenvoudige
redenering verklaren. De practijk heet het wel te bevestigen.
Een goed vaststaand en door herhaalde vergelijkende proeven
ontwijfelbaar geconstateerd resultaat wordt verkregen waar men
in staat is, een antenne-installatie aan te brengen, die vele jaren
geleden voor het vermijden van sterke plaatselijke storingen werd
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ontworpen door Ir. L. H. M. Huydts. Deze berust op de logische
gedachte, dat wanneer men een toestel dicht bij storingsbronnen
als tram, electrische spoorlijn, motoren enz. moet opstellen, voor
de antenne een verwijderde opstellingsplaats moet worden gezocht
en het toestel via een niet voor inductie vatbare dubbellijn met die
antenne verbonden.
Fig. 181 illustreert de eenvoudigste opzet hiervan. Tussen de
antenne ab en de aardleiding c ligt dan eenvoudig de capaciteit
tussen de draden der dubbelleiding. Een vrij aanzienlijk omhoog
transformerende hoogfrequenttransformator past de dubbellijn aan
bij de toestelingang. Een statisch scherm tussen de transformatorwikkelingen is aan te bevelen. Enigszins gunstiger kan het zijn, bij
b ook nog een neertransformerende transformator te plaatsen.
Bij goede aanleg kan de leiding honderden meters lang genomen
worden.
Afgezien van het feit, dat men voor de Huydts-antenne over
plaats en terrein voor antenne en leiding moet kunnen beschikken,
ligt het grootste bezwaar van installaties volgens fig. 180 en fig.
181 in de transformatoren. Met één transformatortype laat zich een
redelijk compromis bereiken voor lange golven en middengolven,
maar voor kortegolfontvangst worden de transformatoren dan erg
weinig effectief en voor korte golven zijn lange dubbelleidingen in
het algemeen zeer bezwaarlijk voor de ontvangsterkte.

.
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KORTE GEGEVENS EN HANDREGELS
(Grotendeels ontleend aan het tijdschrift Radio Expres, waarnaar met
de letters R.E'. wordt verwezen.)
Wet van Ohm.
Een spanning van E volts, aangesloten op en weerstand van
R ohm, doet een stroom van I ampère ontstaan, zodat I = E : R.
Een stroom van I ampère, vloeiende door een weerstand van
R ohm, doet aan de weerstand een spanningsval van E volt ont
staan, zodat E = I X R.
Als men een stroom van I ampère beschikbaar heeft, die aan een
weerstand R een spanningsval van E volt moet geven, moet
R = E :• I zijn.
Is I in mA uitgedrukt, R in ohm en E in volt, dan is
I =.' 1000 E : R; E = (I X R) : 1000; R = 1000 E : I.
Voor gewone ohmse weerstanden geldt de wet van Ohm ook
voor wisselstroom.
Vermogen.
Het electrisch arbeidseffect, aangewend in een kring, die bij een
spanning van E volt een stroom van I ampère opneemt, is E X I
watts.
Men kan daarvoor ook schrijven I2R watts of E2 : R watts.
Voor zover het ketens met uitsluitend ohmse weerstand betreft,
geldt ook dit weder eveneens voor wisselstroom, wanneer men
rekent met de effectieve waarden van spanning en stroom, die
V'2 (= 1.4) maal kleiner zijn dan de topwaarden. De gewone
wisselstroommeters meten effectieve waarden.
Wisselstroomweerstand.
Wanneer f de frequentie van een’ wisselstroom voorstelt, moet
men in berekeningen vaak de waarde 2nl gebruiken (jt = Gr. letter
pi = 3.Hl6). Daarom drukt men de vorm 2?tf ook wel door één
letter uit, n.1, co (Gr. letter omega), die men cirkelfrequentie noemt.
De wisselstroomweerstand van een zelfinductie van L henry is
2;tfL ohm = coL ohm.

■
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De wisselstroomweerstand van een condensator van C farad is

1

D

—ohm.
(oC

Resonantie.
Practisch is resonantie de toestand, waarbij in een kring de
capacitieve en inductieve wisselstroomweerstanden aan elkaar
1
gelijk zijn, dus toL = —p^.
1

*

“ = vrrc'
Door o) weer = 2ztf te stellen, golflengte X in meters = 300
millioen : f, en L in pF en C in jxH uit te drukken, volgt hieruit:
X = 1885 \/CL meters.
(X = Gr. letter lambda).
Frequentie, C en L.
Voor het berekenen van C of L indien f en L of f en C zijn
gegeven, kan men gebruik maken van de formule:
CftjxF =

o

25330.10c
f2kH:L«H

(p = Gr. letter mu).
Blokkeringsweerstand.
Men noemt blokkeringsweerstand de impedantie van een kring,
bestaande uit L en C parallel; de L zal tevens een weerstand r
bezitten; de C mag men als weerstandloos beschouwen. Dan is de
blokkeringsweerstand:
1
1
r2 + (coL
coC/1
C

h

R = 4-

In resonantie, dus voor de frequentie, waarvoor coL =
is de blokkeringsweerstand:

1

Cr ’
of:
R =

C02L2

r
\

a

I

KORTE GEGEVENS EN HANDREGELS

381

Grote, vaste condensatoren mag men niet als weerstandloos
beschouwen.
In hoogfrequente kringen kan men voor alle golflengten met
behoorlijke onderdelen blokkeringsweerstanden verwezenlijken van
1000 ohm per meter golflengte. Voor een 5 m kring mag men dus
op 5000 ohm rekenen.
Selectiviteit.
Voor een kring met een spoel van L henry en een hoogfrequentieweerstand van r ohm is de verhouding tussen de spanning waar
toe de resonantiefrequentie en een n hertz daarvan verschillende
frequentie opslingeren, gelijk aan
_
ï/
/4 nL\2
s=Vn-(—)
•
jc

Deze absolute selectiviteit is dus voor twee kringen dezelfde,
wanneer de verhouding L : r dezelfde is, onverschillig of het kringen
zijn voor verschillende golfbereiken en ongeacht de frequentie,
waarop zij zijn afgestemd.
Alleen is te bedenken, dat wij geen spoelen kunnen maken,
waarvan de r voor verschillende frequenties constant is.
Opslingerfactor m (Q).
Wanneer in een kring, bestaande uit een zelfinductie L, die een
weerstand r bezit, met capaciteit C parallel, een spanning e0 wordt
geïnduceerd (uit de antenne bijv.) in de resonantiefrequentie,
slingert deze spanning aan de condensator op tot de waarde
e = me0,
waarin m = —, ook wel spoelversterking (coilmagnification) of
resonantiefactor wordt genoemd. De Amerikanen duiden deze
factor aan met Q.
Deze m of Q is een typische uersfer/cmp’s-factor. Voor verge
lijking van de absolute selectiviteit kan hij alleen dienen voor gelijke
frequenties. Als maat voor de absolute selectiviteit bij verschillende
frequenties is Q ondeugdelijk.
Ook voor één en dezelfde spoel gaan opslingerfactor en selectivi
teit voor verschillende frequenties niet gelijk op en af. Q wordt
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als regel voor hogere frequenties (kleinere condensatorstanden)
groter, S daarentegen (zie boven) wordt dan als regel kleiner.
Decrement.
Een aan zichzelf overgelaten trilling in een kring dooft uit door
de demping.
Dempingsverhouding noemt men de verhouding, waarin de
amplitude na elke periode is afgenomen. Die afname is constant
en laat zich, wanneer e het grondgetal der nat. logarithmen (2.718)
r
is, uitdrukken door e tot de macht
•

. ^

V'

f.

:
'
i

*

-.1

Men noemt
r
2^ = ft = log. decrement.
(ft

Gr. letter thêta).

Gerekend over de tijd van één seconde is de amplitudeverhouding
r
e tot de macht -z=-. Men noemt
2L
r
— 5 = dempingsfactor.

>

r «

^ JL/

(ö = Gr. letter delta).
coL
Men merke op, dat de opslingerfactor Q = —

—, omgekeerd

*

evenredig is met het logarithmisch decrement, dat een maat is voor
de demping gedurende 1 periode;
terwijl de factor S der absolute selectiviteit, welke bepaald
• L
1
, te maken heeft met de dempingsfactor, die
wordt door
r ^"25
een maat is voor de demping gedurende 1 seconde.
Het logarithmisch decrement is evenals Q ondeugdelijk als vergelijkingsgrootheid voor de selectiviteit van kringen, behalve wan
neer de frequenties dezelfde zijn. Doordat het een maat is voor
de demping gedurende 1 periode, gaat men bij verschillende
frequenties niet meer dezelfde maat aanleggen. Dat is wèl het
geval, indien men steeds over gelijke tijdsduur (1 sec.) meet.
*

\

f
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Verstemde ketens.
(Inductief en capacitief karakter).
Wiskundig kan worden aangetoond, dat een door L, C en r
1
bepaalde gesloten kring met de resonantiefrequentie f =
2jtVCÜ
voor een p X hogere frequentie (kortere golf) een impedantie
vormt, die kan worden voorgesteld door de serieschakeling ener
capaciteit C1 met een weerstand R1, met waarden, die bij be
nadering zijn gegeven door:
Ci =

P“ — 1
P2

met dien verstande, dat

C en R1 =
1

altijd kleiner blijft dan de waarde
P2-l
van de opslingerfactor Q voor de resonantiefrequentie.
Als p dus niet veel van 1 verschilt, nadert R1 tot Q2r en C1 tot
C/Q. Is p groot, dan nadert Rl tot nul en C1 tot C.
Voor een q maal lagere frequentie (kortere golf) vormt de kring
een impedantie, die zich laat voorstellen door de serieschakeling
van een zelfinductie L1 met een weerstand R1 in serie, met waarden,
die bij benadering zijn gegeven door:
Li =

q2
L en R1 =
q2 — 1

q2
met dien verstande, dat -- — altijd kleiner blijft dan de opslingerq- — 1
factor Q voor de resonantiefrequentie.
Als q dus niet veel van 1 verschilt, nadert R1 tot Q2r en L1 tot
QL. Is q groot, dan nadert R1 tot r en L1 tot L.
De
gaan
tot 1
(R.E.

bij het berekenen dezer vormen toegepaste benaderingen
n.1. niet meer op voor gevallen, waarin p en q zéér dicht
naderen, omdat men dan tot de resonantietoestand komt.
1940 no. 14.)

Aperiodische kring.
Aperiodisch noemt men een kring met zo grote demping, dat

1
384

KORTE GEGEVENS EN HANDREGELS

daarin geen oscillaties meer optreden. Dit is het geval wanneer
r>
L
Golfbereik van spoelen.
Het golfbereik van gelijkvormige spoelen met gelijke diameter
is ongeveer evenredig met het aantal windingen.
Als men dus met een bepaalde condensator met een spoel van
50 windingen een bereik heeft tot 400 meter, zal men met 250
windingen van gelijke diameter een bereik hebben tot 2000 m.
Zelfinductie van luchtkemspoelen.
Voor spoelen, waarvan de lengte l groot is tegenover de diameter
D, is de zelfinductie L in henry:
L = (:tnD)2 : 10» /
n = totaal aantal windingen der spoel.
Voor / = D wordt de uitkomst met 0,7 vermenigvuldigd: voor
/ = 0,5 D met 0,53; voor / = 0,25 D met 0,36.
Een benadering, die voor bijna alle vormen van voorkomende
zelfinductiespoelen redelijke uitkomsten geeft, is:
0,08 A2n2
L = 3A
9B ’
waarin n
totaal aantal windingen, A = diameter in cm, B =
lengte in cm. Als diameter wordt de gemiddelde diameter der
windingen in rekening gebracht.
Normale zelfinductiewaarden.
De normale waarden der zelfinducties van omroepspoelen, in
Engeland aangenomen, zodat bijv. de Polarcondensatoren daarop
zijn berekend, waren vroeger 157 pH voor de middengolven, 1900
pH voor de lange golven. Later is 2200 pH voor de lange golven
aangenomen.
Voor superspoelen 157 pH en 2200 pH.
Voor oscillator bij middenfrequentie 110 kHz: 126.9 pH en
1056 pH.
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Voor oscillator bij middenfrequentie 465 kHz: 85 pH en 300 pH. .
Wanneer men daarbij condensatoren gebruikt met speciale
oscillatorsecties, die voor de middengolven bij deze zelfinducties
gelijkloop verzekeren, moet voor lange golven bij 110 kHz nog
2000 upF in serie worden geschakeld en bij 465 kHz 300 ppF.

!

:
:
!

Raamantcnnes.
Bij benadering heeft men voor een raamantenne voor midden
golven 22 m draad nodig en voor de lange omroepgolven 75 m.
Met 22 m -f 53 m kan men dus een omschakelbare raamantenne
maken. De hier gegeven draadlengten blijken in de regel iets te
groot te zijn.

*

I

?

Eénknops-raamontvanger.
Om bij een toestel met éénknopsafstemming, dat men bijv. als
kampeerontvanger wil gebruiken, de antennespoel door een raam
te kunnen vervangen, zonder de gelijkloop te verstoren, stemt men
met het volgens bovenstaande regel stellig iets te grote raam eerst
af op zo kort mogelijke golf, met de trimmer van de raamcondensator op nul, terwijl met de trimmers op de andere condensatoren
worden bijgeregeld. Haalt men de afstemming daarmee niet, dan
wordt het raam direct iets verkleind. Is op een korte golf in het
meetbereik de zaak voorlopig in orde, dan wordt daarna op een
lange golf in dat bereik ingesteld; moeten de trimmers der volgende
kringen nu vergroot worden, dan is het raam nog te groot. Men
neemt dan weer draad af en begint opnieuw bij een korte golf enz.
(R.E. 1936 no. 7).
De zelfinductiecorrectie zal ten slotte niet meer door afnemen
ener gehele winding kunnen geschieden. Blijkt het raam te klein
geworden, dan schakelt men een klein spoeltje van 15 a 20 windin
gen in serie en herhaalt de correcties daarmede.
Gevoeligheid ontvangtoestel.
Als maat voor de gevoeligheid van een ontvangtoestel bezigt
men de spanning, die een via een kunstantenne aan de ingang
toegevoerde, 30% gemoduleerde draaggolf moet hebben, om aan
de aanpassingsweerstand voor de eindlamp een laagfrequent ver
mogen van 50 mW te doen ontstaan; als modulatiefrequentie bij
de meting neemt men 400 Hz. (In Engeland heeft men een meting
aangenomen, welke verricht wordt bij 500 mW output.)

\
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Hoe groter de gevoeligheid, des te kleiner de vereiste ingangsspanning; 10 microvolt geeft dus een grotere gevoeligheid aan dan
50 microvolt.
Kunstantenne.
Voor metingen aan omroeptoestellen geldt als normale kunst
antenne de serieschakeling van 200 uiiF, 20 iiH en 25 ohm.
Shunts en voorschakelweerstanden.
Van elke draaispoel mA-meter kan men met shunts (parallelweerstanden) een stroommeter voor grotere stromen maken of met
voorschakelweerstanden (serieweerstanden) een spanningsmeter
voor willekeurig aantal volts.
De gegevens, die men hiervoor moet hebben, zijn: de waarde
van de stroom bij volle uitslag, Imax mA; de inwendige weerstand
van de mA meter, Rj Q.
1

Voor n X grotere stroomsterkte moet een shunt —---- j X R; aan
gebracht worden.
Bij berekeningen voor gebruik als voltmeter kan men uitgaan van
de spanningsval V0 in volts, die aan het als mA meter gebruikte
instrument bij volle uitslag optreedt.
V0 in volts =

^max mA

1

x Ri.

1000

Voor een meetbereik tot V volts, als

:

V

= n, wordt de voor

do

schakelweerstand (n—1) X R;.
„Transformatorformule”.
Tussen de wisselspanning in volts aan een smoorspoel of transformatorwikkeling met gesloten ijzerkern van doorsnede Q cm2, het
aantal windingen n, de frequentie f en de sterkte der inductie B,
die in het ijzer optreedt, bestaat de betrekking:
ecff —

4,44 Q n f B
108

De inductie B, dat is de krachtlijnendichtheid per cm2 kerndoorsnede, kan voor gewone nettransformatoren veelal tot 10000 a 12000
worden opgevoerd; voor transformatoren, waarbij zeer geringe

--

\
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spreiding van belang is, gaat men niet boven 4000. Dit zijn de
maximale waarden, die B aanneemt in de ogenblikken, dat de
stroom zijn topwaarde i max bereikt.
■

r

Inductie, permeabiliteit, veldsterkte.
De inductie B in een ijzerkern is gelijk aan de magnetische veld
sterkte H, vermenigvuldigd met de permeabiliteit van het ijzer, die
met (.i wordt aangeduid.
Indien de stroom in de wikkeling in ampères wordt uitgedrukt, is
B =

0.4 u TC n i, nax

0,4 [i k n ieff V2

y

y

Hierin is y de gemiddelde lengte van de weg door het ijzer van
de kern in cm. Is er een luchtspleet van s cm, dan moet voor y in
rekening worden gebracht y + p s. Te bedenken valt, dat in de
practijk door de ..stootvoegen" in de kernblikken a 11 ij d enige
luchtspleet aanwezig is.
w

:
*
->

B en p voor verschillende ijzersoorten.
Voorbeelden hoe B en p voor verschillende ijzersoorten in afhan
kelijkheid van de magnetiserende kracht (aantal ampèrewindingen
per cm lengte van de krachtlijnenweg door het ijzer) kunnen ver
lopen, zijn gegeven in de figuur voor bepaalde monsters smeedijzer
en gietijzer.
B
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Bij voortzetting der meting tot 350 Aw/cm bleek voor het smeed
ijzer een B van 19000 te worden bereikt bij een |.i van 54. Normaal
zal men boven 15 Aw/cm, dus boven een B van 14000, al van
„verzadiging'1 spreken.
Voor zeer zwakke magnetisaties, zoals in telefoon- en radiotech
niek voorkomen, daalt de [i tot zeer kleine waarden, evenals in het
gebied der uiterst sterke magnetisaties. IJzersoorten, waarbij men
voor sterkstroom kan rekenen op een ii van 1000 a 2500, kunnen
voor zwakstroom een }i vertonen van slechts 50 a 100.

/

• Zelfinductie van ijzerkernspoelen.
De in henry uitgedrukte zelfinductie L ener ijzerkernsmoorspoel
kan worden aangegeven als:
4pjtQn^■'hcnry —

109 Y

*

Voor de betekenis der in deze uitdrukking voorkomende groot
heden zie hierboven.
Uit de omstandigheid, dat de permeabiliteit |i geen constante is,
maar sterk varieert met de stroomsterkte (aantal ampère-windingen) volgt, dat L slechts voor een bepaalde stroomsterkte een
bepaalde waarde kan bezitten.
Aangezien verder een luchtspleet s weer in rekening moet wor
den gebracht door y + p s in de plaats te stellen van s, zal juist bij
kleine luchtspleetwaarden een grote onzekerheid bestaan omtrent
de L, die met een kern met bepaald aantal windingen kan worden
verkregen.

%

4

j.

Smoorspoei met gelijkstroommagnetisatie en luchtspleet.
Bij een ijzerkernsmoorspoel, waar de inductie B door gelijkstroomdoorgang reeds een vrij hoge waarde heeft.bereikt, vertoont
het kernijzer voor een gesuperponeerde wisselstroom een lagere
waarde der permeabiliteit dan overeenkomt met het punt der Bkromme, dat door de gelijkstroommagnetisatie was bereikt.
Die lagere permeabiliteit voor wisselstroom wordt differentiaalpermeabiliteit genoemd.
Brengt men in de kern een opzettelijke luchtspleet aan van
enigszins aanmerkelijke afmeting, dan wordt de werking van de
smoorspoei min of meer onafhankelijk van de eigenschappen van

?
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het kernmateriaal en van de lengte van de krachtlijnenweg in het
ijzer ([is gaat overwegen over y)De hiertoe vereiste luchtspleet s in mm bij een gelijkstroomwaarde van I mA is bij benadering:
3 n I(mA)
9

®mm

100

Voor de zelfinductie in henry 'wordt bij benadering gevonden:
n2Q
10-s (mm)

^henry

Ook deze L varieert echter in werkelijkheid nog met de sterkte
van de wisselstroom

%

Lichtnet-transformatoren.
Uit de transformatorformule (zie boven) laat zich afleiden, dat
het aantal windingen, dat men als wikkeling op een transformatorkern moet leggen, voor de frequentie van 50 hertz, indien een
inductie B = 10000 wordt toegelaten, volgt uit:
n

45 e
Q

Voor de primaire vult men als e de primaire netspanning in; voor
de secondaire (of secondaires) de secondaire spanningen, maar
ter compensatie van de ijzer- en koperverliezen verhoogt men het
aantal gevonden secondaire windingen met 10%.
Om zo gering mogelijke spreiding te verkrijgen, moet men de
wikkeling met de kleinste wikkelhoogte het dichtst op de kern
leggen.

-c

u

Kern afhankelijk van watt-vermogen.
Aangezien bij verschillende modellen van kernblikken de kerndoorsnede en de raamopening normaal in bepaalde verhouding tot
elkaar staan, kan men in het algemeen zeggen, dat op een kern
van Q cm2 bruto doorsnede en 0 cm2 bruto raamopening, wikke
lingen gelegd kunnen worden voor een vermogen van 0,6 Q X 0
watt (maximaal Q X 0 watt).
Het vermogen, waarvoor een transformator moet worden gewik
keld, wordt gevonden door de verschillende vermogens in watts
(volts X ampères), die de afzonderlijke secondaire wikkelingen

1
i

:
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moeten leveren, alle bij elkaar op te tellen en met ongeveer 10%
te verhogen. Dit is dan ook het vermogen, dat de primaire uit het
lichtnet zal moeten opnemen. Als minimum voor Q rekene men:
Q = l/watts*
Temperatuur van transformatoren.
In het algemeen mag een nettransformator, om op de duur het
verschroeien der isolatie te voorkomen, niet meer dan 60° C in
temperatuur toenemen indien hij onder belasting ingeschakeld
staat.
Men kan die temperatuurtoeneming bepalen door eerst in koude,
daarna in warme toestand de weerstand der wikkeling te meten.
De weerstand neemt voor elke graad C toe met 1/250ste van de
oorspronkelijke waarde.
Is dus Qk de weerstand in koude toestand en Qw de weerstand
na geruime tijd van inschakeling, dan bedraagt de temperatuur
stijging:
Qw — Qk
. graden Celsius.
250 X
Qk
Draaddikte.
Voor wikkelingen in meer dan één laag mag men een stroomdoorgang van 2 A per mm2 koper toelaten.
Draaddiameter in tiende delen van mm:
D = j4 VmA = 8 Vwatts : E (zie ook tabel koperdraad).
Is.het vermogen in watts en de spanning in volts bekend, dan is
de stroomsterkte, waarop men rekenen moet, in ampères uitgedrukt
= watts : volts.

1

Plaatstroom-transformatoren.
Bij enkelphasige gelijkrichting moet de draaddikte der secondaire
wikkeling berekend worden voor 2 X de gelijkstroom.
Bij dubbelphasige gelijkrichting berekent men de secondaire
draaddikte voor 1 X de totale gelijkstroom.
Gevoeligheid van eindbuizen.
Als maat voor de „gevoeligheid” van eindbuizen kan men nemen
de roosterwisselspanning, welke nodig is om bij aanpassing voor
grootste onvervormd vermogen een output van 50 milliwatt te
verkrijgen.

*
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Voor de oude triode E 408N is dit bijv. 3 vólt, voor B 443 en
C 443 ongeveer 1.5 V, voor E 443H, E 463 en AL 1 ongeveer 1 V,
voor AL 5 0.5 V en voor AL 4, EL 3 en EL 6, ongeveer 0.32 V.
Aanpassingsweerstand.
De ..getransformeerde" weerstand van een luidsprekerspoeltje
in de plaatkring ener eindbuis is bij een verhouding p van de
transformator:
Aanp.weerst. R = p2r
als r de weerstand (impedantie) van het spoeltje is.
Voor een penthode-eindbuis, die bij normale instelling bij span
ning V, een plaatstroom van Ia ampère neemt, is:
Aanp.weerst.penthode = Va : Ia.
Voor een triode-eindbuis is het:

.
;
:• *

Aanp.weerst.triode =

Va

— 2 Rj.

Voor een balans A-versterker is de aanpassingsweerstand hoog
stens 2 X de waarde voor één buis. (R.E. 1937 no. 27).
Impedantie-luidsprekerspoeltje.
Als waarde der impedantie van het spoeltje van een electrodynamische luidspreker kan men veelal eenvoudig de Ohmse
weerstand aannemen, of eventueel een 25% grotere waarde.

!
:r

Slingerende anodestroom.
Bij A-versterkers moet de anodestroom der eindbuis of eindbuizen niet variëren door het signaal (zeer kleine slingeringen zijn
onvermijdelijk).
Varieert de anodestroom bij zwak signaal niet, maar bij sterker
signaal wel, dan is de negatieve roosterspanning niet juist.
Plaatstroomtoeneming bij sterker wordend signaal duidt op te
grote neg. rsp. Plaatstroomvermindering duidt op te kleine neg. rsp.
Varieert bij een penthode-eindbuis de anodestroom ook al
merkbaar bij tamelijk zwak signaal, dan is de aanpassing niet juist.
(R.E. 1934 no. 2).
Toenemende plaatstroom duidt op een te kleine transformatieverhouding.
Afnemende plaatstroom duidt op een te grote transformatieverhouding.

•i

i
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Bij triode-eindbuizen is de aanpassing niet zo critisch als bij
penthoden. Te grote transformatieverhouding geeft bij trioden ver
minderde output, maar ook minder vervorming.

9

Uitgangstransformator.
Voor een enkelvoudige eindtrap moet ter voorkoming van kernverzadiging de ijzerdoorsnede Q van de kern in vierk. cm voor
gebruik achter een buis van W watts gelijkstroomvermogen min
stens zijn:
Q = 2 \/W.
en het aantal primaire windingen voor een plaatstroom van I mA
hoogstens 15.000 Q : I.
Uit weerstand r van luidsprekerspoeltje en verlangde aanpassingsweerstand R voor de buis volgt transformatieverhouding
p = VR : r.
Aantal sec. windingen p maal kleiner dan aantal primaire win
dingen. Uit dit aantal windingen en de kernmetingen kan men de
draadlengte berekenen. De draaddikte moet zo gekozen worden,
dat bij deze draadlengte de sec. weerstand niet groter is dan 1/5 a
Vio r (weerstand van het spoeltje). Draaddikte primair mag \/p
malen kleiner zijn dan secondair.
Uitgangstransformator-balanstrap.
Voor de ijzerkerndoorsnede van de kern kan men uitgaan van
het wissel stroomvermogen
in watts en aannemen:

Q = 3 VWZHet aantal primaire windingen (van plaat tot plaat) moet des
te groter worden genomen, naarmate men de grens voor de weer
gave der bastonen lager wil leggen.
Is R de van plaat tot plaat gerekende aanpassingsweerstand
voor de twee balansbuizen en fb de frequentie van de bastoon, die
nog onverzwakt moet blijven, dan is een bruikbare benadering voor
het totaal aantal primaire windingen:
n = 320 VR : fbBereken p en aantal secondaire windingen als boven. De draad
dikte wordt ook volgens hetzelfde voorschrift bepaald.

j
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Aanpassing en instelling van eindbuizen.
De in de plaatkring ener eindbuis „getransformeerde” weerstand
van een luidsprekerspoeltje is bij een verhouding p van de trans
formator
R = p2r
*

als r de weerstand (impedantie) van het spoeltje is.
Voor een penthode-ein dbuis is de aanpassingsweer- '
stand
—V
XVll opt —
v a •• IAa*
Hierbij moet de penthode worden ingesteld op een negatieve
roosterspanning, die 1 a 2 volt groter is dan

Ve = I, : S.
Daartoe moet de kathodeweerstand groter zijn dan
Rk =

v

1
S *

Voor een triode-eindbuis is de aanpassingsweerstand

V

(RU = 2 Rj als Ia = K^j.

Ru opt --

Ia
Hierbij moet de triode worden ingesteld op een negatieve
roosterspanning

vg =

Va— IaR,

Daarvoor is een kathodeweerstand nodig

VVla “R‘
Rk =
Voor een balans A is de aanpassingsweerstand hoogstens 2 X
de waarde, die geldt voor één buis.
Capaciteitstransformatie.
Bij' een uitgangstransformator, die in de verhouding p : 1 naar
beneden transformeert, heeft een capaciteit C over de primaire
eenzelfde sterkte-verminderend effect voor de hoge tonen als een
capaciteit p2C over de secondaire.
Vandaar, dat men voor een èxtra-luidspreker aan een lange

.I

X •

:
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kabel met veel capaciteit beter een laagohmige luidspreker (5 a
15 ohm) kan nemen, verbonden aan de secondaire zijde, dan een
hoogohmige (met transformator), verbonden aan de primaire zijde.
De dikte der aders moet voor de aan de secondaire aangesloten
laagohmige luidspreker evenwel p maal groter in diameter zijn.
Vervormingspercentage.
Het vervormingspercentage van een versterker is de verhouding
tussen de effectieve spanning der gezamenlijke harmonischen én
de effectieve spanning der grondtrilling aan de uitgang, wanneer
een zuiver sinusvormige' trilling aan de ingang is toegevoerd.
Meting zie R.E. 1937 nos. 18 en 22.

*r
r

Koperdraad.

s

dikte in
mm

weerstand
per
100 m

max.
stroom
in mA

gewicht
per 100 m
in kg

0.10
0.12
0.15
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00

221.5
153.9
98.5
55.4
24.7
13.8
8.86
6.15
4.53
3.46
2.74
2.22
1.54
1.13
0.87
0.68
0.55

15
22
35
62
141
250
390
565
770
1005
1270
1570
2260
3080
4020
5080
6280

0.007
0.010
0.016
0.028
0.063
0.112
0.175
0.251
0.343
0.447
0.566
0.700
1.007
1.370
1.790
2.265
2.796

* S

n

Luidsprekerbekrachtiging.
De bekrachtiging is niet evenredig met het toegevoerde
electrische vermogen, maar met het aantal ampèrewindingen der
bekrachtigingsspoel, dus windingen X stroomsterkte.

*

*
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Het maximale aantal ampère-windingen, dat men zonder over
matige verhitting kan onderbrengen in de gebruikelijke pot, be
draagt, als de afmetingen D, d en h uit de figuur gegeven zijn in
millimeters:
Max. Aw = Yi h X (D — d).
Om de pot geheel vol te wikkelen, is voor elke draaddikte het
vereiste draadgewicht steeds
3.5 h (D —d) (D + d)
kg.
millioen

P15!
xu
-D-* 1
X
1
x 1
§
X

Is de bekrachtigingsstroom beperkt
tot I mA. dan moet de draaddikte ,
0.025 VImA 111111 zijn.
X
De spanning voor maximale bekrachX
X
* tiging is dan

X

0.0275 h (D —d) (D + d)

X

§

volts.

I ra A

Blijkt dit een hogere spanning te zijn, dan waarover men be
schikt, dan neemt men voor a% lagere spanning ook a% geringer
gewicht aan draad en maakt de afmeting h van de klos a% kleiner.
Overwikkelen.
Heeft men een luidspreker met laagspanningsbekrachtiging,
waarvan men de bekrachtigingsspoel voor n X hogere spanning
wil overwikkelen, dan brengt men een gelijk gewicht aan draad
1
aan van een diameter, die —van de oorspronkelijke draadVn
diameter is. Men krijgt dan nX meer windingen, die .een nX
kleinere stroom voeren. Daardoor blijft het aantal Aw en ook het
vereiste vermogen voor de bekrachtiging gelijk.
Afvlakking.
In een plaatstroomapparaat wordt de gelijkspanning afgevlakt.
Daaronder verstaat men, dat de wisselspanningsrimpel op de
gelijkspanning wordt verzwakt door spanningsdeling over smoor-
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spoel en condensator of over weerstand en condensator. De
frequentie van de rimpel is bij enkele gelijkrichting 50 hertz, bij
dubbele gelijkrichting 100 hertz.
De verhouding, waarin de rimpel wordt verzwakt (afgevlakt)
wordt bepaald door L X C of R X C. Voor L in hcnry en C in uF
geldt, dat een afvlakking tot op 1% wordt verkregen als
2.5 millioen
LX C=:
f2

f

fr

Voor 50 hertz LC = 1000, voor 100 hertz LC = 250.

Of:
R X C =

—

16 millioen
f

Voor 50 hertz RC = 320.000, voor 100 hertz RC = 160.000.
Met 10 maal kleinere L X C of R X C wordt afvlakking tot op
10% verkregen, enz.
Ontkoppeling.
Voor ontkoppeling gebruikt men gewoonlijk een RC-filter, dat
een uit R en C bestaande spanningsdeler vormt, precies zoals voor
afvlakdoeleinden. Ook daarvoor geldt, dat men tot op 1% ont
koppelt als met R ohm en C uF.

?

1
*

"

I
.
» y

I

16 millioen
R X C =
f

4

Ontkoppelingsketens dient men steeds te dimensionneren voor
de laagste frequentie, welke in een bepaalde keten kan voorkomen.
Met R X C = 50.000 ontkoppelt men voor een lage frequentie
van 30 hertz tot op ongeveer 10%.
Door twee ontkoppelings-ketens (of afvlakketens) achter elkaar
te schakelen, vermenigvuldigen de twee effecten zich ongeveer met
elkaar. Ontkoppelt de eerste tot 10% en de tweede tot 5% dan
wordt totaal ontkoppeld tot op 5% van 10% dus tot op 0.5%.

!,
;

Tijdconstante.
Onder de tijdconstante van een RC-keten verstaat men de tijd,
die de condensator nodig heeft om via de R door een constante
'•* spaiïning geladen te worden tot 63.2% van de maximumwaarde

3
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^——, waarin e = grondgetal nat. log. — 2.718^ , of ontladen
te worden tot 36.8%.
Als R in megohm en C in pF is uitgedrukt, is de tijdconstante
T in sec. = R X C.
Voor ontkoppeling van de a.s.r.-leiding in een super moet T
ongeveer 0.1 sec. zijn.
Onder de tijdconstante van een RL-keten verstaat men de tijd,
die de stroom onder invloed ener constante spanning nodig heeft
om 63.2% van zijn maximale waarde te bereiken. Als R in ohm en
L
L in henry is uitgedrukt, is T in sec.
“R*

Kathodeweerstanden.
Om met de wet van Ohm een kathodeweerstand te berekenen,
moet men uit lampgegevens weten, hoe groot de neg. rsp. moet
zijn en welke de plaatstroom (en ev. daarbij op te tellen schermroosterstroom) van de betreffende lamp zal wezen.
Voor lampen, die door een weerstandkoppeling gevolgd worden,
zullen hoge waarden van de koppelweerstand de stroom ver be
neden de z.g. normale plaatstroom houden en dan kunnen, om
toch de vereiste neg. rsp. te bereiken, verscheidene duizenden ohms
kathodeweerstand nodig zijn.
Voor ontkoppeling van kathodeweerstanden is voor laagfrequentlampen met R in ohms en C in pF, RC = 25.000 gewenst, maar
practisch al vaak niet te bereiken.
Voor hoogfrequentlampen is RC = 100 al zeer voldoende.
(R in ohm, C in pF).
Pickup.
Bij een electromagnetische pickup veroorzaakt een te kleine
sterkteregelingspotentiometer een te dof geluid door verzwakking
der hoge tonen.
Bij een kristalpickup veroorzaakt een te kleine potentiometer
verzwakking der lage tonen.
Voor de meeste el. magn. pickups moet de potentiometer 50.000
ohm zijn of groter, voor kristalpickups 500.000 ohm (0.5 megohm)
of groter.
Grotere waarden verbeteren in beide gevallen de frequentieweergave nog voor sterk geluid, maar verhogen het gevaar voor

V
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brommen en hebben bij ver teruggedraaide stand van de potentiometer in beide gevallen verzwakte weergave der hoge tonen
ten gevolge. Dit laatste euvel, dat zich bij de grote potentiometerwaarde voor kristalpickups altijd al enigszins voordoet, kan voorkomen worden door een vaste condensator van 250 a 3000 upF
te schakelen over het potentiometerstuk, dat bij het terugregelen
groter wordt. De juiste capaciteit moet gevonden worden door be
proeving op het gehoor.
Plaatgeruis.
Maatregelen tot verbetering der weergave van de hoge tonen
versterken in het algemeen ook het plaatgeruis. Dit zou alleen
belangrijk verminderd kunnen worden door het aanbrengen van .
zeer nauwkeurige filters, die de pickupresonansen zouden com
penseren, hetgeen in de algemene practijk onuitvoerbaar is. Wel
volgt hieruit, dat een pickup zonder sterke resonansen ook minder
hinderlijk geruis zal geven, al ligt de oorzaak van het ruisen
ten slotte in de platen. Ook de juiste stand der naald in de groef
en goede opstelling, zodat de pickup geen voorkeur heeft om tegen
één kant der groef aan te lopen, beperkt het ruisen.
De gewone ,,ruisfilters'’ bestaan enkel uit een condensator
van 5000 a 20.000 ppF met een regelweerstand van 50.000 a
100.000 ohm in serie, die mét het geruis alle hoge tonen ver
zwakken. Zulk een filter moet direct na de pickup worden aange
bracht, vóór de sterkteregelingspotentioineter (R.E. 1933 no. 44).
Bij een kristalpickup zouden geheel andere waarden nodig zijn.
Dan brengt men liever een soortgelijk filter aan, parallel aan de
koppelweerstand der eerste versterkerlamp of parallel aan de
primaire van de luidsprekertransformator, waar in radiotoestellen
het z.g. „toonfilter”, dat het zelfde is, meestal ook is aangebracht.
Versterkervermogen.
Voor een toespraaksysteem in de open lucht kan men rekenen,
dat een spreekstroomvermogen nodig is van ongeveer 15 watt per
1000 mensen.
Weerstand-kleurcode.
Een aantal fabrieken maken weerstanden, waarop de waarde
niet in cijfers is aangegeven, maar door het lichaam van de weer
stand een kleur te geven met een gekleurde band om het ene einde
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en een gekleurde band in het midden (dit kan ook een gekleurde
stip zijn).
Kleur van het lichaam = 1ste cijfer.
Kleur van eindband = 2de cijfer.
Kleur van middenband = aantal nullen achter het 2de cijfer.
Zwart
bruin
rood
oranje
geel

= 0
1
== 2
=: 3
= 4

groen
=5
blauw = 6
violet
=7
grijs
=8
wit
=9
Een rode weerstand met groene eindband en gele middenband
is dus 250.000 ohm.
Een groene weerstand met twee zwarte banden is 50 ohm.
Condensator-kleurcode.
Volgens code gemerkte condensatoren vertonen drie gekleurde
stippen, te nemen in de volgorde, waarin het handelsmerk moet
worden gelezen. De betekenis der kleuren is dan dezelfde als in
de weerstandcode.
Schaal van Baumé.
De dichtheid van accuzuur wordt veelal aangegeven in graden
Baumé.
De schaal van Baumé heeft tot grondslag het soortelijk gewicht
ener. oplossing van 15 gewichtsdelen gedroogd keukenzout in 85
gewichtsdelén gedestilleerd water bij een temperatuur van 12,5 C.
Dit soortelijk gewicht is 1,116.
Op de zuiver cylindrische „steel” van het drijvertje, waarmee
de zuurdichtheid wordt bepaald, wordt op het punt, tot waar het
in zuiver water inzinkt, het cijfer 0 gezet en op het punt, tot waar
het in de zoutoplossing stijgt, het getal 15. De steel wordt tussen
0 en 15 in 15 gelijke afdelingen verdeeld en deze evenredige schaal
verder ook doorgezet. Zodoende wordt:
Baumé-graden:
0
Soortelijk gewicht: 1,0

13
1,1

24
1,2

34
1.3

42
1.4

49
1,5

Voor een normale radio-accu moet de zuurdichtheid in geheel
geladen toestand 28° Baumé zijn (s.g. 1,24) dalende tot 22° bij
ontlading (s.g. 1,18).
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Golfvoortplanting.
Radiogolven volgen de kromming der aarde door terugkaatsing
tegen geïoniseerde lagen in de boven-atmosfeer, die men ionosfeer
noemt. (R.E. 1935 no. 36; 1937 no. 33).
Men onderscheidt: a. de bovenste of F-laag (Appleton laag),
nog te splitsen in F2 op 250 a 400 km hoogte en Fj op 220 km;
in deze meestal sterkst geïoniseerde lagen worden de kortste golven,
die door de onderste laag heendringen, gereflecteerd: b. de E-laag
(Kennelly-Heaviside-laag) op 120 km hoogte, die lagere frequen
ties dan 9 MHz reflecteert. Frequenties boven 30 MHz dringen
gewoonlijk ook door de bovenste lagen heen, worden dus niet
gereflecteerd en reiken dan niet verder dan ongeveer de ,,optische”
afstand”.
Snelheid.
De voortplantingssnelheid der radiogolven in de vrije ruimte is
evenals die van het licht 300.000 km = 300 millioen meter per sec.
Daarom is golflengte = 300 millioen : frequentie.
Optische afstand.
Dit is de afstand, die in verband met de kromming der aarde
bij rechtlijnige voortplanting kan worden bereikt. Zijn hx en h2
de hoogten van zender en ontvanger dan is de optische afstand:
ak,„ = 3.56 (VFk + Vhl).
Randgehuil in k.g. ontvangers.
Als detector met terugkoppeling gebruike men geen plaatgelijkrichter, maar een roosterdetector. Randgehuil *wordt het best ver
meden door de roosterdetector te laten volgen door weerstandkoppeling.
Amateurgolf banden.
Aan amateurs, die het zendexamen hebben afgelegd, kan volgens
de laatstelijk in 1947 herziene internationale bepalingen het werken
in de volgende golfbanden worden toegestaan:
3,5 —3.8

MHz (85,7 —78,94 m),

tezamen met vaste en mobiele diensten.
7,09—7,1 MHz (42,87—42,25 m)
7,1 —7,15
„
(42,25—41,96 m)
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dit laatste bandje tezamen met omroep. En verder uitsluitend voor
amateurs:
14—14,35 MHz (21,43—20,9 m)
21—21,4
(H,29—14
m)
28—29,7
(10,71—10,10 m)
144—146
( 2,08— 2,06 m)
1215—1300
(24,7 —23
cm)
(13 —12,24 cm)
2300—2450
( 5,31- 5,13 cm)
5650—5850
10 000—10 500
( 3 — 2,86 cm)
Hogere frequenties dan 10,500 MHz zijn vrij gelaten. Amateurs
-mogen ook nog werken tussen 420 en 460 MHz, op voorwaarde,
dat zij geen storing veroorzaken voor in deze band werkende lucht
vaartdiensten. In enkele landen ook nog in een 200 kHz brede band
binnen de historische 160 meter-band.
Hoogfrequentsmoorspoelen.
Zowel voor zenders als voor ontvangers kan men voor een be
paalde golflengte de meest effectieve hoogfrequentsmoorspoel
vervaardigen door een draadlengte van een halve golflengte op een
kokertje te wikkelen van zodanige vorm, dat de bewikkelde lengte
2 a 3 maal zo groot wordt als de diameter.
Outputmeter.
Als outputmeter kan men gebruiken een draaispoelmeter, die
met een meetcel (Graetz’se schakeling van koperoxydegelijkrichters) en voorschakelweerstand (R.E. 1934 no. 19) als wisselspanningsmeter is geijkt. Ook een lampvoltmeter is er geschikt voor.
Kent men de impedantie van het luidsprekerspoeltje van de goed
aangepaste luidspreker en is die impedantie = W ohm, dan meet
men de spanning aan het spoeltje. De output is dan E2 : W watts.
In vele gevallen gebruikt men een outputmeter niet voor een
absolute meting, maar alleen als indicator voor meer of minder,
bijv. bij het afregelen (trimmen) van een toestel. De meter (indi
cator) behoeft dan niet geijkt te zijn en men kan er zelfs een
neonbuisje voor gebruiken. (R.E. 1936 no. 37).
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ALPHABETISCH REGISTER
De getallen achter de woorden verwijzen naar de nummers der
hoofdstukken.

^

A
Aanpassing 12.
Aanpassingstransformator 22.
Aanpassingsweerstand voor triodc
en penthode 22.
Aarding der beweegbare condensatorplaten 17.
Aardverbinding 3. Bij chassisbouw
minder belangrijk 34.
Aether 2.
Afgeschermde invoerleiding 16. 42.
Afknijppunt 18.
Afregelcn 23.
Afscherming 7. Magnetische en capacitieve 34. Door dwarrelstroomeffect 34.
Afschermmateriaal 34.
Afstemkromme 12. Met topverbreding 30.
Afstemming 3. 4. 12.
Aflvlakcondensator;
parallelschake
ling van niet-induclieve capaci
teit 34.
Afvlakfilter 10.
Amplitudemodulalic 23.
Amplitude 4. 23.
Anode 18.
Anodeterugwerking 20.
Anodewisselspanning in tegenphase
met roostcrwisselspanning 19.
Antenne 3. 5. 14. 15. 43.
Aiitennecapaciteit 5. 16.
Antennc-effect bij raamontvangst 42.
Antennekoppeling 14. 15. 16.
Antibrom-condensatorcn 10.
Aperiodisch 3. 5.
Atomen 18.
Audiofrequent 3.

Autom. neg. rsp. door kathodewcerstand voor indirecte lampen 7.
Voor één direct verhitte lamp 9
Automatische sterkteregeling 27.
Autotransformator 11.
B
Balansversterker klasse A 37. klasse
B 38. klasse AB 39.
Bandbreedte resonnantiekromme 12
Bandfilter 30. Dubbelcapacitief bandfilter 31.
Bandfilter-effect door verstemde
kringen 31.
Barkhausen. Formule van — 18.
Beampowertubes 22.
Belasting 10. 19.
Benaderingsrekening 31 (slot).
Blokkeringsweerstand 3. 12.
Boucherotschakeling 36
Buffertrap 27.
C
Capaciteit 3.
Capaciteitslineair 32.
Capacitief karakter van een kringimpedantie 3. 13.
Capacitief karakter plaatkring 23.
Capacitieve afscherming 34.
Capacitieve regeling terugkoppeling
25.
Chassis; functie van — 34.
Cirkelfrequentie 3. 13.
Combinatiefrequenties 22a.
Condensator 3.
Condensatoren. Typen van draaibare
w- 32.
Contactpotentiaal 18. 24. 25.
Critische koppeling 30.

.
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D
Dccrement 12.
Demping 12. 16.
Dempingsreductie 25.
Detector (kristal) 3.
— (lamp) 6. 23.
— (diode) 24.
Detectordemping 23.
Detectoroverbelasting 23. 24.
Differentiaalcondensator 25
Diode 18. 24.
Diode-vervorming door wisselstroom
weerstanden parallel aan belastingwcerstand 24.
Dissïpatievermogen 22.
Distributienet vormt variabele belas
ting 22.
Direct verhitte lampen 18.
Dode gang 25.
Draaggolf 3.
Draagtrilling 23.
Draaicondensatoren met afzonderlijke
veercontacten op de as voor diverse
kringen 34.
Drempel bij terugkoppeling in karak
teristiek 19.
Dubbele afstemming door detector
overbelasting 24.
Dubbelroosterlamp 20.
Durchgriff 18. 19.
Dwarrelstroomeffect bij magnetische
afscherming 34.
Dwarrelstromen 11. 16.
Dynamische steilheid 19.
Dynatron 20.
E
Ecnknopafstemming 14. 16. 33. 41.
Effectieve hoogte 5. 41,
Effectieve spanning 4. 10.
Eigenafstemming van antennedraad
14.
Eigenafstemming van spoel 16.
Eigencapaciteit van spoelen 16.
Eigentrilling 4.
Electrolytische condensator 8.
Electromagn. koppeling 11.
Elcctromagn. trillingen 2. .
Electromagn. veld 11.
Electronen 6. 18.

ALPHABETISCH REGISTER
Electronenstroom en positieve
stroomrichting 6.
Emissie 10. 18.
Equipotentiaalkathode 18.
Exponentiële karakteristiek ener varilamp 26.
F

r

Fading, zie sluiering.
Fase zie phase
Ferrieten 11.
Foucaultstromen 11. 16.
Fourier. Wet van — 4.
Frequentie 2.
Frequcntie-afhankelijk 3. 8.
Frequentieband bij telefonie 30.
Frequentie-lineair 32.

G
Gedempte trilling 4.
Gehoorgrenzen 3.
Geïdealiseerde karakteristiek 19.
Geleiders 1. 18.
Gelijkloop van kringafstemmingen 14.
15.
Gelijkloop van gcwQne kringen mei
bandfilters 31.
Gclijkrichting 3. 10. 18.
Gelijkrichtbuizen 10.
Gemeenschappelijke leidingen en
weerstanden in kringen 34.
Gemiddelde waarde 4. 23.
Gemoduleerde draaggolf 23.
Generator 12.
Genereren 7. 25.
Getransformeerde weerstand 22. •
Gevoeligheid en sterkte 26.
Glijdende schcrmspanning 29.
Golflengte 2. 4.
Golflengte-lineair 32.
Gramofoonversterkcr met toonrege
ling 36.
H
Handgevoeligheid terugkoppelcondensator 25.
Harmonischen vervorming 22a.
Hikverschijnsel 25.
Hoge tonen verzwakking door selec
tiviteit 30.

n

V
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Hoogfrequent 2.
Hoogfrequentfilter 8. 23.
Hoogfrequentpenthode 7.
Hoogfrequentschema's; verschil met
laagfrcquente 34.
Hoogfrcquentsmoorspocl 8. 32.
Hoogfrequentsterkteregeling 24.
Hoogfrequenttransformator 12.
Hoorfrequcntvcrsterking 7.
Hoogfrequentweerstand 12.
Hoogfrequentijzer 11.
Hoogpotentiaaleind 7.
Hoorbare frequenties 3. 23.
Hulprooster van penthoden 8.
Hoogvacuumlampen 18.
Hulpanode 20.

4

V

I
Impedantie 3.
Impedantietransformatic door kathodeweerstand versterker 40.
Indirect verhitte lampen 18.
Inductiespanningen 4.
Inductief karakter van een kringimpedantie 3. 13.
Inductief karakter plaatkring 23.
Inductieve koppeling 7. 12.
Instabiliteit 7.
Integrerende werking bij detectie 23.
Interferentie 25.
Intermodulatie 22a.
Invoerleiding afgeschermde 16.
Inwendige terugkoppeling 23.
Inwendige weerstand van lampen 7.
18.
Isolatoren 1. 18.
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Karakteristiek van lampen 18. 19, 22a.
Karakteristiekvcrruiming 19; niet bij
penthoden 21.
Kathode 6. 18.
Kathodcwcerstand 7. 19.
Kathodeweerstandversterker 40.
Klemspanning 1.
Koperoxyduulgelijkrichters 10.
Koppelcondensator laagfrequent 8.
Koppel-element 8.
Koppeling 11. 35. Critische — 30.
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Koppelingscoëfficiënt 12.
Koppelwikkelingen aan de aardzijde
J4.
Kortegolfontvanger met uitgebalan
ceerde terugkoppeling 25.
Kortsluitkaraktcristiek 18.
Kortsluitkring 13.
Krachtdetector 24.
Krachtlijnen 5.
Kringverstemming ter verkrijging van
bandfilter-effect 31.
Kruismodulatie .26. 28.
Kwaliteitsfactor ener spoel 13.
L
Laagfrequent 2. 8.
Laagfrequenttransformator 9.
Laagfrequentsterkteregeling 24.
Laagfrequentvarilamp E.F.M.I.
29.
Laagvacuumbuizen 18.
Lecgloopstroom 11.
Lineaire detectie 23
Logarithmische ’ condensator 32.
Losse koppeling 11.
Luchtkern 11.
Luidsprckeraanpassing 22.

27.

1VÏ
Magnetische afscherming 34.
Magnetische koppeling 11.
Magnetisch veld 11.
Maximale hfr. versterking 17.
Metaalgclijkrichters 10.
Metalliscring van lampen; schermwerking 34.
Micromho 18.
Middelbare spanning 4. 10.
Miller-effect 23.
Modulatie 3. 23.
Modulatiebrom 26. 28.
Modulatiediepte 23.
Modulaticverdicping 26.
Mutual conductancc 18.
N
Naaldgeruisfiltcr 36.
Naijlend 4.
Negatief rooster 6. 7. 9.
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Negatieve terugkoppeling 7. 35.
Neutrodyniseren 7.
Nietinductief 20.
Nulcapacitcit van condensatoren 14.
15. 32. .

O
Ohm. Wet van — 1.
Omhullende 23,
Ontkoppeling 34.
Ontkoppelingscondensator 7.
Open keten 2.
Open spanning 1.
Opgeslingerde spanning 13.
Opslingerfactor 13.
Oscillatorisch karakter 12.
Oscilleren 7.
Overbelasting detector 23. 24.
Overbruggingscondensator 7.
P
Parallelschakeling 1.
Parallelschakeling v. kleine conden
sator aan grote afvlakcondensator

34.
Parallehveerstand in kring omgere
kend tot serieweerstand 12.
Parasitaire capaciteit 32.
Parasitair oscilleren 7.
Penthode 6. 7. 8.
— eindlamp 8.
— als generator met constante
stroom 21.
Penthode als triode gebruikt 21.
Permeabiliteit 34.
Phase-omkeerschakelingen 37.
Phase-verschuiving 4. 5.
Plaatdetectie 23.
Plaat-roostercapaciteit 7.
Plaatstroomapparaat 10.
Plaatstroomcombinatie 10.
Plaatstroom-plaatspanningskarakterisstiek 18. 20.
Plaats troom-rooslerspanningskarakteristiek 18, 20.
Positieve kathodespanning 7.
Potentiometer 1.
Powerdetectie 24.
Primaire wikkeling 11.
Pulserende gelijkstroom 10.

Q
Q-factor 13.
R
Raaraantenne 41.
Radiaal 4.
Radiofrequent 2.
Randgehuil 25.
Rand van genereren 25.
Relais 6.
Relaxatietrilling 25.
Remrooster 8. 20.
Rendement 22. 38.
Reservoircondensator 10.
Resonantie 3. 4. 12. 13.
Resonantickromme 12.
'Richteffect 5. 42.
Rimpelspanning 10.
Rondgaande stroom 4. 13.
Roostercondensator en lekweerstand
(dimensionering) 23.
Roosterdetector 24.
Rooster-plaatcapaciteit 7.
Roosterruimte 19; voor penthoden 21.
Roosteropaansluiting 28.
Ruïmte-lading 18.
S
Scheidingstrap 27.
Schermen; uitwendige bij lampen 34.
Schermroosterlamp 7. 2Ö.
Schermroosterspanning 7. 27. 29.
Secondaire emissie 20,
Secondaire wikkeling 11.
Selectiviteit 3. 12.
— en hfr. versterking 7.
Selectiviteitsgrens 16.
Selectiviteit en weergave 30.
Seleengelijkrichters 10.
Seriesonantiekring 13.
Serieschakeling weerstanden 1.
Sïnuskromme 4.
Sluiering 27.
Sluieringscompensatie, zie autom.
sterkteregeling.
Smoorspoel hoogfrequent 8. 33.
Soortelijke weerstand I.
Spanningsbron electrische 1.
Spanningsevenwicht 4.
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Spanningsval 1. 4.
Spanningsverdeling 1.
Spanningsverdubbeling 10.
Spanningsverlies 1.
Spanningsversterkingsfactor 18.
(maximale bij trioden) 19.
Spanningtegcnkoppeling 35.
Sperkring 13.
Sperkringschakeling 17.
Spoel 3.
Spreidingsinductie 12.
Staart. Lange — bij vari buizen 26.
Stabiele versterking 7. 17. 20. 25.
Statisch scherm 34.
Statische karakteristiek 18.
Steilheid 18.
Steilheidsregeling door neg. rsp. bij
varilampen 26.
Sterkte der weergave, klein gemid
delde 26.
Sterkteregeling automatisch 27.
Sterkteregeling door terugkoppeling
26.
— door neg. roosterspanning 27.
Sterkteregeling hoogfrequent en
laagfrequent 24. 26.
Storingvrije antenne 43.
Straalbundellampen 22.
Strooi-inductie 12.
Stroom 1.
Stroomloze transformatorschakeling 9.
Stroomrichting en electronenstroom 4.
Stroomtegenkoppeling 35.
Strooraverdeling 1.
Stroomverdringing II.
Stuurrooster 6. 7.
Stuurspanning 19.
Symmetrische en niet-symmetrische
topverbreding bij bandfilters 30.
31.
T
Tegenphase 20. 37.
Tegenspanning 1. 4.
Tegenwerkende terugkoppeling 7. 8.
23. 35. 37.
Terugkoppeling 5. 25.
Tetrode 20.
Thomson. Formule van — 4.
Tooncorrectie 31. 36.
V

\
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Topverbreding bandfiltcrkromme 30.
31.
Topwaarde bij wisselspanning 10.
Transformatie alleen raogelijk voor
wisselstroom 11.
Transformatieverhouding 9. 11.
Transformator 9. 11.
Trimmen 33.
Trimmer 14.
— Capacitieve en inductieve 15.
Triode 6. 7. 8.
— eindlamp 9.
— als generator met constante span
ning 21.
Triodevergelijking 19a.
Tijdconstante 24. 27.
U
Uitsturen 9. Van trioden 19. Van penthoden 21.
Uitwendige weerstand 19.
Uitzeven der hoogfrequentie 8. 23.
V
Vacuum 6.
Vangrooster 20.
Varilampen 26 Spanningsregeling 27.
Varilampen en toelaatbare signaalspanning 28.
Varilampen mei glijdende spanning
en voor laagfrequenlversterking 29.
Variometer 3/4.
Veldsterkte 5.
Verstemde kringen ter verkrijging van
bandfiltereffect 31.
Verstomming door terugkoppeling 25.
Versterkerlampen 18.
Versterking onafhankelijk van buiseigenschappen 35.
Versterkingsfactor (.i 6. 7.
Vertraagde a s.r. 27.
Vervorming 21. 22.
— Lineaire en niet-lineaire 22.
Vervorming van het hfr. signaal 26.
Vervorming-vermindering door tegenkoppeling 35.
Virtuele kathode 18.
Vooranode 20.

I
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Voortplanting geluid 2.
Voortplantingssnelheid 2.
Voorijlend 4.
Vormfactor 4.
W

Weergave en selectiviteit 30.
Weerstand (soortelijke) 1.
— (inwendige) 1.
Weerstandkoppeling 8. 19. 21.
Weerstand (getransformeerde) 11.
— (gelijkheid van in- en uitwendi
ge) 11.
Weerstand vóór rooster als hoogfrequentie-zeef 23.
Wederzijdse inductie 4. 12*.
Werkpunt 19.
Wervelstromen 11. 16.
Wet van Ohm 1.
Wikkelrichting terugk. spoel 2*5.

Wisselspanning grafisch voorgesteld
10.
Wisselstroom 3.
Wisselstrooinweerstand 3.
IJ
IJzerkemblikken 11.
Z

Zak in varibuiskarakteristiek 28.
Zeefkring 28.
Zelfgenereren 7. 17. 20. 25.
Zclfinductic 3. 13.
— (van transformatorwikkeling) 11.
Zendende amateurs 2.
Zenderschaal en trimmers 33.
Zwevingsfrequentie 25.
Zijbanden 23.
Zijbandgelispel 25.
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