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In de Philips boekenreeks over electronenbuizen
verschenen tot nu toe:
le Deel: Grondslagen van de radiobuizentechniek.
2e Deel: Gegevens en schakelingen van moderne ontvang- en versterkbuizen.
3e Deel: Gegevens en schakelingen van moderne ontvang- en versterk
buizen (supplement).
4e Deel: Toepassing van de electronenbuis in radio-ontvangtoestellen
en versterkers (H.F.- en M.F. versterking, menging en detectie).
7e Deel: Zendbuizen.

In bewerking:
5e Deel: Toepassing van de electronenbuis in radio-ontvangtocslcllen en
versterkers (L.F.- en eindversterking en voeding).
In voorbereiding:

6e Deel: Toepassing van de electronenbuis in radio-ontvangtoestellen
en versterkers (regelingen, nevenverschijnselen en berekening
van ontvangers en versterkers).

Voorwoord

Dit boek beoogt voor de toestelconstructeur een leidraad te zijn bij het

toepassen

van

de electronenbuis in ontvangtoestellen en versterkers.

Voor de samenstelling van dit werk gingen wij uit van artikelen die reeds

gepubliceerd zijn in een maandblad, dat speciaal is gewijd aan de problemen

verband houdend met de toepassingen van de electronenbuis. Deze publi
catie van de afdeling Electronenbuizen der N.V. Philips’ Gloeilampen

fabrieken te Eindhoven verscheen tot 1941 in het Engels, Frans en
Duits; sinds Maart 1946 komt dit maandblad, behalve in het Engels en

Frans, ook uit in het Nederlands, onder de naam „Miniwatt Bulletin”.

De artikelen werden echter tot een logisch geheel samengebracht, geheel
opnieuw bewerkt en op vele plaatsen sterk aangevuld.
Om de stof goed te begrijpen is een fundamentele kennis nodig van de

electronenbuizentechniek, zoals deze wordt beschreven b.v. in het eerste

deel van deze boekenreeks („Grondslagen van de Radiobuizentechniek”).
Bij het behandelen van de verschillende problemen is er naar gestreefd
het zwaartepunt te leggen in de practische toepassing van de theorie,

en het mathematische deel zo eenvoudig mogelijk te houden.
Zoals de titel van het boek reeds aanduidt, betreft de inhoud uitsluitend
de electronenbuis en haar onmiddellijke omgeving in het ontvangtoestel.
Uiteraard hangt het van de interpretatie van laatstgenoemd begrip af,

welke onderwerpen daarbij ter sprake gebracht dienen te worden. Zo zijn
in dit boek b.v. kringen, bandfilters en transformatoren wèl, antennes,

spoelen, condensatoren en luidsprekers niet behandeld. Desondanks was
de stof zo uitgebreid, dat zij in drie delen moest worden ondergebracht.
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Voorwootd

De literatuur is per onderwerp gerangschikt en aan het einde van elk hoofd
stuk vermeld. Naar volledigheid van de literatuuropgave is niet ge

streefd, doch wij hebben ons beperkt tot de publicaties die o.i. van

principieel belang zijn, of die het betreffende onderwerp op een andere
manier belichten dan in het boek is geschied.

De artikelen waaruit de stof is geput, zijn, behalve door de auteurs
van dit boek, geschreven door Ir. H. A. J. Heins van der Ven en Ir. J. M.

van Hofweegen. Verder is een dankbaar gebruik gemaakt van de kennis,
die in het Natuurkundig Laboratorium der N.V. Philips’ Gloeilampen

fabrieken te Eindhoven ter beschikking is.
Vooral Dr. E. Oosterhuis zijn wij grote dank verschuldigd voor de vele

hulp, die hij ons bij het samenstellen van dit werk heeft verleend. Zijn

opbouwende critiek en inspirerende wenken hebben er veel toe bijgedragen,
om van het boek een sluitend geheel te maken.
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Algemene inleiding

Algemene inleiding
Voor de overdracht van muziek of spraak langs draadloze weg bedient
men zich van electro-magnetische golven, die gemoduleerd worden. De
golven welke men tegenwoordig toepast, hebben een lengte variërend
tussen enige centimeters en enige duizende meters. Voor radioomrocpdocleindcn is dit gebied echter meer beperkt, en wel tot ca. 15—
2000 meter. Tot op heden wordt in de radiotechniek hoofdzakelijk gebruik
gemaakt van modulatie door variëren van de amplitude. Daarom zal in
dit boek alleen rekening worden gehouden met deze modulatiemethode.
Men kan een draaggolf, welke op deze wijze door een zuiver sinusvormige
toon wordt gemoduleerd, voorstellen door de vergelijking:
v = Vm (1 -f- m cos pl) sin cot.
Hierin stelt co de cirkelfrequentie van de uitgezonden draaggolf, p die
van de modulerende trilling en m de modulatiediepte voor. Door toe
passing van eenvoudige goniometrische omvormingen kan deze formule
herleid worden tot:
V

Vm
m sin (co + p)t
Vm sin cot + 1/2 m V

l/2 m Vm sin (co—p)t.

In deze vorm ziet men in de gemoduleerde trilling een draaggolf, die door
twee zijgolven, met frequentieafstanden 4“P en —p van de draaggolf,
vergezeld wordt. Het gevolg van het optreden van deze zijgolven is, dat
men voor iedere zender ter weerszijden van de draaggolffrequentie een
bepaalde frequentieband moet reserveren, waarvan de breedte wordt
bepaald door de hoogste modulatiefrequentic. In deze band mogen geen
frequenties vallen uit de zijbanden van andere zenders. Zo is men
gekomen tot een regelmatige verdeling van de verschillende draaggolven over het gehele beschikbare gebied, waarbij, volgens internationale
afspraak, in principe aan elke zender zijbanden van 4,5 kHz worden
toegewezen, zodat de onderlinge afstand tussen de draaggolven 9 kHz
bedraagt. Een ideale ontvanger zou nu in staat moeten zijn om uit het
gehele gebied willekeurige delen te kiezen met een frequentiebreedte
van 9 kHz. Binnen een dergelijk gebied zou de gevoeligheid van de
ontvanger constant moeten zijn en erbuiten zou zij voldoende sterk
moeten dalen om zelfs een sterke zender naast een zwakkere voldoende te
onderdrukken. In de practijk kan slechts een compromis worden bereikt,
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waarbij de uiterste delen van de zijbanden reeds merkbaar verzwakt
worden, b.v. 10 keer, en de draaggolf van de aangrenzende zender ca.
100 keer. De voor deze scheiding ter beschikking staande middelen worden
behandeld in hoofdstuk I. Al spoedig blijkt, dat de eigenschappen
van de gebruikte materialen het onmogelijk maken om bij de hogere
frequenties van het radiospectrum tot een voldoend gunstig compromis
te komen. Men zou dan namelijk een zo groot aantal afgestemde
kringen moeten gebruiken, dat dit veel moeilijkheden en hoge kosten
zou veroorzaken. Daarom transformeert men tegenwoordig bijna algemeen
de frequentie van de uitgezonden golf tot een niveau waarop met
practische middelen voldoende selectiviteit kan worden bereikt; men
spreekt dan van superheterodyne ontvangst, in tegenstelling tot de oor
spronkelijke directe ontvangst. Deze frequentietransformatie of -conversie
wordt behandeld in hoofdstuk II.
Men voert de binnenkomende trilling Vi met frequentie coj, tezamen met
de hulptrilling l7h met frequentie a>h-> toe aan een systeem waarvan de
karakteristiek I = ƒ (Kj, Vh) opzettelijk niet lineair is; dit systeem noemt
men modulator. Wordt nu ƒ (Ki, Vh) in een machtreeks ontwikkeld, dan
komen in deze uitdrukking producten van Kj en Vh voor die, bij goniometrische uitwerking, o.a. trillingen met de frequentie co0 = a>h—coi leveren.
Uit de historische ontwikkeling is voor coj de benaming „hoogfrequentie”
(H.F.) ontstaan, voor <z>0 „middenfrequentie” (M.F.) en voor de fre
quenties die in het acoustische gebied liggen „laagfrequentie” (L.F.).
Aanvankelijk koos men co0 zeer laag ten opzichte van a>i. Hoewel men dit
standpunt heeft verlaten en er reeds lang regelmatig gevallen voorkomen
waarin co0 groter is dan coj, zullen wij ons aan de thans algemeen gebruike
lijke terminologie houden en in de zoëven aangegeven zin spreken van
H.F.-, M.F.- en L.F. trillingen. De hulptrilling Vh wordt in een oscillator opgewekt. In hoofdstuk II behandelen wij deze oscillator uitvoeriger
dan gewoonlijk in studieboeken het geval is. Meestal wordt de in deze
schakeling gebruikelijke oscillatorbuis met een andere modulatorbuis ver
enigd tot één geheel, een zogenaamde mengbuis. In verreweg de meeste
gevallen wordt de hulptrilling a>h zodanig aan de te ontvangen frequentie
(üi aangepast, dat er een voor verschillende afstemmingen constante
middenfrequentie, co0, ontstaat, en wel met de bedoeling een goede
selectiviteit met zo eenvoudig mo,gelijke middelen te verkrijgen. Voordat
het signaal getransformeerd wordt, past men in het algemeen, door middel
van een of twee hoogfrequentkringen, een voorselectie toe. De afstemkromme van de oscillator moet dus over het gehele gebied parallel
lopen aan de afstemkromme van de ingangskring, zodat er steeds

>
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een constant frequentieverschil blijft bestaan. Dit is zeer moeilijk te
verwezenlijken; een der methoden om dit ideaal te benaderen wordt
in hoofdstuk III besproken.
De ontvanger moet niet alleen uit alle van de antenne komende
signalen een gewenst signaal kiezen; hij moet bovendien de vorm
en het energieniveau van het gekozen signaal transformeren tot die
van de door de luidspreker a fgegeven acoustische trilling. Voor deze
metamorphose, welke meestal in de eerste plaats een frequentietransformatie, in elk geval echter steeds een demodulatie is, maakt men ge
bruik van de niet-lineaire overdracht door radiobuizen. Daarbij treedt
naast het gewenste effect ook nog een ongewenste vervorming op.
Voor het verhogen van het energieniveau maakt men gebruik van de
relaiswerking van radiobuizen, die de hoeveelheid bepalen van de energie
welke aan een batterij of een voedingsapparaat onttrokken en door het
signaal wordt gestuurd. Ook in deze buizen treedl onvermijdelijk ver
vorming op, daar buizen met een zuiver rechtlijnige karakteristiek- niet
te verwezenlijken en om andere redenen niet cens altijd gewenst zijn.
De verschillende soorten van vervorming ten gevolge van de kromming
in de karakteristieken, zijn behandeld in hoofdstuk I\ .
Van de gewenste vormveranderingen werd de frequentietransformatie
reeds vermeld. Het veranderen van de gemoduleerde H.F.- of M.F.trilling
in een zuivere L.F.trilling noemt men demodulatie, detectie of ook wel
signaalgelijkrichting. In wezen gebeurt hierbij hetzelfde als bij de fre
quentietransformatie. Bij de demodulatie voert men de draaggolf met de
zijgolven toe aan een niet-lineair systeem, waarbij nu o.a. de verschilfrequentic van de draaggolf en de zijgolven ontstaat. Deze verschilfrequentie is de gezochte acoustische frequentie. De aanzienlijk hogere
bijkomstige frequenties kan men op eenvoudige wijze van het gewenste
signaal scheiden en onschadelijk maken. Daar er een analogie bestaat
tussen de detcctortrap en de mengtrap, wordt deze laatste ook wel
„eerste detector” genoemd. Is de karakteristiek van een niet-lineair
systeem ongeveer kwadratisch, dan moet voor de berekening van het
resultaat de gegeven uitdrukking voor draaggolf en zijgolven gekwadra
teerd worden. Men kan gemakkelijk vaststellen dat, naast de acoustische
frequentie p, ook de frequentie 2p optreedt: dit is echter niet gewenst,
daar deze in hetzelfde frequenticgebied ligt als p en er dus niet van ge
scheiden kan worden. Hoewel dcmodulatoren met kwadratische karak
teristiek nog wel worden gebruikt (anodcstroomgelijkrichtcrs), past men
vanzelfsprekend bij voorkeur een detector toe waarbij de frequenties
2 p, 3 p enz. niet optreden. Hiervoor maakt men gebruik van een schakel-
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element, waarvan de karakteristiek bestaat uit een rechte lijn, welke een
knik vertoont; dit is o.a. het geval bij een diode, als het signaal boven
een bepaalde grens blijft. Deze meest gebruikelijke wijze van demodulcren
wordt in hoofdstuk V uitvoerig behandeld. Hoewel deze vorm van signaalgelijkrichting eigenlijk een nict-lineaire bewerking van het signaal is,
wat ook uit de behandeling in hoofdstuk V blijkt, rechtvaardigt het resul
taat toch de algemeen geaccepteerde benaming ,,lineaire gclijkrichting”.
In tegenstelling met kwadratische gclijkrichting, ontstaat bij lineaire gelijkrichting een gelijkspanning die evenredig is aan de sterkte van de nietgemoduleerde draaggolf. Een op deze wijze gebruikte detector levert een
uitgangsspanning die practisch gelijk is aan de topwaarde van de
toegevoerde wisselspanning. Men kan deze detector daarom beschouwen
als een onbelaste gelijkrichter.
De thans verkregen L.F.trillingen zullen in de meeste gevallen
worden versterkt alvorens zij aan de eindversterker worden toegevoerd.
Hiermede zal het volgende boek beginnen, en daarin zullen tevens de
eind versterking en de voeding met de daarmee verband houdende
problemen worden behandeld.

I
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BETEKENIS VAN DE GEBRUIKTE SYMBOLEN
Alvorens een opsomming te geven van de gebruikte symbolen en tekens,
willen wij de richtlijnen vermelden, die wij bij de belangrijkste symbolen
hebben gevolgd.
Voor spanningen en stromen zijn de symbolen
V voor wissel- of gelijkspanningen,
I voor wissel- of gelijkstromen.

resp. ƒ, gebruikt:

De symbolen v en i worden toegepast voor strikt momentele waarden der
spanningen, resp. stromen. De stromen naar en de spanningen van de
electroden der electronenbuizen zijn gekenmerkt door indices die de electroden aanduiden.
Voorbeelden :

Va
K(g2 +g4)

Ia

= anodespanning
= spanning aan het eerste rooster, gerekend van de kathode af
= spanning aan de roosters 2 en 4
anodestroom
= stroom naar het tweede rooster, enz.

Weerstanden, capaciteiten, zelfinducties en impcdanties worden aangeduid
met de symbolen R, C, L, resp. Z. De toegevoegde indices duiden in vele
gevallen de plaats aan waar het betreffende element is geschakeld.
Voorbeelden:
^2

Uk
Ca^\
Cgk

=
=
=
—

weerstand in de schermroosterleiding
kathodeweerstand
capaciteit tussen anode en rooster 1 van een clectronenbuis
capaciteit tussen rooster en kathode van een electronenbuis, enz.

Dikwijls moet de betekenis van de indices aan de betreffende figuur wor
den ontleend, of is zij in de tekst verklaard.
SYMBOLEN

A
Ac
C
Ca
Ci

— spanningsopslingering van
van een antennekring
= conversieversterking
= capaciteit, constante
= antennecapaciteit
= ingangscapaciteit

een

hoogfrequentkring,

dikwijls

020
^ind
Ck
Co
Cp
Cr
Ctot

cv

d„

D2
d3

f
fh
fi
fo
Js
g

I
Ia
lao
•^Omed

j
k
K
L
Lk
In
log
M
m
mb
- mk
Ó

P
Q

R

Betekenis van de gebruikte symbolen
’= schijnbare capaciteit bij inductie-effect
= koppelcapaciteit
= uitgangscapaciteit, nulcapaciteit van een afstemkring
= parallelcapaciteit, paddingcapaciteit
= roostercondensator
= totale capaciteit
= afsteincapaciteit
—- L.F. vervorming door de tweede harmonische
= L.F. vervorming door de derde harmonische
= modulatievervorming door de tweede harmonische
= modulatievervorming door de derde harmonische
= frequentie
= oscillatorfrequentie
= H.F. ingangsfrequentie
= middenfrequentie
= stoorfrequentie
Vo
=
= versterking per trap
=
=
=
=
=

stroom in ampère
anodestroom, stroom in de antenneketen
anodestroom bij Vg = 0
gemiddelde anodestroom
stroom naar het eerste rooster

=o

= koppelingsfactor
— gecorrigeerde koppelingsfactor, kruismodulatiefactor

— zelfinductie
= koppelingszelfinductie
= natuurlijke logarithme met grondtal e — 2,72
= Briggiaanse logarithme met grondtal 10
= wederzijdse inductie, procentuele modulatieverdieping
= modulatiediepte-factor
= brommodulatiediepte-factor
= kruismodulatiediepte-factor
= oppervlakte in cm2
= energie
= kwaliteitsfactor van spoel, lading
= verliesweerstand van afstemspoel
= weerstand
— uitwendige anodeweerstand

Betekenis van de gebruikte symbolen
Rd

R&2
Rhf
Ri
Rzv

s

•$13

Sc
SeJJ
So
t

T
V

V
Va
Vam
Vb
^2

Vgo
Vh
Vi
Vo
Vosc
Vr
Vs

Vt
Wa
X
Y
Z

ft
ö
e
V
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= inwendige weerstand van diode
= roosterlekweerstand, gelijkstroombelastingsweerstand in diodeschakeling, roosterstroomdemping
.= weerstand in sclierinroosterleiding
= equivalente dempingsweerstand
= inwendige weerstand van een electronenbuis
= wisselstroombelastingsweerstand in diodeschakeling
= steilheid
= steilheid van het eerste rooster ten opzichte van het derde
rooster
— conversiesteilheid van mengbuis
= effectieve oscillatorsteilheid
= statische steilheid van oscillatortriode
= spanningsverhouding, tijd in seconden
= trillingstijd
— momentele waarde van wisselspanning, snelheid
= spanning in volt
= gelijkspanning
= anodespanning
= antennewisselspanning
— voedingsspanning
= roosterspanning
= spanning aan het tweede rooster
= roosterspanning bij Ia = 0 (afknijpspanning)
== hulpspanning of oscillatorspanning
= ingangswisselspanning
= uitgangswisselspanning
= oscillatorwisselspanning
= rustgelijkspanning over diodebelastingsweerstand
— stoorwisselspanning
= temperatuurspanning
= anodedissipatie
= reactantie
= admittantie
= impedantie
co
— = relatieve verstemming, factor in machtreeks
co
(O o
= verlieshoek
van de natuurlijke logarithme = 2*^= dj_—ö = d—d2, grondtal
= rendement

Betekenis van de gebruikte symbolen
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A
P71

Q

cr

<P
(O

«55

7^
//
«
»
oo

= golflengte
= versterkingsfactor
= 3,14
= kromtestraal
= relatieve selectiviteit
= fazeverschuivingshoek
= 2jtf = hoekfrequentie
= gelijk aan
= ongeveer gelijk aan
= niet gelijk aan
= parallel aan
= kleiner dan
= veel kleiner dan
= groter dan
= veel groter dan
= oneindig groot
= ongeveer evenredig met

ï

3 '

I
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Inleiding

I. Hoogfrequent- en middenfrequentversterking
Inleiding
Het ontwerpen van een radio-ontvangtoestel vraagt onder vele andere de
oplossing van problemen als selectiviteit, weergavekwaliteit eni versterking. De steeds hogere eisen, die men aan de weergave van radioi
ontvangtoestellen stelt, zijn in de laatste jaren hoe langer hoe meer in
strijd gebleken met de selectiviteitseisen.
Ter verkrijging van een goede kwaliteit moet men er voor zorgen, dat
de door het II.F.- en M.F. gedeelte van de ontvanger doorgelaten frequentieband een grote breedte heeft (b.v.
(b.v minstens 2 X 10 kHz), en dat
het L.F. gedeelte frequenties tot b.v. 10 kHz nog zonder enige verzwakking kan verwerken.
Bij het afstemmen van een dergelijk apparaat op een zeer sterke zender
(b.v. de plaatselijke zender) zal men inderdaad een zeer goede weergave
verkrijgen, indien de zenders, welke op de naburige frequentiebanden
werken, zo zwak zijn dat zij de gewenste zender niet merkbaar
storen. Mocht daarentegen met hetzelfde ontvangtoestel een zwakke
zender ontvangen worden, dan zal een sterkere zender, waarvan de draaggolf of de zijbanden gedeeltelijk in het gebied van de doorgelaten brede
frequentieband vallen, een ernstige storing teweegbrengen. Grotere
selectiviteit verdient in dit geval de voorkeur boven grotere breedten
van de gebruikte frequentiebanden. Daarbij schiet weliswaar de weergave
van hoge tonen tekort, maar daar de storing tegelijkertijd vermindert,
is het totale resultaat meer bevredigend.
In de trillingskringen heeft de constructeur de mogelijkheid om met of
zonder behulp van buizen wisselspanningen selectief te versterken of verder
te geleiden.
Door de groepering en de eigenschappen van deze kringen worden bepaald
de mate van de versterking en het compromis dat moet worden ge
sloten tussen selectiviteit en kwaliteit. Dat hierbij de trillingskring een zo
belangrijke rol speelt, kan men op de volgende wijze verklaren. Het een-
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voudigste koppellichaam in een transmissieketen is een zuiver ohmsche
weerstand, waarbij de overdracht voor alle frequenties gelijk is.
Om nu een bepaalde frequentieband te kiezen, kan men de weerstand
overbruggen met een zelfinductie welke de totale impedantie van de kop
peling voor de lage frequenties vermindert, en met een capaciteit die voor
de hoge frequenties een shunt vormt. Op deze wijze ontstaat dus de
parallelschakeling van L, C en R, de bekende trillingskring met paralleldemping.
Voor het beoordelen van de overdracht van een dergelijk koppellichaam
moet men in de eerste plaats de impedantie ervan berekenen, en wel
in haar afhankelijkheid van de frequentie.
Een analoge werking is te verwachten van een andere uitvoeringsvorm van
de trillingskring, d.w.z. van een kring met serieweerstand, terwijl ten
slotte ook verscheidene kringen achter elkaar geschakeld kunnen worden.
Wij zullen daarom in de eerste plaats de eigenschappen van enkelvoudige
trillingskringen beschouwen en onderzoeken hoe, door combinatie en
koppeling van kringen, op de beste wijze aan de gestelde voorwaarden onder
verschillende omstandigheden kan worden voldaan.

A. Enkelvoudige trillingskring
§ 1.

Capaciteit, zelfinductie en parallelweerstand

De impedantie van deze kring (fig. 1) kan worden berekend uit:
1
1 _ 1
Z ~ R + j co

L

+ƒw C ,

(IA1)

—coL
v)

(IA 2)

dus uit:

1

K

1

' 1

z

)
z

z=

L\

R

1 2
+ (coC-— )
co L

(IA 3)

De absolute waarde Z is het grootst (\fZ dus het
kleinst) als het gedeelte tussen haakjes in (IA 3)
gelijk is aan o1).
Dit is het geval voor de frequentie co0:

43995

Fig. 1. Enkelvoudige tril
lingskring met parallclweerstand.

Woc----- = o,

») De absolute waarde van een complexe vorm zal worden aangeduid door deze vorm tussen strepen
te plaatsen. WordCd ere waarde door een letter aangeduid, dan krijgt deze letter geen bijzonder kenteken.

§ 1. Capaciteit, zelfinductie en parallelweerstand

3

of:

'

2 = _L
LC

(IA 4)

Dan wordt:
1
*0

1
ƒ?

of:

Z0 = JR

(IA 5)

In dit geval verkeert de keten in resonantie; de frequentie O)0 is de resonanticfrequentie. Bij deze frequentie heeft Z haar maximale waarde en
is zij reëel. Voor alle andere frequenties is Z kleiner en complex.
Wordt de afstemkring opgenomen in een keten, waarin gelijke wissel
stromen vloeien, met de frequenties co en cu
&>0, dan zijn de daardoor
opgewekte spanningen aan de kring evenredig aan de respectievelijke
impedanties; de spanning met de frequentie co wordt dus verzwakt ten
opzichte van die met de frequentie co0. Voor deze „verzwakking”, die dus
gelijk is aan de verhouding der genoemde impedanties, kan men schrijven:

1
~+j (a>C

a

£o
z

a

1 + jR {(üC - J-) .

= R

éï)\ ’

of:

coL

Vult men co0 uit vgl. (I A 4) in, dan vindt men daaruit:

a

1 + jRco0C (—
a>o

(IA 6)
O»

Wij schrijven nu:

R co0 C = l/ö

(IA 7)

De grootheid ö stemt namelijk, zolang zij veel kleiner is dan 1, overeen
met de zogenaamde „verlieshoek” van de combinatie R met C.
In de electrotechniek wordt daarvoor dezelfde aanduiding gebruikt.
Verder voeren wij in:
O)

p=CÜQ

(l)o
co
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Vgl. (IA 6) kan nu vereenvoudigd worden tot:

. p

a

ö

+ jp !

1 ö

ö

De absolute waaide van deze verhouding wordt:

£o
z

a

=

+ (9

(I A 10)

Men heeft hiermede een vergelijking in zeer algemene vorm voor de
resonantickromme van een kring met paralleldcmping verkregen. Hierin
is p een maat voor de verstemming van co ten opzichte van de resonantie
frequentie co0. Dit komt nog duidelijker naar voren, als men schrijft:

p=—
COQ
Is het verschil tussen

€00

CD*
— Q>o
CD. 2
2~

(ft> — cop) (co + co0)

CO

CDq CO

O)0 CD

cd

en co0 klein, dan kan men voor p schrijven:

0

co — con
2/\o)
2---------- - =------

(I A 11)

Met Zlco wordt in het vervolg het verschil aangeduid tussen de be
schouwde frequentie co en de resonantiefrequentie co0. De factor p is
dus bij benadering gelijk aan de dubbele relatieve verstemming. Uit vgl.
(I A 10) wordt nu gemakkelijk gevonden:

a = y 1 + (2 KC Aco)2

(IA 12)

Dit is dus een meer practische vergelijking voor de rcsonantiekrommc.
Hiermede wordt de verzwakking a — | Zo/Z| gevonden als functie van zdeo,
en dit geeft het meest juiste beeld van de „selectiviteit”, daar, bij een
regelmatige verdeling van de zenders over het frequentiespectrum, de
verzwakking bij een bepaalde abso
lute verstemming zlco een maatstaf
is voor de bruikbaarheid (zie ook§5);
echter heeft iedere kring een eigen
kromme. De kringconstanten R en
C zijn parameters.
Met behulp van vgl. (I A 10) is het
mogelijk voor kringen met de meest
verschillende constanten dezelfde
10 8
resonantickromme te tekenen, in
6
4 2
0 2
4
6
8 10
dien men |Z0/Z| als functie van p/ó
Fig. 2. Voorbeeld van een rcsonantiekrommc van een
beschouwt, d.w.z. in vgl. (I A 12)
trillingekring.

5

§ 2. Capaciteit, zeli’incluctie en serieweerstand

als functie van (2 RC dco). Deze resonantiekromme is afgebeeld in
fig. 2 (zie eveneens fig. 17) 2).
§ 2.

Capaciteit, zelfinductie en serieweerstand

Een trillingskring met uitsluitend paralleldemping is technisch onbe
staanbaar. Iedere zelfinducliespoel heeft een bepaalde ohmschc weer
stand, welke als een serieweerstand in rekening
I
wordt gebracht. De kring afgebeeld in fig. 1 moet
dus worden beschouwd als een theoretisch geval?
l
Wij
willen daarom nu onderzoeken welke eigen
Z\
ri
schappen een kring bezit, waarin alleen serieweerstand
aanwezig is (fig. 3). In dit geval vindt men de impe
j
dantie uit:
Fig. 3. Trillingskring met
1
1
serieweerstand.
——. (IA 13)
r J- jcoL
of:
r — jcoL
1
4- jcoC.
Z
r2+co2L2

z

Nu is in het algemeen r2 ten opzichte van co2L2 te verwaarlozen, zodat
men ook kan schrijven:

1

r

Z

co2L2

+ j (a>C

1

-7)
(üJL

(I A 14)

Deze vergelijking vertoont veel overeenkomst met (I A 2). Hierin is
namelijk 1/R vervangen door r/co2L2. Daar in vgl. (I A 14) deze laatste
term de frequentie co bevat, ligt de maximale waarde van Z niet precies
bij de resonantiefrequentie coQ [volgens vgl. (IA 4)], maar bij een iets
hogere frequentie. Het verschil is echter zeer gering, zodat men hier ook
zonder bezwaar van resonantie kan spreken, indien:

(IA 4)

W°2 = ~LC
Bij deze frequentie is de impedantie reëel en bedraagt zij :

co02L2
^o =

L

(I A 15)

~T~~7c

Voor de verzwakkingsfactor vinden wij nu:
a

Z

W
r

r
<o2L2

+ ƒ (wC

1
coL

2L2
----r

*) Onder „rcsonantickrommc** wordt dikwijls ook verstaan een kromme die 1/a afbceldt ah functie van da> of fi.
Deze kromme vertoont dus een top naar boven bij do>, resp. /? = 0. De samenhang van beide soorten krommen is we!
so eenvoudig dat eenzelfde benaming geen bezwaar oplevcrt.
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Ook hier kan men weer de vergelijking aanzienlijk verkort
door
F

aj0L

schrijven

(I A 16)

= 6

te substitueren. Evenals zulks bij vgl. (I A 7) het geval was, heeft ö ook
hier de betekenis van een verlieshoek, aangenomen dat deze zo klein is
dat men de tangens van de hoek gelijk mag stellen aan de hoek zelf.
Voor de verzwakking kan nu worden geschreven:

a

ö

Zoals men ziet is vgl. (I A 17) nagenoeg gelijk aan vgl. (I A 9).
In de meeste gevallen beschouwt men de resonantiekromme alleen in een
klein gebied ter weerszijden van de top, d.w.z. in een frequentiegebied
waarvoor co niet veel van co'oo verschilt en waarvoor dus practiscb geldt:

= 1
ü)

Voor dit gedeelte van de kromme geldt dan bij seriedemping dezelfde
verzwakkingsfactor als bij paralleldemping, namelijk:
a

- II

(I A 10)

Substitueert men de vergelijkingen (I A 11) en (I A 16) in deze laatste
vergelijking, dan vindt men:
a

= ]/l + (2 y da,)2 .

(IA 18)

De verhouding L/r = ----- van de spoel is dus een maat voor de selec-

r/L

tiviteit van een kring met seriedemping. Het is duidelijk dat voor de
selectieve overdracht van wisselspanningen zowel een trillingskring met
seriedemping als een met paralleldemping kan worden gebruikt.

§ 3.

Trilliugskring met gemengde demping

Een trillingskring heeft in de technische uitvoering altijd een serieweerstand en meestal ook zoveel paralleldemping, dat deze niet te verwaar
lozen is. Daarom is het van belang ook een kring met gemengde demping
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te onderzoeken (fig. 4). Door de vergelijkingen (I A 14) en (I A 2) naast
elkaar te beschouwen, vindt men een weg om tot een gemakkelijke berekening te komen. Het blijkt dat men een L-r-C-kring met serieweerstand
r kan vervangen door een kring met dezelfde waarden
van L en C en met een parallelweerstand R', indien:
1
~R'

L

z

1F

Fig. 4. Trillingskring met
gemengde demping.

-Z
—=
co2L2

2 rC

1 Z

\cJ

. .

(IA 19)

De kring in fig. 4 is dus volkomen gelijkwaardig aan
een kring waarbij de zelfinductie geen serieweerstand
bezit en waarbij parallel aan R nog een weerstand R
is geschakeld. Bij resonantie wordt de admittantie dan:

111,
1
1
—=
1
, dus — —
Zo
R
R'
Zo
R

rC
j——
L

ö’

Voor het beschouwde gedeelte van de resonantiekromme kan men bijna

altijd

a>0 _
co

stellen. De selectiviteit komt nu overeen met die van een kring met
parallelweerstand Rp, indien:

1

1
1
11
rC
=----- [- — =----- 1- —
R
R'
R
R
L

(I A 20)

Na Rp op deze wijze te hebben berekend, vindt men voor het beoordelen
van de selectiviteit het nodige bedrag RC [zie vgl. (I A 12)] uit:
! _ 1
RpC
i<7:'

r
l

(IA 21)

Zoals reeds uit het onderzoek van de vergelijkingen (I A 18) en (I A 12)
duidelijk bleek, zijn de bedragen RC en L/r voor het beoordelen van de
selectiviteit gelijkwaardig. Thans blijkt uit vgl. (I A 21) nog op welke
wijze RC en L/r bij gemengde demping samenwerken. Daar de aanwezig
heid van serieweerstand technisch niet is te vermijden, zullen wij meestal
een eventuele paralleldemping als een vergroting van de seriedemping
opvatten, en wel volgens vgl. (I A 21):
r
1
A L ~ RC.............................

(I A 22)

Het eenvoudigste resultaat verkrijgt men echter als men de verzwakking a uit de vergelijking (IA 10) berekent. Deelt men vergelijking
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(I A 21) door co0, dan
<
vindt men op deze wijze de verlieshoek van de
equivalente kring:

1

r

1

co0C

Rm0C

of:

<5 — dpar -j- Óserie.......................................I(IA 23)
d.w.z. dat de totale verlieshoek bij gemengde demping gelijk is aanl de som
van beide verlieshoeken.

De verzwakkihgsfactor ZQ/Z wordt volgens vgl. (I A 12) gelijk aan ƒ 2,
in dien:
2 RC Am = 1,
of indien:
1
1
r
— F4--- = =
2A2A
m m
==
-------RPC------------------ RC----- L
Deze betrekking wordt in de practijk benut bij het meten van de demping
van een kring. De te meten kring wordt over een zwakke koppeling aange
stoten en de spanning over de kring wordt dan gemeten bij de resonantiefrequentie en bij de frequentiewaarden waarbij de spanning een factor } 2
is gedaald. Het verschil tussen de beide laatste frequenties komt overeen
met een bedrag 2Am en levert dus direct de demping op, uitgedrukt in:

1

r

KC + E’
§ 4.

Serieschakeling van C en R parallel aan een trillingskring

Ook deze schakeling komt in de practijk zeer vaak voor (fig. 5). Om het
gedrag ervan gemakkelijk te kunnen overzien en te berekenen, verdient
' het aanbeveling de opstelling van fig. 5a te wijzigen in die van fig. 5b.
De capaciteit C2 wordt dan eenvoudig toegevoegd aan C, terwijl de weer
stand 1?2 met behulp van de vgl. (I A 22)

r

al

1

= r2 (C + C?)

in een serieweerstand kan worden veranderd.
Bij een nadere beschouwing van de omstandigheden wordt het terstond
duidelijk, dat een transformatie van Cx en R1 in C2 en R2 slechts voor een
bepaalde frequentie geldig blijft. Bij andere frequenties vindt men
andere waarden voor C2 en jR2.
Zoals bekend, ijlt bij een
serieschakeling van
en R± de stroom tussen de punten 1 en 2 in

-

■
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§ 4. Sericschakcling van C en R parallel aan ccn trillingskring

fig. 5a op de spanning voor. Hetzelfde geldt voor de schakeling van fig. 5b.
Het is dus nodig om, bij bepaalde waarden van Cj
Cjl en
en bij een bepaalde
frequentie, zodanige waarden van C2 en R2 te zoeken, dat bij dezelfde
faseverschuiving dezelfde resulterende impedantie wordt verkregen.
Voor de kring links van 1 en 2 maakt het dan geen verschil, welke van
beide combinaties tussen deze punten wordt aangesloten. Voor het
linker gedeelte is alleen de bij een bepaalde spanning vloeiende stroom
maatgevend.
Verandert men. echter de frequentie, kiest men ze b.v. hoger, dan wordt
de impedantie van het rechter gedeelte van fig. 5a in het grensgeval een
weerstand, die; van het rechter gedeelte van fig. 5b echter een capacitantie.
Bij verlaging van de frequentie heeft natuurlijk het omgekeerde plaats.
1
'L

L

ca

C

C

T r2

Ri
\p

r
2

Fig.
van
ccn
aun

~2

*3970

43977

lig. 5b. Vcrvangingsschema
vau Cg. 5a, waarbij dc serie*
schakeling van ClRl vervangen
is door dc parallelschakeling
van Cf/ïf.

5a. Sericschakcling
ccn capaciteit cn
weerstand parallel
een trillingskring.

Hieruit volgt dat de beide schakelingen slechts bij één frequentie
gelijkwaardig zijn. Practisch komt het er echter op neer, dat men in de
gehele frequentieband die door de kring moet worden overgedragen,
met dezelfde vervangingsschakeling moet rekenen. Overigens is, zoals
wij reeds vroeger opmerkten, deze band meestal relatief zeer smal.
Uit de voorgaande beschouwingen concluderen wij dus, dat de serie- en
de parallelschakeling alleen gclijkwaardig zijn, indien beide impedanties
in absolute waarde aan elkaar gelijk zijn en zij tevens dezelfde
faseverschuiving tussen stroom en spanning veroorzaken.
Zoals bekend, geldt voor het rechter gedeelte van fig. 5a:

Z2 = Rr2 +

1
co2^2

(I A 24)

en

1

*5 9> = — ƒ?! (üC1

(I A 25)
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Voor fig. 5b geldt:
Z2 =

^22

1 + R22

(IA 26)

oo2C22

en

lQ(P =

(IA 27)

R2(ö(^

Indien men in deze vergelijkingen de overeenkomstige gedeelten aan
elkaar gelijk stelt, kan men op eenvoudige wijze de volgende eindresultaten afleiden, d.w.z. de combinaties van fig. 5 zijn gelijkwaardig indien:

*2=

(1 + -B-2R-f ar C 1

(I A 28)

en

£i_
c2 = ____
1 4- ƒ?ƒ (o.2 C/

(IA 29)

’

of, omgekeerd, indien :
*2

(I A 30)

1 + R22 co2 C2
en

Q = C2 (I +

1

1?22

r
°2

(IA 31)

Deze vergelijkingen zijn voor de practische toepassing enigszins onoverzichtelijk, doch kunnen in de meeste gevallen op zeer eenvoudige wijze
worden toegepast.
In alle vier vergelijkingen komt namelijk het lid RcoC voor, de verhouding
tussen de impedantie van R en C. Is b.v. RcoC = 5, dan betekent dit,
dat R vijfmaal zo groot is als de impedantie 1/coC.
Bij transformatie volgens fig. 5 b.v., onderzoekt men in de eerste plaats
hoe groot de verhouding R1coC1 is. Indien nu R^aiC^ ten opzichte van 1
groot is, b.v. meer dan driemaal zo groot, volgt uit vgl. (I A 28),
dat R2 practisch gelijk is aan
Dit kan men ook op de volgende
wijze formuleren. Draagt de serieschakeling voornamelijk het karakter van
een weerstand, dan verkrijgt de gelijkivaardige weerstand in de vervangingsschakeling dezelfde waarde.
Uit vgl. (I A 29) volgt verder, dat de vervangingscapaciteit vrijwel gelijk
is aan de oorspronkehjke capaciteit, gedeeld door het kwadraat van de
reeds genoemde verhouding.

§ 4. Serieschakcling van C en R parallel aan een trillingskring
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Is R1ujC1 = 3, dan zal de op deze wijze gemaakte fout ongeveer 10%
bedragen. Bij lagere waarden van BjCoCj moet men zich nauwkeurig
houden aan de vergelijkingen (I A 28) en (I A 29), als een fout van meer
dan 10% als ontoelaatbaar beschouwd moet worden.
Anderzijds kan men uit vergelijking (I A 29) de conclusie trekken, dat
C2 vrijwel gelijk wordt aan Cp indien R1coC1 aanzienlijk kleiner is dan 1.
Verder volgt uit (I A 28) en (I A 29): wordt jR^Cj^ belangrijk kleiner dan 1,
d.w.z. heeft de serieschakcling in hoofdzaak een capacitief karakter, dan wordt
de vervangingscapacitantie gelijk aan de oorspronkelijke capacitantie en zal
1 \2
de nieuwe weerstand ongeveer j -- maal
zo groot zijn als de oorspron-

R^jCJ

kelijke. Het voorgaande zal nu voor een practisch geval worden bestudeerd,
Vooropgesteld wordt dat een op 125 kHz afgestemde kring niet direct
in de anodeketen van een versterkbuis geschakeld mag worden, maar dat
men het systeem van de zogenaamde
parallelvoeding wil toepassen (zie fig. 6).
Het is nu de vraag hoe groot de demping
en de verstemming ten gevolge van de
parallel aan de kring liggende combinatie
RiCy zullen worden. Wij nemen b.v. aan,
*3973
dat
= 200 kQ en Q = 25 pF. Bij 125
Fig. 6. M.F. versterkbuis niet pnrallelkHz is de capacitantie van Cx 50 kQ.
voeding.
De serieschakcling van R± en C± heeft in
dit geval blijkbaar overwegend het karakter van een weerstand, want Rr
is viermaal zo groot als l/a>C1. In het vervangingsschcma zal R2 dus even
eens gelijk zijn aan 200 kQ, en de kring zal dan door deze weerstandswaarde
worden gedempt. De equivalente parallelcapaciteit C2 wordt dan echter
ongeveer 1/16 van de oorspronkelijke capaciteit, dus 1,5 pF. Bij parallel
voeding wordt de kring dus door deze capaciteitswaarde verstomd.
Men kan nu nog een koppeling met andere waarden van Rr en Cr beschou
wen, b.v. met Rt = 50 kQ en Cx = 5 pF. Bij J — 125 kHz bedraagt de
capacitantie van de capaciteit van 5 pF 250 kQ. In dit geval heeft de serie
schakcling een meer capacitief karakter en blijft de equivalente parallel
capaciteit gelijk aan Cv Dientengevolge bevindt zich parallel aan de
kring een extra capaciteit van 5 pF. Daar de capacitantie een vijfmaal zo
grote waarde bezit als de weerstand, wordt deze in het vervangingsschema vijfmaal zo groot als de capacitantie, dus 5 X 250 kQ. De kring
wordt dus gedempt door een weerstand van 1,25 MQ.
Uit de vergelijkingen (I A 30) en (I A 31) is gemakkelijk af te leiden, dat
dezelfde redeneringen toegepast kunnen worden om een parallelschakeling

r

i -r
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in een serieschakeling tc transformeren.
Er moet echter nogmaals nadrukkelijk op worden gewezen, dat deze trans
formatie slechts voor één bepaalde frequentie geldig is en <dat daarom de
berekende vervangingsweerstand b.v. niet kan dienen voor• het berekenen
van het verloop van een resonantiekromme in een groot frequentiegebied.

§ 5.

Resonantiekromme en selectiviteit

Het begrip selectiviteit kwam reeds ter sprake in A § 1. Wij verstaan
hieronder de eigenschap om een signaal met een frequentie die afwijkt
van de gewenste frequentie, te onderdrukken. Dit heeft dus plaats als
een afstemkring op die gewenste frequentie wordt afgestemd, zodat de
impedantie voor alle andere frequenties een kleinere waarde heeft dan
voor de gewenste. De formules (I A 10), (I A 12) en (I A 18), en
bovendien de resonantiekromme van hg. 2, geven aan hoe de impedantie
bij verstemming van het signaal afneemt. Zij stellen ons in staat de selec
tiviteit in een getalwaarde vast te leggen. Een van de meest voorkomende
gevallen is het scheiden van twee zenders, waarvan de frequentie weinig
verschilt en die met ongeveer gelijke sterkte op de antenne van een ont
vangtoestel binnenkomen. Volgens internationale afspraak hebben de
draaggolven van zulke zenders theoretisch een frequentieverschil van
9 kHz. Het gaat hier dus om het onderdrukken van de zwevingstonen en
andere storingen van twee naburige zenders, waarvan de draaggolven
9 kHz en meer van de draaggolf van de gewenste zender afwijken.
Tegelijk met dit onderdrukken van de naburige zenders treedt echter ook
een ongewenste verzwakking op van de met de hogere modulatiefrequenties overeenkomende zijbanden, die minder dan 9 kHz van elkaar
verwijderd liggen.
Daar het in ieder geval beslist vereist is de frequenties die meer dan
9 kHz van de gewenste draaggolffrequentie afwijken, vrijwel te onder
drukken, neemt men genoegen met een compromis door de 5 kHz van de
draaggolf verwijderde frequenties in de verhouding van 1 : 10 of 1 : 7 tc
verzwakken; men kan door deze cijfers de selectiviteit vastleggen.
Dat een dergelijk compromis nooit met behulp van een enkele kring
gevonden kan worden blijkt uit fig. 2. Komt de bij de verzwakking a = 10
behorende fl/ö overeen met de frequentiewaarde 5 kHz, dan wordt, bij
een fl/ö die met 9 kHz overeenkomt (d.i. 1,8 maal zoveel), een verzwak
king van ongeveer 18 gevonden. Voor een goede onderdrukking van een
storende toon is deze verhouding veel te gering. Met het oog hierop is
men ertoe overgegaan verscheidene kringen achter elkaar toe te passen,
om tot de goede compromisoplossing te komen.
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Een andere eis is, een in vergelijking met de gewenste zender b.v.
100 maal zo sterke plaatselijke zender voldoende te kunnen onderdrukken.
Hiervoor is een b.v. 1000- of 10 000-voudige verzwakking noodzakelijk.
In dit geval wordt dus een selectiviteit gevraagd, die door twee andere
cijfers wordt vastgelegd, nl. de combinatie van a = 10 000 bij een bepaalde
gegeven da>. Als men de inodulatiezijbanden niet verloren wil laten
gaan, is een dergelijke verzwakking eerst bij een frequentieverschil
van 27 kHz te bereiken, en wederom slechts door verscheidene kringen toe
te passen. De zenders waarvan de frequentie minder dan 27 kHz afwijkt
van de frequentie van de plaatselijke zender, zijn practisch niet te
ontvangen. Dit geldt dus voor de vier zenders die respectievelijk 9 en
18 kHz rechts en links van de storingsbron liggen.
Onder selectiviteit van een kring verstaat men ook wel het quotiënt w0/dw,
behorend bij een vastgestclde verzwakking, b.v. bij a = 10. Men zou
hier kunnen spreken van relatieve selectiviteit (nl. gebaseerd op de rela
tieve verstemming), ter onderscheiding van de reeds gedefinieerde, die
men dan de absolute selectiviteit zou kunnen noemen.
Gaat men uit van a = 10, dus vrijwel fl/ö = 10 (zie fig. 2), dan volgt daaruit
voor de relatieve selectiviteit o:
2 da)
fi = ------ = 10 <5;
a>o

con

<7 =

—
ZJCO

= 0,2

ö =
L

r

r
w0L
1 I /L

= °’2 7 I

C

. .

(IA 32)

De verhouding cöqLIt, die hiervoor in verband werd gebracht met de uit de
electrotechniek bekende verlieshoek, krijgt hier een bijzondere betekenis.
Zij bepaalt de relatieve selectiviteit en wordt in verband daarmede wel
kwaliteilsfactor (Q) van de spoel genoemd. Vgl. (I A 32) kan dus ook
geschreven worden:

<j = 0,2 Q

(I A 33)

Het blijkt nu, dat de kwaliteilsfactor van de meeste spoelen over een groot
frequentiegebied (het middengolf- of het langegolfgebied) tamelijk con
stant is.1) Een eigenschap van de kring zonder paralleldemping is dus, dat
zijn relatieve selectiviteit ongeveer constant is.
Overigens is, zoals uit het bovenstaande volgt, slechts de absolute
selectiviteit, d.w.z. de verstemming dco, voor een bepaalde verzwakking
van belang. Deze selectiviteit is echter over het golfgebied niet constant,
daar de verhouding r/L van een spoel ongeveer evenredig is met de
•) In vele landen wordt daarom bij het berekenen van kringen cn bandfiher* uitsluitend met deze factor Q ge
werkt i.p.v. met r/L of ó. De •electiviteitsfonnule (I A 10) wordt dan : tl + (^Q)«, en vgl. (I A 23) krijst de vorm:
—
—1
4. — —. Overigens verandert ei in principe niets in de berekeningen.
Qto(
Qserte
Qpar
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frequentie. Daarbij komt nog het feit, dat de II.F. afstemkringen bijna
zonder uitzondering in afstemming gebracht worden door een veran
derlijke capaciteit, die parallel is geschakeld aan een vaste spoel, zodat de
paralleldemping volgens vergelijking (I A 22) eveneens met de frequentie
toeneemt, daar C afneemt.
Om toch over het gehele oinroepgebied een constante selectiviteit te
verkrijgen, is men overgegaan tot het superheterodyne principe. De fre
quentie van de zender wordt daarbij eerst getransformeerd tot de vaste
middenfrequentie, en pas dan volgt de afstemming op deze middenfrequentie
door middel van selectieve kringen. Terwijl men voor de r/L van II.F.
spoelen waarden van ca. 30 000 bij 2000 m tot ca. 50 000 bij 15 m kan
bereiken, is het mogelijk zonder bijzondere moeilijkheden M.F. spoelen
te vervaardigen met een r/L van 15 000 bij 125 kHz en 20 000 bij 475 kHz.
(Deze cijfers verkrijgt men, wanneer r in ohm en L in henry wordt
gemeten.)

§ 6.

Cascadeschakeling van verscheidene kringen

Zoals reeds in de vorige paragraaf werd opgemerkt, is de in lig. 2 getekende
vorm
van
de
70000
resonantiekromine van een
//
5000
enkele kring niet geschikt
■
•=
om in de behoeften van de
2000
radio te voorzien, ook niet
1000
als men
de kringkwali1 500
H=:
/• •
teit willekeurig zou kunnen
200
verbeteren. Ideaal zou zijn
W.i 6j=^ i
100
een resonantiekromine met
50
vlakke top en steile flan
E7
ken.
20
Een eerste poging ter ver
10
betering is het achter elkaar
5
schakelen van verscheidene
2kringen. Neemt men kringen
III
i
I
tb 20
met een gelijke verlies2
5
50 100 200 500
<P1
---hoek ó, dan is bij een ver
Fig. 7. Resonantiekrommcn voor een enkele trillingskring (n = 1),
stomming
dco de verhouding
een combinatie van twee kringen (n = 2) en van drie kringen
(r» =• 3), waarbij de verliethoek van de kringen gelijk is.
fl/ö, dus ook de verzwakkingsfactor, voor alle kringen
gelijk. Schakelt men n van dergelijke kringen achter elkaar, dan wordt de
totale verzwakkingsfactor:
“•

lp

®sg

ll

L

J
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■ - (-ƒ

(I A 34)

a =

Fig. 7 geeft het resultaat voor een, twee en drie kringen.
In het bijzonder wordt bij toepassing van drie kringen eenl aanzienlijke
verbetering verkregen. Laat men bij 5 kHz een verzwakking van tienmaal
toe, dus /?/d = 2, dan vindt men bij 9 kHz, of /5/d = 3,6, een verzwakking
van ruim 50 X .
Hoewel deze kromme nog lang niet voldoet aan de in § 5 gestelde eisen,
heeft men zich lange tijd ermee tevreden moeten stellen. Opdat de
verhouding /?/d bij ccn verstemming van 5 kHz gelijk wordt aan 2, moet
r/L, waarin de paralleldemping verrekend is volgens (I A 22), gelijk zijn
aan 30 000 (zie fig. 20). Inderdaad werden directe ontvangers met drie
dergelijke kringen gebouwd. De genoemde kringkwaliteit werd echter
slechts over een gedeelte van het golfgebied verkregen, zodat de selectivi
teit voor verscheidene golflengten nog geringer was.
Een tweede mogelijkheid om
10000
tot een betere vorm van de
5000
resonantiekromine te komen,
zou men kunnen zoeken in
het toepassen van een cascadeschakcling van kringen
met verschillende verlieshoeken, Zo wordt b.v. de
10C
verzwakking voor twee kringen:

I

2

a=

@1[> <)■]
(IA 35)

W 02

1

10

20

100 200

500

---- 43974
Fig. 8. Rcsonantickroramcn van ccn enkele kring (n = 1) en voor
een combinatie van twee kringen (n = 2). De getrokken kromme
stelt het geval voor met gelijke verliesboeken; dc gestippelde
kromme voor kringen met verschillende vcrliesbockcn, namelijk
d, = 2 <5,.

Kiest men b.v. d2 = 2 dp
dan verkrijgt men in fig. 8
de gestippelde kromme die
wordt vergeleken met de
kromme voor twee gelijke
kringen (voor dit voorbeeld

geldt bovendien dj, = d).
Men ziet onmiddellijk, dat deze kromme t.o.v. de kromme voor twee
gelijke kringen een achteruitgang beduidt.
Ten slotte is het nog bij gelijke d (zijn in dit geval dx en d2 verschillend, dan tre-
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den asymmetrische resonantiekrommen op) mogelijk, de eigenafs tem mingen
coq van de kringen verschillend te kiezen, dus co 19 co2, co3 enz. Bij een be
paalde frequentie co heeft dan iedere kring, volgens (I A 8), zijn eigen
waarden van p. Bovendien wordt pt = O bij co — cox, p2 = O bij co = co29
enz. Voor twee kringen kan men bij eerste benadering schrijven:
2-

1 +

Cl

. .

(IA 36)

Hier is a dus de verzwakking t.o.v. de overdracht welke zou plaats hebben
indien beide kringen gelijktijdig maximaal zouden over dragen.
Tussen de frequenties co± en co2 neemt pj2 toe, terwijl p22 afneemt. Aan de
grenzen van dit gebied is öf p2 óf pr gelijk aan nul. De overdracht van beide
kringen tezamen is midden tussen co± en co22 het sterkst; ten opzichte van
deze overdracht moet ten slotte a berekend worden. Tussen coj en co2,
waar
en p2 in tegengestelde zin veranderlijk zijn, is de overdracht tame
lijk constant, terwijl buiten dit gebied, waar pr en p2 in dezelfde zin ver
anderen, de overdracht sterk afneemt.
Zo krijgt men reeds bij een oppervlakkige beschouwing de indruk, dat
zich in dit geval ten opzichte van de schakeling van twee kringen met
gelijke p een verbetering voordoet.
Voor een verdere beschouwing is het dus nuttig de middenwaarde tussen
de frequenties co± en co2 met co0 aan te duiden en de verstemming betrekking
te laten hebben op deze frequentie.
Dus:

P

9

"“"o

"o

Pi ™ 2

CO---- C0±

CO—co2

p2

2

CO—COq + CO0—COj

W1

co—COp 4- ft>Q—

2

co0

0)2

Daar co0 het midden betekent tussen co± en co2, is Wq—oj1 = co2—co09
en kan dus geschreven worden:

2

= 2
CÜQ

co2—C00
co0

= Pv

De vorige vergelijkingen worden dan vereenvoudigd tot:
Pi = P "F Pv en P2 = P

(I A 37)
Pv........................
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Voor de frequentie co = co0 is de verstemming van de eerste kring:
^Q—<'->1

Pi = 2

— Pv,
<ü0

en die van de tweede kring:

p2 = 2

COQ—M2
ÜJq

—= —Pv

De verzwakking van de eerste kring t.o.v. de frequentie <z>o is nu:

«i =

- (F

Voor de gehele verzwakking geldt dus:

a

■ /HMI
■ «■

of:

r (ó2 + /V) (<52 + /V)

a

Substitutie

<52 + pv2
vgl.

van

a

(I A 37)

(I A 38)

levert op:

= r[d°+(i + /M2]

+

<52 + Pv2

(I A 39)

Werken wij deze formule verder uit, dan vinden wij:
a

(<52 + Pv2)2 + 2 (ó2—^v2) P2 + P*

(IA 40)

Ö2 + Pv2
«Is ö2—pv2 positief, dan neemt a toe zodra p groter of kleiner wordt dan
nul (fig. 9). Is echter ö2—pv2 negatief, dan neemt de verzwakking voor
kleiner wordende waarden van p eerst af en stijgt pas weer zodra .*4
groter wordt dan 2(<32—pv2) p2 (fig. 9, kromme b).
Verwijdert men dus de afstemmingen van de kringen zover van elkaar,
dat pv > <5, dan krijgt men resonantiekrommen in de vorm van figuur 96,
die aanmerkelijk gunstiger zijn dan die van fig. 7.
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Uit vgl. (I A 40) is gerna kkelijk af te leiden, dat de minima van de verzwakking a liggen bij:
fP = /?v2_ó2
(I A41)

Daarbij bedenke men, dat + /% en —flv met de eigenfrequenties van de
beide kringen overeenkomen.
Het vlakke gedeelte van de resonantiekromme, dat tot uiting komt in vgl.
(I A 41), wordt met vrucht voor de
constante overdracht van de modulatie-frequentieband benut. De cascadeschakeling van kringen die ten opzichte
-P
_A X A J <•3987 van elkaar een verstemining vertonen
(Engels: „staggered circuits”), be
Fig. 9. Rcsonantickronimcn van een combinatie
van twee kringen met verschillende resonantietekende
tot het oogenblik waarop de
frequcntics:
a. voor een gering verschil der rcsonanticsuperheterodyne zijn opbloei beleefde,
frequcntic;
b. voor een vrij groot verschil der resonantie*
een aanzienlijke verbetering in de tech
frequentie.
niek van de directe ontvangers. De
grootste moeilijkheid hierbij was het verschil in afstemming over een
geheel golfgebied enigszins constant te houden. Dit laatste probleem
trad later op, en wel in een andere samenhang, bij de superheterodyne. Dit
wordt in hoofdstuk III uitvoerig beschreven.
Bij aanwezigheid van drie kringen wordt de derde kring, ter wille van de
symmetrie, op de frequentie co0, dus in het midden tussen aq en aq,
afgestemd. De resulterende kromme komt dan te voorschijn door ver
menigvuldiging van de kromme in fig. 2 met die uit fig. 9, waarbij even
tueel de afwijkende <5 in aanmerking genomen moet worden.
Bij directe ontvangers, waarbij de selectieve kringen door middel van een
variabele condensator aan een geheel golfgebied aangepast worden, is het
aantal kringen tot hoogstens 4 beperkt. Bij versterking van een vaste
draaggolffrequentie is het mogelijk om zonder moeilijkheden 4 of meer
kringen toe te passen. Het aantal kringen wordt dan echter groter dan
dat van de vereiste buizen; het ligt dan voor de hand om enige kringen
niet over buizen met elkaar te koppelen, maar over bepaalde schakel-■
elementen, als capaciteit, zelfinductie of wederzijdse inductie. De
overdracht is dan niet meer het resultaat van een eenvoudige vermenig
vuldiging van de afzonderlijke overdrachten, maar in dit geval beïnvloeden
de gekoppelde kringen elkaar en er ontstaan dan de zogenaamde band-

filters.
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B. Gekoppelde trillingskringen (band filters)
Inleiding

De volgende beschouwing over bandfilters beperkt zich tot die filters,
welke voor hoog- en middenfrequentversterking in ontvangtoestellen
worden toegepast en zijn samengesteld uit twee gekoppelde trillingskringen.
Hoewel men er meestal naar streeft de eigenfrequentics van de beide
kringen aan elkaar gelijk te maken, wordt de bandfiltervergelijking hier
van begin af aan afgeleid voor verschillende eigenfrequenlies, om de resul
taten zo algemeen mogelijk te houden en meteen geschikt te maken voor
het gedeelte E (bandfilters met veranderlijke bandbreedte), waarbij men
inderdaad te maken krijgt met verschillende eigenafstemmingen van de
beide kringen.
Wegens de overzichtelijkheid van een bandfilter met inductieve koppeling,
ligt het voor de hand allereerst de formules voor een dergclijk filter af te
leiden en de resultaten daarvan voor capaciticvc cn willekeurige koppe
lingen te wijzigen volgens de afwijkingen die laatstgenoemde koppelingen
ten opzichte van de inductieve koppeling vertonen *).
De volgende aanduidingen worden ingevoerd:
aii = cirkelfrequentie waarop de primaire kring is afgestemd;
co2 = cirkelfrequentie waarop de secundaire kring is afgestemd.
Deze definitie van nq en ü)2 laat in verband met de aanwezigheid van
twee kringen nog verschillende interpretaties toe. In de loop van de
verdere behandeling zullen aij en co2 worden uitgedrukt in verschillende
kringconstanten, en daaruit zal dan blijken dat het gaat om primaire, resp.
secundaire afstemming onder bepaalde omstandigheden. Zo moet, bij een
inductieve koppeling, a>1 bepaald worden bij totale afwezigheid van de
secundaire kring, daar anders de eigencapaciteit van de secundaire spoel
ook een rol zou spelen. Bij capacitieve topkoppcling moet men zich de
secundaire kring kortgesloten denken, enz.

o>0 = ƒ nqcog. Daar wij slechts het geval beschouwen waarin oq en a>2
niet veel verschillen, kan men voor co0 bij benadering schrijven:
nq -j- co2
w0 =

2

*

•) Hierbij volgen wij ongeveer de opvatting, uitgei■werkt in een verhandeling van Tcllcgcn, welke in het „Tijd*
■chrift van het Nederlandachc Radiogcnootschap” X, pag. 117, beschreven werd.
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co0 is dan de frequentie welke
'2 midde
ligt.
co = cirkelfrequentic van het
<*>0
“2
hoos
signaal.
Fig. 10. Beeld van de onderlinge grootteverhouding der
dco1 = co—cot = verstemming
verschillende cirkelfrequenties.
«o, ■= cirkelfrequentic van de primaire kring.
van de primaire kring ten
co, = cirkelfrcquentie van de secundaire kring.
co, «=■ cirkelfrequentic die midden tussen de frequenties
opzichte van het signaal.
van de beide kringen ligt.
co ■■ cirkelfrequentic van bet signaal.
Aco2 = co—co2 = verstemming
van de secundaire kring ten opzichte van het signaal.
Aco0 = co—co0 = verstemming van co0 ten opzichte van het signaal.
Acov = co0—co1 = co2—co0 = vers temming van de kringen ten opzichte
van co0.
b

_________ *<*>Q

De onderlinge grootteverhouding van de verschillende cirkelfrequenties
is weergegeven in fig. 10.
Verder voeren wij in:

a>i

(1)

Pl=~
"1

CO

R - 0)
P‘2 --- ----

CO2

ca2

CO

"o

P =co0

pv =

(O

co2

w0

w0

fZ?2

co0

W1

co0

Beschouwt men uitsluitend de frequenties welke in de buurt van co'0{
liggen, dan kan men voor Pi* Pi-» P en pv bij benadering schrijven:
A Ö?!

Pi = 2 —
co0
A co2
p2 = 2 ----- 2
-,
co0

p = 2
(O0

„

Acov

Pv = 2 ----

C00

§ 1. De algemene formules voor het inductief gekoppelde bandfilter
§ 1.
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Dc algemene formules voor het inductief gekoppelde bandfilter

Men kan de in de practijk toegepaste bandfilters verdelen in twee groepen:

a. II.F. bandfilters met variabele afstemming,

b. M.F. bandfilters met vaste afstemming.

r

De filters van de eerste
groep vindt men öf direct
“7“
achter de antenne öf in
Ia
de anodeketen van de H.F. Vant |
or~
versterkbuis; die van de
V3
tweede groep zijn uitsluitend
+
in de anodeketen van een
mengbuis of M.F. versterk
-73S7S
a
b
buis geschakeld.
Fig. 11a. Blokscbcma van ccn baadGItrr in dc antcnneketen.
In beide gevallen kan men
b. Blokschcma van ccn bandfilter iu dc anodckctcn van een
verstorkbuis.
aannemen dat het bandfilter aan de ingangszijde een bepaalde wisselstroom toegevoerd krijgt,
terwijl men aan de uitgangszijde een bepaalde wisselspanning wenst af
te nemen.
De toegevoerdc wisselstroom kan b.v. door de antenne worden geleverd
(zie fig. 11a) volgens de formule:

I

rf

11

I__

Ia —

Vant CO Ca,

waarbij men zich dan Ca parallel aan de ingang denkt en opgenomen
in de bandfdterschakeling, of door de buis (zie fig. 11b) volgens de formule
Ia = S Vg,
met
parallel aan de ingang.
Ook bij eventuele inductieve antennekoppcling kan men door een een
voudige berekening tot deze be
Ia
schouwingswijze komen.
In fig. 12 ziet men een algemeen in
ductief gekoppeld bandfilter schema
i ƒ 12
tisch voorgesteld. Alle grootheden
\f2
*1
*2
zijn voorzien van cijfers, die aandui
Cl
C2
i Li
L2
den tot welke kring zij behoren.
M
Men begint nu met aan te nemen, dat
de stroom in de rechter tak van
Ia
de primaire kring een grootte 71
Fig. 12. Principeschakcling van ccn inductief gekoppeld
heeft. In de linker tak vloeit
bandfilter.

7'l

n

J

1
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dus een stroom
—Ia. De secundaire kring, welke onbelast verondersteld
wordt, voert overal een stroom I2. Voor elke kring afzonderlijk kan
men nu op eenvoudige wijze het evenwicht van de spanningen in een
vergelijking vastleggen.

Voor kring I levert dit op:

4~ (A.—^a)

A. 01 4~

1
ja>Ci

+ I2jujM = 0 . .

(I B 1)

en voor kring II:
(IB2)

■^2 (r2 "F >^2 4" ——) 4- ÏJcoM = 0

7 co C2

De vergelijking van kring I kan als volgt geschreven worden:

4" . r ) 4- I2ja>M = -—— . . . . .

A (ri 4-

(IB3)

7C0C1

• Uit de laatste twee vergelijkingen moet nu het verband tussen de
stromen 12 en Ia worden bepaald; IY moet dus geëlimineerd worden, om
zo de spanning V2 met behulp van I2 te berekenen.
Voor jcoLi +

4-

1

1

ƒ co Cl

kan worden geschreven:

= >1L1

ƒ co Cl

co

1

CO1

CO COi f-^i Ci,

) =

L1

co

co,

CO1

co .

of:
1
JCoLi +

7 co Ci

Evenzo kan voor jcoL2 +

jcoL2

+

= jcu1L1^l

1
7-coC2

1
7‘coC2

(IB4)

worden geschreven:

JCO2L2^2

(£B5)

Door substitutie van de vgl. (I B 4) en (I B 5) in de vgl. (I B 2) en (I B 3)
en eliminatie van
verkrijgt men:

12 = -Ia

_________________ M/Ci__________________
(ri +
(r2 4- JW2L2^2) 4- CO2M2’

Ml
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waaruit voor de spanning over dc secundaire kring volgt:

V2-I2

1
jcoC2

_Ia
_____________________ M/Cx______________ ___
-Ia
° jcoC2 (rx H- jco1L1fi1) (r2 4~ jco2L2fi2) + co2M2

of:
V2 =-- Ia -

1

M

1

1
(P-jö.) (p2-jd2) -

jo>C2 folLi co.'2IJ2

(IB6)

co2M2
Ü)1OJ2 Li 1^2

waarin:

<51 = ^7en
r2

<52 = co2 Lo
Voor vgl. (I B 6) kan ook geschreven worden:

M

(or a>2
V2 = -jïai

co

O)2

(/»1~A) (^2—J<52) -

COlCO2

M2
L1L2

(IB7)

Zoals bekend, geldt de volgende betrekking:

M2
------- = k2,
LxL2

(IB8)

waarin k de koppelingsfactor van de beide zelfinducties Lr en L2 voorstelt,
Deze factor komt vaak voor vermenigvuldigd met o2/co02, en wij schrijven
daarvoor:
2 M2
(-) ------= X2
(IB9)
\tó0/ 1^11^2

Daar

<»Q

=

CO

gaat vgl. (I B 7) over in:

V2 = -j Ia

a>03

K

. .

(I B 10)

(&-&) (P2-JS2)-K^

Deze vergelijking geeft V2 voor het meest algemene geval dat twee wille
keurige kringen gekoppeld zijn. Er zijn nu vier bijzondere gevallen te
onderscheiden en wel:

a. twee gelijk afgestemde kringen, maar met gelijke, resp. ongelijke
verlieshoeken;
b. twee ongelijk afgestemde kringen met gelijke, resp. ongelijke verlies
hoeken.
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De eerste twee gevallen komen het meest voor, het eerste als een vereen
voudiging van het practisch voorkomende tweede geval. Beide worden
in de §§ 2 t/m 9 besproken.
Bandfilters met onderling verstemde kringen zijn minder talrijk. Zij
worden beschouwd in § 10.
In het eenvoudigste geval zijn beide kringen geheel ;aan elkaar gelijk, dus:
d = dx = d2 en ft =

= /?2.

Dan wordt vgl. (I B 10):

Vt -= -jla

^o3

K ]LxL2

(IB11)

co2 (ff—j<5)2 - K2

De resonantiekromme geeft de verhouding a tussen de spanning Iz2 in
resonantie en die buiten resonantie als functie van de frequentie.
Voor deze verhouding geldt:

a =

^2res

<u2

co02

(P-jW

K2 |

—<52 - K2

.

(I B 12)

. .

(I B 13)

Stelt men wederom a>/co0 = 1, dan kan men ook schrijven:
a

-d2 — K2

of:
a =

[d2+ (fi + K)2] [d2+ (ff —K)2]
(d2 + K2)2

Beschouwen wij vgl. (I B 13) naast vgl. (I A 39), welke laatste geldt voor
twee verstemde kringen in cascadeschakeling, dan merken wij op dat deze
vergelijkingen identiek zijn, als
door K wordt vervangen.
Het is dus mogelijk met bandfilters dezelfde resultaten te bereiken als
met twee afzonderlijke in cascade geschakelde kringen. In plaats van de
yerstemming ziet men nu in de vergelijking de koppeling van de kringen.
Een aanduiding in deze richting werd reeds gegeven aan het einde van A § 5.
§ 2. Eigenschappen van het bandfilter, met gelijk afgestemde kringen, in
resonantie
Voor kringen met gelijke eigenfrequentie kan men schrijven: a)t = a>.'2 — wo*
De algemene vergelijking (I B 10) gaat dan over in:

=_ üv
2
1 ° <ü2

k/l^;

(fHöJ - w

(I B 14)

*

§ 2. Eigenschappen van het bandfiller, met gelijkgestemde kringen, in resonantie
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Wij gaan nu in de eerste plaats afleiden hoe een bandfilter zich gedraagt
ten opzichte van een bepaalde wisselspanning waarop het is afgestemd,
dus, radiotechnisch gesproken, ten opzichte van het te ontvangen signaal,
terwijl wij voorlopig buiten beschouwing laten of dit een H.F.- of een
M.F. signaal is. De toegevoerde frequentie co is dus gelijk aan w0, waardoor
de factor ft nul wordt. De vgl. (I B 14) verkrijgt nu een veel eenvoudigere
vorm:
w0 K y LrL2

(I B 15)

ÖL ö2 4- K2
of:
K/]' ÖYÖ2

1

) LiL2

W/Ö&

-F

Vervangt men nu F <5X ö2 door de ,,gemiddelde verlicshoek”, dan kan
men schrijven:

K/ö

Vz =j Ia~

W0 1 IJ1II2 "

'o 1 IJ1IJ2

1 + K2/ö2
L2

/

K/ö

V2 = j Ia

rl

1 4- K2/ö2

r2 ^2

of:
K/ö
V2 = j Ia

1 4- K2/ö2

y

z2

(I B 16)

Het resultaat blijkt dus zeer eenvoudig te zijn. De uitdrukking 1 Z±Z2 = Z
zou men kunnen aanduiden met ,,gemiddelde kringimpedantie .Past men
in plaats van het fdter een enkele kring toe, dan zou men voor de uitgangsspanning de vergelijking
V2 = - Ia • Z
verkrijgen.
In vgl. (I B 16) merken wij dus nog een extra breuk op, waarvan de grootte
voor verschillende waarden van K/ö kan worden afgclezen uit fig. 13. De
verhouding V2/Ia. de overdracht van het fdter, is maximaal als
K/ö = 1. Genoemde breuk verkrijgt dan de waarde 0,5, en de overdracht
van het filter heeft dan de halve waarde van die van een enkele afge
stemde kring met dezelfde impedantie. De koppeling K = <5, waarbij dit
maximum optreedt, noemt men „critische koppeling".
Hierbij gaat vgl. (I B 16) dus over in:

^2 — V2J Ia ’ %

(IB17)
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Is de koppeling niet critisch, maar onder- of overcritisch, dan geeft fig. 13

K/ö

onmiddellijk de juiste waarde van de factor ----------------- , waarin ó weer
1 4- K2/ó2
de gemiddelde waarde van de oorspronkelijke verlieshoek voorstelt.
Het is gebleken, dat liet voordelig is bij M.F. transformatoren te werken
met een koppeling die nagenoeg gelijk of precies gelijk is aan de critische.
Men verkrijgt deze koppeling door op een zodanige wijze in te stellen,
dat een maximale overdracht wordt verkregen. Nu blijkt uit fig. 13 dat de
koppeling nog tamelijk sterk veranderen kan, zonder dat hierdoor de over
dracht van het filter sterk wordt beïnvloed. Daardoor is de practische
waarde van de vereenvoudigde vergelijking nog groter.
De juiste waarde van de ver
1+(K/ó)2
houding K/ö zal slechts zel
den nauwkeurig bekend zijn.
0,6
De koppelingsfactor K is
echter door meting gemakke
0,4
lijk te bepalen. Opmerking
verdient het feit, dat het
0,2
hier gaat om het resonantiegeval waarbij K gelijk is
o
2,4
2,0 K/ó
o
0,8
(2
0,4
1,6
aan de w<erkelijke koppeK/ö
lingsfactor k. Evenzo kunFig. 13. De term
uit vergelijking (I B 16) als
1 + (KM)’
functie van KIS.
nen de verlieshoeken
en ó2
direct gemeten worden. Bij sommige M.F. transformatoren begaat men
zelfs geen grote fout, als men de weerstand met gelijkstroom meet en dan
<5 = r/wL berekent. Men moet echter in het oog houden dat, zowel bij
het bepalen van Z als van ó, de aan. de kring parallel geschakelde dempingsweerstanden van de buizen meegerekend moeten worden. Voor de
berekening van Z is dit zeer eenvoudig, want wij vinden voor Ztot:

1
^tot

_ rC
L

1

(I B 18)

Rp

waarin Rp de inwendige weerstand, de rooster-kathodeweerstand of de
diodedemping voorstelt. Uit de zo gevonden waarde van Z vindt men dan
de totale waarde van ó. Voor een kring geldt immers bij resonantie in het
algemeen:
L
™qL
— , zodat
Z = — en w0Z =
r
C
rC
r
1
(I B 19)
ö =
(ÜQ ZC

_•

§ 2. Eigenschappen van bet bandfilter, inet gelijkgestemde kringen, in resonantie
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Met behulp van de laatste 1vergelijking kan men dus de totale waarde van
<5X uit de totale waarde vanl Zt vinden en evenzo <52 uit Z2. Dit vindt men
uitvoerig behandeld in § 9.
Wij zullen dit met een practisch voorbeeld toelichten. Wij nemen b.v. het
geval van een M.F. transformator met een middenfrequentie van 125 kHz,
welke tussen een M.F. buis EF 22 en een diodedetector is geschakeld.
De gegevens van het bandfilter zijn zowel primair als secundair:

L = 17 000 pH, r = 220 Q, C = 95 pF en w'o0 = 785 000.
Uit deze waarden berekenen wij voor elke kring afzonderlijk de impedantie
L/rC van 810 kQ. Aan de primaire zijde moet men echter de inwendige
weerstand van de voorgeschakelde buis, 1,2 Mfl, als een parallel gescha
kelde weerstand in rekening brengen. De totale impedantie wordt dan
480 kQ. Aan de secundaire zijde staat de diodedemping, welke wij op
250 kQ schatten (zie hoofdstuk V, Detectie), parallel aan de kring. De
totale impedantie aan deze zijde wordt dan 190 kQ. Bij critische koppeling
is het nu zeer eenvoudig om de versterking van deze M.F. trap te bereke
nen met behulp van vgl. (I B 17). Onder versterking verstaan wij dan de
verhouding tussen de spanning V2 aan de diode en de spanning Vg aan
het rooster van de M.F. buis. In vgl. (I B 17) is dus Ia ~ S.Vgen S =
0,0022 A/V. Wij vinden dus:

J/2 = Fg x 0,0022 x */2 V480 000 x 190 000 = 330 Vg

(I B 20).

Een dergelijke grote versterking levert bijna altijd moeilijkheden op
(terugkoppeling). Meestal kiest men de afstemcondensator dan ook
groter, zodat de impedantie van de kring kleiner wordt. Op dezelfde
wijze gaal men te werk als met de primaire kring ook nog een diode
voor automatische volumeregeling gekoppeld is. De versterking is dan
natuurlijk kleiner.
Men kan nu ook nog onderzoeken hoe zich een bandfilter gedraagt, dat
oorspronkelijk voor een minder dempende belasting ontworpen was, wan
neer deze wordt gedempt door een diode. Wij nemen aan dat het band
filter uit het vorige voorbeeld juist critisch gekoppeld is als beide
zijden met 1,2 MQ belast zijn. Dan is dus:

K

= 1 en Zx = Z2 = 480 kQ.

via
Nu wordt, door aansluiting van de diode, Z2 = 190 k£l, d.w.z. dat deze
impedantie 2,5 maal zo klein wordt. Uit vgl. (I B 19) volgt, dat <52 dan
2,5 maal zo groot wordt. Blijft de koppeling van de spoelen onveranderd,
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K

dan wordt de verhouding

l'ÏA

}2,5 maal zo klein. De koppeling is dus

zwakker geworden dan de critische. De waarde van K/ö is nu:
-= = 0,63.
1Z2,5

Uit fig. 13 volgt, dat in vgl. (I B 20) de factor 0,5 moet worden vervan
gen door 0,45. Men ziet dus, dat de overdracht nog weinig verminderd is.
Bij een H.F. bandfilter moet men er rekening mee houden, dat de verlieshoeken ö bij verschillende afstemmingen ook verschillende waarden kunnen
hebben. Daardoor kan de koppeling van een filter, dat b.v. onder in het
golflengtegebied critisch gekoppeld is, boven in het gebied sterker of
zwakker zijn dan de critische.

§ 3. Primaire spanning

In sommige gevallen is het van belang de spanning aan de klemmen
van de primaire kring te kennen, b.v. in het geval van de reeds genoemde
schakeling met automatische volumeregeling, waarbij, zoals gewoonlijk,
de regeldiode aan de primaire kring is gekoppeld.
Voor Vr vindt men met voldoende benadering een tamelijk eenvoudige
vergelijking. Hiertoe neemt men in fig. 12 aan, dat door de condensator
Cj alleen de stroom
vloeit; Ia verwaarloost men dus tegenover Iv Nu
vindt men V2

u2 = l2

1
ja>C2 ’

en evenzo:

= >C1’
dus:

V*

h c;

De verhouding Ij/f2 bepaalt men met behulp van de vgl. (I B 2) en (IBS),
welke de volgende vergelijking opleveren:
1
11

r2 4“

+
ja>M

j(oC2 _

jcoM

=

Ln

co M

(I B 21)

Bij resonantie is hierin ft gelijk nul, en wordt bovendien gerekend met
gelijk afgestemde kringen, dan is w2/w = co0/co = 1.

§ 4. Verschillende koppelmcthodcn
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Men verkrijgt dan:

Vl

v2
I'l

. c2

Er F^2
Q M/L.

I / ó2 i'ó! )'<$, yz; }T2

\ ó1

M

/ ö2

k

.

V= 7
y 2

Fl_ .
Kj
1

1V1

X

(I B 22)

Daar de faseverschuiving ons hierbij in het algemeen niet interesseert, is
de factor ƒ = V—1 niet van belang. Verder worden de factoren } C2/C1 en
in het geval van twee geheel gelijke kringen, beide 1, en dan is de
verhouding V-JVz alleen nog afhankelijk van de koppeling. Het blijkt nu,
dat bij critische koppeling (ó/k = 1) de primaire spanning gelijk is aan de
secundaire spanning. Bij zwakkere koppeling dan de critische is Fj. naar
verhouding groter of omgekeerd. Zijn de kringen niet gelijk, dan moet
men ook nog de verhoudingen C2/C1 en <52/^i in acht nemen.
Van de eerste M.F. transformator zijn de primaire en de secundaire
kring meestal identiek. In dit geval kan men bij critische koppeling practisch aannemen, dat de primaire spanning gelijk is aan de secundaire. Voor
het voorbeeld van pagina 27 (de tweede M.F. transformator) valt weliswaar

de uitdrukking
weg, aangezien daarbij de beide condensatoren van
de M.F. transformator gelijk zijn, maar ó2 is niet gelijk aan
namelijk
= 2,5, zodat
= 1,58. Hieruit volgt, dat in dat geval, bij critische
koppeling V\ ongeveer 1,6 maal zo groot is als V2. Neemt men daarbij
nog in aanmerking, dat in het genoemde voorbeeld de koppeling zwakker
is dan de critische (ó/k = ^2,5 = 1,58), dan wordt Fj/F, = 1,58 X

1,58 = 2,5.

§ 4. Verschillende koppelmethoden
Ja

"O

7 I

4

12

' L2 H

\Ll

i±' i
~c3

□77

x±

4S/2S

—5b
Fig. 14. Principeachetna van ccn bandfilter met capaoiticve
stroomkoppeling.

Tot nu toe hebben wij slechts de
inductieve koppeling tussen de
beide afgestemde kringen van het
bandfilter beschouwd. Er bestaan
echter nog verscheidene andere
koppelmethoden. Zo stelt fig. 14
een bandfilter voor met een ge
meenschappelijke koppelcapaciteit
Ck (capacitieve stroomkoppeling).
Stellen wij wederom de vergelij-
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kingen voor het evenwicht der spanningen voor beide kringen op, dan
verkrijgen wij voor kring I:
A. (ri + j(°Li +

1

1

) + (A-/a)
jcoCk

1

= 0 . .

(I B 23)

. .

(I B 24)

jcoCk

en voor kring II:
^2 (r2 “H jO)^,2 “F

1

r

1

1

+ jcoCk
~r~
r ) + A JOoCk
"• r
JCO\^>2

0

Het in beide vergelijkingen voorkomende lid \lj(oCk geeft aan, dat de kringcapaciteiten door de koppelcondensator iets verkleind worden, hetgeen
men bij de definitie van oj0 in rekening brengt (zie pag. 19).
Het verloop van de berekening is geheel analoog aan dat van een bandfilter met inductieve koppeling. Uit de vgl. (I B 23) en (I B 24) blijkt,
1
dat het lid I2jcoM van vgl. (I B 1) door /2
en het lid jcoM van vgl.
jcoCk
.
1
(I B 2) door I
vervangen is. Wij kunnen nu M in de gehele
1 jcoCk
ontwikkeling der formules in de vorige paragrafen vervangen door l/co2Cfc-

De uitdrukking K2 =
K2 =

co2

M2

co02 LiL2

w2

1

co02

LiL2

<Oq2

^1^2

wordt dan:
1
O)

of:
K2 =

(I B 25)

w2

De belangrijke bandfiltervergelijkingen, zoals (I B 14, 16, 17, 22), be
houden hun oorspronkelijke vorm. Voor de waarde van K moet echter de
waarde volgens vgl. (I B 25) gesubstitueerd worden. Hieruit volgt, dat de
koppeling van het bandfilter in lig. 14 nauwkeurig en op zeer eenvoudige
wijze te berekenen is. (Bij het inductief gekoppelde filter moet daarentegen
de waarde van M door meting worden bepaald.)
Het is van belang de koppelcapaciteit te berekenen, die voor de beide
kringen in het voorbeeld op pagina 27, § 2, nodig is om critische koppeling
te verkrijgen. De waarde van de factor K volgens vgl. (I B 25) moet dus
gelijk zijn aan de gemiddelde verlieshoek <5, of wel:
-

K2 =

De verlieshoeken worden nu het eenvoudigst berekend met behulp van
vgl. (I B 19). Verder voert men in vgl. (I B 25) de vereenvoudiging
co0/co = 1 in, daar het filter bij resonantie wordt beschouwd.
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Men verkrijgt nu:
K2 =

CiC2

1

Ck2

ZYC.

1
X

Z2C2

of:
Ck2 = c, 2
In ons voorbeeld is Cx = C2

p
2 f-J
/
*-><)

72

A-•

W0“-

95 pF en co0 — 785 000.

Wij vinden dus:

Cfc = (95.10-12)2 x 785.000 x VÏ80 000 x 190 000 = 2100 pF.
Uit vgl. (I B 25) is terstond te zien dat, bij toepassing van een capacilieve •
koppeling voor H.F. bandfilters, de koppelingsfactor afhankelijk is van de
stand der afstemcondensatorcn Cx en C2, d.w.z. dat de factor K/ó, welke
maatgevend is voor de overdracht van het filter, sterk veranderlijk is. Hoe
groter Cx en C2 worden (aan het einde van het golfgebied), des te groter
wordt de verhouding Kld. Zijn de kringen dus aan het begin van het golf
gebied minder dan critisch gekoppeld, dan kan de koppeling aan het
einde daarvan (zonder daarbij evtl. verandering van ó in aanmerking te
nemen) b.v. critisch zijn. De overdracht neemt dus toe volgens hg. 13.
Zoals bekend, neemt daarentegen de gemiddelde impedantie van de
kringen af, eiï zo is het resultaat, dat de met dit fdter bereikbare ver
sterking [berekend volgens vgl. (1 B 16)] over het gehele golflengtegebied tamelijk constant blijft. Is het gedrag van de verlieshoek in het
golflengtegebied bekend, dan is het mogelijk om met behulp van vgl. (I B 16)
het verloop van de versterking nauwkeurig te berekenen.
ja
Een derde, zeer bekende koppelmethode, de capacitievc koppeling
ik
aan de toppen van de kringen, is
Tï
weergegeven in fig. 15 (capacitievc
V2
C2
spanningskoppeling). Ook voor de
~Ci I
\L1
berekening van deze koppeling moe
— ± ten de vergelijkingen (I B 1) en
(I B 2)
een
kleine verandering
la
Fig. 15. Principcschcma van een bnndfilter niet capu- ondergaan.
citievc spanningskoppcling.
In kring I is nu de stroom door de
condensator
gelijk aan
—Ia 4- ffc, indien Ik de stroom voorstelt
die door de koppelcondensator vloeit. In kring II wordt dan de stroom
door de condensator C2 gelijk aan I2—Ik- De stroom Ik berekent men
uit het evenwicht der spanningen in de kring
Ck, C2, daarbij aan
nemend dat bij eerste benadering
doorlopen wordt door een stroom

L

J
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en C2 door I2. Dit evenwicht is dan:

A

A
j^i

jwCk

O,

jwC2

of:

Ck

Ck

ik = i2
Stellen wij nu voor kring I het spanningsevenwicht op, dan verkrijgen wij:

A (ri + JWA) + (A — A + Ik)

1
-------- = 0,

of:

+ A$

A ( rl + J^l) + (A “ Ia — 11 —) - 7,---- F A TT T r

= 0 (IB 26).

In de tweede term stelt men een vergroting van de kringcapaciteit vast (dit
lid is kleiner geworden), hetgeen bij de definitie van a>0 in rekening wordt
gebracht, dus co02L (Cj + Ck) = 1. In de laatste term is de oorspronkelijke
uitdrukking ja>M in (I B 1) door Ck)jcoC1C2 vervangen.
Op dezelfde wijze kan men de evenwichtsvergelijking van kring II op
stellen. In de verdere berekening moet men dus overal M door Ckl(D2ClC2
vervangen.
Voeren wij deze substitutie in, dan gaat de oorspronkelijke vergelijking
over in:
1
o?
Ck2
K2
w02 I/iL2 ft^C/C/ ’
of:
K2

^o2

Ck2

ft)2

CiC2

(IB27)

Bij inductief gekoppelde bandfilters levert een parasitaire capaciteit
tussen de toppen van de beide kringen vaak moeilijkheden op, daar zij
soms een sterkere koppeling teweeg brengt dan de verlangde inductieve.
Om dit te verklaren, zullen wij voor het meermalen besproken voor
beeld (§ 2, blz. 27) de voor critische koppeling vereiste capaciteit
berekenen. Men neemt dus aan, dat K2 = ó
1<52. Bij resonantie volgt
ö.ö.
hieruit, dat:
1
1
- [ zie vgl. (I B 19)],
X
COo^i^l
CiC2
AiA'2
1
(I B 28)
Ck2 =
<ü02^i^2

r,

§ 5. Overdracht van het bandfilter buiten afstemming

Ck =
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1012
= 4,2 pF.
785 000 ƒ480 000 X 190 000

Een dergelijke kleine capaciteit zal zeer vaak als parasitaire capaciteit
in de bedrading optreden. Ten gevolge hiervan is het meestal twijfelachtig
of de M.F. transformatoren wel zuiver inductief gekoppeld zijn.
De waarden van Zx en Z2 worden in het algemeen alleen door de verlangde
versterking bepaald. Uit de laatste vergelijking blijkt, dat een parasitaire
capaciteit bij een hoge waarde van de middenfrequentie meer invloed
heeft dan bij een lage. Past men M.F. transformatoren van 475 kHz toe,
dan is het gevaar voor een te sterke, ongewenste koppeling niet denk
beeldig.
Ten slotte kan men nog de koppeling over een weerstand onderzoeken.
Vervangt men in fig. 14 de koppelcondensator Cfc door een weerstand
dan moet men in de vergelijkingen (I B 1) en (I B 2) de termen I2jü) M en
ij joj M vervangen door —I2 Bk, resp. —Rk- In de verdere vergelijkingen
komt dan j Rk/oj in de plaats van M, en men vindt een koppclingsfactor K:
Rk____

K=j~

•o y

en

K2 =

1

l2
Rk2

co02 LyL2

(I B 29)

(I B 30)

DekoppelingsfactorKishier dus imaginair, en bij gemengde koppeling kunnen
complexe waarden voor K worden verwacht. Dergelijke koppelingen worden
echter slechts zelden in de practijk gebruikt. Wel komen zij als toevallige,
storende verschijnselen zo nu en dan voor, zodat het nuttig is bij onze
beschouwingen rekening te houden met de zoeven gevonden resultaten.
§ 5. Overdracht van liet bandfilter buiten afstemming

Tot nu toe hebben wij uitsluitend de eigenschappen van het afgestemde
bandfilter onderzocht. Maakt men een grafiek van de overdracht of ver
sterking als functie van andere frequenties dan de resonantiefrequentie,
dan verkrijgt men krommen die men ook resonantickrommen kan noemen,
en die sterk door de verhouding K/<5 worden beïnvloed (fig. 16). In B § 2,
pag. 25, werd de betrekking tussen de versterking en K/ö besproken.
Dit gold echter alleen voor de resonantiefrequentie co0 van het bandfilter.
Uit fig. 13 blijkt, dat de versterking in het resonantiepunt bij overschrijding
van de critische waarde K/ö = 1 langzamerhand afneemt. Er ontstaat
dan in het midden van de resonantiekrommen een instulping. Let men daar
bij echter tegelijkertijd op de frequenties buiten resonantie, dan blijkt dat
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daarbij toch nog versterkingen worden gevonden, die gelijk zijn aan de
maximale versterking bij critische koppeling. De resonantiekroinme ver
toont dan nl. twee toppen, welke even hoog liggen als de top bij critische
koppeling. In fig. 16 zijn resonantiekrommen getekend bij verschillende
waarden van K/ö, zoals die uit
vgl. (I B 14) te berekenen zijn.
Men ziet uit deze figuur, dat de
resonantiekrommen voor toe
\K/ö^2
K/è->
nemende waarden van K/ö
K/<)=M
\\S/ö=1>4
de bekende vorm hebben, met
een maximum bij a>0 als de
verhouding K/ö kleiner blijft
—*-a>
a>0
*3976
dan 1. Is K/ö gelijk aan 1, dan
Fig. 16. Resonantiekrommen1 van een bandfilter voor verschillende bereikt
de versterking bij
'o
waarden van K/öeen maximum, en voor waarden
van K/ö groter dan 1 neemt de versterking bij co0 weer af, zoals dit ook
uit fig. 13 blijkt. Tegelijkertijd treedt echter een ander verschijnsel op:
in de nabijheid van het maximum breidt de resonantiekromme zich
zijwaarts uit, en links en rechts van de resonantiefrequentie treedt
een maximum op, dat even hoog ligt als het maximum bij de kromme
voor K/ö = 1. Hoe vaster men de koppeling boven de critische waarde
kiest, des te breder wordt de resonantiekromme en des te dieper wordt
ook de instulping in het midden. Practisch rekent men er echter mee, dat
de versterking bij een overcritische koppeling tussen de beide maxima
constant is en gelijk aan de maximale versterking.
Door de algemene vergelijking (I B 14) van het bandfilter te dineren
tieren en gelijk aan 0 te stellen, kan men bewijzen dat de optredende
maximale versterking voor K/ö = 1 in de extreme punten van de resonan-

1

tiekromme, bij K/ö y> 1, niet wordt overschreden. Bij een bepaalde waarde
van K/ö, b.v. 2, vindt men dan de frequenties waarbij de versterking
maximaal is. Voor deze frequenties berekent men weer de versterking met
behulp van (I B 14) en vindt dan dezelfde waarde als voor het maximum
dat voor K/ö = 1 bij de frequentie co0 optreedt.

§ 6. De resonantiekrommen van geheel symmetrische bandfilters

In de vorige paragrafen werd afgeleid, dat voor de verschillende koppelingsmethoden van bandfilters dezelfde vergelijkingen toegepast kunnen worden,
als men K op de bij ieder bandfilter behorende wijze definieert.
Wij geven nu een samenvatting van de vergelijkingen ter berekening van K
bij de verschillende koppelingsmethoden:
1
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inductieve koppeling:

K2 =

capacitieve stroornkoppeling:

K2 =

co2

w02 LiL2
QC2

co2
co02
capacitieve spanningskoppeling: K2 = —-

weerstand-stroornkoppeling:

M2

K2

. .

(I B 25)

a2
Ck2

—1

CtC2
Rk2

co02

LlL2

(I B 9)

(I B 27)

(I B 30)

De algemene bandfiltervergelijking bij gelijk afgestemde kringen is voor
alle vier gevallen:

| K y LjL,
(I B 14)

(/H/A) (/HzA) - k*

Terwijl in § 5 reeds het verloop van de versterking met de frequentie en
bij verschillende koppelingen werd beschouwd, is het voor de beoordeling
van de selectiviteit weer van belang de verhouding tussen de versterking
in resonantie en die daarbuiten te meten. In wezen komt dit dus hierop
neer, dat men afzict van de versterking zelf en in lig. 16 alleen let op de
verhouding
Men verkrijgt dan dus resonantiekrommen, geheel
in den geest van lig. 2 voor de enkelvoudige kring. Deze verhouding, die
wij weer a noemen, kan men weer het best als functie van /5’/<5 berekenen.
In het eenvoudigste geval zijn van beide kringen zowel de eigenfrequenties
aq en co2 gelijk, dus w0, en beide verlieshoekcn gelijk, dus <5X = <52 = <5.
Dergelijke filters kan men volkomen symmetrisch noemen.
Hiervoor werd reeds in B § 1 de verzwakking a berekend in de vorm:
-|/[ó2 4- (ft + K)2] [ó2 +
a

I

(d2 + K2)2

. .

(I B 13)

waarbij de verhouding coloj’0{ = 1 gesteld werd. Dit kan men uitwerken tot:

y (K2 4- ó2)2 — 2ft2 (K2—<52) + ft4

a

(I B 31)

K2 4- ö2

en ten slotte omzetten in:

a

(K2/ö2 + l)2 - 2ft2/<52 (K2/<52 -1)4- ft4/d4
K2/ö2 4- 1 ”

(I B 32)

Hierin is a een functie van de grootheid ft/d, dus niet van de verstemming
Aa> noch van fi alleen. In fig. 17 is deze vergelijking grafisch voorgesteld met
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de verhouding K/ö als parameter. In deze vereenvoudigde vorm is de
figuur voor alle symmetrische bandfilters geldig. Dit voordeel weegt wel
°p tegen het nadeel, dat men een verstomming Zlf eerst moet reduceren

tot

de maatstaf

noo8rz
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V
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1

(zie fig. 20). Aan de krommen neemt
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Fig. 17. Resonantickrommcn van ccn enkele kring en van verschillende combinaties van kringen met K/ö ah
parameter, terwijl de verstomming in de relatieve grootheid fl/ö is uitgedrukt.

men waar, dat zij bij resonantie, zolang K/ö kleiner dan 1 is, slechts
een enkel minimum hebben. De resonantiekrommc (hg. 16) bezit dan dus
slechts één top. Wordt K/ö groter dan 1, d.w.z. wordt de koppeling overcritisch, dan ontstaan de reeds genoemde toppen ter weerszijden van de
resonantieafstcmming.

h
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Wij gaan nu de practische toepassing van fig. 17 bestuderen, nl. het be
palen van de selectiviteit van de M.F. transformator, welke wij reeds
meermalen als voorbeeld gebruikten. Het is de bedoeling te bepalen
hoe sterk een storend signaal, dat 10 kHz afwijkt van de frequentie, waar
op de transformator is afgestemd, onderdrukt wordt.
Hierbij wordt verder verondersteld, dat de transformator tussen de
mengbuis en de middenfrequentbuis is geschakeld, dat Zv = Z2 — 480 kQ
(zie pag. 27) en dat de transformator critisch gekoppeld is.
Wc beginnen met de grootte van
te bepalen :

co
(Op0
co
135
125
8 =-------------=--------------- = 0,15.
1
co0
co
125
135
CO

In dit geval is
dat:

= ö2 = ö. Wij vinden dan met behulp van vgl. (I B 19),

1012
ó = —————— = 0,027.
785 000 X 480 000 X 95

De verhouding fj/d wordt dus:
0,15
—----- = 5,6.
0,027
Uit de kromme voor critische koppeling K/ó
1 vindt men nu a — 15.
Indien het storende signaal en het gewenste signaal oorspronkelijk
van gelijke sterkte waren, is het storende signaal aan het rooster van de
M.F. buis thans reeds 15 X zo zwak als het gewenste signaal. Voor de
tweede M.F. transformator blijft <5r — 0,027, maar door de diodedemping
is (zie blz. 27)
^2 =

1012
= 0,07.
785 000 x 190 000 x 95

Wij zullen nu de krommen voor het symmetrische bandlilter gebruiken
en daarbij als gemiddelde demping <5 — fójd., invoeren. In de volgende
paragraaf zal nog op deze benadering worden teruggekomen.
Dus:
]/<51(52 = ƒ 0,027 x 0,07 = 0,043,
ö

en hieruit volgt, dat fi/ö = 3,5.
Bij critische koppeling vindt men dus a = 6. Aan de diode is het storende
signaal dan t.o.v. het gewenste signaal 15 X 6 = 90 maal zo zwak.
De invloed van de koppeling is hieruit voldoende duidelijk. Oordeelt men de
verzwakking nog onvoldoende, dan zou men ertoe kunnen overgaan
beide transformatoren losser te koppelen, zodat b.v. K/Ó = 0,7 wordt.
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Uit fig. 13 blijkt, dat de versterking dan nauwelijks geringer wordt. Voor
a vindt men nu echter waarden van 20, resp. 8,2. De totale verzwakking
wordt dus 164-voudig, wat een aanzienlijke verbetering betekent tegen
over een 90-voudige verzwakking. Daarbij mag men echter niet vergeten,
dat ook de modulatiezijbanden van het gewenste signaal, welke b.v.
5 kHz van de resonantiefrequentie afwijken, verzwakt worden, en dat de
weergave van de hoge tonen dientengevolge minder goed is. Wenst
men een onberispelijke weergave van de hoge tonen, dan kan men met
behulp van de krommen in de figuur bepalen, hoeveel maal men eventueel
de factor K/ö door het kiezen van een vastere koppeling kan vergroten. De
genoemde zijband komt met waarden van ft/ó van ongeveer 3,0, resp. 1,9
overeen. Bij de tweede transformator kan men het resultaat van de
vastere koppeling nu het duidelijkst waarnemen. Terwijl de zijband van
5 kHz (fi/ö = 1,9) bij critische koppeling nog tweemaal onderdrukt wordt,
is een waarde van Kjö = 1,5 juist voldoende voor een practisch feilloze
weergave (de verzwakking is nu slechts 1,1 X ). De verzwakking van het
storende signaal met een frequentieafwijking van 10 kHz is daarbij ver
minderd van 6 tot 4. Uit fig. 13 blijkt wederom, dat de overdracht prac
tisch constant is gebleven. Bovendien volgt uit fig. 17, dat het zelfs mogelijk
is bepaalde zijbanden bijzonder te versterken door de koppeling nog vaster
te maken. Zo zou men eventueel het verlies van hoge tonen in het L.F.
gedeelte kunnen compenseren.

§ 7. De toepassing van bandfilterkromnien voor in cascade geschakelde kringen

Reeds in § 1 van het gedeelte B werd erop gewezen, dat de resonantiekromme van een bandfilter met gelijke kringen aan dezelfde formule be
antwoordt als de kromme voor twee verstemde kringen in cascadeschakeling. Men vergelijke (I B 13) en (I A 39). De krommen van lig. 17 kunnen
dus eveneens worden toegepast voor twee in cascade geschakelde kringen,
Daarbij substitueert men in plaats van K2 de verstemmingscorrectie
d.w.z. K/ö wordt flv/ö. Met behulp van vgl. (I A 37) kan men deze betrekking uitwerken tot:

K-

fty

Ö

Ö

(^2.
MqÖ

L
r

(co2—coj = (cu2,-coJRC

....

(IB33)

Thans wordt ook duidelijk welke betekenis de bandfilterkromme K/ö — 0
heeft. Het bandfilter met K = 0, dus zonder koppeling, geeft geen
overdracht en is dus zinloos. K = 0 is echter gelijkwaardig met
= 0,
d.w.z. de kromme K/ó = 0 is de kromme van twee gelijk afgestemde
kringen die in cascade zijn geschakeld.
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§ 8. Het bandfiltcr met ongelijke dempingen

Bij het afleiden van formule (I B 32) werd d, = d2 = d gesteld, om een
eenvoudigere vorm voor de resonantiekromme te verkrijgen. Deze verge
lijking en de krommen van fig. 17 zijn dus alleen dan exact, indien de
dempingen van beide kringen gelijk zijn. Dikwijls ontmoet men wel is waar
gelijk afgestemde kringen, maar met verschillende dempingen. Door dan
toch de krommen van fig. 17 toe te passen, zoals bij het tweede bandfilter
in § 6 geschiedde, begaat men dus eigenlijk een fout. Wij zullen nu eerst
nagaan of deze fout toelaatbaar is, en daarna een exactere berekening voor
het filter met ongelijke demping geven.
Het juiste uitgangspunt is vgl. (I B 14). Hieruit vindt men:
OJ2

a

co02
of, door

O)2/^'o2

(P-M (P-M - K*
^A 4-

= 1 te stellen:

a

d,d2 + K2

Door nu te schrijven d1d2 = d2, en overal door d2 te delen, vindt men:

]/ (/S2/<52 - K2/Ö2 - l)2 + f)2 A + <M2
ó4

a

. .

1 + K2/ö2

(I B 34)

Beschouwen wij nu in de plaats van het gegeven filter een fictief filter
met gelijke dempingen d = Vd^d^, dan zou men ook tot vgl. (I B 34)
komen, behalve dat men dan in de teller van de breuk zou schrijven:

. , Aoi wel: 4 —
1 ,, in

£2(2d) 2
~ór~

d2

+ <«2

2

p a
plaats
van ------ —--------d4

Deze teller, de wortel uit de som van twee kwadraten, kan men opvatten
als de hypothenusa van een rechthoekige driehoek (zie fig. 18), en men kan
dan gemakkelijk de invloed van de fout die men in de tweede term
maakt, overzien.
De factor 4 moet eigenlijk zijn:

A + ö2)2
ö2

d»
<5. +
A + W = -T
<52
^A

d<>

+ 2.
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K2
/^

Voor
= ö2 — ö is deze uitdrukking
gelijk aan 4. Maar voor een extreem
geval, b.v. dj = 5d2, verkrijgt zij de
waarde 5 + 1/5 -f- 2 = 7,2. Dit be
tekent, dat de loodrechte vector in
hg. 18 gelijk moet zijn aan P/ö ƒ7,2

■439GO

Fig. 18. Vcctoriëlc voorstelling van de invloed
van de fout op de absolute waarde van de teller
van vergelijking (I B 32), indien wordt aange
nomen <5, = <5, = <5.

en niet aan p/ö |'4, dus 2,65 p/ö
in plaats van 2 p/ó. De invloed van
deze fout hangt sterk af van de grootte van de horizontale vector, en deze
weer van K/ö en p/ö.
De volgende tabel geeft de fout aan voor enige gevallen, indien dx = 5d2:

TABEL

Benaderde waarde
van de teller

Werkelijke waarde
van de teller

K/ö

P,ö

0

1

ro +

22 =

2

y 0 +

2,652 =

2,65

25%

0

2

V 32 + 42 =

5

y~32 +

5,32 =

6

16%

0

5

ƒ242 + 102 = 26

]z242 + 132

1

1

y i2 +

2,2

y 12 + 2,652=

2,8

21%

2

y 22 +

4,5

y 22 +

5,7

21%

1

5

ƒ232 + 102 = 25

y232 + 132

2

1

1' 42 +

22 =

4,5

y 42+ 2,652= 4,8

2

2

y i2 + 42 =

4,1

y 12+

2

5

ƒ202 + 102 = 22

1

22 =

42 =

= 27,5

5,32 =

= 26,25

5,32 =

y202 + 132

5,4

= 24

Fout

5,5%

5%

6%
24%
7,5%

Uit deze tabel blijkt dat de fout des te geringer is naarmate de geredu
ceerde verstemming p groter wordt. Is p/ö groter dan 5, dan zijn de fouten
tamelijk klein. Uit lig. 17 concludeert men, dat de verzwakking a eerst
bij dergelijke waarden enige betekenis krijgt.
Bij het practische voorbeeld op blz. 37 werd voor de tweede transfor
mator de verzwakking berekend voor p/ö = 3,5. Dit is wel is waar minder
dan 5, maar daarentegen was in het voorbeeld ö2/ö} ook slechts gelijk aan
2,6. Men kan dus voor dit practische geval inderdaad verwachten dat de
fout niet zeer groot is.
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§ 8. Het bandfilter met ongelijke dempingen

De grootste fout welke men maken kan, treedt natuurlijk op als de
horizontale vector in lig. 18 zeer klein of nul is. Dan wordt de totale fout
gelijk aan de fout van de verticale vector. Beschouwen wij wederom het
practische voorbeeld
= 2,6, dus ö1/ö2 + <52/<$i + 2 — 5,0 in plaats
van de gebruikte factor 4. De grootste fout in dit geval bedraagt dus:
1,0/5,0 = 20%., als
K2
_ + I _ Flö* = 0.
Exact en toch op tamelijk eenvoudige wijze kan men de resonantiekrommen
voor öi
ó2 op de volgende wijze berekenen.
gemiddelde demping:
In afwijking van het voorgaande noemt men thans de g<

ó =

<$i H- ^2
2
’

of ook:
= d -p £ en ó2 = <5 —

(I B 35)

e

Substitueert men deze uitdrukking in de exacte vgl. (I B 14), dan levert
dit op:

[fi-j (ó + e)] [ji-j (ó-e)] - J<2
a

(—f [(<5 + £) (d-s) + IC]
\ CO/

a

(-)2 (fi-jö)2+e2-K2
<52 — £2 + K2
\w0/

(I B 36)

Beschouwt men deze vergelijking naast vgl. (I B 12), dan blijkt dat de
resonantiekromme nauwkeurig gelijk is aan die van een bandfilter met
onderling gelijke dempingen <5 en met een koppeling:
(I B 37)

K2 = K2 — e2

indien:
E=

— Ö = Ö —, Ó2 .

.

. .

(I B 38)

Dit resultaat kan men nu toepassen op het tweede voorbeeld van blz. 37.
Men berekent nu de gemiddelde demping van het tweede bandfilter uit:

ö =

0,027 + 0,07
2

’

= 0,048

en
e

= 0,048 - 0,027 = 0,021.
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In het betreffende voorbeeld was K/ö = 1 en <5 = 0,043, dus K = 0,043.
Wijzigt men niets aan de stand van de spoelen, dan moet men ook verder
met deze waarde rekenen. Men vindt dus:
K'2 = 0,0432 — 0,0212

of
K' = 0,037.

De koppelingsverhouding vani het vervangingsbandfilter wordt nu:

K'

(0,037

0,048

= ongeveer 0,8.

In werkelijkheid moet men dus rekenen met de resonantiekromme van
een niet geheel critisch gekoppeld filter.
Bij 10 kHz is de verstemmingsverhouding nu niet meer gelijk aan fl/ö =
3,5, doch, ten gevolge van de nieuwe waarde van d, aan:

0,043
= 3,1.
0/Ö = 3,5 X
z
0,048

De waarde van a moet nu uit fig. 17 geschat worden, daar de kromme voor
Kjö — 0,8 ontbreekt. Uit de kromme K/Ö = 0,7 vindt men voor a een
waarde van ongeveer 6,5 bij /ö = 3,1. Vergelijkt men alle getallen in dit
voorbeeld, dan is het duidelijk dat de resultaten van de exacte berekening
niet noemenswaard afwijken van de op blz. 37 gevonden waarden. Bij kleine
waarden van /3/ó, waarbij tamelijk grote fouten te verwachten zijn, ver
dient de exacte berekening in ieder opzicht de voorkeur, ook al is deze
iets meer gecompliceerd.
Onder bepaalde omstandigheden kan K'2 = K2 — e2 negatief worden. Men
verkrijgt dan resonantiekrommen die in fig. 17 links van de kromme voor
K/ö = 0 liggen en daardoor ongunstiger zijn dan de kromme voor twee in
cascade geschakelde kringen. Daar K'2 negatief is, is K' imaginair; daarom is
bij deze laatste krommen de parameter K'/ö aangegeven met 0,7/ enz.
§ 9. Bandfilter met paralleldemping
Bij het afleiden van de verschillende bandfilterformules werd steeds aange
nomen dat de kringen alleen een serieweerstand hadden. De dempingen
werden daarbij gekarakteriseerd door

<5x =

ri
COl-bj

s

r2

resp. d
ó2 =----—.
CO2I-/2

Meestal worden de kringen echter ook door parallelweerstanden gedempt,
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en volgens de redenering in A § 1 kan men verwachten, dat in dit geval
geldt [zie ook vgl. (I B 19)]:

1
1
<5i = ------------- en Öo= -------Rr cü! Q
R2 o).*2 f'2

(IA 7)

Voor alle zekerheid zalI men de juistheid van deze afleiding moeten onder
zoeken. Verenigt men de kringcapaciteit en de parallelweerstand tot een
enkel schakelelement, dan moet het tweede lid in vgl. (I B 1), resp. het
eerste lid in vgl. (I B 2) iets gewijzigd worden. In plaats van I/ja>C komt
nu de impedantie van de parallelschakeling RHC. Volgens A § 4 is deze
impedantie gelijk aan die van C, vermeerderd met een serieweerstand:
zlr =

R
1 + R2 a>'• 2 C2

1
R (u2 C2

In vgl. (I B 1) komt dus nog een extra term——-

A__
co 2 c2

. .

(IA 30)

of, in vgl. (IB2)

J2
C2 2
i?2 ft)2 C
Plaatst men deze termen in de vergelijkingen, dan blijkt dat de serieweerstanden van de kringen zijn toegenomen met een bedrag:
dfi

i

=

= z^i\2___ 2

1?! ft)2 C2

Jr2 =

=ö

\ ft) / R
RLY co2 C2

I_____ =
-/^2\
&2
^2

. .

(I B 39)

1

\ ft) / R2 a>22 C22

ft)2 C22

Voor de demping <5 vindt men een toeneming:

=
en:

^ri

/ft)A2

—=H2

1

\ co / Rr aj1 Lr ft)i2 Cl2

J<52

1

\ft)7 7?i co1 Cx

(I B 40)

= (-)- 1
\ft)/ R 2

^2 ^'2

De nieuwe waarden van
en <52, zoals afgeleid in het begin van deze
paragraaf, zijn dus juist, voor zover de frequentie niet sterk afwijkt van
ft)j, resp. ft)2, d.w.z. indien men de frequentieband in een klein gebied
ter weerszijden van de resonantiefrequentie beschouwt. Dit is practisch
steeds het geval.
Het tweede lid van vgl. (I B 1) bevat niet alleen
doch ook de stroom IaOok deze componente moet natuurlijk met de iets gewijzigde impedantie
vermenigvuldigd worden. Het is echter eenvoudiger dit zo op te vatten,
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dat de impedantie gelijk is gebleven, maar dat de Ia iets gewijzigd is. Daar
deze verandering naar verhouding zeer gering is, zijn de gevolgen voor het
eindresultaat niet van grote betekenis.

§ 10. Bandfilter met ongelijk afgestemde kringen
Om de berekening niet te gecompliceerd te maken, beperken wij ons tot
het geval, dat de dempingen van beide kringen aan elkaar gelijk zijn, dus
ój = ö2 = ó.
Als basis voor de berekening gaan wij uit van vgl. (I B 10), waarin
echter eerst de waarden voor
en
uit vgl- (I A 37) gesubstitueerd
moeten worden. Uit vgl. (I B 10) volgt nu:
V.2 = -jla

w03

K

co2 (?+ p„-jö) (ff -

-jö) -

of:
K / LyL2

= -jla

(I B 41)

co2 (P-jöy-(K^+

Dit is dezelfde vergelijking als (I B 11) voor filters met twee gelijk afge
stemde kringen, met dit verschil, dat het lid K2 in de noemer vergroot is
tot K2 4“ /V- Men kan nu dus schrijven:

(I B 42)

K'2 = K2 + pv2

De verzwakking berekent men weer ten opzichte van V^res (w = w0),
dus:
,------Wq K ) Ij^L2
. . (I B 43)
ö2 + K2 + ^2’
en hieruit vindt men:
a =

/cox2 (p-jöy-K^

Uo/

ó2 + K'2

. .

(I B 44)

Dit is weer de vergelijking van de krommen van lig. 17. Men kan dus voor
filters met kringen die ten opzichte van elkaar verstemd zijn, eveneens de
algemene krommen van fig. 17 gebruiken, indien men eerst de schijnbaar
toegenomen koppeling K' berekent volgens vgl. (I B 42). Om de versterking,
d.w.z. TZ2res? te berekenen, moet men zowel de waarde van K als die
van K' kennen. Uit vgl. (I B 43) blijkt duidelijk, dat het optreden van de

verstemming fiv de versterking vermindert.
Verstemde bandfilters worden slechts zelden toegepast. In E § 2 (Bandfilters
met regelbare bandbreedte) vindt men een voorbeeld dat daarop be
trekking heeft.

§ 11. Bandfiltcrs met complexe koppeling
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§11. Bandfilters niet complexe koppeling

In § 4 van dit gedeelte vindt men bij weerstandskoppeling een negatieve
waarde van K2 [vgl. (I B 30)]. Hoewel deze wijze van koppelen in de
practijk nauwelijks toegepast wordt, moet zij toch in het kort beschouwd
worden, daar zij nu en dan als een storend effect kan optreden.
Voor een zuivere weerstandskoppeling, dus bij een negatieve waarde van
K2 en bij gelijke kringen, vindt men uit (I B 14) :

/ w_\2 (ft-jd)2 + K2
(i

LJ

(I B 45)

ö2 — K2

Hierin moet voor K de absolute waarde worden ingevuld. De teller van
de laatste breuk kan men splitsen in:

(P~jö)2 + K2 = [p-j (<5 + /<)] [P-j (ó-K)]

. .

(I B 46)

Men herkent nu duidelijk de verzwakking van twee in cascade geschakelde
kringen met dempingen ö -j- K en <5 — K.
Afgezien van de verhouding co/co0, is de resonantiekromme nog steeds sym
metrisch. Dit wordt duidelijk als men de absolute waarde van a voor
stelt op de volgende wijze:

“ - (-)’
\w0/

ö2 + K2)2 + 4 p2ö2

. .

(IB47)

ö2 — K2

Hierin komt p alleen kwadratisch voor.
Als de weerstandskoppeling een nevenverschijnsel is bij een normale
capaciticve of inductieve koppeling, verkrijgt K2 een complexe waarde,
b.v. I 4- jm. Voor vgl. (I B 45) wordt nu geschreven:

(^)2 + Z+>
ó2 — (Z + jm)
Beschouwen wij ter wille van de eenvoud alleen het gedeelte dat met p
verandert, dus de teller, dan wordt de absolute waarde:

]/(^2 __ (52 + Z)2 + (2^(5 4-

77t)2.

Daar onder het wortclteeken de term 4-pöm voorkomt, is de teller, en dus
ook a, niet symmetrisch ten opzichte van p. Wij komen dus tot het merk
waardige resultaat, dat twee in ieder opzicht gelijke kringen bij een gedeel
telijke weerstandskoppeling een asymmetrische resonantiekromme op
leveren.
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§ 12. Verwaarlozingen en correcties
In de voorafgaande berekeningen werd noodzakelijkerwijze vaak gebruik
gemaakt van verwaarlozingen en vereenvoudigingen, om eenvoudigere
formules te verkrijgen. Thans gaan wij deze verwaarlozingen aan een
nader onderzoek onderwerpen, om te kunnen beoordelen of het in bepaalde
gevallen noodzakelijk is een correctie aan te brengen.
a) De verstemming ft
Reeds uit vgl. (I A 11) blijkt, dat men voor ft bij benadering de dubbele
relatieve verstemming kan invoeren. Bij bandfilters die in resonantie
verkeren, valt deze verwaarlozing weg. Zij kan echter van belang zijn
bij het berekenen van de selectiviteit. Daartoe geven wij hier een overzicht
in tabelvorm, waaruit de fout welke men bij toepassing van de genoemde
benadering begaat blijkt.
CD

2

(Oo

1,01
1,05
1,10
1,25
1,50
2,0

co0

0,02
0,10
0,20
0,50
1,00
2,00

P
0,02
0,10
0,19
0,45

0,83
1,50

In fig. 19 zijn de beide functies uit de tabel grafisch voorgesteld. De
laatste twee regels van de tabel zullen wel zelden practische waarde hebben.
De vierde regel van boven geldt voor een op 125 kHz afgestemd bandfilter
bij een verstemming van 31 kHz, dus bij een verstemming van 3 ,,kanalen”,
een geval dat nog wel practische waarde heeft. Hier begint men reeds
merkbare fouten te maken, zodat het, indien men grote nauwkeurig
heid wenst, nu de voorkeur verdient om ft zuiver volgens de definitie
te berekenen.

b) De verschillende koppelfactoren K
De koppelfactor trad in de voorgaande beschouwingen steeds op (behalve
bij weerstandskoppeling) in combinatie met een factor co/co0 of co0/cü. Dit
geeft moeilijkheden bij de toepassing van de krommen van fig. 17. Stelt
men een onderzoek in naar de selectiviteit bij verschillende frequenties,
dan zal men ook verschillende krommen (verschillende factoren K/ö)

-

j

47

§12. Verwaarlozingen en correcties

moeten toepassen. Nu is in voorgaande tabel tegelijkertijd aangegeven
hoe groot bij een gegeven ft de factor o)Iü)q is (zie eveneens fig. 19);
van te voren kan dus gecontroleerd worden, of men bij verwaarlozing
van deze factoren een grote fout
%
200
maakt. Bovendien blijkt uit dc
| | |
krommen van fig. 17 direct, dat
00
een fout van X/<5 een bijna even
160
grote fout in de gemiddelde ver
zwakking ten gevolge heeft.
140

I

>_L._
■

c) Fouten in de krommen van Jig. 17

120

EK

In vgl. (I B 14), waarvan men
100
gebruik maakt ter bepaling van
80
dc krommen van fig. 17, werd dc
factor (jöIojq = 1 gesteld. Zoals
-LL_ M_ L_L_
60
reeds werd opgemerkt, kan men
___
40
deze fout naderhand nog compen
seren door de waarden van (o/co0
uit de tabel op blz.46 in te voeren
oV2.0 ' Z2
1,2
1,4
1,6
2,6 a>/<v0
1,8
2,4
(zie ook fig. 19). Wij merken echter
to
43979
op,dat deze fout bij inductieve kop
Fig. 19. Dc dubbele procentuele verstemming 2 d<o/a>0
en dc juiste waarde van /? als functie van co/a>0.
peling de onder b) vermelde fout
enigszins opheft. In dit geval kan
men dus met voordeel gebruik maken van dc tegengestelde reacties, welke
als gevolg van deze beide vereenvoudigingen optreden. Neemt men aan, dat
co/w0 = 1,25, dan wordt K ten gevolge van de verwaarlozing te klein
gekozen. Men zal dan voor de verzwakking een waarde vinden die 25%
te groot is. Door verwaarlozing van de factor (co0/co)2 in vgl. (I B 14)
ontstaat echter een tekort van 55%. Door de eerste fout compenseert men
dus de tweede ongeveer voor de helft. Dit geldt natuurlijk niet voor capacitieve koppeling, waarbij <n0/co de verwaarloosde factor is. Hierbij wordt
de fout, door twee maal een verwaarlozing in te voeren, zelfs (<Z)0/o>)3.

FIT—H+H
ttn
wH • I
h
H

d) Invloed van de koppelfactor op de instelling van het bandjilter
Bij de meeste berekeningen werd aangenomen dat de beide kringen
en L2C2 op dezelfde frequentie co0 afgestemd waren. Dit moet in de
practijk inderdaad zo zijn, echter wordt bij het instellen gemakkelijk
een fout gemaakt. Is nl. een bandfilter overcritisch gekoppeld, dan vindt
men de maximale versterking niet bij de afstemming co0, maar ter weerszijden hiervan (zie fig. 16). In dit geval mag men dus niet zonder meer
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trachten het filter op maximale versterking in te stellen; dan zou men nl.
een instelling vinden, waarbij een van de toppen van de resonantiekroinme
op de gewenste frequentie ligt. Men kan niettemin op het juiste punt
instellen door tijdelijk een van de beide kringen door middel van een weer
stand te dempen, opdat K/ö kleiner wordt dan 1.
§ 13.

Opmerkingen over de
resonantiekrommen

abscisscnschaal

verschillende

der

De verschillende in fig. 17 getekende resonantiekrommen hebben een
dimensieloze grootheid fijö tot as. Dit levert het voordeel op, dat de
krommen algemeen toegepast kunnen worden, dus niet alleen geldig zijn
voor kringen met een bepaalde kwaliteit. De abscis kan nu echter niet
onmiddellijk in kHz worden afgelezen. Stelt men echter de kwaliteit van
de beschouwde kring voor door de verhouding r/L tussen de vcrlicsweerstand en de zelfinductie, dan bestaat er een zeer eenvoudige betrekking
tussen de verstemming in kHz en de abscis van de resonantiekromme.
Bij kleine verstemmingen kan men voor (i schrijven:

2 Ao)

P = ------

(IA 11)

"o

Daar ö = r/a^L is, kan fl/ö worden vervangen door:
2 Aa>

2 x 2tl Af

12,5 Af

Tïl

r/L

r!L

.

.

(I B 49)

kHz

I

In deze formule wordt Af 100
gemeten in Hz en r/L in
50
Q/H. In fig. 20 ziet men Af
f 20
Af in kHz als functie van
Plö bij verschillende waarden
10
van r/L. Deze grafische voor
5
stelling kan bij de practische
toepassing van de verschil
2
lende resonantiekrommen een
1
zeer
geschikt
hulpmiddel
05\
vormen.

0,05

0,1

0,2

Ofi

1

2

5

10

----

20

50

Fig. 20. Dc verstomming \f in kHz als functie van de relatieve
grootheid
met r/L als parameter.

I

49

I nleiding

C. Schakelingen ter vermindering van de
paralleldeniping
Inleiding

Een eenvoudig getallenvoorbecld toont aan, dat de invloed van een
parallelweerstand op de kringkwalitcit vaak zeer ingrijpend is. Heeft incn
een middenfrequentkring met r/L van b.v. 20 000 en een afstemcapaciteit C
van 100 pF, dan is, volgens vgl. (I A 22), voor een parallelweerstand
R = 250 kQ (b.v. een diodeschakeling, zie hoofdstuk V, § 8):

r
1
1
= 40 000,
Zl - =
ÏÏC
“
250.000
X
100 X 10“12
L
en de totale r/L wordt dus tot het drievoudige verhoogd. Daar zowel de
versterking als de selectiviteit omgekeerd everaredig zijn met r/L, ligt het
voor de hand een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de
invloed van een parallelweerstand zoveel mo•gelijk te verminderen.

§ 1. Vergroting van C en verkleining van L
Volgens (I A 22) wordt Ar/L des te kleiner naarmate men C groter kiest.
Of echter r/L 4- Ar/L ook kleiner wordt, is niet zonder meer duidelijk, daar,
om dezelfde afstemming te behouden, L in dezelfde mate verminderd moet
worden als C wordt vergroot. Wij onderscheiden 2 gevallen:

a. De vermindering van de zelfinductie heeft plaats door het verminderen
van het aantal windingen bij onveranderde draaddoorsnede.

b. De vermindering van de zelfinductie heeft plaats door vermindering
van het aantal windingen bij een constant blijvende spoelinhoud.
Ad a.

Vermindering van het aantal windingen bij constante draaddoorsnede

Vermindert men het aantal windingen n-maal, dan vermindert de zelf
inductie met een factor n2. Dientengevolge moet de capaciteit van de
condensator zi2-voudig worden vergroot, om dezelfde afstemming te be
houden. Daar het aantal windingen afneemt, wordt ook de weerstand van
de spoel kleiner, en wel /i-voudig. De verhouding r/L wordt dus n2/n maal
zo groot. Duiden wij de totale r/L na de /t-voudige vermindering van het
aantal windingen aan met rn/Ln^ dan is:
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rn

n+
L

L~n

Rn2 C

,

of ook:

L
l^RCr

rn/Ln

~7ÏT

(ICl)

Deze uitdrukking wordt minimaal als:
3

71

2L
lïCr

(IC 2)

Deze formule geeft dus aan hoeveel maal men het aantal windingen moet
verminderen om de kleinste factor rn/Ln, dus de grootste selectiviteit,
te verkrijgen. Is het resultaat van de berekening dat n groter is dan 1,
dan wil dat zeggen dat men, om de kleinste waarde van rn/Ln te verkrijgen,
het aantal windingen moet vergroten, dus de afstemcapaciteit verkleinen.
Vgl. (I C 2) kan ook in de volgende vorm worden geschreven:

1
~n?C

1
— L
n2

T
n

= Va R

(IC 3)

r

Het linker lid van deze ver;gelijking is nu de impedantie van de kring
zonder parallelweerstand voor de afstemfrequentie. Wij hebben dus de
volgende stelling gevonden:

Verandert rnen de afstemcapaciteit en de zelfinductie van een kring, die door
een parallelweerstand R gedempt wordt, terwijl de doorsnede van de spoeldraad constant blijft, dan kan men bij onveranderde afstemfrequentie de
kleinste factor rn/Ln bereiken, indien de impedantie van de kring zonder
parallelweerstand gelijk is aan 1/2 R.
Voor de impedantie van de kring bij afstemming vindt men gemakkelijk:

Z =

1
1 ’
rC
n3 — 4~ —
L
R

(IC 4)

wat overigens ook uit bovenstaande stelling blijkt. Het zal van de waarde
van R afhangen, of deze impedantie met het oog op de versterking nog
toelaatbaar is, of dat men moet streven naar een compromis tussen ver
sterking en selectiviteit.

1

§ 2. Toepassing van een aftakking op de gedempte spoel

Ad b.
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Vermindering van het aantal windingen bij constante spoelinhoud

Brengt men een n-maal kleiner aantal windingen in dezelfde ruimte onder,
dan neemt de draaddoorsnede zt-voudig toe, dus de weerstand per winding
evenveel af. De totale weerstand neemt dus, evenals dc zelfinductie, met
een factor n2 af, zodat de verhouding r/L constant blijft. Hierbij is eenvoudigheidshalvc afgezien van de invloed van het „skinelfect”. In dit
geval geldt voor dc kring:
rn

T~n

r
= L+

1
Rn2 C ’

(IC 5)

of:
rn/Ln

1
L
= 1-1--------------n2 RCr

(IC 6)

Bij toenemende n neemt rn/Ln voortdurend af; om een zo groot mogelijke
selectiviteit te verkrijgen moet dus de zelfinductie zo klein mogelijk gekozen
worden. Als maatstaf voor de versterking berekenen wij wederom de
afstemimpedantie Z en vinden:
Z =

1
o rC
ï
n2------ F L
R

(IC 7)

Ook in dit geval neemt dus Z bij toenemende n af, hoewel niet zo snel als
in het geval a. De verbetering van de selectiviteit gaat hier dus ook ten
koste van de versterking.

§ 2. Toepassing van een aftakking op de gedempte spoel

1
Ka

4jsas
Fig. 21. Principcschcmn van ccn versterkbuis
nnodeketen,
niet ccn nfstcrnkring in dc
c
waarbij dc pnrnllcldcmping' R op een aftakking van dc «poel is aangcslotcn.
a

Een andere vaak toegepaste methode om
de dempende invloed van een parallelweerstand op een kring te verminderen
bestaat in het aftakken (zie fig. 21). Is
waaraan R parallel
het aantal windingen
...
^2 ligt, het l/n-d<le deel van het totale aantal
windingen, dan kan men de weerstand
vervangen door een weerstand n2R, parallel
aan de gehele kring, daar de spoel als
spaartransformator werkt. Het quotiënt

r/L van de gehele kring is nu:

rn

Ln

r
L+

1

n2 RC

(IC 8)
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Deze formule is gelijk aan (I C 5). Ook hier geldt derhalve dat men,
door de keuze van een grotere n, een kleinere factor r/L, dus een 1betere
selectiviteit kan verkrijgen.
De keuze van een grotere n betekent in dit geval, dat de dempende weer
stand over een kleiner gedeelte van de spoel werkzaam is. (Evenmin als
bij het onder de voorafgaande paragraaf behandelde geval, kan men nu
beweren, dat door de kleinere waarde van r/L ook de versterking toeneemt.
In fig. 21 was aangenomen, dat R een deel van dat bestanddeel vormt,
waaraan de spanning van de kring wordt toegevoerd (diodedetector,
roosterlekweerstand van de volgende buis.)
Weliswaar wordt nu de verhouding | Ï^a/Kj door het verminderen van r/L
groter, maar van deze grotere spanning is slechts het n-de deel benut,
daar aan de aftakking een zt-maal zo kleine wisselspanning ligt als aan
de top van de spoel.
De totale versterking wordt dus:

Vt

1

V1

n

1
L.
1
=_sz=s—
s
n
n
rnC

= S -

1
n

— H----- —C
L

n2RC/

1

Tc

. .

r

(IC 9)

n — -j-----L
nR

n

Wij zien dat de versterking hier niet door
de impedantie Z wordt bepaald, maar door
1/n X Z. Dit geldt eveneens voor het in
c
fig. 22 gegeven geval, waarin de weerstand,
,L
*
welke zijn dempende invloed uitoefent
op de kring, tot de voorgeschakelde buis
Fig. 22. Principeschema van een versterk- behoort
(b.v. de inwendige weerstand
buis, waarbij de anode op een aftakking van
de spoel van de afstcmknng i*> aangesloten,
van
deze
buis). (Zie ook D § 10). De in de
ter vermindering van de dempende invloed
van de inwendige weerstand van deze buis. anodekring van de buis opgenomen impe
dantie is hier niet de kringimpedantie Z, maar, ten gevolge van het naar
beneden transformeren, 1/n2 • Z.
Daar de spanning over de totale spoel omhoog getransformeerd wordt,
is deze n-maal zo groot als de wisselspanning aan de anode van de buis,
zodat de totale versterking in dit geval wordt:

Cf

= n

Va

V1

= nS-Z = S- Z = S
n2
n

1

Tc F
71 P + Tr
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§ 3. Inductieve koppeling

dus gelijk aan de in vgl. (I C 9) gevonden versterking. Het maximum van
(I C 9) ligt bij:
L
71

RCr

.

(I C 10)

Hieruit vinden wij dus dat gedeelte van het totale aantal spoelwindingen
waarover wij de aftakking moeten aanbrengen, om een zo groot mogelijkc
versterking te verkrijgen. Blijkt uit vgl. (I C 10), dat n kleiner is dan 1,
dan betekent dit, dat men in plaats van de spoel af te takken, deze met
een bepaald aantal windingen moet verlengen. Het dempende bestanddeel
sluit men dan over de verlengde spoel aan. In de practijk zal men dit
meestal niet doen.
Wij kunnen vgl. (I C 10) ook nog anders schrijven, nl.:
L
— = n 2B,

rC

of, in woorden:

Sluiten wij een parallelimpedantie van een kring, ter vermindering van de
demping, aan op een aftakking van de spoel, dan verkrijgen wij de grootste
versterking, indien de impedantie van de kring (zonder het dempende
deel) gelijk is aan de denkbeeldig opgetransformeerde dempingsweerstand
over de totale kring.
De conclusie met betrekking tot liet toepassen van een aftakking aan een
spoel is dus, dat men door het aftakken altijd een betere selectiviteit en
soms ook een grotere versterking verkrijgt, nl. indien L/rC groter is
dan R.

§ 3. Inductieve koppeling
In plaats van gebruik te maken van een aftakking op de spoel, kan men
het dempende bestanddeel ook met behulp van een andere spoel inductief
met de afstemspoel koppelen (zie fig. 23 a en b). Is de koppeling tussen

L'

•/?

v2

*1

L

«TJ06J

Fig. 23a. Principeschema van een versterkbuis
met een afstemkring in de anodeketen, waarbij
de parallcldcmping inductief gekoppeld is tast
de afstemkring (inductieve aftakking).

Fig.
met
ter
van

23b. Principeschema van een versterkbuis
inductieve koppeling aau de afstemkring.
dempende invloed
vermindering van de
<
de inwendige weerstand van deze buis.
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de beide spoelen voldoende vast, hetgeen men o.a. bereikt door beide
spoelen gelijktijdig, dus bifilair, te wikkelen, dan gedraagt het geheel zich
ten opzichte van wisselspanningen alsof de spoel aan een aftakking op het
l/zi-de gedeelte van het totale aantal windingen aangesloten was, wanneer
7t de verhouding tussen het aantal windingen van de beide spoelen is.
Voor deze methode gelden dan ook de formules en figuren van de
voorgaande paragraaf. Men kan met voordeel gebruik maken van een
dergelijke bifilairspoel als men een gclijkspanningsscheiding wil aan
brengen tussen de kring en het voorafgaande of het volgende gedeelte.
Zoo zal in fig. 23b de kling gevrijwaard worden tegen de anodespanning
van de voorgeschakelde buis.

§ 4. Capacitieve aftakking

Schakelt men parallel aan de afstemkring twee condensatoren, Cx en C2,
in serie en het dempende bestanddeel parallel aan een van deze conden
satoren (zie fig. 24), dan kan men bewijzen dat de dempende invloed
van de weerstand R op de kring even groot is als wanneer deze
weerstand aan een aftakking op het l/zi-de gedeelte was aangesloten,
waarin:
£1 + ^2
Tl =

(I C 11)

Voorwaarde hiervoor is, dat de capacitantie van C2 klein is ten opzichte
van R.
Ook voor dit geval gelden dus dezelfde vergelijkingen als voor het
in C § 2 behandelde, onder voorwaarde dat men voor n steeds de door
vgl. (I C 11) gegeven waarde in voert. Vaak bereikt
men op deze wijze een vermindering van de demping,
4= o
wanneer men slechts één condensator, C1? gebruikt.
c=±=
Als condensator C2 fungeert dan de capaciteit van de
)L
=±c2 >R
bedrading, de ingangscapaciteit van de volgende
4J265
buis, enz. Daar deze capaciteiten in de regel tamelijk
Tig. 24. Principe van de
klein zijn (b.v. 10 pF), zal men, om een merkbare ver capacitieve koppeling van
dempingsweerstand R
mindering van de demping teweeg te brengen, ook Cx een
aan een afstemkring.
klein moeten kiezen.
§ 5. Bandfiltcrs
De hierboven besproken maatregelen kan men ook nemen in het geval
van een bandfilter. De resultaten zijn in het algemeen dezelfde. Op even
tuele afwijkingen zal hier nog gewezen worden.
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§ 5. Bandfilters

c

a. Vergroting van C en verkleining van L

Kiest men voor het bandfilter een critischc koppeling, dan wordt de selectiviteit bepaald door:

ó
dus door:

waarin de index 1 betrekking heeft op de eerste, de index 2 op de
tweede kring. Neemt men nu aan, dat een van de kringen door een weer
stand R gedempt wordt, dan gelden dezelfde vergelijkingen als voor een

enkelvoudige kring, wanneer men slechts rn/Ln door 1 rn/Ln vervangt.
Ook voor het berekenen van de versterking moet men met ] Z in plaats
van met Z rekenen, daar de versterking van een critisch gekoppeld band
filter evenredig is met ƒZLZ2. Hieruit volgt terstond dal. ook bij een band

filter, de grootste selectiviteit bij een zo klein mogelijke zelfinductic en
een zo groot mogelijke capaciteit bereikt wordt; de grootste versterking
daarentegen vereist juist het tegendeel hiervan. Nu is in dit geval de
invloed van de verandering van de zelfinductie en capaciteit op de selec
tiviteit en de versterking geringer dan bij een enkelvoudige kring. Dit was
ook te verwachten, daar op de andere kring immers geen invloed
wordt uitgeoefend.
Hierbij moet nog worden opgemerkt, dat de koppelfactor van een inductief
gekoppeld bandfilter, bij het verminderen van de zeil inductie van een der
beide kringen en onder behoud der afmetingen, niet verandert. Bij capaciticve stroomkoppeling wordt de koppeling bij ecu kleinere zelfinductie,
dus grotere afstemcondensator, vaster. Hierbij moet men dus de koppelcondensator vergroten. Bij een capacitieve spanningskoppeling daarentegen
wordt de koppeling bij verkleining van de zelfinductie losser. Verminde
ring der zelfinductie van een der spoelen vereist ook hier een vergroten
van de capaciteit van de koppelcondcnsator, om de koppeling constant
te houden.
b. Toepassing van een aftakking op de
gedempte spoel

Evenals bij een enkelvoudige kring,
zal ook bij
een bandfilter de
selectiviteit bij aftakking van een
gedempte kring groter worden, daar
het quotiënt rnfLn voor de afge
takte spoel kleiner wordt, echter

*1

i

I

c.

‘'s

:C

*394*

Fig. 25. Schematische voorstelling van dc aansluiting
van een demping aan de secundaire kring van een
inductief gekoppeld bandfilter in dc
de onodeketen
van een versterkbuis.
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met het verschil, dat dit quotiënt als f rnILn in de vergelijking voor
de selectiviteit ingevoerd moet worden. Voor de versterking geldt echter
een ander gezichtspunt. Bij een enkelvoudige kring is het mogelijk
(zie blz. 53) gelijktijdig de selectiviteit en de versterking te verbeteren,
indien aan de voorwaarde LjrC > K is voldaan. Dit is bij een bandfilter niet
mogelijk. Volgens fig. 25 is de versterking bij critische koppeling gelijk aan:

vt

= -n II —

1

v2 S y ZXZ2 ....

(I C 12)

n

Deze vergelijking geldt ook indien niet de tweede, maar de eerste kring
afgetakt is. De versterking wordt dus bepaald door 1/n ]ZZ. Nu is:
- 1ZZ =
n

1

1

1

ïï2
n2 RC.

C

= . .
rC
1
n2------ 1----L
R

(IC 13)

Hieruit blijkt, dat de versterking bij toenemen van n regelmatig afneemt,
zodat bij een bandfilter de winst aan selectiviteit bereikt wordt ten koste
van de versterking.

§ 6. Slotopmerkingen
Een verhouding n < 1 betekent in de paragrafen 2 en 3, dat de
afgestemde spoel gekoppeld is met een spoel met een groter aantal
windingen. Daar hierdoor echter de eigencapaciteit van de spoel zou
toenemen, bestaat er, zoals in § 1 het geval was, voor de verhouding 71
een onderste grens. Ook in dit geval hebben dus de resultaten voor een
zeer kleine n geen practische betekenis. Bij de in § 4 behandelde capacitieve aftakking is het zelfs niet mogelijk een verhouding n kleiner
dan 1 te verwezenlijken. Voor een bandfilter geldt eveneens de beper
king, dat het niet mogelijk is de critische koppeling bij een willekeurig
kleine n te bewaren. Ook in dit geval zal men bij een verkleining van n
een punt bereiken, waarin voor critische1 koppeling K = 1 moet zijn.
Kiest men n nog kleiner, dan zou men ondercritisch moeten koppelen.
Daar dan echter <5=1 zou zijn, dus zeer groot, heeft deze beperking
geen practische betekenis.
Om een goed overzicht te verkrijgen, zijn de verschillende resultaten in
een tabel samengevat. Hierin zijn de kringkwaliteit rn/Ln en de voor de
versterking belangrijke impedantie als functie van de aftakkingsverhouding berekend, zodat men voor ieder geval snel overziet of voor
selectiviteit en versterking ergens een gunstigste waarde te verwachten is.

§ 6. Slotopmerkingen
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TABEL

Samenvatting van de resultaten, welke men verkrijgt door vergroting
van C en verkleining van L, door aftakking of door

inductieve of

capacitieve koppeling van een afgestemde kring of bandfilter, als deze
door een parallelweerstand worden gedempt.

Selecti
viteit

Schakeling

Uitvoering

Verster
king

b£ Vergroting van C
tx
•— I
1 n> ti i
•£
' enirorl'
verkleining
van L,
1
terwijl r/L cvenrete dig mett n toeneemt.

g

Ik K

Vergroting van C
> cn verkleining van
a L, terwijl r/L gelijk
W blijft.

1
bD

■ü
tl

g
<u

3

W

Vergroting van C
en verkleining van L,
terwijl r/L evenre
dig met n toeneemt.
Vergroting van C
en verkleining van
L, terwijl r/L gelijk
blijft.

Aftakking op de
spoel

Inductieve
koppeling
Capacitieve
koppeling

Aftakking op de
spoel

S
G

I

Inductieve
koppeling
Capacitieve
koppeling

i

I

ïhj

t !
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D.

Hoogfrequentversterking

Inleiding
Onder H.F. versterking verstaat men hier het
liet versterken van de spanning
van het antennesignaal, voordat dit aan de mengbuis of aan de detector
wordt toegevoerd. Hierbij moet worden opgemerkt, dat het zeer goed
mogelijk is, dat bij de H.F. versterking met lagere frequenties gewerkt
wordt dan bij de M.F. versterking. Dit is b.v. het geval bij het versterken
van een signaal uit het langegolfgebied, waarbij een hoge middenfrequentie, b.v. 475 kHz, wordt toegepast. Een belangrijk verschil is echter,
dat de H.F. versterktrap een tamelijk uitgebreid frequentiegebied bestrijkt,
terwijl het M.F. gedeelte slechts een enkele frequentieband verwerken moet.
Voor de selectiviteit van de ontvanger en voor het verhogen van de
signaalspanning is de antennetrap van evenveel belang als de H.F. kring
in de anodeketen van een H.F. buis. Op grond hiervan worden, zoals reeds
in de inleiding van dit boek werd opgemerkt, de ingangskring en de koppe
ling daarvan aan de antenne, eveneens in dit hoofdstuk besproken.
In de eerste plaats wordt aangetoond, dat de antennekring met zijn koppe
ling steeds vervangen kan worden door een schakeling waarin men aan
de kring in gewijzigde vorm een bepaalde stroom toevoert. De spanning'
opgeleverd door de kring of het bandfilter, is nu op dezelfde wijze van de
frequentie afhankelijk als de impedantie. De ver
zwakking van het signaal buiten afstemming is
c
dus gelijk aan de in de subhoofdstukken A en B
berekende factor a, waarbij voor de beschouwde
'
\V2
kring tevens de extra demping en capaciteit van
de antenne in rekening gebracht moeten worden.
r.
Deze kwestie wordt thans voldoende bekend
-«3968
geacht.
Fig. 26. Afstcmkring met een
Het verhogen van de in de antenne geïnduceerde
daarin geïnduceerde spanning
V\ en een spanning
over
spanning tot de spanning aan het rooster van de
de afstcmspocl.
eerste buis wordt vaak met „opslingering” van
het signaal aangeduid. Dit proces is het eenvoudigst te verklaren met be
hulp van fig. 26, waarin V\ de in de afstemkring geïnduceerde spanning
voorstelt. Is de weerstand r van de spoel ten opzichte van de reactantie
coL klein, dan is de verhouding van de spanningen V2 en V1 bij de reso-

n

-
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§ 1. Koppeling van de antenne aan een kring

nantiefrequentie gegeven door:
j co L

V1

r

F,

Daar bij resonantie jwL 4“ - ---- = 0, is I — —
r . Dus V2
jcoC

r

(r -|- ja>L),

Vl
.
^2
jcoL
jcoL, is V2 = — X jcoL of —
r
V2 kan dus vele malen groter zijn dan V1. De schakeling van een antenneketen is weliswaar nooit zo eenvoudig als die welke in fig. 26 is voorge
steld: aangezien een deel van de schakeling bij de te ontvangen frequentie
als zelfinductie, en een ander deel als capaciteit werkt, zijn de omstandig
heden echter vrijwel gelijk aan die in deze figuur. Hierop zal nog dieper
worden ingegaan. Evenals bij een enkelvoudige kring, kan men natuur
lijk bij een bandfilter van opslingering spreken. Wij zullen daarom
onze verdere beschouwingen in twee delen splitsen, d.w.z. eerst behan
delen 'wij de enkelvoudige kringen en daarna de bandfilters.

en daar r

§ 1. Koppeling van de antenne aan een kring

De eenvoudigste vervangingsschakeling van de antenne is een spanningbron inet een spanning Vant (d.i. de door het te ontvangen signaal in de
antenne geïnduceerde spanning) en met een inwendige impedantie, die uit
de eigencapaciteit van de antenne, Ca, bestaat (zie fig. 27a).

1

F
4395?

Fig.
27a.
Vervangingsschema van ccn antenne.

Q-

=±=G

=T=Ca

=±=c

L\

Want

43956

Fig. 27b. Afstemkring aan
gesloten aan het rooster
van een versterkbuis.

1_ zr

43960

43959

Fig.
27c.
Vc* vangingsschcma van ccn met dc
afstemkring gekoppelde an
tenne
(parallelschakeling
met de afstemkring).

Fig.

27d.

Vervanging»schema van een mei de
gekoppelde
afstemkring
antenne
(seriescbakcling
niet de afstcmspoel en
condensator).

Deze antenne moet nu zodanig met de in fig. 27b gegeven kring ver
bonden worden, dat de afstemming van deze kring zo min mogelijk door
de antennecapaciteit wordt beïnvloed. (Anders zou de ijking van de schaal
in golflengten van de gebruikte antenne afhankelijk zijn, en bovendien
zou hierdoor bij ontvangtoestellen met verscheidene kringen de gelijk
loop van deze kringen zeer benadeeld worden.)

o
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In beginsel kan men de antenne van fig. 27a op twee verschillende manieren
met de afstemkring uit fig. 27b verbinden. In de eerste plaats kan men ze
tussen de top en de voet van de kring aansluiten, zoals in fig. 27c,
in de tweede plaats kan men de antenne met de afstemspoel en de varia
bele condensator C in serie schakelen (zie fig. 27d).
Neemt men de eis in aanmerking, dat de afstemming door dc antenne
zo min mogelijk beïnvloed mag worden, dan is het duidelijk, dat de schake
ling volgens fig. 27c slechts dan practische waarde heeft, als de antenne
ten opzichte van C een zeer kleine capaciteit bezit. Daar normaal toegepaste
antennes een capaciteit van ca.. 200 pF hebben, is het noodzakelijk om in
serie met de antenne nog een impedantie te schakelen. Indien men deze
impedantie voldoende groot kiest, kan men de invloed van Ca op de

o-

^=r=

U, i
'ij |
jo

=U-C
= =C »Vq

1

Fig. 28a. Antcnnckoppcling aan
de top van de afstemkring door
middel van een capaciteit Cf.
(capacitieve topkoppeling).

Fig. 28b. Antcnnckoppcling aan de
top van dc afstemkring door
middel van een zclfinductic
(inductieve topkoppeling).

G=4=
Ca =ê=

B

_____________________________ ■

43992

Fig. 28c. Antennekoppeling aan het
ondereinde van de afstemkring
door middel van een capaciteit
(capacitieve voctkoppcling).
’
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=!=C Vg
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4J99f
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cl

^>Lk2

T
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Fig. 28d. Antcnnckoppcling aan het
ondereinde van de afstemkring
door middel van een zclfinductie Lj.
(inductieve voctkoppeling).
8

afstemming van de kring zo klein maken als men maar wenst. Hiervoor kan men zowel een kleine capaciteit Cfc1? als een grote zelfinductie
Lfci gebruiken. Op deze wijze komt men tot de in de figuren 28a en b
geschetste practische schakelingen.
In fig. 27d zou Ca, om de afstemming van.de kring zo min mogelijk te
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§ 2. Koppeling aan de bovenzijde van de afstemkring

beïnvloeden, groot ten opzichte van C moeten zijn. Daar de capaciteit
van een normale antenne hiervoor te klein is, wordt men genoodzaakt om
parallel aan de antenne een kleine impedantie te schakelen, waarvoor men
een ten opzichte van C grote capaciteit, Cfc2, of een ten opzichte van L
kleine zelfinductie, Lfc2, ^an kiezen (fig. 28c en d).
In fig. 28 zijn dus de vier principiële antenneschakelingen getekend.
De schakelingen a en 6, waarbij de antenne door middel van een conden
sator of een spoel met de bovenzijde van de kring verbonden is, zullen wij
aanduiden met „antennekoppeling aan de bovenzijde van de kring”
of kortweg „topkoppeling ”. Bij de schakelingen c en d is de antenne ten
gevolge van de kleine waarde van de impedanties van Ck2 cn
practisch
met de onderzijde van de kring verbonden. Daarom duiden wij deze
koppelmethode aan met „antennekoppeling aan de onderzijde van de
kring” of kortweg „voetkoppeling”. Wij stellen ons thans tqt taak de
opslingering te berekenen voor de schakelingen van fig. 28.
§ 2. Koppeling aan de bovenzijde van de afstemkring

a. Capacitieve topkoppeling (zie fig. 28a)
Vervangt men de serieschakeling van Ca cn C/q door een condensator Ck^,
dan verkrijgt men het schakelschema van fig. 29a. Hierbij berekent men
de opslingering het eenvoudigst door toepassing van de meestal zeer
bruikbare stelling: een spanningsbron met spanning V en een inwendige
impedantie Z kan men vervangen door een stroombron, die een constante
stroom levert, groot I = V/Z (de kortsluitstroom), aan de parallel aan
de stroombron geschakelde impedantie Z. Beschouwen wij de antenne
dus als een spanningsbron met de spanning Vant en de inwendige impe
dantie 1/jcoC'ki-, dan kan men fig. 29a door fig. 29b vervangen. Is de in deze
vervangingsschakeling aangegeven kring op de te ontvangen frequentie

Ja^Va/rtJuClff

(%)

/ >St

ty'=4= =TC

I

J

Fig. 29a. Antennekoppeling aan
de top van de afstemkring door
middel van een capaciteit. De in
•cric staande capaciteiten Ca (antcnnccapacitcit) cn Ckr (koppclcondensator) zijn hierin door een
capaciteit
’ vervangen.

vg

*sna

Fig. 29b. Vcrvangingsschcma
van Cg. 29a.
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afgestemd, dan bedraagt de impedantie
L
0

r (C 4- C'kl)

°

•

(10 2)

. .

(I D 3)

De rooi•sterwisselspanning zal dus zijn:
= Ia

L
r (C 4- C'kl)

= Kant j<oC ki

L
~
r (C 4- Ck.)

Daar ons alleen de grootte van de spanning Vg en niet de faseverschuiving
interesseert, duiden wij de verhouding tussen de moduli van Vg en
Vant aan als de „opslingering”, dus:

A =

2k

C'fci

coL

Vant

C -4~ C'ki

r

Uit deze vergelijking blijkt, dat de opslingering evenredig is met de ver
houding aiL/r van de kring, d.w.z. de opslingering wordt groter bij
toepassing van een kring van betere kwaliteit. Een tweede feit, dat uit
vergelijking (I D 4) blijkt, is dat de opslingering afhankelijk is van de
capaciteit van de variabele condensator C. In een bepaald golfgebied
kan men coL/r bij benadering als constant beschouwen. Daar een grotere
waarde van C met een grotere golflengte overeenkomt, zal de opslingering
boven in het golfgebied kleiner zijn dan onder. De gevoeligheid van de
ontvanger zal dus afhankelijk zijn van de golflengte, wat dikwijls ontoe
laatbaar is en bijzondere maatregelen ter compensatie nodig maakt.
Is de verhouding coL/r van de afstemkring gelijk aan 100, de capaciteit
van de antennekoppelcondensator CkY = 20 pF (Cki C C’a, dus C'kL =
Ck]) en de capaciteit van de condensator C variabel van 30 tot 500 pF,
dan vindt men bij de onderste grens van het golflengtegebied een op
slingering:
A =

20
30 4- 20

100

=

40,

en bij de bovenste grens van het golfgebied:
A =

20

500 4- 20

100 = 3,8.

Dit verschil moet in het algemeen als een nadeel van de schakeling van
fig. 28a worden beschouwd.
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b. Koppeling over een zclfinductie (inductieve topkoppeling) (zmc fig. 28b).

De opslingering met deze schakeling berekent men het ecnvowmdigst door
middel van een vcrvangingsschakeling. In de eerste plaats zunllen wij de
impedantie
jü) Lkv +

1

jo) Ca

vervangen door
juj L'kr = fi» Lki (1 —

(ID5)

.

, •
UT

waarin

1

cok2 =

(I D 6)

Ljc± Ca

De antennecapaciteit kan dus door toepassing van Lki in phwats van
in rekening worden gebracht (fig. 30a).

rWi

*

Ia~/ant]UTtf

Bi

'>L = =cL

® L\

45H9

*3996

Fig. 30b. Vervangingssebenwaa
van fig. 30a.

Fig. 30n. Antcnnckoppcling aan
dj top van dc afstemkring, door
middel van een zclfinductie. Dc in
serie staande capaciteit Ca en dc
zclfinductie Lkt zijn hier door dc
zclfinductie Lkt' vervangen.

Vervangen wij nu weer de antenne door een stroombron, darm verkrijgen
wij het schema volgens fig. 30b.
Daar de verstemming van de kring door de antenne zeer kleine moet zijn,
zal Lki in practische gevallen groot zijn ten opzichte van L.
De impedantie van de kring uit fig. 30b is dus ongeveer gelijlU^ aan L/rC,
en de roosterwisselspanning bedraagt:

Kint

L

V& = jcoLki

rC

■

(ID7)
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Voor de opslingering vindt men:

A =

Ve

=. 1

rC

fi)Lki
1

Vant

LI

L

Lki

a>Cr

.

(I D 8)

. .

(ID9)

of, daar voor de afstemfreqïientie; co0L = 1/cüqC geldt:
L
A = -----Lki

r

L

(o0L

co02

Lki

r

co02 — o)k 2

Ten gevolge van de grote waarde van Lki is a>k in de practijk steeds enige
malen kleiner dan co0, zodat men voor (I D 9) bij benadering ook kan
schrijven:
L (üqL
A = ----- -----(I D 10)
Lki
r
Indien üJ0L/r als een constante grootheid wordt beschouwd, is hierbij
de opslingering onafhankelijk van de afstemfrequentie. Slechts boven
in het golfgebied zal de opslingering volgens vergelijking (I D 9) meer of
minder toenemen, daar in dat geval het verschil tussen co0 en wk kleiner
is. Is co0 gelijk aan cofc, dan is de opslingering niet, zoals men uit vergelijking
(I D 9) verwachten zou, oneindig groot, daar bij een nauwkeurige berekening blijkt, dat in dit geval de opslingering, ten gevolge van de weerstand van Lkr en andere grootheden, welke wij hier niet in oogenschouw
hebben genomen, een eindige grootte blijft behouden. Door een geschikte
keuze van cok kan men dus het verloop van de opslingering beïnvloeden
en zo aan bepaalde eisen, die men aan het apparaat met betrekking
tot het verloop van de gevoeligheid stellen kan, voldoen. Om een bepaalde
waarde van a>k te verkrijgen, kan men eventueel met Lkt een condensator
in serie of ermede parallel schakelen. Hierdoor wordt a>k eveneens meer
onafhankelijk van Ca, waardoor het verloop van de gevoeligheid bij toe
passing van antennes van verschillende grootten minder afwijkingen zal
vertonen.

§ 3. Koppeling aan de onderzijde van de afstemkring
a. Capacitieve voetkoppeling (zie fig. 28c)

Wij zullen hier slechts het voor de practijk belangrijkste geval beschouwen,
waarbij Cfc2 zo groot is ten opzichte van C en Ca, dat de impedantie tus
sen de punten p en q ongeveer gelijk aan l/jajCkz wordt. De spanning
tussen deze beide punten bedraagt dan:
Ca
Vk = Vant

Ckz + Ca

(IDU)
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Voor de frequenties waarop de kring is afgestemd, vindt men, dat de
verhouding tussen Vg en Vk gelijk wordt aan jco^L/r (zie fig. 26).
De roosterwisselspanning bedraagt dus:

Ca____

Vë = Vant

Ca + C/c2

r

. .

(I D 12)

. .

(I D 13)

en voor de opslingering vindt men:

A =

Ca___

tg

r

Ca + Ck2

Vant

Bij deze schakeling is de opslingering dus bij eerste benadering onafhan
kelijk van de golflengte. Is b.v. Ca = 200 pF, Ck2 = 5000 pF en O)0L/r =
100, dan geldt voor het gehele golfgebied:

200
_ 1 = ----------------- X 100 = 3,8.
200 4- 5000

In dit opzicht heeft de schakeling van fig. 28c een voordeel tegenover
die van fig. 28a.
Een nadeel van schema 28c is echter, dat men, ter verkrijging van
een goede gelijkloop van de kringen, in de overige kringen een conden
sator van dezelfde capaciteit als Ck2 moet opnemen. In fig. 28a daaren
tegen kan de invloed van Cki op de andere kringen worden opgeheven
met behulp van de trimmers die toch aanwezig zijn.
b. Koppeling over een zeljinductie (inductieve voetkoppeling) (zie fig. 28d)

Ook hier zullen wij slechts het geval beschouwen, waarbij Lk2 klein is ten
opzichte van L, zodat de impedantie tussen de punten s en t nagenoeg
gelijk is aan ja>Lk2. De spanning tussen deze punten bedraagt dan:
>**2
r,
----------------- z----- — vant

Vk = Vant

jco Lk2 +

waarin

cofc2 =

1

ju)Ca

1
1

T/

—~ö —
= —
- Vant
vant
(jok

0,2
9

„■>
OJk — CtV

(ID 14)

(O2

1

Lk2 Ca
Daar ook hier bij de afstemfrequentie (co = a>0) van de kring Vg/Vk =
jo)QL/r geldt, voldoet de roosterwisselspanning aan:

Vg = -Vant
en de opslingering aan:

w02

J^o£

“>022
cok2 — *M

r

. .

(I D 15)
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co
nL
^o-

A =

. . (I D 16)
üJk2 — Cü02
r
Vant
Ten gevolge van de kleine waarde van Lfc2 is cofc in de practijk altijd groot
ten opzichte van co0, zodat men voor (I D 16) schrijven kan:

A = —
wfc2

r

1

co0L

cofc2 LC

r

.

(I D 17)

Hierbij is dus, evenals in fig. 28a, de opslingering afhankelijk van de
capaciteit van de variabele condensator. De opslingering zal dus boven
in het golfgebied kleiner zijn dan beneden. Door een geschikte keuze van
a>fc is het nog mogelijk de opslingering te beïnvloeden. hetg<;een echter weinig
practische waarde heeft.
De genoemde antenneschakelingen vormen niet de enige aansluitmogelijk
heden van de eerste kring van een ontvangtoestel. Met capaciteiten of
zelfinducties kan men schakelingen opbouwen, waarbij de opslingering
als functie van de afstemfrequentie een geheel ander verloop heeft. Ook
kan men verschillende koppelmethoden combineren, hetgeen een combi
natie van de eigenschappen oplevert.
Daar het echter in de bedoeling ligt slechts een kort overzicht over deze
schakelingen te geven, zullen wij de meer gecompliceerde schema’s niet
verder bespreken. Slechts wijzen wij nog op een veel toegepaste schakeling,
nl. de inductieve koppeling van de antenne met de afstemkring.
§ 4. Inductieve koppeling
In fig. 31a is de antenne via de koppelspoel inductief gekoppeld met de
afstemspoel.

Ia=VantJ^Ca

■^Hinhp

i+s

> ot
’

Ca=r=- Lk-

-j-CVg

< o4

4JSU

«J9«/

Fig.

K?

O

31a. Principeschema van
inductieve antcnnckoppcling.

de

Fig. 31b. Vervangingsschemn van fig. 31a.

Met behulp van de vroeger genoemde stelling vervangt men de schake
ling van fig. 31a door die van fig. 31b, waarin de geïnduceerde span
ning is vervangen door een stroombron
Ia= VantJU)Ca • • • • • •
en waarbij Ca parallel over deze stroombron is geschakeld.

(I D 18)
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Het blijkt nu, dat de inductieve antennekoppeling een bandfilterschakeling is, waarvan de tweede kring op het gewenste signaal is afgestemd
en waarvan de eerste kring gevormd wordt door de antennecapacitcit
Ca en de voorlopig onbepaalde spoel LkVoor het berekenen van deze schakeling gaat men dus terug tot de alge
mene bandfiltervergelijking (I B 10), die in dit geval geschreven wordt:

Kanl

p. (P2 - jó2)

03 “

-K2

.

(I D 19)

In deze vergelijking is Ia reeds volgens (I D 18) gesubstitueerd. Bovendien
is hier de weerstand in de eerste kring, in verband met de grote verstemming, verwaarloosd. Volgens (I D 19) wordt nu de absolute waarde
van de afgegeven spanning Vg’.
__________ K j LkL
. (ID20)
-Vant Ca
Ü)

y

p2- k-^ + w &.'22

Hierin beduidt /?j de verstomming van de vaste kring Ca Ljc ten opzichte
de verstemming van de afstemkring
van de signaalfrcquentie co, en
ten opzichte van co.
Het gaat er nu om, Vg zo groot mogelijk te maken. Men zou verwachten
dat men, om dit te bereiken, /52 = 0 zou moeten maken. Beschouwt men
echter vgl. (I D 20) nau wkeurig, dan wordt het duidelijk dat dit niet
bereikt Vg
juist is. Bij een vaste primaire kring, dus bij een vaste
zijn maximale waarde voor:
& pt -K* = 0
(I D 21)

Slechts als K2 zeer klein is, kan men zeggen dat //2 = 0 moet zijn.
In het algemeen zal men echter, om de grootste opslingcriug te bereiken,
de kring LC volgens vgl. (I D 21) iets moeten verstemmen. Dan gaat
vgl. (I D 20) over in:
K ]fLkL
A =

Vant

. .

= Ca

co

Ö2

Substitueren wij in vgl. (I Ü 22):

K ƒLk L = — M [volgens vgl. (1 B 9)],
co0
COCOjl
1
1

71= co/co1
r

— (üjü)

CL>02 = Ct»! CO2

•>
o’
CO“ — COj“

en Wj Ca =

1
coi Lk

(ID22)
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dan kan men voor de opslingering schrijven:

._ co03 co

a

—

(o2L

tod)y (0(0 x

M

co
L
M

co co0

r

co'2 — co/

Lfc
Lk

2

coL co2

— — m —---------------- =----------- -----------r

co2 — co/“

O)2-

(ID23>

Later zal bewezen worden, dat co en co2 ongeveer gelijk zijn, hetgeen ook
te verwachten was. De afstemming wordt practisch bepaald door de
tweede kring. Dan kan men de vierde breuk in vgl. (I I) 23) gelijk aan
1 stellen, en men verkrijgt de meer eenvoudige vergelijking:

M coL
co2
A —--------Lk r co2 -co/

y

(I D 24)

Over het gehele golfgebied is a)Llr, zoals reeds gezegd, tamelijk con
stant; men verkrijgt dus een ongeveer constante opslingering, mits
men er voor zorgt dat de laatste breuk constant blijft, d.w.z. indien
men a)r klein ten opzichte van co kiest. Overigens is het verloop met de
frequentie bij vgl. (I D 24) in alle opzichten gelijk aan dat bij een koppe
ling over een zelfinductie aan de bovenzijde van de kring [zie vgl. (I D 9)].
Meestal kiest men coj veel lager dan de kleinste waarde co in het golfgebied.
Kiest men coj dichter bij het einde van het gebied gelegen, dan neemt aan
het einde de opslingering toe.
De primaire afstemming coj kan men ook groter maken dan de grootste
waarde van co. Men verkrijgt dan een verloop met de frequentie gelijk aan
dat in vgl. (I D 16). Deze koppeling is dus gelijk aan die in fig. 28d.
Zij wordt echter slechts zelden toegepast. Het meest gebruikt wordt
de koppeling met een vrij lage waarde van
welke bereikt wordt
door middel van een betrekkelijk grote waarde van L^. Men spreekt
dan wel van de „hooginductieve” antennekoppcling.
Voor deze antennekoppeling is het nog van belang te weten, op welke
wijze men de secundaire afstemming moet bepalen. Voor dit geval is de
eenvoudige betrekking co2 LC = 1 immers niet meer geldig. L en C kan
men dan berekenen uit de resonantievoorwaarde volge::ns vgl. (I D 21).
Daarin substitueert men
en K2 volgens de definities op blz. 20,
resp. vgl. (I B 9):
co2
(w/wi — (o-Jai) (co/co2 — co2/co)------------- k2 = 0 . .

(I D 25)

COLCO2

Bij uitwerking levert dit op:

co2 /

+ Co/ - co2 (1 - k2) = 0

. .

(I D 26)
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of:
co?2 =

co2 (1 — k2) — coy 2
- co2

(I D 27)

co2 — C/Jj2

Bij een gegeven primaire afstemming coL is bij de cirkelfrequentie co de
vereiste a>2, dus het product LC, met behulp van vgl. (I D 27) gemakkelijk te berekenen. Ook hier treedt wederom de verhouding
(1 — a>j2/co2) op.
De behandeling van de schakeling als bandlilter blijkt logisch te zijn,
daar de voorbereidende bewerking van de stof reeds geschied is en de
resultaten van de vergelijkingen (I D 24) en (1 D 27) ruim voldoende
zijn voor de practische toepassing.
Men zou echter ook kunnen beweren, dat de schakeling van lig. 31b, ten
gevolge van de tamelijk grote primaire versteinming, beter als een via een
transformator
gekoppelde enkelvoudige kring is te beschouwen.
Dan zou liet
het logischer zijn, het vervangingsschema aan deze wijze van
beschouwen aan te passen. Men zou dan een resonantievoorwaarde ver
wachten van de vorm:
1
1 of co'>2
CO 2 L'C'
Z/C7’

waarin L' en C' de gecorrigeerde waarden van L en C voorstellen. Ook
vgl. (I D 26) kan, hoewel enigszins geforceerd, in deze vorm gebracht
worden. Men schrijft dan:
co2 (1 — k2) = co22 + Wj2 (1 — co.2]co2)

.

. .

(ID28)

co, co2
Vermenigvuldigt men vgl. (I D 25) met
’, dan levert dit op:
co2

(1 — co22/co2) (1 — cOi2/co2) — k2 . . .

. .

(ID29)

. .

(I D 30)

Substitutie van vgl. (I D 29) in vgl.-(I D 28) geeft:
co2 (1

k2) = (JO22 + Wjl2

k2

1 — co^/co2

of:

co2 =

L
1
4- k2-------------------------------- .
L
k
Ca
(1
co^/co2)]
L (1 — k2) l C

1

1

(I D 31)

Hierin is L (1 — k2) de secundaire zelfinductie bij kortgesloten primaire
spoel; deze waarde zou men met L' kunnen aanduiden. Bovendien be
merkt men tussen de vierkante haken de serieschakcling C van twee
capaciteiten, en wel van de afstemcondensator C met:
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Ca

1

Ca
(1 - ^M2) = -o (1 - co^/co2) ...

(I D 32)

— k2
Lk
]/L
Zoals bekend, stelt I — k2 de transformatieverhouding u van de trans’ Lk
formator voor. Het corrigeren van C bestaat dus hierin, dat de getrans
formeerde Ca, vermenigvuldigd met de verhouding (1 — co^/co2), met C in
serie wordt geschakeld. De vervangingsschakeling is in lig. 32 geschetst.
Het resultaat is van belang voor de gelijkloop van de
antennekring van fig. 31 met een andere enkelvoudige
£ kring. In de andere kring moet men dan ook een
=±=c
capaciteit in serie met C schakelen, waarvoor de
waarden L' en C' maatgevend zijn.
*3966
Overigens blijkt uit fig. 32, dat slechts dan een nauw
Fig.
32.
VcrvangingsVervangingskeurige
gelijkloop over het gehele golf bereik moge
schcraa van de inductieve
antennekoppeling van
lijk
is,
indien (1 — co^/co2) voldoende constant,
fig. 31.
d.w.z. co^/co2 zeer klein blijft.
Daar de reTsonantieafstemming o)2 vast ligt, kan nu achteraf nog vgl.
(I D 24) gecorrigeerd worden. De ontbrekende verhouding co22/w2 kan
men berekenen uit vgl. (I D 30):
^l2

co22/cü2

= 1

k 2 — k2

. .

(I D 33)

CO2 — COX2

en dit kan dan in vgl. (I D 23) worden ingevuld.
De selectiviteit van de schakeling volgt uit de grondvergelijking (I D 19).
Het is duidelijk, dat de resonantiekromme noch die van een enkelvou
dige kring, noch die van het gebruikelijke bandfilter is. Toch schijnt het
logisch om de analogie met een enkelvoudige kring te zoeken. Daartoe
moet men vgl. (I D 19) op de volgende wijze transformeren. Als men voor
„
co
K = — k invult, gaat (I D 19) over in:
co0

=

Vam Ca

of:
= Vant Ca

\
kl LkL
Pi ^2- k2
~P1~ jö2
"o2

. .

(I D 34)

k \' LkL

Pz - jA

Daar
hierin m<eestal tamelijk groot is, zal de relatieve verandering daarvan bij verstemmen uit resonantie klein zijn; de afhankelijkheid van de

1
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frequentie wordt dus hoofdzakelijk gegeven door fl2 —jó2. Voor de verzwakkingsfactor vindt men nu:

P2~jÖ2 I
jÖ2
I

a

of

1 +\ u2 /

a =

’

Men vergelijke hiermede vgl. (I A 10) voor een enkelvoudige kring.
Inderdaad kan men met enige benadering de schakeling als enkelvou
dige kring beschouwen, indien men in acht neemt dat:
/?2 — @2

k2

(I D 35)

7

Men kan bewijzen dat deze correctie van de verstemming overeenkomt
met de directe toepassing van de kringconstanten uit fig. 32, d.w.z. men
zou de selectiviteit eveneens kunnen berekenen uit:

r/L' =

r
L (1 — k2)’

Uit deze vergelijking concludeert men dat de spoelkwaliteit gemeten
moet worden bij kortgesloten primaire spoel.

§ 5.

Koppeling van de antenne aan een bandfilter

Ook een bandfilter kan op een der in het voorgaande beschreven methoden
met de antenne gekoppeld worden. In fig. 33a is de capacitieve antennekoppeling aan de bovenzijde van de kring afgebeeld. Vervangen wij

tfM

L1\

i

\L2

Cy-,rl\

\r2

na.
Ia-Vant

^;=f=Qr

♦
■fjses

Fig. 33a. Capacitieve antennekoppcling aan een bandfilter.

b
Fig.

Ckt

'1-2

f

m
i-'k

tsnt

VervaaetngRSchema
33b.
vani fig. 33a.

wederom de spanningsbron Vam door een stroombron Ia, dan verkrijgen
wij het schakelschema b. Vgl. (I B 16) geeft nu voor de spanning I g.

K/ö
X Z2 =
1 + K2/ó2
K/d
yz, X Z2 . . . .
— — Vant^ < ki
1 1 -f- K2/ö2

(I D 36)
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Hierin stellen Zx en Z2 de impedanties van de eerste, resp. de tweede
kring voor.
De opslingering wordt dus:

A =

K,,,

\Zr X Z2. . . . • . (I (ID D37)
37)
= coCki --- —-------yz,xz.
1 1 + K2/<52
1

Zijn de beide kringen aan elkaar gelijk (dus
— L2, j\ — r2 — r’
(\+Ckl=C2=C) en is de koppeling critisch (K/ö= 1), dan verkrijgt men:
A =

. f7
,
toCa 2 —— =

' rC

——

'£ C\ + Ckï

(oL
r

. .

(ID38)

Men kan dus zeggen dat een critisch gekoppeld bandfilter de helft van de
opslingering geeft, die men inct een van de kringen, als enkelvoudige
kring gebruikt, zou kunnen verkrijgen. Dit geldt niet alleen voor de in
fig. 33 geschetste koppeling, maar ook, zoals men gemakkelijk inziet,
voor de andere onder B behandelde koppelmethoden. Is de koppeling
niet critisch of zijn de beide kringen niet aan elkaar gelijk, dan moet men
de opslingering met behulp van vgl. (I D 37) berekenen. Zoals fig. 13 op
blz.26 aantoont, verkrijgt men de grootste opslingering bij critische koppeling.

De opslingering is een spanningsversterking, waarvoor men geen buizen
nodig heeft. Men zal er dus naar streven, deze zo groot mogelijk te
maken, ten eerste om de gevoeligheid van het apparaat op goedkope
wijze te verhogen, ten tweede om een gunstige verhouding tussen het
signaal en de ruis, welke in
i de buizen ontstaat, te verkrijgen. Het verhogen van de versterking heeft nl. plaats vóór de eerste buis. Men heeft
daardoor dus minder versterking achter deze buis nodig, waardoor de
ruis minder storend wordt.
Voor het verkrijgen van een grote opslingering is het vani belang om
kringen van goede kwaliteit te gebruiken, d.w.z. kringen ’waarvoor de
verhouding ooL/r groot is.

uit op de opslingering. Zo moeten b.v. in fig. 28a de condensator Ckx
volgens vgl. (I D 4) en in fig. 31 M/Lk volgens vgl. (I D 24) groot zijn, enz.
Het is dus van belang de koppeling van de antenne aan de kring zo vast
mogelijk te maken. Om verschillende redenen wordt men echter beperkt
bij de keuze van de kringkwaliteit en van de koppelfactor.
Een van de voornaamste redenen van deze beperking is de verstemmende
en dempende invloed die de antenne bij een vaste koppeling op de kring
uitoefent. Deze invloed wordt in de volgende paragraaf behandeld.

§ 6. Invloed van de antenne op dc afstemming van de ingangskring

§ 6. Invloed van de antenne op de afstemming van de

73
ingangskring

Sluit men een ontvangtoestel met verscheidene afstemkringen aan op een
antenne waarvan de capaciteit afwijkt van die waarmede de gelijkloop
van de kring ingesteld en de schaal geijkt wordt, dan treedt een ver
stomming van de ingangskring op, die des te groter wordt naarmate
men de koppeling van de antenne aan de kring vaster kiest. Ter compen
satie van deze verstemming zou het nodig zijn, de trimmer van de
antennekring opnieuw in te stellen. Meestal verlangt men echter van een
ontvangtoestel, dat het zonder nastellen aan elke voorkomende antenne
kan worden aangesloten. Men moet de koppeling van de antenne aan de
kring dus zodanig kiezen, dat de maximaal te verwachten verstemming
nog binnen de toelaatbare grenzen blijft. De toelaatbaarheid van een bebcoordelcn naar dc vermindering der
paalde verstemming kan men beoordelen
opslingering die er het gevolg van is, en naar dc vervorming van de totale
resonantiekromme van het apparaat. Dit laatste effect is bij superheterodyne toestellen niet zo groot, daar de M.F. kringen overwegen. Wel is daar
de selectiviteit vóór de mengbuis van belang met het oog op dc kruis
modulatie (zie hoofdstuk IV).
Wij zullen ons hier uitsluitend baseren op de vermindering in opslingering.
Met behulp van vgl. (I A 18) kan men dan dc bij een bepaalde kringkwaliteit toelaatbare verstemming berekenen. Volgens deze vergelijking is:

l// 2 dco\ 2

7/T / + 1 ,

(I A 18)

waarvoor men ook kan schrijven:

a2 — 1 —.
L

dtO =

Dc toelaatbare relatieve verstemming is dus:
zlw

,

--- = iiVa 2— 1
co

r

(I D 39)

co L

Men kan de verstemmende invloed van de antenne opvatten als een
wijziging van de in de kring werkzame capaciteit en zelfinductie. De
effectieve capaciteit en zelfinductie kunnen dus waarden hebben, die
ten opzichte van C en L een afwijking vertonen. Daarom duiden wij bij
de volgende berekeningen de effectieve waarden met C en L' aan. In

hg. 29 is b.v. C = C + C'kr
Een verandering van de antennecapaciteit kan dus tevens een veran
dering van C' of L' veroorzaken. Daarom is het nuttig, in plaats van de
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toelaatbare verstemming, de toelaatbare afwijking van C' of L' aan te
geven. Deze kan men op de volgende wijze berekenen:

1

co =

V L' C' ’

1

4co = —i

V L’ C'
d C'

d co

C

co

dC'
d C'
= — i co
~C~

~c7-;

I—

dus —- = — 2 ---- = ± l a2

1

r
o) L

.

Op dezelfde wijze wordt ook berekend:
dL'

JL

,-----------

= ± yas - i -

.

(I D 40)

r l

co L /

De capaciteit van ontvangantennes varieert binnen wijde grenzen: zij

kan bij een kleine kamerantenne b.v. 50 pF, bij een grote buitenantenne
met afgeschermde invoerleiding 1500 pF bedragen. De antenne-impcdantie
moet dus binnen ruime grenzen veranderd kunnen worden, zonder dat de
antennekring te zeer verstemd wordt. Vanuit dit gezichtspunt zullen wij
de beide belangrijkste antenneschakelingen aan een nader onderzoek
onderwerpen.

a. Capacitieve koppeling aan de bovenzijde van de kring (zie fig. 28a)
Hierbij ligt het voor de hand om in de eerste plaats een verandering van de
antennecaf>aciteit van nul tot oneindig te beschouwen, dus een mogelijke
verstemming van de ingangskring, vanaf kortsluiting tussen de antenne
en aardaansluiting tot een open antenneaansluiting. Wordt het toestel
aangesloten op een antenne waarvan de capaciteit gelijk is aan die

waarmede het toestel werd ingesteld, dan is:

c = c + Ckl'.
Bij open antenneaansluiting is

C' = C,
en bij een kortsluiting tussen antenne- en aardaansluiting:

C' = C + ckl.
Daar normale antennes een capaciteit bezitten die ten opzichte van Ckl
zo groot is dat Ckl' f=a Ckl, treedt de grootste verstemming op bij open
antenneaansluiting; de verandering van C' bedraagt in dit geval:
ACf=Cklf

..........

(I D 41)
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Volgens vgl. (I D 40) wordt dus:

Ck/

Cfc/
~C

r
1-----

= Ja?

C + Ckl'

. .

co L

(I D 42)

Hieruit volgt voor de maximaal toelaatbare waarde van Cfc/:
Cki max

. = yaa _ i

(-'min + Ckimax

r

. .

o) L

(ID43)

waarbij met dc kleinst voorkomende waarde van C (Cmin == capaciteitswaarde onder in het golfgebied) gerekend moet worden. Daar Ck'i
Ckl <C Cmin-> kan men als maximaal toelaatbare waarde van Cfcj met enige
benadering aangeven:
Ckimax = Cmin Va2 — 1

r

(I D 44)

a>L

De maximaal bereikbare opslingering zou met deze koppelcondcnsator,
volgens de vergelijkingen (I D 4) en (I D 43) zijn:
■d-max —

r

Ck' r r

(■min 4“ b-fci

■ • • •

(I D 45)

w

Beschouwt men b.v. een vermindering van de opslingering a = ƒ2 als

toelaatbaar, dan is volgens vgl. (I D 45) dc opslingering onder in het golf
gebied niet groter dan 1. Boven in het golfgebied is zij vanzelfsprekend
nog kleiner.
Als coL/r = 100 en Cmin = 50 pF, wordt volgens vgl. (I D 44) dc boven
vermelde opslingering bereikt met een capaciteit van:
Ck^max

50 X 1 X — = 0,5 pF.

Deze capaciteit is dus ook de maximaal toelaatbare variatie van de effec
tieve afstemcapaciteit. Dc bereikbare opslingering zou dus zeer klein
blijven. Rekent men niet met een mogelijke verandering van de antennecapaciteit van nul tot oneindig, dan kan incn een grotere waarde van
Cki toelaten, waarbij men dus tevens een grotere opslingering kan be
reiken. Neemt men alleen dc antennes in aanmerking, waarbij de capaciteit
tussen 50 en 1500 pF ligt, dan kan men Cki = 6 pF kiezen. In dat geval

bedraagt de waarde van Cki •>
bij Ca = 50 pF:

Qi' =

CaCfcj

50 X 6

Ca 4" Ckl

50 4- 6

= 5,36 pF;
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bij Ca = 200 pF:
Q/ =

200 x 6

5,83 pF;

200 4- 6

bij Ca = 1500 pF:
1500 x 6

Ckl' =

1500 -f- 6

= 5,98 PF.

Stelt men nu de gelijkloop van de kring met een antennecapaciteit van
200 pF nauwkeurig in, dan is de grootste capaciteitsvariatie:

AC' = 5,83 — 5,36 = 0,47 pF.
Deze blijft juist onder de boven berekende maximale waarde van 0,5 pF.
Met een antenne van 200 pF wordt, beneden in het golfbereik, een
opslingering
A =
,

r-^

ftjs

HF
L‘.

Cb^p

/

I
**ooo

Fig. 31. Schema
antennckoppeling
«tor (Cb).

van de capacitieve
met ballastconden-

Cfc.'

o) L

C + Ckl'

r

5,83
—------ 100 = 10,4
55,83

bereikt. Om nog grotere waarden van Ckl
te kunnen toepassen, schakelt men vaak
tussen de antenne en de aardaansluiting
een condensator Cb (zie lig. 34). Een variatie
van Ca oefent dan namelijk minder invloed
uit op Ck]'. Kiezen wij b.v. Cb = 100 pF
en CkL = 12 pF, dan is,

bij Ca = 50 pF:

Qi' =

(50 4- 100) 12

50 4- 100 4- 12

= 11,11 pF:

bij Ca = 200 pF:

Cki' =

(200 4- 100) 12

200 4- 100 4- 12

= 11,53 pF;

en bij Ca = 1500 pF:
Q/ =

(1500 4- 100) 12
1500 4- 100 4- 12

11,91 pF.

Stelt men het toestel dus in met Ca = 200 pF, dan is de grootste te verwachten capaciteitsvariatie van de kring:
AC = 11,53 — 11,11 = 0,42 pF.

§ 6. Invloed van de antenne op de afstemming van de ingangskring

Het is eenvoudig in

te
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zien, dat de opslingering in dit geval bedraagt:
C
6 kl'
ki

.
Ca
A = ------------Ca
Cl)

cd

C + Cki

L

. .

r

(I D 46)

Derhalve wordt de opslingering onder in het golfgebied (Cmin = 50 pF):

200
A = ----------------200 + 100

11,53
-• 100
— • =10012,5.
= 12,5.
50 -H 11,53

b. Inductieve anlennekoppelin° (lig. 31)

Ook bij deze koppelmethode kan men eerst de grensgevallen onderscheiden,
waarbij de antenneaansluiting open is of kortgesloten wordt. Stelt
men in dit geval de schakeling voor door een afstemcondcnsator C
met een zelfinductie L, resp. L (1 — Ze2), dan ziet men terstond in, dat
vgl. (I D 40) o vergaat in de vorm:
AL'

1 — (1

L

- k 2)

k2

T=

= )Za2 - 1

1 — k2

. .

(ID 47)

O) L

Bij een bepaalde koppeling k en een bepaalde toelaatbare verzwakking a
volgt hieruit de nodige spoelkwaliteit. \olgens vgl. (I D 24) wordt de
bereikbare opslingering dan:

M

1

\

cd

L

- -----

(2/ r

M 1 - k2

Lk

k2

Va2—!,

en daar M = k ]zLk L:
A

1

]/^~ /«2-i

k r Ck

(I D 48)

Door een geschikte keuze van k verkrijgt men dus de mogelijkheid om de
toelaatbare opslingering willekeurig te vergroten, ten minste zolang men
in staat is de spoelkwaliteit volgens vgl. (ID47) aan te passen. Het kan
nuttig zijn om de inductieve koppeling te vergelijken met de schakeling van
fig. 34. Men heeft darr dc mogelijkheid om de verstemmende invloed van
de antenne door een geschikte keuze van Cfr naar wens klein te maken.
Ook hier zou men dc gewenste opslingering kunnen bereiken door aanpassing
van de spoelkwaliteit. In de practijk is de bereikbare spoelkwaliteit echter
begrensd, dus de opslingering eveneens Men zal dientengevolge ook bij induc
tieve koppeling met een beperkter gebied van antennecapaciteiten moeten
rekenen en aan de hand van de bereikbare spoelkwaliteit de vereiste
koppelfactor k vaststellen. Het eenvoudigst gaat men hierbij te werk
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zoals bij de capacitieve koppeling voor de berekening van C', door gebruik
te maken van de vervangingsschakeling fig. 32. Uit C verkrijgt men

bij een voorlopig geschatte waarde van u2, d.w.z.
w.z. van
van k2 —-,

een be-

paalde verandering zjC' (als men b.v. de antennecapaciteit van 200 pF op
1500 pF brengt). Deze verandering moet dan weer volgens vgl. (I D 40)
uiteindelijk worden getoetst op baar toelaatbaarheid.
Zoals reeds in D § 4 (blz. 68) werd vermeld, is de opslingering practisch onafhankelijk van de golflengte, indien coj a>. Aangezien men bij
moderne ontvangtoestellen naar een gelijkmatige gevoeligheid streeft, wordt
de inductieve schakeling bij voorkeur toegepast. Daar a)r gemakkelijk door de

antennecapaciteit wordt beïnvloed, moet men erop letten, dat cop zelfs al
sluit men het toestel op een zeer kleine antennej aan, kleiner blijft dan co.
Dit wordt meestal bereikt door een zodanige constructie van de spoel
dat de eigenresonantie van deze spoel juist boven in het golfgebied
ligt. In het middengolfgebied zou het dus de voorkeur verdienen, de
resonantie van de antennekoppelspoel ongeveer op een golflengte tussen
600 en 700 in te leggen. Om dit te bereiken,
moet meestal een condensator parallel aan de
| spoel Lfc worden geschakeld. Brengt men deze

oz.
o
o

i

c

capaciteit Cb in het schema aan, dan ontstaat

fig. 35.
De primaire resonantie ligt bij:

4400!

Fig. 35. Inductieve antcnnckoppcling,
waarbij parallel aan de primaire spoel
van de
H.F. transformator een
capaciteit Cb is aangebracht, om de
retonantiefrcquentic van de primaire
kring (antennekring) te verlagen.

i

coj2 L/c (Co -j- Cb) = 1,

en bij de genoemde berekening van de totale
afstemming moet met een primaire capaciteit (Ca + Cb) worden gerekend.
Het toepassen van een grote antenne met de schakeling volgens fig. 35
heeft tot gevolg, dat de resonantiefrequentie co1 laag wordt. Bij schakeling
van het toestel op het middengolfgebied, kan deze resonantie in het langegolfgebied liggen, en als deze frequentie juist met die van een lange golfzender samenvalt, zou dit tot een storing door de langegolfzender leiden.
Ter vermijding van dergelijke storingen moet de door Lfc en (Ca + G>)
gevormde kring zo sterk gedempt worden, dat de top van de
resonantiekromme zeer vlak is. Ook kan men de schakeling zodanig
wijzigen, dat de primaire resonantie nooit te ver in het langegolfgebied
-verschoven kan worden. Dit kan men bereiken, door in serie met de antenne

een capaciteit C15 en parallel aan de koppelspoel een capaciteit C2 te
schakelen (zie fig. 36).
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Is b.v. Lfc
800 |±H, de capaciteit in serie met de antenne CL = 200 pF
en de parallclcapaciteit C2 = 125 pF, dan ligt de resonantie van
met C2
bij een golflengte van ongeveer 600 m. Bij kortsluiting tussen antenne
en aardkiem komt Cj parallel te liggen aan C2. De resonantie van
met
(Cj -j- C2) ligt dan ongeveer bij 1000 m.
Door een verandering van de antennecapaciteit is het dus niet mogelijk
de resonantie buiten deze grenzen te verschuiven. Ligt coL in de nabijheid
van de bovenste grens van het golfgebied, dan neemt de opslingering bij
deze grens toe.
Cf

Hlyant(^)

1

C_T

C2=f=£*§

l—o
44002

Fig. 36. Schakeling van ccn inductieve
antcnnckoppcling, waarbij in serie met
dc primaire spoel vun de II. F. transfor
mator ccn condensator C, is aangebracht,
zodat in geval van een lange antenne
dc resonantiefrequentie niet in het langegolfgcbicd zal vallen.

4

o

Lk'

Oé

c

■O
44003

Fig. 37. Cuinbinalie van ccn inductieve
en ccn cupacil icvc antcnnckoppcling, ten
einde ccn gelijkmatige opslingering over
hel gehele golfgebied te verkrijgen.

Ter verkrijging van een meer gelijkmatige opslingering wordt zeer vaak
een combinatie van een inductieve en een capacitieve koppeling aan de
bovenzijde van de kring toegepast (zie fig. 37). Daar dc capacitieve
koppeling beneden in het golfgebied de grootste opslingering oplevert, is
het door een geschikte keuze van Lfc. M en C/Cl mogelijk, tot een zeer
gelijkmatige opslingering te komen.
Ten slotte dient nog te worden opgemerkt dat, bij toepassing van een
bandfdter voor dc eerste buis, dc antennekoppeling vaster gekozen mag
worden dan bij toepassing van een enkelvoudige kring, daar de antenne
slechts de eeiste kring verstemt. Vcrstemming van een kring van het
bandfiltcr heeft namelijk een minder storende invloed dan de vcrstemming
van een enkelvoudige kring.
§ 7. De demping van de ingangskring door dc antenne

Zoals reeds gezegd, wordt
de kring ook beperkt door
kring uitoefent. De antenne
bepaalde weerstand, welke
op ontoelaatbare wijze zou

dc mate van koppeling van de antenne aan
de dempende invloed die de antenne op de
heeft namelijk, behalve de capaciteit, ook een
de kringkwaliteit bij een te vaste koppeling
verminderen. Als weerstand van de antenne
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moet men niet alleen de weerstand van de koperen geleider beschouwen,
maar ook de weerstand van de aarding van het toestel, en bovendien de
weerstand die door een slechte antenne-isolatie ontstaat. Ook de stralingsweerstand moet daarbij gerekend worden. De antenne weerstand kan
waarden hebben tussen ongeveer 20 £1 bij een goede antenne met een
geschikte aardverbinding, en ongeveer 300 £1 bij een relatief slechte
antenne. Deze weerstand moet men zich in serie denken met de antenne*
capaciteit Ca. Ten gevolge van deze demping verandert de opslingering met
de sterkte van de antennekoppeling niet geheel volgens de bovenstaande
berekening, waarbij een constante waarde van coL/r werd aangenomen.
Wil men de antenneweerstand in de berekeningen mede in aanmerking
nemen, dan rekent men het best met een waarde van 25 £1. Deze waarde
werd ook voor de zogenaamde standaardantenne (kunstantenne) aan
genomen. Bij decapacitieve koppeling van hg. 28a in D §2 wordt de antenne
weerstand in serie met Ca eerst met behulp van vgl. (I A 28) omgerekend
tot een weerstand parallel aan Ca. Deze weerstand komt dan in fig. 29b,
evenals Cfc/, parallel aan de ingangskring te liggen en kan met behulp
van vgl. (I A 22) tot een toeneming,
worden omgerekend. Bij de in
ductieve antennekoppeling is het logisch om in de eerste plaats de antenne
weerstand en de weerstand van de koppelspoel samen te voegen tot een
weerstand rr De primaire demping, die tot nu toe werd verwaarloosd,
wordt dan:

ft =

ri

Voor het berekenen van de selectiviteit kan men weer gebruik maken
van de beschouwing, op blz.
biz. 69, waarbij de schakeling door een enkelvoudige
udige kring benaderd werd. Vgl. (I D 34) wordt nu geschreven:
ant Ca

k yTkL

%2

(ft -

.

(I D 49)

k1

/?2

Het frequent ieafhan kei ij ke gedeelte onder de laatste breukstreep kan men
nu transformeren tot ongeveer:

k2

. /c2

jö2~ ƒ — <5r

J /V

Pi
met een bedrag k2/treedt een toeneming
k2
Dit resultaat zou
van de secundaire demping <52 op met een bedrag —

Naast de verandering van

voldoende kunnen zijn. Men kan de analogie echter nog verder doorvoeren,

8]
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door een vervangingsweerstand dr in de secundaire kring te zoeken.
Men schrijft dan:

Ar
Aö2 = ----co2L

k2ói

.

(I D 50)

. .

(I D 51)

/V

of:

Ar
O>2

1

ri

/V

Ik

= k2

rl

Lk '

"l/")2

("Mi

dus:

L' a>1o»2
Jr = fc2 —
Lk

w2 (I

1
2

ri

L
De scrieweerstand rT wordt dus in de verhouding u2 = k2 — naar de
I^k
secundaire zijde getransformeerd. Verder speelt dc bekende versteinmingsverhouding nog een rol.
Hoewel een berekening van de antennedemping in bijzondere gevallen
vereist kan zijn, blijkt in het algemeen de antennekoppeling op grond
van het in D § 6 behandelde zo los te zijn, dat dc antennedemping niet
van groot belang is.

§ 8. Zelfinductie van de antenne

Behalve capaciteit en weerstand heeft de antenne een bepaalde zelf
inductie, die echter zo klein is, dat zij eerst hij hoge frequenties een rol
gaat spelen. Zo kan zij bij middengolven, omstreeks 200 m, een schijnbare
toeneming van de antennecapacitcit veroorzaken. Bij korte golven daaren
tegen is door de zelfinductie in combinatie met de antennecapaciteit bij
verschillende frequenties een resonantie mogelijk. Het gevolg daarvan is
dat de antenne, afhankelijk van de golflengte van het te ontvangen signaal,
een capacitieve of een inductieve impedantie kan hebben.
Daar de antenne-impedantie geen vaststaande grootheid is, gebruikt men
bij het instellen van toestellen meestal een impedantie, die men als kunst
antenne aanduidt. Oorspronkelijk ge
20uH
bruikte men voor het midden- en het
25JL 200pF
langegolfgebied hiervoor een serieschakcling van 200 pF, 20 p.H en 25 O.
—
II—juumP 1
400pF 400FL
Bij korte golven is een eenvoudige weer
J0A47
stand
van 400 Q een gunstige gemiddelde
Fig. 38. Principcschcma van een kunstantenne,
die zowel voor het korte-, het midden- als het
waarde
voor de antenne-impedantie bij
langc-golf gebied geschikt is.
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verschillende frequenties geblekten. Tegenwoordig wordt meestal een
combinatie van beide gebruikt, waarbij voor de verschillende golfgebieden
de respectievelijke impedanties zonder enige omschakeling worden verkregen. Het principeschema van deze kunstantenne is afgebeeld in fig. 38.
§ 9. Invloed van de antennckoppcling op het onderdrukken van spiegel
frequenties in superheterodynes
Thans willen wij onderzoeken welke invloed een bepaalde antennekoppclmethode uitoefent op het onderdrukken van frequenties die tamelijk
veel van de resonantiefrequentie van de kring afwijken Dit is vooral
bij superheterodynes van veel belang; zoals bekend kan een zender
waarvan de frequentie een verschil vertoont met die van de afgestemde
zender, dat gelijk is aan het dubbele van de middenfrequentie (spiegelfrequentie), sterke fluittonen veroorzaken (zie ook hoofdstuk IV, D§4).
De vergelijkingen en krommen die het meest worden toegepast voor het
berekenen van de selectiviteit, hebben alle betrekking op een smalle band
ter weerszijden van de resonantiefrequentie
en kunnen dus niet dienen voor het be
rekenen van de mate van onderdrukking
van de spiegclfrequentie Hoewel in gedeelte A
de nodige correcties zijn te vinden, is het
meestal mogelijk, door bestudering van het
------ — U>
439S0
schakelschema, reeds terstond vast te stellen
Fig. 39a. Rcsonantickrommc van dc
antcnnckoppclingtschakcling van fig. 28a
in hoeverre een onderdrukking van de spiegel(capaciticvc topkoppeling).
frequentie aanwezig is. Voor frequenties die
veel groter zijn dan de afstemfrequentie, is de
impedantie van de afstemspoel L namelijk
aanmerkelijk groter dan die van de afsteincondensator C. In fig. 29 is terstond te zien,
dat de zeer hoge frequenties in het geval van
— — a>
een capacitieve topkoppeling in de verhouding
Fig. 39b. Rcsonantickrommc van dc
antcnnckoppelings«chakcling van fig. 28c
(capaciticvc voctkoppcling).

Cki'
- worden verzwakt. Daar de opslingeC + Ckx
ring voor de frequentie van de gewenste
zender door vergelijking (I D 4) wordt gegeven,

nL:
—-cu

Fi». 39c. Rcsonantickronimc van de
inductieve antcnnekoppeling volgen*
fig. 28b, 28d en 31a.

A =

ckl'

o) L

C 4- Cki

r

. .

(I D 4)

wordt de spiegelfrequcntie ongeveer met een
factor coL/r onderdrukt.
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Daarentegen worden lage frequenties veel sterker onderdrukt, daar de
impedantie van L voor deze frequenties in verhouding tot de impedanties
van C en Cfc/ zeer klein is. De resonantiekromme van deze schakeling zal
dus, voor zover men niet alleen een klein gebied bij de top beschouwt, onge
veer de vorm van fig. 39a aannemen. De capacitieve koppeling aan de
onderzijde van de kring daarentegen vertoont een geheel andere resonantiekromme. Zoals uit fig. 28c blijkt, worden de zeer lage frequenties

slechts verzwakt in de verhouding

Cq

Ca + Cjc-2 + C

De hoge frequenties worden veel sterker onderdrukt, daar de impedantie
van C veel kleiner is dan die van L. De resonantiekromme van deze scha
keling vertoont dus ongeveer de vorm afgebceld in fig. 39b.
Voor een bandfilterkoppcling, dus ook voor de inductieve koppeling vol
gens D §4, blijkt uit de exacte vergelijking (I B 7), dat de afgegeven
spanning voor co = 0 en voor co — oo nul nadert, daar in beide ge
vallen
en
oneindig groot zijn. Er ontstaat dus een resonantiekromme
in de vorm van fig. 39c. Bij de ,,hoog-inductieve ” koppeling vertoont deze
kromme overigens bij de resonantiefrequentic van de primaire kring een
tweede top. De schakelingen van fig. 28b en 28d vertonen dezelfde
kromme als in fig. 39c, echter met slechts een top.
Inductieve antennekoppelingen hebben dus tegenover de capacitieve
het aanzienlijke voordeel, dat storende frequenties ter weerszijden van de
resonantiefrequentic beter onderdrukt kunnen worden. Hoewel de capa
citieve voetkoppeling, zoals bij een nauwkeurig onderzoek blijkt, een betere
onderdrukking van de hogere frequenties geeft, hetgeen vooral voor de
spiegelfrequentie van belang is, wordt deze koppeling niet veel gebruikt
wegens het in D § 3 besproken nadeel dat men nl. ook in de andere H.F.
kringen een seriecondcnsator moet opnemen. Verder heeft deze schakeling
het nadeel dat lage frequenties (b.v. een in de antenne geïnduceerde bromspanning, voortkomend uit het net) zeer gemakkelijk op het rooster van de
eerste buis terecht kunnen komen en zodoende modulatiebrommen in
het apparaat kunnen veroorzaken (zie hoofdstuk IV, blz. 329)
§ 10. De versterking in de H.F. buis
In fig. 40a is de eenvoudigste schakeling van de H.F. buis getekend.
Men kan de buis opvatten als een stroombron, Ia = S-Vg-> waaraan de
inwendige weerstand van de buis, J?i, parallel is geschakeld. Fig. 40a is
dus gelijkwaardig aan fig. 40b. Verder werd in deze vervangingsschakeling de blokkeringscondcnsator ter wille van de eenvoud weg-
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gelaten, hetgeen, zijn grootte in aanmerking genomen, bijna altijd toe
laatbaar is. Evenzo werd de kringcondensator Cfc, die de voedings
spanning overbrugt, verwaarloosd.
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ƒ—•“

o

Lo
O

o

.
-

MF
+ ck

HF
c

i
□

jpl

Fig. 40a. Principcscbcran van een H.F. verst erkbuis, waarbij in de anodeketen een nfstemkring
is opgcnomcn.

Ftg. 40b. Vcrvungingsschema van Gg. 40a.

Het blijkt nu, dat men voor de selectiviteit en de versterking moet
rekenen met de kring L, r, C, waaraan jRi
Ri en R parallel zijn geschakeld.
Het berekenen van de impedantie Zo en van de selectiviteit werd in
A § 3 grondig uitgevoerd. Voor de impedantie bij resonantie zou men
kunnen schrijven:

Zo = 4 II Ri II RrC

De versterkte spanning wordt dan:
F2

L

SVgZ0 — SVg(

4 // //
rC

Bij de practische uitvoering van schakeling 40a vormt de anodegelijkspanning aan de variabele condensator een gevaar. Daarom schakelt
men soms de blokkeringscondensator Cb in de kring vóór C. Meestal
echter wordt de kring, door toepassing van een bifilaire wikkeling van de
spoel L, inductief met de anode gekoppeld (C § 3). De wikkeling die met
de anode is verbonden, kan dan uit tamelijk dun draad bestaan. Het
blokkeren door middel van Cb en R is nu overbodig, en de tweede buis
ontvangt de voorspanning direct via de secundaire zijde van de
spoel (fig. 23b).
Een andere oplossing is het voeden van de H.F. buis over een smoorspoel
met een capacitieve koppeling aan de bovenzijde van de kring. Noch de
ene, noch de andere transformatie verandert veel aan de principiële
schakeling van fig. 40b. In elk der drie gevallen wordt de versterking hoofd
zakelijk bepaald door de impedantie LlrC. Zij is daarom sterk afhankelijk
van C, en de versterking is dus boven in het golfgebied het kleinst. Dit
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nadeel heeft er toe geleid een koppeling te zoeken, die gelijk is aan de
inductieve antennckoppeling van D § 4. Deze schakeling onderscheidt
zich slechts in dit opzicht van fig. 23b, dat de zclfinductie van dc primaire
spoel nu groot is ten opzichte van die van de secundaire spoel, en dat men
thans met opzet ccn bepaalde parallelcapaciteit van de primaire spoel
toclaat. Deze caipaciteit, welke meestal bestaat uit de wikkclingscapaciteit
en de buiscapaciteit, is in lig. 41 aangeduid met Cp. Deze schakeling is
gelijk aan die van fig. 31b, alleen geldt thans Ia = S. Vg, in plaats van
vgl. (I D 18).
Het verdere verloop van de berekening behoeft niet herhaald te worden.
Wij geven hier, met toepassing van vgl. (I D 24), onmiddellijk het eindresultaat :

K

A =

S.M

L

Cp Lk

r

CD2

of:

s

V-

A = — • k
1 Lk
Cp

L

r

Cl)2

CD2 ---- COj2

.

(I D 52)

Bij een voldoend kleine waarde van (Dy is de laatste breuk wederom tamelijk
constant, en de versterking zou dus ook constant zijn indien de spoelkwalitcit L/r niet met de frequentie veranderde. Zoals reeds vroeger
opgemerkt, is dc verhouding L/r ongeveer omgekeerd evenredig met cd,
hetgeen eveneens voor de versterking geldt.
Bij de schakeling van fig. 40 is de versterking ongeveer:
L
„ L
S.Z0 = -S — = S - co2 L
rC
r

A

Ia

I

1

M

Cp =i= ‘ AC'

vg

Cl

V2

*3946

Fig. 41. Priucipeschcma vnn ccn II.F. verslcrkbuis, die door middel van ccn hoge
zelfioductie in dc nnodeketen inductief ge
koppeld is met dc afstemkring (z.g. hooginducticve koppeling).

.

(I D 43)

Hier komt naast L/r nog de factor co2
voor, waaruit volgt dat de versterking
in dit geval ongeveer evenredig is met cd.
Geen van beide schakelingen levert dus de
gezochte constante versterking op. De
hoog-inductieve koppeling van fig. 41
kan men echter met voordeel combineren
met de capaciticve topkoppeling tussen
anode- en ingangskring, daar bij deze
het verloop van de frequentie juist
omgekeerd is.
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Bij deze schakeling kan men de vermindering van de versterking bij
toenemende co door een zwakke capacitieve koppeling tussen de boven
zijde van beide spoelen in lig. 41 voldoende compenseren. De wikkelrichting moet zodanig worden gekozen, dat de beide koppelingen elkaar
ondersteunen. De koppelcapaciteit wordt vaak als een enkele open
winding aan het boveneinde van de secundaire spoel uitgevoerd en de
nodige afstand wordt experimenteel vastgesteld.
De keuze van de koppelspoel volgt ongeveer uit de volgende overwegingen:
Om de laatste breuk in vgl. (I D 52) voldoende constant te houden, kiest
men de afstemming
van de koppelspoel niet te hoog, anderzijds echter
ook niet te laag, daar anders het daarvan direct afhankelijke product
Cp • Lfc de versterking dienovereenkomstig vermindert. De frequentie o)x
zou ongeveer de helft van de laagste frequentie co kunnen zijn.
Rest ons thans nog, daar het product Cp • Lk vast ligt, de koppeling te
bepalen.
Schrijft men:

M = k V Lk L,
dan is liet, ter verkrijging van een grote versterking, van belang de
koppelfactor k zo groot mogelijk te maken, dus de spoelen vlak naast
elkaar te wikkelen. Bovendien kan men Lk groot maken door de parallelcapaciteit zo klein mogelijk te houden. Daarbij gaat men zover, dat
men nog geen hinder ondervindt van eventuele capaciteitstoleranties
in de bedrading of in de buis, zodat het niet nodig is aan de primaire
zijde bij te regelen.
Een grote H.F. versterking is in de moderne superheterodynes van veel
minder belang dan bij de vroegere directe ontvangers. Integendeel wordt
zij meestal beperkt door het optreden van vervormingen in de mengbuis.
Daarom maakt men de capaciteit van de primaire kring meestal niet
te klein en verkrijgt men de gewenste versterking door een geschikte
keuze van de koppeling.
De invloed van de primaire kring op de afstemming van de secundaire
kring kan op dezelfde wijze berekend worden als in D § 6 voor de inductieve
antennekoppeling is gebeurd, daar de beide schakelingen analoog zijn. De
anodecapaciteit komt nu in plaats van de antennecapaciteit. Verder is het
nog van belang te weten, welk aandeel de inwendige buisweerstand Ri
aan de totale demping heeft. Hiervoor moet, hetgeen tot nu toe niet ge
beurde, ook de primaire demping in aanmerking worden genomen volgens

vgl. (I B 40):

87

§ 10. De versterking in de H.F. buis

1

<51 =

CO^ Cp

O’

zoals in B § 9 berekend werd.
In analogie met de inductieve antennekoppeling geldt wederom vgl.
(I D 50):

dó2 =

k2

dus:

co2
1
—kk
2 2 --------Zlr = a>2 L-------Wj co
(Z)<>2
(co/aq—

1
Ja))2 Ri oj1 Cp co2

Daar coj2 Lk Cp = 1, levert dit op:
L
1
1
Ar _ L2 __
.
Lk (1 - W1>2)2 Rio>} <

. .

(I D 54)

Daar de verlangde H.F. versterking in het algemeen niet groot is, en de
transformatieverhouding k2 — dus tamelijk klein wordt gekozen, is de
Lk
weerstands toename Zlr niet groot. Men moet er slechts op letten, dat het
bedrag (1 — co12/(o2) aan het einde van het golfgebied niet te klein wordt.
Daarom is het ook van belang om de eigenfrequentic
voldoende laag
te kiezen.
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E. Middenfrequentversterking
Inleiding
Het essentiële voordeel van de superheterodyne ontvangst is, dat de
selectieve versterking bij slechts één frequentie plaats heeft, waarbij met
behulp van eenvoudige middelen, namelijk met vast ingestelde bandfilters,
zeer gunstige resonantiekarakteristieken kunnen worden verkregen. Bij
M.F. versterking zal men daarom zelden koppeling over een enkele kring
toepassen. Slechts in enkele gevallen, b.v. in goedkope kleine supers,
heeft men voor de koppeling wel enkelvoudige kringen met dempingsreductie door middel van terugkoppeling toegepast. In het algemeen worden
twee bandfilters, elk van twee kringen, dus totaal vier kringen, gebruikt.
Het bandfilter met inductieve koppeling wordt het meest toegepast, daar
deze koppeling geen extra onderdelen vereist. Toch zal onder bepaalde
omstandigheden, b.v. voor kleine supers in zakformaat, capacitieve kop
peling voordelen kunnen hebben, daar bij inductieve koppeling naar ver
houding veel ruimte tussen de twee koppelspoelen verloren gaat.
Al naar gelang de middenfrequentie laag (ongeveer 125 kHz) of hoog (onge
veer 475 kHz) is, bedraagt de spoclkwalitcit r/L bij gebruik van goede
materialen, tussen de 15 000 en 20 000. Met een dergelijkc spoelkwaliteit
kunnen resonantiekrommen worden verkregen die aan de meeste eisen
voldoen. Voor het berekenen van de resonantiekromme en van de verster
king van zulke bandfilters vindt men alle gegevens in gedeelte B van
dit hoofdstuk.
Voor ontvangtoestellen van zeer goede kwaliteit, waarvan de kosten dus
hoger kunnen zijn, komt het aanbrengen van twee verbeteringen in de
M.F. trap in aanmerking. Ten eerste kan men trachten de resonantie
kromme te verbeteren door toepassing van meer dan vier kringen. Ten
tweede kan men, door gebruik van regelbare bandfilters, de resonantie
kromme steeds aan de omstandigheden aanpassen. Deze mogelijkheden
worden in de volgende paragrafen uitvoerig beschreven.

§ 1. Superheterodyne ontvangers met meer dan vier M.F. kringen

In de practijk wordt in een ontvanger met vaste bandbreedte een bevre
digend compromis tussen weergavekwaliteit en selectiviteit bereikt,
wanneer de H.F.- en de M.F. trappen een frequentieband van ongeveer
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6-8 kHz gelijkmatig doorlaten en frequenties buiten deze band zeer
sterk worden onderdrukt. Dit tracht men te bereiken door het gebruik van
bandfilters, waarbij uiteraard slechts een benadering van het ideale geval
kan worden verkregen. Het meest voorkomende ontvangertype is een superheterodyne ontvanger met twee M.F. bandfilters, die door een versterkpenthode van elkaar gescheiden zijn. Fig. 42 toont de resonantiekromme
voor zulk een combinatie van
1000
twee bandfilters (de invloed
500
van de H.F. kringen op de
totale resonantiekromme
200
\
wordt hier dus verwaarloosd).
10
Hierbij is aangenomen dat
50
alle
kringen dezelfde verliesH=t
a
20 1
hoek (ó = V150) bezitten en
dat de middenfrequentie 475
10
kHz
is. Verder zij de koppe
■ t
5
ling voor beide bandfilters
2
critisch. Zoals de figuur laat
. 1— 1
zien, is de weergave van de
J
:
||
doorgelaten
frequentieband
i ■ . : r
niet
gelijkmatig
en de onder
r
- - - ■ (-|o2
drukking van de frequenties
Ja/
6' 8 10 12 14
14 12 10 8 6
4
buiten deze band onvol
- kHz—
|
/6?
&
komen.
4“
Een meer gelijkmatige weer
gave in het gewenste freJ2
*
quentiegebied kan men be
>14004
reiken door bij één of bij
Fig. 42. Resonantiekromme van ccn combinatie van twee door
een M.F. penthode gekoppelde bandfilters, waarvan de vcrlicsbeide bandfilters de koppeling
hock <5 = 1/150 is.
vaster dan critisch te nemen,
Hierdoor wordt echter de onderdrukking van de frequenties die buiten
de gewenste frequentieband liggen, minder sterk. Omgekeerd geeft
een lossere koppeling van de kringen een betere onderdrukking van de
frequenties buiten de frequentieband; de gewenste frequentieband
wordt echter minder gelijkmatig weergegeven.
Hoewel dus de toepassing van vier M.F. kringen reeds een belangrijke
stap is in de richting van de ideale, rechthoekige resonantiekromme, gaat
deze stap voor werkelijke Jcwaliteitsontvangers nog niet ver genoeg. Men
kan nu op twee manieren nog verder gaan.
Ten eerste kan men de ideale resonantiekromme nog beter benaderen door
■
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het aantal kringen uit te breiden, Dit kost dus meer materiaal in het
apparaat.
Ten tweede kan men vasthouden aan de toepassing van niet meer dan
vier M.F. kringen, maar de koppeling telkens aanpassen aan de eis die
het zwaarst weegt, dus de koppeling vast maken indien men een goede
kwaliteit van de weergave wenst en de afwezigheid van storende zenders
dit toelaat; omgekeerd de koppeling losser kiezen indien men door de

aanwezigheid van storende zenders de selectiviteit moet laten voorgaan,
al is dit dan ten koste van minder goede weergave. Men gebruikt dan niet
veel meer materiaal dan voor twee normale bandfilters. De oplossing is echter
niet volmaakt en vraagt meer aandacht bij het bedienen van het toestel.
31000
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\200
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B

\2

1

2 ~4~6
~_kHz—

B

'4

10

w'
*5

*6

4J955

Fig. 43. Resonantiekrommen van
van een
een combinatie
combinatie van
van drie
drie M.F.
M.F.
bandfilters die uit twee kringen bestaan, waarvan de vcrlicshoek
= 1/150 is.
Kromme a : KJÓ = 1; KJÖ
Kromme b: KJi = 1;

K.IS - 1.5,
Kt/6 = 2.

Wij zullen nu eerst ingaan
op de toepassing van meer
dan vier
M.F. kringen.
Belangrijk is het nu te
weten op welke manier men
deze extra kringen het gun
stigst in de schakeling kan
opnemen, Gebruikt incn 6
in plaats van 4 kringen,
dan kan men drie normale M.F. transformatoren
toepassen, waarbij iedere
transformator uit twee af
gestemde kringen bestaat.
De
drie
transformatoren
moeten dan door M.F. versterkbuizen met elkander
worden
verbonden:
deze
schakeling vereist dus een
extra M.F. versterkbuis. Een
andere oplossing is het ge
bruik van slechts twee band
filters, waarvan echter ieder
bestaat uit drie kringen.
In dat geval is geen extra
M.F. buis noodzakclijk. In
van beide schakelingen met

het volgende zullen de eigenschappen
elkander worden vergeleken.
In fig. 43 zijn twee resonantiekrommen weergegeven, die met een coinbi-
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natie van drie uit twee kringen bestaande M.F. bandfilters kunnen worden
verkregen. Ook hier werd een middenfrequentie van 475 kHz, en voor alle
M.F. kringen een verlieshoek ö = 1/150 vooropgesteld. Verder werd aange
nomen dat de koppeling van een der bandfilters critisch, die van de beide
andere overcritisch is. Bij de constructie van de kromme a werd de koppe
ling van de beide laatste bandfilters ingesteld op K/ö = 1,5, terwijl kromme b
voor een koppeling K/ö = 2 geldt. Dc krommen werden getekend met be
hulp van de bandfiltervergelijkingen, die in het gedeelte B werden afgeleid.
Een vergelijking tussen de figuren 42 en 43 toont, dat in het tweede geval
een resonantiekromme ontstaat die aan de gestelde eisen van de weer
gave der hoge frequenties en van de selectiviteit belangrijk beter voldoet.

De vergelijking voor de resonantiekromme van een bandfilter dat uit drie
kringen bestaat, kan op de volgende manier worden afgeleid:
Aangenomen wordt dat de eerste
kring met de Lweede, de tweede
kring met dc derde is gekoppeld,
terwijl tussen de eerste en de
derde kring geen koppeling be
slaat. Dit is ongeveer het geval,
als de spoelen van dc tweede
44OOS
kring tussen de beide spoelen van
Fig. 44. Principiële voorstelling van een bundfillcr dut
uil drie kringen beslaat.
dc andere kring gemonteerd zijn,
Aan dc eerste kring wordt een wisselstroom Ia toegevoerd (zie fig. 44).
Indien de drie kringen aan elkaar gelijk zijn en de koppeling tussen de
kringen I en II even vast is als die tussen de kringen II en III, dan
volgt uit het evenwicht van de spanningen voor de drie kringen:

m

rf]
_J

A (r + jwL +

(r 4- jajL 4-

1

jajC
1
jcoC

1
^3 (r +

+

Door elimineren van Ir en

1

jcoC

ja)C

V

1

)
) 4~

I2jcüM = Ia jcoC

1

jojM 4~ ^3 jojJM — 0

) 4"

= 0

volgt hieruit:
1
O).2 M2
ja)C

2 co2M2 4-^4-

(IE1)

+

1
ja)C

(IE 2)
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De spanning aan de laatste kring is:

1
V3=I.3

•

x-i

JCOk.

M-/C2

1
r + jcoL 4jujC

j 2 w2 M2 4

(r 4- jcoL 4-

1
ja>C

Ia (IE 3)

Door substitutie van:

1
“>o =

ylc

P= -

%

CO

r
d =
co0 E ’
co M
K. = — —,
co0 L
krijgt men:

e M2/C2

^3= —

jr3

\o

/(

Ia ... .

(IE 4)

d-

De modulus van deze spanning is:
V3 =

r3

M2/C2
Ia (IE 5)
^fi2 1 K2
J2
X2
K2 p2
2------- -4-3 1 — 4-2------- 3 — 4- 1
/ ó2 l ó2
ó2
/
. ó2
ó2

In afstemming (/? — 0) wordt dit:
V
V 30 —
---

M2/C2
7
r3 (1 4- 2 K2/ó2) a

(IE 6)

Buiten afstemming is dus de verzwakking ten opzichte van de spanning V3o:

a
y3

2 p2 [ K2
p2
\2
K2
B2
-4-(2------- 3-4-1
2------- -4-3
ö2
/
. ö2
ö2
, ’ ó2 \ ö2
K2
1 4- 2 —
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(IE 7)
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Met behulp van de vergelijking (I E 7) kunnen de krommen van fig. 45
worden geconstrueerd. Deze krommen hebben betrekking op een combinatie van twee bandfilters, bestaande uit drie kringen die door een pcnthodc zijn gescheiden. Ook hier werd weer een middenfrequentie van
475 kHz en een verlieshoek <5 = 1/150 aangenomen. Bovendien werd vcrondersteld dat de koppeling tussen de kringen van beide filters even
sterk is; bij kromme a: K/ö = 1. Het blijkt nu dat de resonantiekromme,
die op deze manier wordt yerkregen, wel is waar steile flanken heeft, maar
geen vlakke top vertoont. Maakt men de koppeling tussen de kringen
vaster, b.v. K/ö = 2, dan ontstaat kromme b. Ook in dit geval verkrijgt
men geen vlakke top *).
Een vergelijking der figuren
1000
43 cn 45 toont duidelijk het
500
grote voordeel van het ge
4
bruik van drie bandfilters
200
die uit twee kringen bestaan,
100
en van een extra M.F. ver50
sterkbuis.
Hiermede wordt
<3
20 (
een veel betere weergave van
10
de hoge modulatiefrequenties bij gelijktijdige, sterke
onderdrukking van de in
2
frequentie nabijgelegen sto
1
rende zenders verkregen.
Een ander voordeel van de
schakeling van fig. 43 is
02
nog, dat de versterking per
4
10 72ir
14 12
e
4
—---- kHz— —
trap veel kleiner kan zijn.
Dit heeft tot gevolg, dat de
K1«K2=K3=K4=K
kringimpedantie van de drie
M.F. transformatoren lager
'5
kan zijn (kleine zelfinductie,
«4006
grote capaciteit). Ten eerste
Fig. 45. Rcsonanlickrommcn van een combinatie van twee door
een pcnlhodc gekoppelde bandfilters, die uit drie kringen be
wordt hierdoor de dempende
staan cn waarvan de verlieshoek ó = 1/150 is. De koppeling
van de kringen bij beide bandfilters is gelijk aan:
invloed van parallel aan de
a) K\f> = 1; !>) K/,5 = 2.
kring liggende weerstanden
goede
kringkwaliteit kan worden
veel kleiner, waardoor gemakkclijkcr een
van
een
grotere afstemcapaciteit
verkregen. Ten tweede heeft het gebruik
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•) Men kan mathematisch bewijzen, dat een resonantiekromme mei drie even hoge schouders verkregen zou
worden, indien de demping van de tweede kring voor beide bandfilters nul zou zijn (ó, =» *\ =
I”
practyk
kan men dit natuurlijk niet verwezenlijken. De gewenste kromme kan men echter ook verkrijgen indien dr drie
kringen van een bandfiltcr niet op dezelfde frequentie worden afgestemd, maar de eerste cn de derde kring symmetrisch
ten opzichte van de tweede kring verstomd worden. Het „trimmen" van het ontvangtoestel wordt hierdoor eehter
veel gecompliceerder.

94.

I - E. Midden frequent versterking

in de M.F. kringen het voordeel, dat een kleine capaciteitsverandering
minder invloed heeft op de afstemming van de kring. (Men denke aan
het geval van uitwisseling van buizen.) Bedraagt de versterking van de
meng- en van de M.F. trap in een superheterodyne ontvanger met één
M.F. versterkbuis A. dan heeft men in een ontvanger met twee M.l’.
buizen per trap slechts een versterking A' = |/d2 nodig, om dezelfde
totale versterking te verkrijgen.
Voor A = 100 b.v., is A' = 22. De impedantie van de-M.F. kringen kan dus
in het laatste geval ruim viermaal zo klein worden genomen. Bij dezelfde
verhouding r/L betekent dit een viermaal zo kleine zclfinduclie en een
viermaal zo grote capaciteit.
Natuurlijk behoeft men bij gebruik van een extra M.F. buis de versterking
per trap niet zo sterk te verminderen, dat de totale versterking dezelfde
blijft als zonder deze extra buis. Men krijgt dan als bijkomstig
voordeel der schakeling nog een hogere gevoeligheid van het ontvang
toestel.
Bij toepassing van een uit drie kringen bestaand bandliitcr wordt de ver
sterking in vergelijking met die van een uit twee kringen bestaand band-

filter minder *). Om dezelfde gevoeligheid van de ontvanger te verkrijgen,
moet dus de impedantie van de M.F. kringen worden verhoogd,
waardoor echter paralleldeinpingen grotere invloed op de selectiviteit
krijgen.
§ 2. Bandlilters met instelbare koppeling

In de inleiding van dit hoofdstuk is er reeds op gewezen, dat men bij ont
vangst van een zwakke zender dikwijls genoodzaakt is een veel kleinere
bandbreedte te kiezen, ten einde storingen door sterkere nabijgelegen
zenders te voorkomen. Bij ontvangst van een sterke plaatselijke zender
daarentegen kan men meestal een grote bandbreedte in het H.F.- en het
M.F. gedeelte toelaten en dientengevolge een goede weergave verkrijgen.
Verder is het mogclijk dat een zender die middelmatig sterk ontvangen
wordt, overdag slechts zeer weinig door andere zenders wordt gestoord,
zodat dan door instelling op een voldoend brede frequentieband zeer
goede weergave mogelijk is. Des avonds daarentegen, wanneer de op
grotere afstand gelegen zenders beter ontvangen kunnen worden, zal de
storing door ongewenste zenders veel sterker zijn, zodat dan de ont
vangst met een smallere frequentieband noodzakelijk zal zijn.
Om nu onder alle omstandigheden met een en dezelfde ontvanger een
zo goed mogelijke weergave te verkrijgen, is het dus noodzakclijk, dat
•) De M.F. versterking is bij gebruik van een M.F. buis met steilheid S en een kringimpcdaotic Z. voor het geval
van de kromme a uit fig. 45 (K/i -= 1). gelijk aan 1/3 SZ, voor een critisch gekoppeld bandliitcr dat uit twee kringen
bestaat, gelijk aan 1/2 SZ.
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men de door te laten frequentieband aan deze omstandigheden kan aan
passen; de bandbreedte moet dus instelbaar zijn, het liefst continu regel
baar. Dikwijls wordt echter ter wille van de eenvoud een regeling in enige
trappen toegepast.
Ten slotte heeft men nog het speciale geval, dat de sterkte van de zender
door fading in wijde grenzen veranderen kan, zodat dan ook de storing
van de nabijgelegen zender gedurende een uitzending aanzienlijk kan
varië.en. In dit geval zou het dus gewenst zijn, dat de bandbreedte auto
matisch door de sterkte van de gewenste draaggolf wordt gestuurd.
Hiervoor zou een systeem met een automatisch geregelde bandbreedte
noodzakelijk zijn.
Zowel de regeling uit de hand, waarbij de bandbreedte naar de smaak
van de luisteraar kan worden ingesteld, als de automatische regeling,
zullen uitvoerig worden behandeld.
In de practijk wordt de variatie van de bandbreedte uitsluitend door ver
andering van de resonantiekromme van een of meer M.F. bandfilters
verkregen. Een eerste eis is, dat deze verandering de M.F. versterking
niet te sterk beïnvloedt De toelaatbare variatie van de M.F. versterking
is echter groter dan men bij oppervlakkige beschouwing zou verwachten.
De werking van de automatische volumercgeling (zie hiervoor hoofdstuk X)
compenseert namelijk voor een groot gedeelte de verandering van de M.F.
versterking. Een tweevoudige variatie in de M.F. versterking is in de meeste
ontvangers nog toelaatbaar. Wij zullen dus eerst na moeten gaan op
welke verschillende manieren men de resonantiekromme van een band
filter kan beïnvloeden en hoe de M.F. versterking ten gevolge daarvan
varieert.
In principe kan men de resonantiekromme van een bandfiltcr op drie ver
schillende manieren beïnvloeden:
a) door verandering van de koppeling tussen de kringen;
b) door verandering van de vcrlicshock van de kringen;
c) door verandering van de afstemming van de kringen.
Elk van deze methoden zal nog nader worden bekeken. Eerst zullen wij
onze beschouwing beperken tot een enkel bandfilter en daarna de M.F.
versterker iu zijn geheel behandelen.

§ 3. Verandering van de koppeling tussen de kringen van een bandfilter

Indien de verlieshoek en de afstemming van beide kringen constant
worden gehouden, kan men de verandering van de M.F. versterking en
die van de doorgelaten frequentieband bij variatie van de koppelingsfactor X, aflezen uit fig. 17. Verstaan wij onder doorgelaten frequentieband

f
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de frequenties waarvoor a < 10, dan blijkt uit fig. 17 dat door een ver
andering van de verhouding jK/ó van 0,7 op 2, de breedte van de M.F.
band in een verhouding 1 : 2 kan variëren. De grootste variatie van de
M.F. versterking die hierdoor ontstaat is, volgens fig. 13, gelijk aan
«
0.5 : 0,4 = 1,25 : 1, dus bijna altijd toelaatbaar. De verandering vani de
koppeling tussen de kringen is dan ook de meest voor de hand liggende
methode van bandbreedteregeling. De constructie is in het algemeen zo,
dat de twee M.F. kringen inductief met elkander worden gekoppeld, waarbij,
voor de verandering in de koppeling, de afstand tussen de spoelen
wordt gevarieerd. Deze methode leent zich zeer goed voor een continue
bandbreedteregefing; zij heeft bovendien het voordeel dat de verandering
van de koppeling de afstemming van de kringen
niet beïnvloedt, waardoor de schakeling zeer een
voudig kan blijven. De andere methoden voor
het instellen van de koppeling hebben dikwijls
^c,
het nadeel, dat de ten gevolge daarvan optre
dende verstemming van de kringen moet wor
■Ck2
den gecompenseerd. Deze methoden lenen zich
■4*00’
dan ook gewoonlijk niet voor een continu regel
Fig. 46. Bandfilter met gecombi
baar bandfilter. Fig. 46 stelt b.v. het principeneerde capacitievc top- en voctkoppcling.
schema van een bandfilter voor, waarbij de
koppeling tussen de kringen uit een combinatie van een capacitievc
koppeling boven en onder aan de kringen bestaat. Indien alleen de capacitieve koppeling onder aan de klingen benut en de koppclfactor door ver
andering van C/c2 gevarieerd zou worden, dan zou tevens de afstemming
van de kringen worden beïnvloed. De afstemcapaciteit bestaat namelijk

Irï

=•

uit de serieschakeling van Cl en Cfc2, resp. C2 en C/c2.
Ten einde deze verstemming te compenseren, kan de koppeling gedeeltelijk
capacitief aan de top van de kringen worden uitgevoerd, en bij vergroting
van Cji2 (sluiten van S2) kan tegelijkertijd Cfo worden verkleind (openen
van SJ. Beide handelingen hebben een lossere koppeling tot gevolg. Het is
duidelijk, dat deze methode alleen maar geschikt is voor een bandbreedteverandering in enkele trappen.
Daar de koppeling tussen de kringen bij instelling op grote bandbreedte
overcritisch is, vertoont de resonantiekromme twee schouders, waarvan de
invloed echter niet groot is. De hoge modulatiefrequenties, die het band
filter in dit geval zeer goed doorlaat, worden toch meestal ten gevolge van
andere oorzaken in het ontvangtoestel weer verzwakt. Streeft men echter
voor de totale resonantiekromme van het ontvangtoestel naar een zoo vlak
mogelijke top, dan kan de invloed van de zadelvorm van de resonantie-
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kromme voor het grootste gedeelte worden gecompenseerd door aan de
resonantiekromme van de andere afstemkringen een daarop aanpassende
vorm te geven. Hierop zal bij de behandeling van de gehele M.F.
versterker nog nader worden ingegaan.
§ 4. Verandering van de verlieshoek van dc kringen van een bandfilter

Vergroting van de verliezen in een enkele kring heeft, zoals bekend is,
een vermindering van de selectiviteit en dus ook een vergroting van de
doorgelaten frequentieband tot gevolg. Tegelijkertijd daalt de versterking
die met deze kring kan worden verkregen. Voor regeling van de band
breedte leent deze methode zich intussen minder goed, aangezien niet
hoofdzakelijk de top van de resonantiekromme wordt verbreed, zoals in
fig. 17, waar, bij instelling op grote bandbreedte, de steilheid van de flanken
nagenoeg gelijk blijft, maar dc gehele resonantiekromme een vlakker
verloop aanneemt. Dit komt neer op een slechtere selectiviteit voor dc
zenders die op een afstand van verscheidene kanalen van de gewenste
zender liggen, terwijl de regelbare bandbreedte ten doel heeft alleen de
top van de resonantiekromme te verbreden, waarbij de onderdrukking
van de ver verwijderde zenders dezelfde moet blijven.
Een bandfilter gedraagt zich in dit opzicht enigszins anders. Indien
hierbij de verlieshoek van een of van beide kringen vergroot en de kop
peling constant gehouden wordt, neemt het quotiënt K/ö af. Fig. 17
laat nu niet meer duidelijk zien welke verandering van de resonantie
kromme ontstaat bij variatie van de verlieshoek, aangezien <5 niet alleen
de parameter beïnvloedt, maar ook de schaal van de absis. Als
nu de kromme bij constante schaal van dc absis wordt opgetekend
(zoals in het volgende voorbeeld), blijkt dat de resonantiekromme,
ondanks de grotere waarde van
of <52, cen smallere top krijgt. Tege
lijkertijd neemt echter ook hier de steilheid van dc flanken af. In dit geval
is dus de onderdrukking van in frequentie ver verwijderde zenders bij
instelling op smalle bandbreedte (die nu met een grote waarde van <5X
of <52 overeenkomt) slechter dan bij instelling op grote bandbreedte. De
onderdrukking van een zender op een kanaalafstand gaat dus ten koste
van minder selectiviteit voor zenders ver buiten dc afstemming. Dit laatste
behoeft het systeem nog niet waardeloos te maken.
Wij zullen nu met een voorbeeld laten zien welke resultaten door demping
van een der kringen van een bandfilter bereikt kunnen worden.
De verlieshoek van beide kringen van een bandfilter zij ó0, dus
= ó2 = <50.
De verlieshoek van dc ene kring, b.v. ö1, wordt constant gehouden, die
van de andere kring n maal vergroot. Ten einde te voorkomen dat de
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resonantiekromme bij een kleine waarde van K/d te spits wordt, is de
koppeling bij dezelfde vcrlieshoek, dus bij n = 1, aanzienlijk vaster
dan critisch gekozen. In ons voorbeeld nemen wij K2/ó02 — 10. Met behulp
van de vergelijking (I B 32) is het nu gemakkelijk, de resonantiekromme
voor n = 1 te construeren. (In fig. 17 ontbreekt deze kromme namelijk.)
De verstemming is uitgedrukt in fl/ö0 (zie fig. 47. n = 1).
Aangezien bij de regeling door demping <5j en ó2 met opzet sterk verschillend
zijn gekozen, is het logisch ook thans de redenering van B § 8 te ge
dt dus gerekend met:
bruiken. Als gemiddelde demping wordt

<$o + 71 <*o

öo

<5]

ö =

<. 71 + 1

-=<500

----------------------- = 0(1-------------

2

2

2

. .

(IE 8)

Tegelijkertijd met deze vergroting van de demping heeft echter een
schijnbare vermindering van de koppeling plaats, en We) wordt, volgens

vgl. (IB37):
(I B 37)

K'2 = X2 — e2,
waarin, volgens vgl. (I B 38):

ö2 — <5j
£

2

n— 1
~2 - <50

.

(IE 9)

Men kan de resonantiekromme b.v. voor n = 4 berekenen. Hiervoor moet
eerst de nieuwe relatieve koppeling K'/ó bekend zijn. Deze volgt uit

(IB37) en (I E 9):
K'2

K2

£2

K2

(n -l)2

zS 2

TT
°0 2

°0

ó°o 2

4

°0

Hierin (I E 8) gesubstitueerd, geeft:

K’2

K'2

4

K2

4

(n — 1) ".

A 2
"V (n+ 1)2~ °o
('* + l)2

(IE 10)

+ ij2

Met K2/ö02 = 10 vindt men, voor n = 4:
4
9
31
KZ2/ó2 = 10 X — —
25“ 25’
£o
of:

K'/ö = 1,1.

Bij deze demping is het bandfilter dus ongeveer critisch gekoppeld, en de
daarbij behorende kromme zou uit fig. 17 kunnen worden afgclezen Wil
men echter deze kromme met de oorspronkelijke kromme vergelijken,
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dan dient men er nog aan te denken, dat de maatstaf van de verstemming
/?/<5 moet worden veranderd in ft/ö0. Als in fig. 17 bij ft/ö = 4,5,
a = 10 wordt gevonden, geldt deze waarde van a in fig. 47 voor
ft/ö0 = 11. aangezien de gemiddelde ö 2,5 maal is vergroot. Volgens verge
lijking (I E 8) geldt namelijk voor n = 4:

ö

<50

4+1
2

= 2,5 ó0.

Fig. 47 laat zien dat de kromme in de nabijheid van de top inderdaad
smaller is geworden. Voor grote verstemmingen is echter dc selectiviteit
veel slechter.
Voor u — ca. 7 wordt dc relatieve kop
400
peling K'/ö gelijk aan nul. Ook deze
200
kromme kan men weer aan fig. 17
100
ontlenen. In fig. 47 is deze kromme,
50 a echter met fi/do als absis, getekend:
20 I haar flanken blijken nog minder steil
te verlopen.
10
Bij toepassing van deze methode dient
5
men er voor te zorgen, dat de selec
tiviteit voor ver afgelegen frequenties
2
bij
instelling op kleine bandbreedte
1
(grote waarde van ó2) nog voldoende
____ \0,4
is, waarvoor onder omstandigheden
12 43960
8
12
8
4
0
4
verscheidene afgestemde H.F. kringen
Fig. 47. Bcsonantickrommcn van een bnndfiltcr
vereist
zullen zijn.
voor verschillende koppelingen door middel van
vergroting van dc vcrlieshoek van een der kringen.
Thans zal nog dc invloed van de bandbrcedteregcling
op dc versterking
worden gecontroleerd. Voor het berekenen van de versterking kan, ook bij
grote verschillen in de demping, worden uitgegaan van vgl. (I B 16).

In dit geval geldt dan:

<5 = ]/Ta = V <5o- "<5o = <5o

....................(I

e

11)

Stellen wij dc resonantieweerstand van de beide kringen bij instelling
op dc grootste bandbreedte (n.- - 1) voor door Zo, dan is Z3 = Zo, en na de
regeling: Z2 = Z0/n. Volgens vgl. (I B 16) wordt de versterking:

K

A =

V2

= s

yn
K2
1 +
n <5n2
ö0

^0

-i

100
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of:
A = Sn

kh,
+ K2/ó02

.

'0

(

(IE 12)

In ons voorbeeld was K2/ó02 — 10, zodat vgl. (IE 12) wordt:

(ï E 13)

~=Z0

n + 10

De in deze ver gelijking voorkomende

0,50^-

0,4-

M

vorm

yiö
n + 10

is

in

fig. 48 afge-

beeld als functie van n. Deze figuur
toont de verhouding van de ver
0,2sterkingen die met het bandfilter,
0,1resp. met een enkele kling met
1
2
3
4
5
resonantieweerstand Zo, kunnen wor
6
7
8
9
10
-------- *~f> *3967
den bereikt. Bij een variatie van
lïö .
Fig. 48. Dc term —+ 10 u,t dc vergelijking (I E 13)
n = 1 tot n = 10, vindt men een
als functie van n.
verandering van de versterking van
ongeveer 1 : 2. Ook dit resultaat is dus
ongunstiger dan bij verandering van de koppeling.
Bij nadere beschouwing van de betreffende vergelijking blijkt, dat fig. 47
niet alleen voor het geval van een constante dj en een toenemende ó2
geldt, maar ook voor een vergroting van dj bij constante d2, dus voor
^2 = dc en dj = nd0. Natuurlijk zouden ook de verlieshoeken van beide
kringen gelijktijdig
veranderd kunnen wor
S(mA/v) RiM
<2
6
. 12\
den. De veranderingen
k:
van bandbreedte en
H
1.0
5
10\
versterking zouden
echter van dezelfde
0.8
4
orde zijn als in fig. 47.
Het heeft dus geen zin
0.6
6|
om hierop nog nader
0.4
2
in te gaan.
Het grote voordeel
02
1
van de bandbreedteregeling door middel
0
ol -70
P
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
-00
-50
van verandering van
Vg3(V)
“o°*
de verlieshoek is, dat
Fig. 49. Anodcstroom, schcrmroostcrstroom, steilheid en inwendige
weerstand als functie van de negatieve spanning op het derde rooster
zij gemakkelijk zonder
van dc venterkbuis EF 22.
OP'

4

1

«BI
i
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mechanisch beweegbare onderdelen verwezenlijkt kan worden, dj. en ö2
kan men b.v. beïnvloeden door de betreffende kring door de inwen
dige weerstand van een parallel geschakelde buis te dempen en deze
weerstand door regeling van de buisspanningen te variëren. Voor dit
doel kan b.v. een extra buis parallel aan een of meer M.F. kringen worden
geschakeld. Het is echter ook mogelijk de inwendige weerstand van de
M.F. buis met behulp van de spanning aan het remrooster te variëren. De
inwendige weerstand van de versterkbuis EF 22 kan b.v. door verandering
van Vg3 van 0 tot —33 V tussen 1,2 MQ en 0,2 MQ worden ingesteld,
terwijl de steilheid slechts weinig beïnvloed wordt (zie fig. 49). Deze
zuiver clectrische methode is voor de verwezenlijking van een auto
matische bandbrcedtercgeling uitstekend geschikt. Een nadere beschrijving
volgt nog in § 13.

§ 5. Verandering van de afstemming van de kringen van een bandfilter

Worden de beide kringen van een bandfilter in tegengestelde zin enigs
zins verstemd, dan ontstaat ook hierdoor een verbreding van de
resonantiekromme. Zoals in B § 10 is berekend, krijgt de resonantie
kromme dan een vorm die gelijk is aan die van een bandfilter met de
zelfde demping, echter met een vastere koppeling:
K'2 = K2+Pv2,................................. (IB42)
waarin
het halve verschil van de relatieve verstemmingen der beide
kringen voorstelt, dus :

Pi

P2

[zie vgl. (IA 37)].
2
Voor het bepalen van de vorm van de resonantiekromme kan dus een
symmetrische verstemining van de beide kringen onmiddellijk in een ver
groting van K worden omgerekend. Dit is met het verloop van de ver
sterking echter niet mogelijk, hetgeen ook blijkt bij een nadere beschou
wing van vgl. (] B 41). Indien de wisselstroom Ia wordt geleverd door
een M.F. versterkpenthode met een steilheid S en een roosterwisselspanzodat voor de M.F. versterking uit
ning Vg, geldt weer Ia = S X

vgl. (I B 43) volgt:

.
A =

^2rcs

co0 K}L,L2

TT

d2 4- K'2

S

1 + K'2/ó2

In bovenstaande vergelijking werd reeds gesubstitueerd:
Z = IZ.Zg

1/
"

1

r2C2’

Z

. .

(I E 14)
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Aangezien K' alleen in de inoemer van vgl. (I E 14) voorkomt, heeft de
verstemming van de kringen (vergroting
j van K') een grotere invloed
op de versterking dan een 1vergroting van de koppeling (vergroting
van K). Dit wordt ook duidelijk d<loor het volgende voorbeeld geïllustreerd,
Wij gaan uit van een <critisch gekoppeld bandfilter met gelijke verlieshoeken
voor beide kringen. De bandbreedte wordt door symmetrische verstemming van de kringen vergroot. De resonantiekrommen diee dan ontstaan,
gelijken volkomen cp die welke in f
fig. ”
17 voor een regelbare koppeling zijn
weergegeven. Voor alle duidelijkheid zijn zij in lig. 50) nogmaals getekend.
Als men van <?en critisch gekop
400
| 1 l l
peld bandfilter uitgaat, is het na
200
tuurlijk niet mogelijk om door ver
100
stemming krommen met K'/ó < 1 te
a verkrijgen. Deze zijn dus in fig. 50
| achterwege gelaten.
k-

£

Ter illustratie van het verloop van de
versterking als functie van de ver
stemming, is in fig. 51 de in vgl. (1 E 14)
voorkomende uitdrukking:

K/ó
1 4- K'2/ó2
Fig. 50. Resonantiekrommen van een bandfilter,
waarbij de bandbreedte geregeld wordt door
verstemming van de kringen.

als functie van K’
opgetekend. Daar
van een critisch gekoppeld bandfilter
is uitgegaan, is hier K/d = 1. In fig. 51

werd dus als oordinaat uitgezet:

1
1 4- K'2/ö2‘

i

Het blijkt nu dat, bij verandering van
K'/ö in de verhouding van 1 : 2,
de versterking reeds een factor 2,5
varieert, hetgeen aanzienlijk meer is
dan bij verandering van de koppeling

0,6-

0,50,4-

ap0,20,1-

°c

1

Fig. SI. De term

2

3

4 '

—^// 440,0
- uit dc vergelijking

voor een overeenkomstige variatie van
(I E 14) (voor bet geval dat K/ö = 1) als functie
van K'li.
de bandbreedte. Een verstemming van
de kringen is natuurlijk het eenvoudigst te verwezenlijken door een capaciteitsverandering van de afstemcondensator van beide kringen in tegen
gestelde zin. De afstemming van een kring kan men echter ook door
middel vaneen electronenbuis beïnvloeden. Deze zuiver electrische methode

■
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is weer uitstekend geschikt voor het verwezenlijken van een automatische
bandbreedteregeling en zal daarom in § 13 nader worden bekeken.

§ 6. Combinatie van een vast bandfilter en een bandfilter met regelbare
koppeling
Op blz. 96 werd er reeds op gewezen, dat de resonantiekromme van het
regelbare bandfilter bij overcritische koppeling, welke in de brede
stand vereist is, twee schouders vertoont. Men zal er natuurlijk in de
eerste plaats naar streven, de top van de totale resonantiekromme van
het ontvangtoestel bij verandering van de bandbreedte een zo vlak
mogelijke vorm te geven, daar dan de verschillende modulatiefrcquenties
in gelijke mate worden weergegeven. Men kan dit bereiken door de reso
nantiekromme van het overige gedeelte van het toestel ccn dusdanige vorm
te geven, dat de deuk in de resonantiekromme tussen dc beide schouders
zo gelijkmatig mogelijk wordt opgevuld.
Men bereikt dit b.v. door com
binatie van een regelbaar band
1000
filter met een enkele kring,
waarvan de verlieshoek twee
maal zo groot is als die van
200
no de kringen van het bandfilter.
Fig. 52 geeft de resonantie50
at krommen die voor een derge20 |
| lijke combinatie gelden, weer.
10
Dc verlicshoekcn van de beide
5
kringen van het bandfilter zijn
daarbij ö0 genoemd, zodat de
2
verlieshoek van
de enkele
1
kring 2ó0 is. De resonantie
0.5
kromme
van
deze
enkele
kring
wordt
dan,
volgens
vgl.
&
(I A 10), voorgesteld door
14 12

10

8

6

4

2

0

4

2

6

10 12 14

K
<= ^^0

.
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(IE 15).
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^3 = 2^0
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Fig. 52. Resonaotickrommcn voor cca combinatie van ccn
regelbaar bandfiltcr met een enkelvoudige kring, waarbij dc
verlieshoek van dc enkelvoudige kring tweemaal zo groot
*■ ala die van dc kringen van het bandfiltcr.

In fig. 52 is dus de totale ver
zwakking at gelijk aan het
product van dc waarden van a,
die
uit
de
vergelijkingen

i
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(I B 32) en (I E 15) volgen. Deze figuur toont, dat de resonantiekrommen
voor K/Öq >• 1 een nagenoeg vlakke top behouden. Het zogenaamde
schoudereffect van de overcritische koppeling is bevredigend gecompen
seerd. In dat opzicht zou deze schakeling voor regelbare bandbreedte
ideaal zijn. Een bezwaar is echter, dat met slechts drie afgestemde M.F.
kringen, waarvan er één een vrij slechte kwaliteit heeft, geen voldoende
selectiviteit verkregen wordt. In het algemeen heeft men hiervoor min
stens twee M.F. bandfilters nodig, waarbij de kwaliteit van de kringen
zo goed mogclijk moet zijn. Het ligt dus voor de hanu te onderzoeken,
welke invloed de veranderlijke koppeling van een bandfilter op de totale
resonantiekromme heeft, indien dit bandfilter in combinatie met een
ander met vast ingestelde koppeling, wordt gebruikt.
1000 In fig. 53 zijn de totale resonintiekrommen
voor
twee
500
bandfilters met dezelfde kring
200 kwaliteit geconstrueerd, waar
100
bij de koppeling van een der
beide bandfilters critisch inge50
steld werd, die van het andere
20 \I bandfilter regelbaar was. Men
10
ziet dat de top van de reso
5
nantiekromme in de brede
stand geenszins het vlakke ver
2
loop vertoont dat in fig. 52
aanwezig is. De resonantie 
0^
kromme van het vaste band\0.2
filtcr heeft namelijk veel steilere
------la'
flanken dan de enkele kring die
14 12 10 8
6
4 2 O
2 4
6 8 10 12 14
in fig. 52 werd gebruikt, zodat
de verzwakking die het vaste
^1=
^3~^4=^0
bandfilter
veroorzaakt, een
grotere invloed heeft dan de
o
ó
'4
schouders van de resonantie 
4J®47
5* 53. Resooantiekrommcn voor een combinatie van twee kromme van het regelbare band
M.F. bandfilters met dezelfde kringkwaliteit, waarbij de
koppeling van het ene bandfilter critisch is ingestcld, die van
filter.
het andere regelbaar is.
Nu werd aangenomen, dat de
vier kringen van de bandfilters dezelfde kwaliteit hadden, hetgeen in de
practijk niet te verwezenlijken is. De kringen van het laatste bandfilter
worden bijna altijd door de detector- en de A.V.R. dioden zodanig ge
dempt, dat de verlieshoeken van beide kringen aanzienlijk groter zijn
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dan die van het eerste bandfiltcr. Daarom zijn in fig. 54 de totale resonantiekroinmen gegeven voor een combinatie van twee bandfilters, waarbij
de koppeling tussen de kringen van het ene bandfilter regelbaar ie en de
verlieshoeken van de kringen van het andere, critisch gekoppelde, band
filter tweemaal zo grooó zijn als die van het regelbare bandfilter. (Op de
vraag of het eerste dan wel
1000
het tweede bandfilter regelbaar
500
gemaakt moet worden, zal later
200 nog worden ingegaan.)
Wij zien dat thans de vlakke
100
top
veel beter benaderd wordt
50
«h dan in fig. 53. Aangezien de
20 | resonantiekronnnen van fig. 54
10

J

I

beter met de in de practijk
voorkomende gevallen overeen
komen dan die van fig. 53, kun
2
nen wij de conclusie trekken,
1
dat koppelingsvariatie van de
05
kringen van het eerste band
filter een bevredigende band0,2
brcedtcregeling mogelijk maakt.
0.1
4 2
0 2 4 6 8 10 12 14
14 12 10 8
6
Beschouwen wij weer de fre
^1“ ^2-^0
quenties, waarbij at <Z 10. als
^4 = 2^q
de doorgelaten frequentieband,
*2.
dan zien wij in fig. 54 een band^ö'
^1
^2
^4
brecdLevariatie
van 1 : 2 ont
■ai 9a 9
Fig. 54. Rcsonanliekromnicu voor een combinatie van twee
staan
door
een
koppelingsverM.F. bundfilters, waarbij is aangenomen dat de koppeling
tussen de kringen van het ene bandfiltcr regelbaar is en
andering
van
het
eerste band
de vcrliesboekcn van de kringen van het andere critisch ge
koppelde bandfiltcr tweemaal zo groot zijn als die van het
filter van Ki/Öq = 0,7 tot
regelbare bandfiltcr.
KJö0 = 3,5. De variatie van de
versterking die daarvan het gevolg is, is natuurlijk dezelfde als die in
fig. 13 is afgebeeld. Door de koppelingsvariatie tussen de bovenge
noemde grenswaarden is de grootst optredende verandering van de ver
sterking 0,5 : 0,3 = 1,67 : 1. Deze variatie, die in de meeste gevallen toe
laatbaar zal zijn, wordt bovendien nog door de werking van de automatische
volumeregeliiig voor het grootste gedeelte gecompenseerd.
Indien in speciale schakelingen de kringen van de laatste M. F. trans
formator niet door dioden worden gedempt, en bij instelling op de
brede frequentieband toch een goede benadering van de ideale
vlakke top, zoals in fig. 54 is afgebeeld, gewenst is, kan men de
5

' 1
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kringen van het niet-regclbare bandfilter vaster dan critisch koppelen.
Ter illustratie van dit principe geeft lig. 55 de resonantiekrommen van een
combinatie van twee M.F. bandfilters met kringen van dezelfde kwaliteit
weer. De koppeling van het ene bandfilter is regelbaar, die van het andere
vast ingesteld op K2löQ = 2. Men verkrijgt op deze manier wel is waar niet
zo’n goede benadering van de
1000
vlakke top als in fig. 54,
50(1
maar zij is toch beter dan bij
200 critische
koppeling van het
vaste bandfilter van fig. 53.
100
Het is duidelijk, dat een vastere
50
at koppeling van dekringen van het
20 |
tweede bandfilter een vermin
10
dering van de selectiviteit tot
5
gevolg heeft, hetgeen ook bij
een vergelijking van de figuren
2
53 en 55 uitkomt. Men mag
1
dus met de overcritische kop
05
peling van het tweede band
& filter niet verder gaan dan be
slist nodig is.
14
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Keuze van hel regelbare
M.F. bandfilter
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Indien in een ontvangtoestel
met
twee M.F. bandfilters één
4 3948
ervan
regelbaar moet zijn, komt
Fig. 55. Resonantiekrommen voor een combinatie van twee
M.F. bandfilters met dezelfde kringkwalitcit. De koppeling
natuurlijk
de vraag naar voren,
van het ene bandfilter is regelbaar, terwijl die van het
andere op Ktl<\ => 2 is ingcstcld.
welk der beide bandfilters men
daarvoor moet kiezen. Het blijkt nu, dat de regeling van het eerste
M.F. bandfilter aanzienlijk grotere voordelen heeft dan die van het
tweede.
1) Zoals reeds gezegd, zijn, wegens de dempende invloed van de detec
tor- en de A.V.R. dioden, de verlieshoeken van de kringen van het
tweede M.F. bandfilter aanzienlijk groter dan die van de kringen van
het eerste bandfilter. Het blijkt dat, bij verandering van de koppe
ling tussen deze sterker gedempte kringen, de gewenste vlakke top
van de resonantiekromme niet zo goed benaderd wordt als bij ver
andering van de koppeling van de zwakker gedempte kringen van het
eerste M.F. bandfilter. Het tweede bandfilter heeft bovendien door zijn
^3

I
L

ï

gA •
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slcchterc kringkwaliteit veel minder invloed op de totale resonantiekromme van het ontvangtoestel dan de kringen van de eerste M.F.
transformator. Een bepaalde koppelingsverandering tussen deze
kringen zal dan ook minder uitwerking hebben op de totale resonantiekromme. Voor een bepaalde verandering van de bandbreedte zou men
dan ook bij de tweede M.F. transformator een grotere koppelings
verandering nodig hebben dan bij de eerste transformator. Aan
gezien men bij voorkeur met een zoo klein mogelijke koppelingsvariatie
volstaat, zal men voor de verwezenlijking van de regelbare bandbreedte
meestal het eerste M.F. bandfilter gebruiken.
2) Tegenwoordig wordt in de ontvangtoestellen meestal een L.F. trap
met kleine gevoeligheid toegepast (over de voordelen van dit principe
zie hoofdstuk V ,,Detectie”). Deze kleine gevoeligheid wordt óf ver
kregen door geen extra L.F. voorversterking toe te passen, zodat na
de detectiediode onmiddellijk de eindbuis volgt, óf door de L.F. ver
sterker voldoende tegen te koppelen. Dientengevolge moet de M.F.
signaalspanning aan de detectiediode groot zijn, terwijl de M.F. versterkbuis in staat moet zijn deze hoge spanningen aan de diode af
te geven. De problemen die hierop betrekking hebben worden in
hoofdstuk XIII uitvoerig behandeld. Daarin wordt aangetoond, dat
in de anodekring van de M.F. versterkbuis een bepaalde impedantie
vereist wordt, wil men aan de detectiediode een zo groot mogelijke
spanning bereiken. Nu is de grootte van deze impedantie sterk af
hankelijk van de koppeling tussen de kringen van de in de anodeketen opgenomen M.F. transformator. Noemt men de impedantie van
de primaire keten ZA, dan is de impedantie van het bandfilter aan
de primaire zijde gelijk aan:

1

K2

(I E 16)

1 + "F
Deze formule leidt men af uit vgl. (I B 22), indien men voor V2 de
C?2 en ö2 gelijk
waarde uit (I B 16) substitueert,
gelijk neemt aan C.
stelt aan <5r Zp is dan de verhouding V]/IaWij zien hieruit, dat Zp kleiner wordt bij een toenemende waarde van
K/ö (vaste koppeling, dus grote bandbreedte). Aangezien in het alge
meen de instelling op grote bandbreedte juist bij sterke signaalspanningen plaats zal hebben — waarbij dus een overbelasting van de M.F.
buis gemakkelijk kan optreden — moet bij het ontwerpen van een
ontvanger worden gerekend met een sterk veranderlijke belasting-

i

K'
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impedantie van de M.F. buis. De practijk heeft bewezen dat hierdoor
ernstige moeilijkheden kunnen ontstaan, moeilijkheden die zich niet
zullen voordoen als de koppeling van de eerste M.F. transformator
regelbaar wordt gemaakt. Hierbij toch zijn de wisselspanningen veel
kleiner, zodat voor een overbelasting van de m’engbuis niet zo gauw
is te vrezen.
3) De diode voor de automatische geluidsterkteregeling wordt tegenwoor
dig meestal aan de primaire keten van de laatste M.F. transfor
mator aangesloten (zie hoofdstuk X). Als men nu de koppeling
tussen de kringen van deze transformator verandert, beïnvloedt
men ook het verloop van de regclkromme van het ontvangtoestel.
Daar de verhouding tussen de wisselspanningen aan de secundaire
en aan de primaire kring evenredig is met K/ö, zal de detcctorspanning waarbij de automatische geluidsterkteregeling in werking
treedt, eveneens met deze factor evenredig zijn.
De gevoeligheid van het toestel is immers evenredig met:

K

~ö

K2 *
1 H-----<52
In fig. 56 zijn voor een practisch geval enige regelkrommen voor enkele
waarden van K/ö weergegeven, en wel voor een toestel met een detectiegevoeligheid van 0,5 V, met een tot 30% gemoduleerd dctcctorsignaal van
5 V, nodig voor volledige modulatie van de eindbuis, en een antennegevoeligheid van 10 pV. Nemen wij aan, dat de vertragingsspanning van de
automatische geluidsterkteregeling zo is ingesteld, dat de automatische
regeling in werking treedt bij critische koppeling van het band filter en bij
volledige modulatie van de eindbuis (modulatiediepte 30%), terwijl de
regeling plaats heeft op de triode-heptode ECH 21 en de M.F. buis EF 22,
dan verkrijgt mèn ongeveer de regelkrommen die in fig. 56a zijn weer
gegeven.
Het blijkt dat de detectorspanning bij een antennesignaal van enige mV
nagenoeg evenredig is met K/ö. Vergroting van de bandbreedte door rege
ling van het tweede bandfilter doet het detectorsignaal, en dus ook het

geluidsterkfeniveau, toenemen.
Als men de koppeling tussen de kringen van de eerste M.F. trans
formator regelbaar maakt, is de variatie van het detectorsignaal veel
kleiner, aangezien de automatische geluidsterkteregeling steeds bij het
zelfde ^detectorsignaal in werking treedt. In fig. 56b zijn enige regel-
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krommen van het toestel, waarop fig. 56a betrekking had, weergegeven,
echter thans bij regelbare koppeling tussen de kringen van het eerste
M.F. bandfilter. Wij zien dat het detcctorsignaal, dus ook het geluidsterkteniveau, van een bepaalde waarde af — vooropgesteld dat deze waarde
groter is dan het signaal waarbij de automatische volumercgeling begint —
nagenoeg onafhankelijk is van de ingestcldc bandbreedte. Daar men het
geluidsterkteniveau bij bandbrcedtcrcgeling liefst constant houdt, is
dit een belangrijk voordeel van de koppelingsverandcring bij de eerste
M.F. transformator.
k
Indien de diode voor
50
automatische gcluid_ _u.i[w
20
sterkteregeling aan de
'SJ
--—~~
M
ick
secundaire kring wordl
S 5
aangesloten, kan men ook
bij koppelingsvariatie van
<5
I I I 11111
1
EF22
de tweede M.F. trans
formator regclkroramen
re:
als die van fig. 56b
verkrijgen, zodat in dat
geval het bovengenoemde
0,11000
10000 /1V
100000
10
100
voordeel niet meer aan
----- •- Antennesignaal
Fig. 56. Rcgclkrommen van ccn ontvangtoestel met een dctcctorgcvocwezig is. De verschillende
lighcid van 0,5 V, een tot 30% gemoduleerd dctccticsignaal van 5 V
voor volledige modulatie van de cindbuis, en met een antcnncgcvoelignadelen van deze scha
heid van 10 jxV. De vertragingsspanning is zodanig ingestcld, dut de
automatische geluidsterkteregeling bij critische koppeling en ccn
keling voor automatische
modulaticdicptc vim 30%, precies bij volledige modulatie van de cind
buis in werking treedt.
geluidsterkteregeling,
a. De koppeling tussen dc kringen van het tweede M.F. bandGlter is
regelbaar.
als
slechtere
afstemscherpte
en
grotere
ver
V
vorming, worden uitvoerig
behandeld in hoofdstuk
X. Wij kunnen dus con
10
cluderen dat het in het
5
algemeen aanbeveling ver
2
dient de diode voor auto
i
matische
gcluidsterkteregeling op de primaire
0,5
kring aan te sluiten en de
0,2
bandbreedteregeling door
0,1
middel van de eerste
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b. De koppeling tussen de kringen van het eerste M.F. bandGlter is
regelbaar.

doen plaats hebben.
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§ 8. Invloed van de H.F. kringen

De tot nu toe
i
besproken resonantiekrommen hadden alleen betrekking op
het M.F. gedeelte van de
<
_J ontvanger.
Wij mogen echter niet vergeten, dat
aan de mengbuis nog
v een of meer H.F. kringen voorafgaan, die even

eens op de totale resonantie
krommen van het toestel
invloed hebben.
Als het
200
H.F. gedeelte van het toestel
'4
zodanig is geconstrueerd,
100
1 E’
dat slechts ven smalle fre50
quentieband wordt doorge
20 |
laten, heeft het natuur
JJj
10
lijk geen zin de resonantieJj
5
kromme van het M.F. ge
deelte breder te maken, aan
*
gezien de modulatiefrcquentics toch reeds in het H.F.
gedeelte onderdrukt werden.
Nu is de breedte van de
i________
_
resonantiekromine van de
14 12 n 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14
*2~ *0
H.F. kringen afhankelijk van
tf4 = 2<f0
de frequentie waarop het
ontvangtoestel is afgestemd.
De resonantiekromme wordt
'5
d2
*3 '4
des te smaller, naarmate de
41015
Fig. 57. Totale resonantiekrommen van een ontvangtoestel
D
met
afgestemde frequentie lager
twee door een H.F. buis gekoppelde H.F. kringen voor de meng
buis. Het M.F. gedeelte is gelijk aan dat principieel is voorgesteld
is *). De werking van de
in fig. 54. De verhouding r/L voor de H.F. kringen is gelijk ge
nomen aan die van het tweede M.F. bandfiltcr.
regelbare bandbreedte zal
dus het meest in het bovenste gedeelte van het langegolfgebied worden
beïnvloed. Ter illustratie van deze invloed door de H.F. kringen geeft
fig. 57 de totale resonantiekromme van eenontvanger.
D—Bij de constructie van deze resonantiekrommen werd aangenomen, dat het
M.F. gedeelte gelijk was aan dat van fig. 54. Dc verlieshoeken van de
kringen van de tweede critisch gekoppelde M.F. transformator werden
dus tweemaal zo groot genomen als die van de kringen van de eerste
M.F. transformator: de koppeling tussen de kringen van de eerste
M.F. transformator is regelbaar. Verder werd voor fig. 57 aangenomen,
dat vóór de mengbuis twee door een H.F. buis gescheiden H.F. kringen
zijn geschakeld. De verhouding r/L van deze kringen stellen wij gelijk aan
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•)) De verhouding r/L neemt bij dalende frequentie af; zij bepaalt de absolute waarde van de verstomming bij een
bepaalde verzwakking. Zie hiervoor B § 13 van dit hoofdstuk.
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die van de kringen van de tweede M.F. transformator, hetgeen in het
bovenste gedeelte van het langegolfgebied dikwijls het geval is. De verlieshoeken van deze kringen zijn echter niet aan elkaar gelijk, aangezien
zij op verschillende frequenties zijn afgestemd. Ter vergelijking van hun
invloed op de resonantiekromme kunnen echter de H.F. kringen en de
kringen van de tweede M.F. transformator beschouwd worden alsof
zij op dezelfde frequentie waren afgestemd en dezelfde verlieshoekcn
hadden. Voor de verzwakking a is ui. de verhouding /?/<5 maatgevend, en
.
2zlco
deze is weer te herleiden tot ——. Hierin komen noch ("o-. noch de verr/L
lieshoek ö voor.
Met inachtneming van al
1000
deze punten zijn de krommen
500
in fig. 57 geconstrueerd. Deze
figuur toont dat het ge
200
wenste vlakke verloop, dat
100
door het M.F. gedeelte vrij
50
goed
werd benaderd, door de
at
20 |
bijschakeling van de H.F.
kringen weer voor
het
10
grootste
gedeelte
teniet
is
5
gedaan. In een ontvang
2
toestel, dat volgens de hier
1
boven beschreven opzet ge
bouwd zou zijn, zou dus
Ofi
toepassing van regelbare
bandbreedte weinig zin heb
10 12
o 2 4
14 12 10 8 6 4 2 0
ben. Betere resultaten be
^1= d2~ ^0
o
reikt
men door de H.F.
2^.2^
*2,
Sb
kringen niet door een H.F.
buis van elkander te schei
d3 '4
den, doch ze zodanig met
'l d2
*5 d6
*.3 VSO
elkander
te koppelen, dat
Fig. 58. Totale resonantickrommcn van ecu ontvangtoestel
met dezelfde kringen als in fig. 57. Jn dit geval zijn echter de
een H.F. bandfdter wordt ge
beide H.F. kringen tol een critisch gekoppeld bandfiltcr ver
enigd.
vormd. De top van de reso
nantiekromme van een bandfilter heeft een vlakkere vorm dan die van
twee enkelvoudige kringen, zodat de vlakke top ook in de totale reso
nantiekromme beter behouden blijft. Fig. 58 geeft de r.esonantiekrommen
weer van een ontvangtoestel met dezelfde kringen als in fig. 57, echter
zijn thans de H.F. kringen als een symmetrisch gekoppeld bandfilter

w
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uitgevoerd. Vergelijkt men de figuren 57 en 58, dan ziet men dat de
schakeling van fig. 58 voor de regelbare bandbreedte veel gunstiger is.

Wil men in de schakeling van fig. 57 de bandbreedte toch regelbaar
maken, dan zou men er voor moeten zorgen, dat in de brede stand de
gewenste frequentieband door de H.F. kringen voldoende wordt door
gelaten. Dit kan men bereiken door tegelijkertijd met het verbreden van
de resonantiekromme van het M.F. gedeelte de H.F. kringen te dempen of
in tegengestelde richting te verstemmen. Het is duidelijk dat deze oplos
singen het ontvangtoestel veel gecompliceerder maken.
Dit bezwaar tegen het gebruik van twee achter elkaar geschakelde H.F.
kringen geldt hoofdzakelijk voor het langegolfgebied. Bij kortere golf
lengte heeft de veihouding r/L voor de H.F. kringen een grotere waarde,
zodat dan deze kringen minder invloed op de totale resonantiekromme
zullen hebben.
Bij de constructie van de fig. 57 en 58 werd vooropgesteld, dat de
beide H.F. kringen precies op de te ontvangen H.F. signalen zijn afge
stemd. Aangezien echter het gelijklopen van de H.F.- en oscillatorkringen meestal met behulp van een paddingcondensator wordt bewerk
stelligd, zal het afstemverschil slechts op drie punten binnen het golfgebied nauwkeurig zijn. Bij de andere afstemfrequenties komen tussen
de frequenties van het ontvangen H.F. signaal en de afstemming van
de H.F. kringen min of meer grote afwijkingen voor. Op de asymmetrie
van de resonantiekromme die daarvan het gevolg is, zullen wij hier
echter niet ingaan. De resulterende vervorming wordt besproken in
hoofdstuk V.
§ 9.

Koppelingsvariatie bij twee M.F. bandfilters

In een ontvangtoestel met twee M.F. transformatoren is het natuurlijk
ook moge lijk de koppeling tussen de kringen van beide transformatoren
te regelen. Wij zullen nu nagaan hoe de resonantiekromme en de M.F.
versterking van het apparaat hierdoor worden beïnvloed. Om te beginnen
geven wij in fig. 59 de resonantiekrommen voor een combinatie van
twee bandfilters met kringen van gelijke kwaliteit, waarvan de kop
peling bij beide bandfilters even sterk is gehouden. Het „schoudereflcct”
komt nu natuurlijk in nog sterkere mate naar voren dan bij koppelings
variatie bij één bandfilter. Indien men dan ook de bandbreedte met
behulp van twee bandfilters van gelijke kringkwalitcit wil regelen,
verdient het aanbeveling de koppeling van beide bandfilters niet in
dezelfde mate te veranderen. (Afgezien van het nadeel van het sterke
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noo

schoudereffect in de resonantiekromme, kunnen hier
natuurlijk ook nog de op
bladzijde 107 onder 2) en 3)
100
vermelde nadelen van de
50
de
koppelingsvariatic bij
at
20 ‘
tweede M.F. transformator
een rol spelen.)
10
Door de koppeling tussen
5
de kringen van een der
2
twee transformatoren min
1
der te variëren, is het moge
lijk de schouders van de
beide
rcsonantickrommen
niet samen te laten vallen,
—_______ 0,1
4
6
8 10 12 14
14 12 10 8
6
4
2 0
2
zodat de schouderwerking
J1a J2= J3= d4= d0
Ki
in de totale resonantieK^K2«K
kromme minder merkbaar
wordt. Uiteraard zal men
6 4
voor de geringere koppelings^2
*40/4
variatie de tweede M.F.Fig. 59. Rcsonantickrommcn voor een <combinatie van twee
gelijke kwaliteit,
variabele M.F. bandfilters met kringen van
'
transformator nemen. Ter
De koppeling tusschcn de kringen vani beide bandfilters is
dezelfde.
illustratie zijn in fig. 60 resonantiekrommen voor een
combinatie van twee M.F. transformatoren van gelijke kringkwaliteit ge
tekend, waarbij is aangenomen dat de koppeling van de kringen van beide
bandfilters in de meest selectieve stand zodanig is, dat K-JÖq = -K2/<50 =
0,7. Verder, dat de toename van K1/ö0 driemaal zo groot is als die van K2[öQ.
Fig. 60 demonstreert duidelijk dat nu de gewenste vlakke top veel beter
wordt benaderd dan in fig. 59. Door vergroting van Aj/<50 van 0,7 op 2,5
bereikt men reeds een variatie van de doorgelaten frequentieband van
1 : 2, wraarvoor een vergroting van 0,7 op 1,3 van .K2/ö0 voldoende is.
Een vergelijking van de figuren 60 en 53 toont direct dc grote ver
betering die door middel van deze extra koppelingsvariatic bij dc
tweede M.F. transformator kan worden verkregen. Natuurlijk blijven
de in E § 7 vermelde bezwraren tegen koppelingsvariatic bij de
tweede M.F. transformator gelden. Aangezien echter bij deze trans
formator de vereiste variatie gering is, hebben deze nadelen meestal
500

rft

weinig betekenis.
Evenals wij dat bij de behandeling van de koppelingsvariatic bij één

-
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M.F. transformator gedaan
hebben, zullen wij nu nagaan
in hoeverre de meestal slech
200
tere
kwaliteit van de kringen
w
van de tweede M.F. trans
50
formator de selectiviteits20 |
kromine beïnvloedt. Daartoe
nemen wij weer aan, dat
\1O
de verlieshoeken van de
5
kringen van de tweede
2
M.F. transformator tweemaal
1
zo groot zijn als die van de
05
eerste. Het verdient aan
beveling de koppelingsver02
andering van de tweede
___ 01
J4VS64202‘468 10 12 14
M.F. transformator zo in te
^4~d0
k
stellen, dat in de brede
-J-0?+3p
stand de critische koppeling
'O
*
^0,^
niet teveel
overschreden
'l
wordt. Wij zouden namelijk
^40/7
de resonantiekrommen van
Fig. 60. Rcsonontickromincn voor een combinatie van twee
regelbare M.F. bandfiltcrs met kringen van dezelfde kwaliteit.
het tweede M.F. bandfilter
De koppeling tussen de kringen van beide bandfiltcrs is in de
meest selectieve stand zó gekozen, dat
= K,/,50 = 0.7.
het liefst een
zodanige
terwijl de toeneming van KJ60 driemaal zo groot 'is als die
van
vorm geven, dat in de
brede stand de beide toppen in de resonantiekromme van de eerste
M.F. transformator zo goed nuogelijk worden gecompcnseeid. Fig. 54 ]aat
zien dat deze combinatie reeds> zeer bevredigend is bij critische koppeling
van de tweede M.F. transformator.
----------- Bij
Bij een
een vastere koppeling blijkt
dan ook dat de vlakke top minder goed wordt benaderd. Daar de koppebng bij het tweede M.F. bandfilter in de brede stand niet te sterk overcritisch, in de smalle stand niet te veel ondercritisch mag zijn (aangezien
anders een te groot gevoeligheidsverlies zou optreden), zal de bandbreedteregeling bij een sterke demping der kringen van de tweede M.F.transformator hoofdzakelijk door middel van de eerste M.F. transformator
moeten plaats hebben. In het voorbeeld van fig. 61 zijn de beide bandfilters in de smalle stand zodanig ingesteld, dat K^/Öq = K2/2ö0 =
0,7, terwijl de variatie van KJÖ0 bij vergroting van de bandbreedte
zesmaal zo groot is als die van K2/2ö0.
Een vergelijking van de figuren 54 en 61 laat zien, dat de koppelings\500

v

variatie van het tweede M.F. bandfilter de doorgelaten frequentieband

§ 10. Constructicdctails voor regelbare M.F. bandfiltcrs
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Fig. 61. Rcsonantickrommcn voor een combinatie
__
van twee
regelbare M.F. bandfiltcrs, waarbij de verlicshoek van dc kringen
van het tweede bandfilter tweemaal zo groot is als die van het
eerste bandfilter. Beide bandfilter? zijn in dc meest
n
selectieve
stand zó ingcsteld, dat K,/ó0 =>
= 0,7. terwijl dc tocneming van
zesmaal zoo groot is als die van Kt/t\.
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slechts weinig beïnvloedt. Wij
kunnen daaruit de conclusie
trekken, dat gelijktijdige koppelingsvariatie bij beideM.F.transformatoren alleen dan
zin heeft indien men zorgt
voor een zo goed moge
lijke kwaliteit van de kringen
van • de tweede M.F. trans
formator. Hiertoe dienen
b.v. de detector- en A.V.R.
dioden aan aftakkingen van
de M.F. spoelen te worden
aangesloten, terwijl bij de
keuze van de lekweerstanden
van deze dioden met een zo
gering mogelijke demping
van de M.F. kringen moet
worden gerekend.

§ 10. Conslructiedetails voor
regelbare M.F. bandfilters

Wij zullen thans de vraag
bekijken, op welke manier de
variabele koppeling tussen de kringen van een bandfilter constructief ver
wezenlijkt kan worden. Zoals reeds in E § 3 is medegedeeld, wordt meestal
een koppeling door een variabele wederzijdse inductie toegepast, aangezien
daarbij geen verstemming der kringen optreedt. Bij uitwerking van dit
systeem moet men onderscheid maken tussen de beide frequentiegebieden
waarin de middenfrequentie tegenwoordig meestal ligt: tussen de zoge
naamde lage middenfrequentie (ongeveer 125 kHz) en de hoge midden
frequentie (ongeveer 470 kHz).
Bij lage middenfrequentie is de afstand tussen de spoelen van een M.F.transformator tamelijk klein (b.v. 10 mm). Deze afstand kan vrij een
voudig zodanig worden gevarieerd, dat de wederzijdse inductie vol
doende verandert. Het spreekt vanzelf dat noch de zelfinductie noch de
capaciteit van de M.F. kring, waarvan de beweeglijke spoel deel uit
maakt, door het variëren van de koppeling mag worden veranderd. Zulk
een verandering zou b.v. kunuen optreden als de variabele spoel in
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een van de standen te dicht bij de wand van de afschermdoos van de
M.F. transformator zou komen. De totale resonantiekromme zou dan, ten
gevolge van de optredende verstemming van deze kringen, asymmetrisch
worden. Men dient er dus op te letten, dat de totale resonantiekromme
bij verandering van de bandbreedte symmetrisch blijft. Voor het onder
zoek van proefmodellen kan men b.v. de resonantiekrommen op het scherm
van een electronenstraalbuis zichtbaar maken.
Het is niet mogelijk om voor de vereiste afstandvariatie van de spoelen
algemene richtlijnen aan te geven, aangezien de spoelenafstand afhangt
van de kringkwaliteit, van de diameter van de afschermbus, enz. Om
echter een indruk te geven van de orde van grootte kan worden gezegd
dat, bij toepassing van een lage middenfrequentie en bij gebruik van M.F.transformatoren met een afstemcapaciteit van 100 pF, de afstand tussen
de M.F. spoelen regelbaar moet zijn van ca. 6—12 mm. Indien ook de
koppeling van de tweede M.F. transformator wordt gevarieerd, is de
vereiste variatie van de spoelenafstand van de eerste M.F. transfor
mator natuurlijk kleiner. Bij hoge middenfrequentie moet de koppeling
tussen de spoelen losser zijn dan bij lage middenfrequentie 1). De hier
voor vereiste grote afstand tussen de spoelen brengt dikwijls mecha
nische moeilijkheden mee. Men kan b.v. een van de spoelen zodanig draai
baar opstellen, dat de beide spoelenassen in de stand voor de meest losse
koppeling loodrecht op elkaar staan. Deze methode wordt inderdaad toege
past; zij veroorzaakt echter dikwijls moeilijkheden doordat de zelfinductie
en de eigencapaciteit van de spoel gemakkelijk aan veranderingen onder
hevig zijn, als men de richting van deze spoel in een afschermbus
verandert.
Een andere methode waarmee zeer goede resultaten zijn te verkrijgen, be
staat hierin, dat men de M.F. spoelen
~ ~ ~i
met zeer losse koppeling vast opstelt en
I
"k
i
i
i
in de beide kringen twee kleinere spoelen
i
i
i
§
I
i
opneemt, waartussen de koppeling
o<
I
i
o
I
i
regelbaar wordt gemaakt. Worden deze
__ j
kleinere spoelen met de onderzijde van
de kring verbonden, dan is de daarop
aanwezige M.F. spanning zo gering, dat
1
M 1
«mo/s
deze spoelen zonder enig bezwaar
buiten de afschermbus kunnen worden
Fig. 62. Principe van een regelbaar M.F. bondfilter, waarbij de spoelen bij zeer zwakke koppe
aangebracht (zie fig. 62). Deze spoelen
ling vaat zijn opgesteld. In de beide kringen zijn
echter twee kleine spoelen opgenomen, waarvan
kunnen
b.v. bestaan uit 40 windingen
dt koppeling regelbaar is.

T

•) Men heeft zowel by hoge als bij lage middenfrequentie voor eenzelfde selectiviteit ongeveer dezelfde verbauding r/L nodig. Bij hoge middenfrequentiei s de verlieshoek 6 = r/coL dus kleiner dan bij lage middenfrequentie.
Aangezien de koppelfactor K voor eriti«che koppeling gelijk is aan de gemiddelde verlieshoek van de kringen, moet
deze dus bij hoge middenfrequentie kleiner zijn.
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Litzedraad, die op een kern van 15 mm diameter (kruiswikkeling)
zijn gewonden.
§ 11. Regelbare bandbreedte, gecombineerd met timbrcregeling

Wanneer de doorgelaten frequentieband tussen ver uit elkaar liggende
grenzen kan worden gevarieerd, is het uiteraard mogelijk de bandbreedteregelaar ook als timbreregelaar voor het instellen van het ge
wenste timbre te gebruiken. Voor een voldoende afsnijden van de hoge
tonen zou de frequentieband in de meest selectieve stand zó smal moeten
zijn, dat de hiervoor vereiste kwaliteit der M.F. kringen in de practijk
moeilijk te verwezenlijken is. Daarom wordt meestal nog een aparte toonrégelaar in het L.F. gedeelte aangebracht. Ter vereenvoudiging van de
bediening kan deze regelaar zodanig met de bandbreedteregeling worden
gekoppeld, dat beide door één knop worden bediend. Deze combinatie
functionneert dan zo, dat de bandbreedte bij het draaien in een bepaalde
richting eerst smaller wordt en dat, na het bereiken van de grootste selecti
viteit, bij verder draaien de L.F. timbrcregeling in werking treedt. Indien
beide regelingen vloeiend in elkander verlopen, kunnen de bandbreedte- en
de timbrcregeling ook door een leek als een normale timbrcregeling worden
bediend. Het grote voordeel tegenover een afzonderlijke timbrcregeling
in een ontvangtoestel met een vast ingestelde bandbreedte is, dat onder
gunstige omstandigheden een betere weergave van de hoge tonen ver
kregen kan worden. Een ander voordeel van het gelijktijdige gebruik van
de L.F. timbrcregeling is, dat nu ook bij gramofoonplatcnweergave, waarbij
dé regelbare bandbreedte natuurlijk geen invloed heeft, een timbrcregeling
aanwezig is.
§ 12. Koppeling vau de kringen door middel van buizen
De koppelingsvariatie tussen de kringen van een bandfilter door ver
andering van de afstand tussen de spoelen, leent zich voor een auto
matische bandbreedteregeling minder goed. Hiervoor verdient een koppelsysteem, dat zonder mechanische hulpmiddelen kan worden gestuurd, de
voorkeur. Het is nu gebleken dat men twee afgestemde kringen zodanig'
door middel van buizen kan koppelen, dat hetzelfde resultaat wordt
bereikt als met inductieve of capacilieve koppeling. De koppelingsvariatie
geschiedt dan door middel van verandering van de steilheid van deze
buizen.
Er zijn zeer veel manieren waarop twee afgestemde kringen door middel
van buizen zó kunnen worden gekoppeld, dat bandfiltereigenschappen
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ontstaan. In het volgende zullen enige van dc belangrijkste methoden
worden behandeld.
De koppeling van twee kringen door middel van een versterkbuis, als
b.v. in een H.F. versterktrap, komt natuurlijk niet in aanmerking, aange
zien dc koppeling hiervan, afgezien van parasitaire koppeling, uitsluitend
eenzijdig is, namelijk van de eerste naar de tweede kring. De resonantiekromme van het geheel wordt dan gevormd door het product van de
resonantiekrommen van dc enkelvoudige kringen. Voor het verkrijgen van
bandfilterei genschap pen moet ook een koppeling van de tweede naar de
eerste kring aanwezig zijn; zowel de koppeling van de eerste naar de
tweede als de koppeling van de tweede naar de eerste kring moeten
daarbij aan bepaalde eisen met betrekking tot de sterkte en de fase
voldoen. Voor de terugwaartse koppeling kan b.v. een zelfde buis met
een zelfde koppeling als voor de voorwaartse koppeling worden toegepast.
Deze schakeling, die wij het
eerst zullen bespreken, is af&,_____
Ï2
I----£
gebeeld in fig. 63. De weder
zijdse koppeling tussen de
L Lk
42
kringen heeft hier plaats door
7 ~C2
S
S^/n
middel van twee penthoden,
^2
elk met een steilheid S en
44010
----J
^2
T*1
een RC koppelelement;
Fig. 63. Principeschema van een M.F. transformator, waarbij dc
hierbij
wordt
de juiste
wederzijdse koppeling tussen de kringen door middel van
twee penthoden met een steilheid S en door een RC koppelelcment
faseverhouding
automatisch
plaats heeft.
verkregen. De impedantie
Rm wordt hierbij zo groot aangenovan de serieschakeling van Cm en Rm
men, dat de stroom die er doorheen vloeit, ten opzichte van de in de

kür-

i
E

h

kringen vloeiende stromen te verwaarlozen klein is.
Voor deze schakeling zal nu de vergelijking voor de signaalspanning IK,
aan de secundaire kring worden afgeleid. Aan de primaire keten zij een
wisselstroom Ia toegevoerd. Uit het evenwicht van de spanningen in de

primaire keten volgt:

h

1

+ (A + Ia + Ikz) (ri + ja>Li) — O,

of:

ii Oï + i^i + jcoCi )
of, daar rx

toLf.

+ Ikz (j\ + j^Li) = —Ia (ri + JwLx),
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1

+ Ik2j°)Ll = —

+ yco Cr )

A (ri +

ja)!^

.

(I E 17)

. .

(IE 18)

Evenzo vinden wij voor de secundaire keten:

A (r2 + jOJJ‘2 + t~A)
jen C2

+ IkJaiLz = 0

Nemen wij aan, dat de reactantic van de condensatoren Cm groot is
ten opzichte van de weerstanden Rm-> en de inwendige weerstand van de
gebruikte penthode groot is ten opzichte van de impedantie van de kringen,
dan kan voor Ifa en J/c2 worden geschreven:

1
Jkr = A

• r

r

s

T CmRmS

. .

(IE 19)

. .

(IE 20)

jw Cr

CmRmS
Jk2 — A -——- • j(üCmRmS ~ Ajw C2

c2

Door substitutie van de vergelijkingen (I E 19) en (I E 20) in de vergelijkingen (I E 17) en (I E 18) krijgen wij:

1
CmRmS
= -IajüjLl ....
A (ri + j™Li + “—TT) + Aj^l
jcoCi

| IijojL.

-——)
A (r2 + jM^2 + JOJ
C-q

CmRmS

(IE 21)

(I E 22)

= 0

Indien de beide kringen op dezelfde frequentie (co0 =

1

i

Vag

Vaa

<
zijn afgestemd, verkrijgen wij uit de vergelijkingen (IE 21) en
(I E 22)
voor de frequenties die slechts weinig van de afstem frequentie afwijken

(co/tof)

1) (zie ook blz. 22 en 23):

CmRmS

“c7

I2 = Ia

.

Cm2«m2S2
GC,

De spanning aan de secundaire kring is dan gelijk aan:
CmRmS
i

= A jw C2

J Ct)CjC<2

=
’

CmRmS'

yc[c2'

2 ’

.

(IE 23)
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of:

CrrJïrnS^

Vt = -Ia

yLiL2
CmRmS

2

. .

(IE 24)

Vergelijking van deze formule met (I B 14) laat zien dat beide aan elkaar
gelijk zijn, indien:
K =

CmKmS

(I E 25)

1C&

Voor de capacitieve koppeling aan het boveneinde geldt:

K =

l/c^

.

Hieruit volgt dat de schakeling van fig. 63 [vergelijk formule (I B 27)]
een resonantiekromme zal opleveren, die gelijk is aani die van een bandfilter waarvan de toppen der kringen door middel van een capaciteit:
Cfcl — RmC'rnS

(I E 26)

zijn gekoppeld. De koppelfactor K kan dus met behulp van de steilheid S
worden gevarieerd.
Om een in druk te krijgen van de orde van grootte van de toe te passen
koppelelementen, zullen wij de waarden berekenen van Rm-, Cm ecn S,
die voor critische koppeling van twee gelijke kringen nodig zijn. Stellen
wij b.v.
= C2 = 100 pF en dj = <52 = 1/100, dan is het voor critische
koppeling (KI)1

k*

=1) nodig dat:
RmCmS = K yCjCa = jk . 100.10-12 = 1(T12

Aan deze vergelijking voldoen b.v.:

Rm = 250 O,
Cm =
4 pF,
S
=
1 mA/V.
Dit zijn waarden die in de practijk heel goed te verwezenlijken zijn.
De dempende invloed van de weerstanden Rm op de kringen is gering.
Indien wij de serieschakeling Cm Rm vervangen door een equivalente
parallelschakeling, zoals in A § 4 is beschreven, is de ver van

I
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gingsweerstand gelijk aan Rrn

2

1
CüGrnRrr.

| ; voor hoge midden frequentie

(470 kHz) b.v.:
250

) Q = 28,3 MO.
2 n ■ 470 000.4.10-12.250.

Deze berekening laat zien, dat de invloed van Rm op de M.F. kringen
mag worden verwaarloosd.
De in hg. 63 afgcbeclde schakeling zal in de practijk slechts zelden in aan
merking komen, aangezien hiervoor twee extra buizen nodig zijn. Het is
echter mogelijk, de koppeling tussen de kringen door middel van slechts
écn extra buis te variëren. De kringen worden dan niet alleen door deze
buis, maar ook nog op „nor
4
4
male” wijze gekoppeld, waar
M
door het geheel iets andere
i-2
eigenschappen verkrijgt. Ver
*2
vangen wij b.v. in fig. 63 de
&
r2
buis I door een inductieve
4-tOH
koppeling tussen de spoelen
Ia
L} en L2, dan ontstaat fig. 64.
Fig. 64. Principcschcma van een M.F. bandfiltcr, waarbij
dc koppeling tussen de kringen door wederzijdse inductie
Wij zullen ook voor deze scha
en door een penthodc plaats heeft.
keling dc wisselspanning Ho over
de secundaire kring berekenen, indien aan de primaire kring een wisselstroom Ia wordt toegevoerd.
Uit het evenwicht van de spanningen in de primaire kring volgt:

I

te

te

. H—

1

11

r ÏMB
1

+ (rx + Ik + Ia) (r1 + jcoL.) + I2 jcoM = 0,

>Ci

of:
h (ri 4-

of, daar Tj

4-

I

J"ci
coL^
1

A (ri 4- j^>Ll 4-

jcuCi

) 4“

(rl

4~

) 4"

j(O ^1) —

(rl '

. . .

(IE 27)

■Ar) + IijcoM = 0 . . . .

(IE 28)

M 4"

—

Ia

Op dezelfde wijze vinden wij voor de secundaire kring:

^2 (r2 4- jö>L2 4“

jco C2

Voor de stroom Ik kan worden geschreven:
1
CR
— jco
jü) C mR
Ik= I2 -——
ja) c'22

I

S — I CmRmS
—
. . .
— 1^22
c2

. .

(I E 29)
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Door substitutie van deze vergelijking in (I E 27) ontstaat:
r

,

A (ri +

.

T

1
jcoCi

) 4- I2

4~ jco Ll

CmRmS

) =-/ayw£1(IE30)

C2

Voor
hetogeval
dat
■----------------- —
- dettkring.
*xxxgen op dezelfde frequentie (a>0
i/^A =
1/^L2C2) z\jn afgestemd, volgt uit de vergelijkingen (I E 28) en (IE 30)voor
frequenties die weinig van de afstemfrequentie afwijken (cü/coq
1):

M/L2

I2= Ia

(P-jöJ (p-jó2)~

/ M2

.

.

(IE 31)

+ co02 M CmRms\

De spanning o.ver de secundaire kring bedraagt:

M

IZ2 = h

1
ƒco C2

(Z)L., C2

-Ia

(P-M (P~jö2)

/ M2

~ (la

(I E 32)

4- o>02 M CmRmS

Laten wij de koppeling door middel van de penthode builen beschouwing,
dan is de koppelfactor tussen de beide kringen

LlL2.

Noemen wij:

K =

M

en

K'2 = K2 4- co02MCmRmS , .

.

.

(IE 33)

dan wordt vgl. (I E 32):

V2 = -Ia

ja>Q K ] LYL2

(ZH/A) (P-jö2)-K'2

(1 E 34)

De koppeling door middel van een penthode komt, volgens de veTgelijkingen
(I E 33) en (I E 34), als een verandering van de koppelfactor in de
noemer van de vergelijking (I E 34) tot uiting. De teller blijft ongewijzigd.
Dit komt overeen met wat in B § 10 over de verstemming van beide
kringen in tegengestelde richting werd afgeleid [zie formule (I B 41)]. De
koppeling door middel van een enkele buis zal dus dezelfde uitwerking
hebben als deze verstemming, d.w.z. een vaste koppeling zal de resonantiekromme doen verbreden op dezelfde wijze als werd de weder
zijdse inductie M vergroot. De hiermede gepaard gaande verandering
van de versterking is echter groter dan bij verandering van M.
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Uit vergelijking (I E 33) blijkt verder, dat een verlaging van de steilheid S,
al naar gelang het teken van M, een vergroting of een verkleining van
K"- tot gevolg kan hebben. Het is dus met behulp van de schakeling van
fig. 64 mogelijk, de bandbreedte in principe op twee verschillende rnanieren te regelen, namelijk:

a) door de inductieve koppeling tussen de kringen zó zwak te maken
als met de kleinste gewenste bandbreedte overeenkomt, en de richting
van de wederzijdse inductie zó te kiezen, dat een vergroting van de
steilheid S van de koppelbuis een vergroting van K' tot gevolg heeft.
In dit geval zal de grootste bandbreedte optreden bij instelling van de
koppelbuis op haar normale werkpunt. Als nu de negatieve roosterspanning van de buis wordt verhoogd, zal de doorgelaten frequentieband
worden verkleind.
b) door de inductieve koppeling zó vast te maken als met de breedste
gewenste frequentieband overeenkomt, en de richting van de weder
zijdse inductie zó te kiezen, dat een vergroting van de steilheid S
een verkleining van K' tot gevolg heeft. Nu zal, bij instelling van de
koppelpcnLhodc op haar normale werkpunt, de smalste frequentieband
worden doorgelaten. Verhoging van de negatieve roosterspanning
heeft nu een vergroting van de bandbreedte tot gevolg.

De verschillen tussen de schakelingen a en b komen, behalve in de tegen
gestelde variatie van de bandbreedte als functie van de roostervoorspanning van de koppelbuis, ook nog op andere wijzen tot uiting. Lit vgl.
(I E 34) volgt voor de spanning die aan de secundaire kring optreedt,
bij een frequentie waarop de beide kringen zijn afgestemd:
. _
^2 (w •-= w0) — J Ia

oj0

A ] AjA.,

ÖA + K'2 ’

of:

K
^2(W

W,) — J Ia

Vöa
K'2

. .

(IE 35)

1 + óA
Hierin stellen ZY en Z2 de resonantieweerstanden van de primaire, resp.
secundaire kring voor, dus ZY = L1/r1Cl en Z2 = L2[r2C2.
Aangezien een bepaalde waarde van K.' bij methode a met een kleinere
waarde van K overeenkomt dan in het systeem 6, kunnen wij uit formule
(I E 35) besluiten dat, bij een bepaalde toegevoerde wisselstroom en
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dezelfde breedte van de resonantiekromme, bij toepassing van systeem a
een kleinere wisselspanning aan de secundaire kring zal optreden dan bij
toepassing van systeem b. Dientengevolge zal met systeem b, in de schake
ling van fig. 63, in de anodekring van de M.F. buis of van de mengbuis
een grotere M.F.-, resp. mengversterking mogelijk zijn dan met het
systeem a.
Uit de vergelijkingen (I E 33) en (I E 35) volgt nog een tweede vermeldcnswaardige bijzonderheid. Bij een negatieve waarde van M (systeem b) heeft
een vergroting van S volgens vgl. (I E 33) een verlaging van K'2 tot
gevolg. Indien S zo groot wordt, dat:

| co02M CmRmS |

K 2,

wordt K'2 zelfs negatief. Voor K'2 = —ó1d2 wordt de noemer in vgl.
(I E 35) nul. In dit geval wordt de spanning over de secundaire kring
bij een bepaalde waarde van Ia oneindig groot, terwijl bij Ia = 0 een
eindige waarde van deze spanning kan voorkomen, d.w.z. de schakeling
oscilleert. Wij dienen er dus bij de practische toepassing van het systeem b
op te letten, dat bovengenoemde grens bij de hoogste waarde van S niet
wordt overschreden. Het gevaar voor oscilleren is bij systeem a niet
aanwezig, daar hierbij K’2 steeds groter is dan K2, dus altijd een positieve
waarde heeft.
Op de schakelingen van de fig. 63 en 64 zijn variaties mogelijk. In principe
komen al deze variaties op hetzelfde neer, namelijk het toevoeren van
een stroom via een buis aan de primaire of secundaire kring. Deze stroom
moet evenredig zijn met de spanning aan de secundaire of primaire kring
en ten opzichte van deze spanning een bepaalde fasehock bezitten.
§ 13. Automatische bandbreedteregeling

Zoals reeds in de inleiding is vermeld, heeft de koppeling van kringen door
middel van buizen bijzondere betekenis voor de automatische bandbreedte
regeling.
De schakeling zou ideaal zijn, indien de breedte van de frequentieband
steeds automatisch op de gunstigste waarde werd ingesteld. Deze waarde
is echter niet alleen een physische grootheid, maar hangt ook van de
smaak van de luisteraar af, zodat het duidelijk is, dat een systeem
dat onder alle omstandigheden volkomen bevredigend functionneert,
technisch onbestaanbaar is. Zelfs indien wij alleen met de physische
gegevens rekening behoeven te houden, zal het uiterst moeilijk zijn,

■
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en wellicht technisch onmogelijk, een systeem te construeren dat de bandbreedte onder alle omstandigheden zo gunstig mogelijk instelt. Deze
gunstigste bandbreedte, waaronder men een bandbreedte moet verstaan
die, afhankelijk van dc ontvangcondities, steeds zo breed mogelijk is, is
niet alleen van dc sterkte van de gewenste zender afhankelijk, doch
ook van de sterkte van de storende zender, van dc toonhoogte en van de
modulatiediepte der hoogste modulatiefrequenties die dc storende zender
uitzendt. Zo zal b.v., indien de storende zender een voordracht uit
zendt, de gewenste zender met een bredere frequentieband ontvangen
kunnen worden dan in het geval dat de storende zender een muziekpro
gramma verzorgt. Een systeem dat met al deze omstandigheden rekening
houdt, zou dermate gecompliceerd worden, dat het bij de huidige stand
van de toestellcnfabricage in geen geval in aanmerking
komt. Wij
aanmerl
zullen ons daarom bij onze verdere beschouwingen tot een systeem be
de gewenste
perken, waarbij dc
de bandbreedte alleen door de sterkte van
■
zender wordt beïnvloed, en wel zó dat bij ontvangst van een zwakke
zender slechts een smalle frequentieband wordt doorgelaten . Op deze
manier kan de schakeling meestal vrij eenvoudig blijven.
Door de toepassing van automatische geluidstcrktcregcling beschikt men
in het toestel op verscheidene plaatsen over regelstromen en -spanningen
die afhankelijk zijn van de sterkte van het antennesignaal. Deze kan men
nu gebruiken voor het sturen van een inrichting waarmee de band
breedte wordt veranderd.
In principe kunnen voor het verkrijgen van dc automatische bandbreedteregeling weer drie systemen worden toegepast:
a) verandering van dc koppeling tussen de kringen;
b) verandering van de verlieshocken van de kringen;
c) verandering van de afstemming van de kringen.
Evenals voor de nict-automatische regeling, is hier de regeling door middel
van de koppelingsvariatie het meest doelmatige systeem. Beïnvloeding
van de verlieshoek van de kringen heeft ten opzichte van de andere
methoden het grote nadeel, dat dc selectiviteit voor de in frequentie ver
verwijderde zenders in de „smalle” stand nadelig wordt beïnvloed.
Een voordeel van deze methode is echter, dat zij de mogelijkheid biedt
om een, zij het niet zeer grote, bandbreedteregeling te verkrijgen, zonder
dat extra buizen nodig zijn. De dempende invloed van een detectordiode
neemt namelijk met groter wordende signaalsterkte af. De verlieshoek
van de secundaire kring wordt hierdoor bij toenemende signaalsterkte
steeds kleiner. Verder is het, door het aanleggen van een regclspanning
aan het remrooster van de M.F. buis, mogelijk de inwendige weerstand
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van deze buis tussen ruime grenzen te regelen, terwijl de steilheid slechts
weinig verandert (zie fig. 49). Op die manier kunnen de verlieshoeken van
de kringen van de laatste M.F. transformator automatisch door de
signaalsterkte worden beïnvloed. Hierbij treedt echter een moeilijkheid op:
Voor de regelspanning die aan het remrooster moet worden toegevoerd,
kan niet zonder meer de spanning van de automatische geluidstcrktercgeling worden gebruikt. De aangesloten kring moet toch bij grotere signaal
sterkte minder worden gedempt. Dit komt hierop neer, dat het remrooster
een kleinere negatieve spanning moet hebben, terwijl bij kleine signaal
sterkte, de negatieve regelspanning juist groter moet zijn. Aangezien deze
schakeling echter weinig effectief is, zullen wij op de mogelijkheden van het
verwezenlijken ervan niet nader ingaan.
Ook het verstemmen in tegengestelde richting van beide kringen van een
bandfilter kan zonder mechanische hulpmiddelen door toepassing van
extra buizen worden uitgevoerd. Men heeft hiervoor een extra buis per
kring nodig. Wij hebben echter reeds gezien, dat men de resultaten die
men door verstemming van de kringen van een bandfilter kan verkrijgen,
ook kan bereiken met een schakeling volgens het principe van fig. 64.
In deze schakeling heeft men dan per bandfilter slechts óen extra buis
nodig, zodat men dit schema zal prefereren boven dat van fig. 63.
Wij zullen daarom het schema van fig. 64 nader beschouwen.
Zoals reeds vermeld, kan dit principe op twee manieren worden uitge
voerd. Het systeem b heeft het grote voordeel, dat voor de kleinste band
breedte de grootste steilheid nodig is, zodat hierbij de spanning van de
automatische geluidsterkteregcling zonder meer als regelspanning voor de
koppelpenthode kan worden gebruikt. In ons voorbeeld voeren wij de

volgende waarden in:
<5X — d>2 —

1
ÏOO ’

c, = C2 = 100 pF,
Cm
=
4 PF,
Rm
= 500 Q.
Bij gebruik van een EF 22 als koppelbuis, die op een steilheid van 1,4 inA/ V
(bij Vg2 = 75 V) wordt ingesteld, en een zodanige instelling van de weder

zijdse inductie tussen de kringen, dat:

K =

M

LxL2

3
ÏÜO ’

I
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krijgen wij:
K' = ^K2 — ü)'o{ 2 MCmRmS n

K2 —

MCmRmS

L.C.

’

3
ÏÖÖ

= /9.10~4

4
0,77
----- ■ 500 ■ 1,4.10-3 =
100------------------------------ 100

Dus:

K'

= 0,77.

De koppeling tussen de kringen is dus minder dan critisch. Wordt nu
aan het stuurroostcr van de EF 22 een rcgelspanning van b.v. —8 V
toegevoerd, dan neemt de steilheid van deze buis met ongeveer een
factor 10 af, zodat:

K

' = 1/9.10'4|0()

I

4
----- ■ 500 • 0,14.10“3 =
100

2,85

IÖÖ

Dus:
K'

= 2,85.

Een rcgelspanning van —8 V bij grote signaalsterkte zal in de meeste
ontvangers door de automatische geluidsterktcrcgeling kunnen worden
geleverd.
De signaalspanning aan de secundaire kring zal in resonantie (/? = 0)
volgens vgl. (I E 35) gelijk zijn aan:
K

F2=j ta-1/* VZiZ2 ’ 2-

/^A

1 +

. .

(IE 35)

^A

Voor een normaal critisch gekoppeld bandfilter zou, volgens (I B 17), deze
spanning zijn:

F2 = Ia - V2 fc2,

(I E 36)

K
zodat

de

factor

2

V’óA
K'2

de verhouding voorstelt van de M.F.

1 +

versterking met een bandfilter volgens fig. 64, tot de met een normaal
critisch gekoppeld bandfilter bereikbare versterking.
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In ons voorbeeld is K/^ölö2 = 3, terwijl bij kleine signaalsterkte K'/^ölö2 ==
3
0,77 bedraagt. De bovengenoemde factor is dus gelijk aan 2 X -y-----= 3,76. Bij kleine signaalsterkte neemt de M.F. versterking, dus ook de
gevoeligheid van het ontvangtoestel, bijna viermaal zoveel toe als bij een
ontvanger met een normaal critisch gekoppeld bandfilter. Bij grote signaal

sterkte was jFC'/V<51d2 = 2,85, zodat dan de factor tot op 2 X

1 4- 2,852
= 0,66 vermindert. De M.F. versterking zal dus door de regeling van de
koppelpenthode sterker afnemen dan door de werking van de automatische
geluidsterkteregeling alleen, d.w.z. de regelkromme van het
I
ontvangtoestel
zal door de automatische bandbreedteregcling eenl vlakker verloop
verkrijgen.
Aan het slot van § 12, blz. 124, wérd reeds medegedeeld, dat de
schakeling oscilleert, indien K'2 = —ö1ó2. In ons voorbeeld zou
dit reeds het geval zijn als de steilheid van de koppelpenthode
S = 1,66 mA/V bedroeg. Men dient er dus voor te zorgen, dat de
steilheid bij kleine signaalsterkte niet al te dicht bij dit bedrag komt.
Hierbij moet ook met de strooiïng in de steilheid, die bij het ver
wisselen van de koppelpenthode kan voorkomen, rekening worden ge
houden. Anderzijds mag de steilheid van de koppelbuis niet te klein zijn,
daar anders de frequentieband bij kleine signaalsterkte niet voldoende smal
wordt. De kleine toelaatbare strooïing in de steilheid van de extra buis
betekent voor de toepassing juist de grootste moeilijkheid. Daarom kan
het gebruik van tegenkoppeling, waardoor de werkzame steilheid minder
van de eigenschappen van de buis zelf afhankelijk wordt, aanbeveling
verdienen. Zulk een tegenkoppeling kan reeds door een niet ontkoppelde
kathodeweerstand worden verkregen. Men moet er dan echter wel
rekening mee houden, dat de vereiste regelspanning groter wordt.
Het principe van de tegenkoppeling wordt besproken in hoofdstuk VIII.
Een critische waarde voor de steilheid heeft men niet bij de schakeling vol
gens het systeem a (blz. 123). Methode a heeft echter ten opzichte van
systeem b enige nadelen:

1) Door de kleinere waarde van M is de invloed van S op K' geringer.
Men heeft dientengevolge een grotere variatie van S nodig, dus ook
een grotere regelspanning. Bovendien wordt meestal een grotere
waarde voor Cm of Rm vereist. Als wij b.v. de kringen van het
voorafgaande voorbeeld gebruiken en de inductieve koppeling zo
zwak maken, dat K = M/^L1L2 = 0,006 is, en wij verder Cm — 4 pF en

129

§ 13. Automatische bandbrecdteregding

Rm = 2000 £2 nemen, levert dit, voor een steilheid van de koppelbuis
S = 1,8 mA/V:
I/
0,6
4
K = | 0,62.10~4 + — • — • 2000.1,8.10”3 = 0,03

op, zodat jK'/yö1d2=3. Maakt men nu de steilheid 10 maal zo klein,
dan wordt K' = 0,011, dus K’=
de koppeling is dus nog
steeds overcritisch. Om te bereiken dat de koppeling minder dan critisch
wordt, moeten wij dus de steilheid nog meer verminderen. Bij S =
0,018 mA/V, wordt K' = 0,0067 en K,/^Öló2 = 0,67.

Voor dezelfde koppelingsvariatie als bij het andere systeem is dus een
10 maal zo grote steilheidsvariatie van de koppelbuis nodig en
natuurlijk ook een grotere regelspanning (circa -19 V bij gebruik
van de EF 22).
2) In het bovenstaande is er reeds op gewezen dat, bij toepassing van
het systeem a de M.F. vers terking door de kleinere waarde van K
minder is. De verhouding van de hier bereikte versterking tot die,
welke niet een critisch gekoppeld band filter mogclijk is, is bij de meest
vaste koppeling (grote signaalsterkte) gelijk aan:

K

0,6

2--- +r = 2x 1 + 9 = 0,12,
1 + “mT
en bij de meest losse koppeling (zwakke signaalsterkte) aan:

2 X

0,6

1 + 0,672

0.82.

De M.F. versterking blijft dus belangrijk minder dan bij toepassing
van systeem b. Het verloop van deze versterking als functie van de
signaalsterkte is ook hierbij zo, dat de kleinste versterking bij de
grootste signaalspanning optreedt, zodat ook hier een vlakker verloop
van de regelkrommc der automatische geluidsterkteregeling wordt
verkregen.
3) Bij toepassing van systeem a kan de regelspanning van de automatische
geluidsterkteregeling niet zonder meer worden gebruikt, daar juist bij
een kleine signaalsterkte een grote negatieve roosterspanning voor de
koppelbuis wordt vereist. Een dergelijke spanning kan men op ver-

schillende manieren verkrijgen.
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Men kan b.v. gebruik maken van het feit, dat de schermroosterspanning
van een door de automatische geluidstcrkteregeling geregelde buis met
stijgende signaalsterkte toeneemt.
Indien een M.F. buis EF 22 via een potentiometer met de in lig. 65 aan
gegeven weerstandswaarden wordt gevoed, zal de spanning aan dit
schermrooster bij zwakke signaalsterkte, wanneer de automatische geluidsterkteregeling nog niet in werking is getreden, ongeveer 100 V be
dragen. Bij een zeer grote signaalsterkte, waarbij de schcrmroosterstrooin
van de M.F. buis, ten gevolge van de automatische geluidstcrkteregeling
zeer laag is geworden, is de schermroosterspanning tot ongeveer 200 V
gestegen. Indien nu het stuurrooster van de koppelbuis op de in hg. 65
weergegeven wijze wordt aangesloten, varieert de spanning aan dit
stuurrooster ongeveer tussen —f-20 en 4-40 V. Wordt de kathode
van de EF 22 op een spanning van 4~42 V aangesloten, dan
zal dus tussen de
kathode
en
het
ECH21
EF22
EF22
stuurrooster een
4pF
spannings variatie
van-22 V tot —2V
kunnen
optreden.
De negatieve roosterspanning zal het
+250/ A.V.R. +42/ +/22/
ZL
grootst zijn bij de
kleinste sterkte van
het antennesignaal.
Men dient er nog op
te letten dat, bij
45/30
het trimmen van
+250/
de M.F. bandfilterFig. 65. Praclischc uitvoering van het principeschcma van fig. 64. De sterkte
van de inductieve koppeling komt met de kleinste bandbreedte overeen, terwijl
kringen, die volgens
de koppelbuis EF 22 zo geschakeld is. dat een vergroting van de steilheid S
een vergroting van de koppelfactor K’ tot gevolg heeft. De spanning voor het
het principe van
stuurrooster van de koppelbuis voor de vereiste variatie van de steilheid S
wordt zodanig van een potentiometer afgenomen, dat de negatieve roosterfig. 64 zijn gekop
voorspanning van de koppelbuis het grootst is bij de kleinste sterkte van het
antennesignaal.
peld, de koppeling
zo los mogelijk wordt ingesteld. Het toestel moet dus met een kleine
signaalspanning worden getrimd. Men kan eventueel aan de koppelbuis
gedurende het trimmen een hoge negatieve roosterspanning toevoeren.
Rest nog de vraag, of een automatische regeling van de koppeling tus
sen de kringen ook zonder gebruik van extra buizen mogelijk is. Hierop
kan reeds direct worden geantwoord, dat een dergelijk effect in vele ont
vangers reeds op ongewenste wijze voorkomt, namelijk ten gevolge van
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een minder gunstige opstelling van de onderdelen. Een geringe capacitieve

koppeling tussen de anode van de M.F. buis en de top van de primaire
kring van het voor deze buis geschakelde bandfilter veroorzaakt namelijk
tussen de kringen van dit bandfilter een koppeling, waardoor ongeveer

dezelfde eigenschappen ontstaan als die van

de in fig. 63 getekende

schakeling. De M.F. versterking kan dus, afhankelijk van de richting
van

de inductieve koppeling, worden

gelijktijdig de bandbreedte

wordt

vergroot

of

verkleind,

terwijl

vergroot.

verkleind, resp.

Door regeling van de M.F. buis wordt de koppeling via deze buis gewijzigd,
zodat ook de bandbreedte veranderen zal. Wanneer men dit effect in een

ontvangtoestel met opzet zo sterk zou maken, dat een toereikende band-

brecdtercgcling wordt verkregen, dan kwam alleen hel systeem b in
aanmerking.

De negatieve roosterspanning van

de

.M.F.

buis neemt

immers met grotere signaalsterkte toe. Wij zullen wel is waar dan een zeer
grote versterking verkrijgen, maar het nadeel van het systeem b blijkt
ook in dit geval te bestaan, nl. dat de M.F. buis gaat oscilleren zodra de

steilheid met een gering bedrag komt boven de steilheid welke nodig is
Ö

voor een voldoend losse koppeling van het voorafgaande bandfilter.

Bij slecht gemonteerde ontvangers kan dit verschijnsel inderdaad op

treden. Deze moeilijkheid zal steeds voorkomen, indien men voor de
koppelingsvariatie buizen gebruikt die ook nog andere functies moeten ver
richten

en

dientengevolge

door

de

automatische

geluidsterktcrcgeling

worden geregeld.
Wij kunnen dus concluderen, dat het verkrijgen van een automatische

koppelingsvariatie zonder gebruik van extra buizen grote moeilijkheden

met zich brengt.
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II. Menging
A. Het mengen
De voordelen van de superheterodyne schakeling kwamen in hoofdstuk I
reeds herhaaldelijk tot uitdrukking. Bij deze schakeling worden alle
ingangsfrequenties getransformeerd op een vaste frequentie, de zoge
naamde middenfrequentie, waardoor in de eerste plaats de mogelijkheid
ontstaat met betrekkelijk eenvoudige middelen ontvangtoestellen te
construeren, die aan redelijke selectiviteitsciscn voldoen. Bovendien
kunnen de kringen bij deze vaste frequentie, die meestal lager is dan de
frequenties van de te ontvangen signalen, in het algemeen een hogere
impedantie hebben, waardoor een grotere versterking kan worden be
reikt. Om deze redenen worden tegenwoordig vrijwel alle ontvangtoestellen
volgens het superheterodyne principe gebouwd en blijft de directe ver
sterking in het algemeen beperkt tot de allerkleinste toesteltypen, namelijk
die voor de ontvangst van een plaatselijke zender.
In superheterodyne ontvangers wordt de middenfrequente trilling ver
kregen door de ontvangen trilling te mengen met een hulptrilling, waarvan
de frequentie regelbaar is, en wel zodanig, dat het verschil van deze beide
frequenties een vaste waarde heeft, namelijk die van de gekozen midden
frequentie. In iedere mengtrap moet dus, behalve een mengbuis, ook
een oscillatorbuis aanwezig zijn, die bovengenoemde hulptrilling opwekt r).
Gewoonlijk is echter de oscillatorbuis gecombineerd met de mengbuis en
vervult een dergelijke combinatiebuis beide functies.
In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk word jn de problemen behandeld
welke betrekking hebben op het mengen zelf. In het tweede gedeelte
volgt dan een behandeling van de verschillende oscillatorschakclingen,
terwijl verder verscheidene bij het mengen optredende neveneffecten
zullen worden besproken.
§ 1. Het mengproces
In principe wordt het H.F. ingangssignaal Vi sin a>it tezamen met een
hulpsignaal Vh cos a)ht toegevoerd aan één of twee electroden van een
electronenbuis, waarvan de karakteristiek ia = ƒ (vg, vg') niet lineair is
en waarbij de roosterspanningen vg en vg' weer afhankelijk zijn van de
H.F. ingangsspanning Vi en de hulpspanning v/». Uiteindelijk kunnen

wij dus zeggen:

ia = ƒ (»h, vi).
•)

Men xal dan ook op vele plaa sen de hulpspanning als oscillatorspanning aangeduid vinden.
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Indien men in dit geval ia als een machtreeks schrijft, ontstaat o.a. het
product:

Vi sin ati l. Vh cos a>ht = 1/2 Vi Vh sin (w$ 4- coh) t — x/2 Vi Vh sin (a>h—coi) t
(II Al)

De herkomst van dit product volgt pas uit vgl. (II A 5). Er ontstaat dus
in de anodekring van de mengbuis o.a. een trilling met de middenfrequentie:

(II A2)

wo = a'h — (JDi

die verder wordt versterkt.
De anodestroom met dc frequentie coo is afhankelijk van Vi en Vh en
bovendien nog van de anodespanning, die varieert met de M.F. spanning
Vo. Nu zijn in dc practijk Vi en Vo klein ten opzichte van Vh- en hierdcor
is het mogelijk de anodestroom als een reeks van Taylor te schrijven,
waarvan de eerste termen:

ia = ƒ (vh, 0,0) 4- vi

ovi

4- vo

. .

ovo

(II A3)

zijn.
De eerste term van deze reeks, ƒ (yh-> 0,0), stelt de direct door de hulpspanning Vh gestuurde anodestroom voor, indien de II.F. ingangsspanning Vi en dc M.F. spanning Vo nul zijn. Op deze stroom zijn dc door dc
beide andere termen voorgestelde stromen gesuperponeerd.
De tweede term is het product van de momentele waarde van de ELF.
ingangsspanning Vi en de momentele waarde van de steilheid van de
karakteristiek ia = ƒ (vj). Deze karakteristiek heeft betrekking op de
anode en op het rooster, waaraan dc H.F. ingangsspanning wordt toege
voerd. Deze steilheid varieert in het rhythmc van dc hulpspanning Vh-,
en dientengevolge kan hiervoor worden geschreven:

dvi

(II A4)

= si = So 4“ Si cos cohi 4“ S2 cos 2(oht

waarbij So, SL enz. nog van de grootte van Vh afhankelijk zijn.1)

Het product vi

vi
*)

dï

0/

, ,

— wordt dan:
dvi

= So Vi sin cojt -f- Vi sin coit.

cos

+ Vi sin

ojH

. S2 cos 2ajht ....

övi
In deze vergelijking is de cosinusfunctie gebruikt en niet de sinusfunctic, danr dit dc verdere afleidingen vereen
voudigt.
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Voor de versterking van de M.F. spanning zijn hiervan slechts de termen
belangrijk, die een frequentie cuo bevatten. Dit is alleen de term:

Vi sin (Dit. Sj cos a>ht = x/2 Si Vi [ — sin (cz>A—coj) t 4- sin (wh + o>i) t ]
= -V2 Sx Vi sin coot 4-...................

(II A 5)

Door de modulatie van de steilheid Sj met de frequentie coh ontstaat in de
anodekring dus een middenfrequentstroom:
Iol sin coot = 1/2 Sx Vi sin coot,

of:

lo! = V2 Sx Vi = Sc Vi

............................. (II A 6)

indien wij, in plaats van 1/2 S19 de uitdrukking conversiestcilheid Sc invoeren.
Daar IOÏ door de modulatie van de steilheid ontstaat, wordt de mengbuis
ook wel modulatorbuis genoemd.

In de derde term van vgl. (II A 3) stelt —— de reciproke waarde van de
inwendige weerstand voor. Ook deze admittantie, Y, is met de frequentie
coh gemoduleerd, zodat:

Y = Yo + Yr cos coh* + Y2 cos 2 cohl 4~ Y3 cos 3 wfct 4~ • • • •

Door vermenigvuldiging met Vo sin coot ontstaat de frequentie coo alleen in
de eerste term; dus:
I02 sin coot = Yo Vo sin a)ot,
of:
I02 =YOVO . . . ........................... (II A 7)

De eerste term van de reeks van Fourier, Yo, is de gemiddelde waarde
van Y door modulatie met de frequentie ohVoor de totale M.F. stroom uit vgl. (II A 3) kan nu geschreven worden:
Io = I0l- lo^'/^Vi - YOVO

. .

.

.

.

(II A 8)

Het minteken treedt op, omdat Vo in tegenfase is met IOI en de vergelijking
betrekking heeft op amplituden.
Zoals hieruit blijkt, gedraagt een mengbuis zich geheel als een II.F. versterkbuis, indien in plaats van de steilheid, de conversiestcilheid Sc en in
plaats van de normale inwendige weerstand, de inwendige weerstand als
mengbuis Ri = 1/YO wordt ingevoerd.
Zijn deze grootheden bekend, dan volgt de conversieversterking Ac uit
de vergelijking:
• Zo
(II A 9)
Ac — Sc
Ki 4- Zo

>
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Hierin is:
Sc
Ri
Zo

= de conversiestcilheid,
= de inwendige weerstand als mengbuis,
= de kringimpcdantic.

Om een grote versterking te verkrijgen, moet de inwendige weerstand Ri
groot zijn ten opzichte van de kringimpedantie. In moderne omroepontvangtoestellcn bedraagt de impedantie van het bandfilter ongeveer
160—200 kQ. Dc inwendige weerstand van de buis moet derhalve in de
orde van grootte van 1 MO zijn.
- ----kHz
Dc selectiviteit wordt door
10
20
-10
0
-20
de inwendige weerstand op
iT
dezelfde wijze beïnvloed als
de versterking. Zoals be 2------kend, wordt deze bepaald 3
door de verhouding r/L (zie
5
hoofdstuk I A § 3). Een
weerstand, parallel aan de
10
-4.4989
kring, kan als een toeneming
Fig. 66. Invloed van dc inwendige wccratand van dc mengbuis
van de verhouding r/L wor op dc selectiviteit van een kring. I is dc sclcctivitcitskrommc van
dc kring met r/L — 60 000: II dc selcctivitcitskroznmc, indien ccn
den beschouwd.
mengbuis met Ri - 1 MQ parallel nan dc kring wordt geschakeld.
Deze bedraagt:
1
Ar/L
RiC

Hierin is C de totale capaciteit van de kring.
Bij een waarde van C = 100 pF, betekent een inwendige weerstand van
1 MQ een toeneming van de verhouding r/L gelijk aan:

zl r/L -

1

rïc

1

-------------- = 101.
10G . 10"10

60 000 ziet men in fig. 66,
De invloed hiervan op een kring met r/L
waarin dc verzwakking a als functie van dc verstemming is weergegeven.
I stelt de resonantiekromme voor als de inwendige weerstand van dc buis
oneindig groot is, II als de inwendige weerstand 1 MQ bedraagt.

§ 2. Berekening van de conversiestcilheid
Indien het verloop van de si/v/j-karakteristiek van dc buis als een mathema
tische functie bekend is (b.v. een logarithmische karakteristiek), dan kan
men, in geval van een cosinusvormige hulpspanning Vh, eveneens si als
functie van x = coht neerschrijven. Het is dan mogelijk Sj exact te be-
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rekenen, nl.:
12"
= — f si cos x dx

(II A 10)

71 o

Gewoonlijk is echter sj als functie van vh gegeven door een kromme die
niet door een bepaalde mathematische vorm kan worden uitgedrukt. Men
moet dan de zojuist gegeven coëfficiënt van de reeks van Fourier langs
grafische weg of door directe meting bepalen.
S/MAJ

ir~
\Vans200V

j2+g4).100V
----- \V(Ï
\Vg1_-2V
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I
Ofi

/
-30

-20

V/3M

Tl
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/
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I

Ril
ZL
2 •&*
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r
o aan het derde rooster, voor de UCH 21.
Fig. 67. Links: Si als functie van de spanning
Rechts: Si als functie van de tijd, voor een hulpspanning van 5 V, resp. 20 V.
Q •* nla faanntan

« * <-> n

al a»

«taab

Fig. 67 stelt de steilheid si van het eerste rooster van de UCH 21 voor als
functie van de negatieve spanning vg3 op het derde rooster. De overige
electroden hebben de spanningen die in de figuur zijn aangeduid. In
dezelfde figuur is rechts het verloop van de steilheid als functie van de tijd
voor enige waarden van de amplitude van de hulpspanning Vh en de bij
behorende voorspanning T) uit de sj v/»-karakteristick afgeleid. Om uit
deze tijdkrommen, die, zoals men ziet, niet sinusvormig zijn, de conversiesteilheid te bepalen, zullen wij een periode van de hulpspanning Vh in 4N
gelijke delen verdelen.
Uit de Sj/vA-karakteristiek wordt nu de steilheid afgelezen voor de volgende

waarden van de modulatorspanning:

2Njl
K> = — Vg3 + kfc; y, = —Fg3 + P7/,cos — enz.; KN= — Vg3+ T'h cos —-.
‘)

I

De negatieve voorspanning wordt door middel van ccn roostercondcnsntor en een roostcrlckwccrstond verkregen;
dan hoort bij iedere waarde van F7i een bepaalde waarde Kg, van de voorspanning (zie hoofdstuk II B § 9)-
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Izg3 is de hiervoor genoemde negatieve roostervoorspanning van het
modulatorrooster; I
is de amplitude van de hulpspanning (oscillatorwisselspanning). De met deze spanningen overeenkomende waarden van
de steilheid zullen wij aanduiden met:

so, sl9 sn, snl

S2jy.

De integraal, die de amplitude van de grondgolf in de Fouricr ontwikkeling
bepaalt, wordt nu benaderd door een som van 41V termen, waarbij de
waarden Sj, Sj/, Sju enz. vermenigvuldigd worden met de daarbij behorende waarden van cosinus x, en voor het element dx ——'dc deel van de
4IV
totale periode 2ti genomen wordt. Verder is deze som over de eerste 27V
elementen gelijk aan die over de laatste 2N elementen, zodat men kan
schrijven:
2 2N
71
pTl
S' = ^PSp- COS ——- ,
2N
27V
71
of:
1 2N
pii
Sj = — ^pSp cos —
(II A 11)
27V
N o

Daar de convcrsiestcilheid Sc de helft bedraagt van Sp
71

Sc =

21V(2

I

Z7t

271

+ Si COS —+ Sn cos— +SItI cos — + •••

2

V ”

(II A 12)

(In deze som zijn de eerste en de laatste term gehalveerd, want indien men
zich elk element dx of wel tc/21V symmetrisch ten opzichte van de bijbe
horende x denkt, blijft voor de eerste en de laatste term slechts een half
element over.)
pji

; hierin zal p, indien wij voor
2N'
p7C
TV = 16 nemen, de waarden 0 t/m 16 hebben. Wij vinden dan voor cos ^^7
de volgende waarden:

De algemene term in deze reeks luidt: Sp cos

P

COS^2

P

COS^2

P

pit
C0S^2

P

COS ~32

0
1
2
3
4

1,000
0,995
0,981
0,957
0,925

5

0,882
0,832
0,773
0,707

9
10
11
12

0,634
0,557
0,471
0,382

13
14
15
16

0,295
0,195
0,098
0

pTl

pTl

6
7
8

pTl
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Nemen wij nu aan, dat de negatieve roosterspanning —19,3 V en de topwaarde van de hulpwisselspanning 20 V bedraagt, dan vinden wij voor
pyt
Sp COS
2N'
N

0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16

^1

Si

+ 0,7
4- 0,6
+ 0,3
— 0,2
— 0.8
— 1,7
— 2,7
— 3,9
— 5,1
— 6,7
— 8,2
— 9,9
—11,6
— 13,5
—15,4
—17,3
—19,3

2,34
2,33
2,31
2,29
2,25
2,15
2,00
1,75
1,55
1,25
0,95
0,65
0,45
0,20
0,10
0,05

Sp

pz
cos -32

1,17
2,32
2,26
2,19
2,08
1,89
1,66
1,36
1,10
0,79
0.53
0,31
0,17
0.08
0,03
0,01

N

Si

Or. cos —
p
32

—2],3
23,2
—25,1
—27,0
—28,7
—30,4
—31,9
—33,5
—34,7
—35,9
—36,9
—37,8
—38,5
—39,0
—39,3
—39,4

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Sc(pA/V)

600

Va„=200V
tfg2+g4)„100V
Vg1=-2V

400

200
■

0X-

I
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20

Vh%sc)(y)25
■4-4SS!

Fig. 68. De conversicstcilhcid van de UCH 21 ah functie van <lc hulp* of oscillutorspanning.
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Uit deze tabel volgt:

1
— 17,95 = 0,56 inA/V.
>—

Se

Geheel analoog is de conversiestcilhcid voor een oscillatorspanning van
15, 10, 5 en 2,5 V am plitude berekend; hiervoor werd gevonden: 0,605,
0,630, 0,425 en 0,190 inA/V. Zet men deze waarde n uit als functie van de
oscillatorspanning, dan verkrijgt men fig. 68. Uit deze figuur blijkt duidelijk
dat, bij kleine waaiden van de oscillatorspanning, de conversicsteilhcid snel
toeneemt. Bij een bepaalde waarde wordt een maximum bereikt, terwijl
bij nog grotere waarden dc steilheid weer langzaam afneemt, omdat
tegelijkertijd het oscillatorrooster veel negatiever wordt.
Ia(mA)
6

VaH = 200 V
Vfa2+4) = 1OOV
Vg1 = -2V

i
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Fig. 69. Links: Dc anodestroom van de UCH 21 als functie van de spanning aan het derde rooster,
Rechts: De anodestroom van dc UCH 21 als functie van dc tijd, voor een hulpspanning van
2.5 V, 5 V, 10 V. 15 V en 20 V.

Op dezelfde wijze als in lig. 67 voor de steilheid is gebeurd, is in lig. 69
de anodestroom als functie van de spanning aan het oscillatorrooster
(derde rooster) en van de tijd afgcbeeld. Het blijkt uit deze figuur, dat
bij kleine oscillatorspanningen de anodegelijkstroom groter is dan bij
grotere oscillatorspanningen. De stroompieken van de stroom/tijdkrommen worden bij toenemende oscillatorspanning namelijk smaller en
hierdoor daalt de anode-gelijkstroom. In hoofdstuk XIII zullen wij zien,
dat dit feit van belang is in verband met het ruisen van de buizen.
De bovenstaande berekening kan natuurlijk ook voor andere waarden van
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dc negatieve voorspanning van het II.F. ingangsrooster worden uitge
voerd, zodat wij voor verschillende waarden van dc negatieve roosterspanning, de Sc/ Tzosc-kroininen kunnen tekenen. Dit is in fig. 70 gedaan,
waarbij in plaats van Vg3 de stroom
HgT + g3) door de lekweerstand
1200
»...
van het oscillatorrooster is aange
,.JL
\Van=200V
geven; deze stroom is een maat voor
ir.iu
«nnu
..
x r\}fa2+g4).100V
|4C
g
^I^sokn: EM1 =
1000 '.Pm
R(9r+&
de hulpspanning aan g3 en kan ge
=ffff
makkelijk worden gemeten. Deze
krommen tonen omniddellijk bij
800
welke instelling van de buis de
ƒ
__ .
s
grootste conversiesteilhcid kan wor
den bereikt. De krommen zijn
600
—
verder van belang, omdat de oscillatorspanning in een bepaald golf///
4±____ _
gebied gewoonlijk niet constant is
400 &
: :. ' J T_: :Ü7?en vrij sterk kan variëren. Voor
' ég
deze buis wordt dan ook om twee
redenen voor de stroom door de
200
6Ë
lekweerstand een waarde van 190 p.A
gepubliceerd:
! i •TT
1) omdat de conversiesteilhcid dan
300
400
200
O
100
KOr^JÏ/^)
maximaal is;
Fig. 70. Dc conversiesteilhcid van de UCII 21 als
2) omdat de conversiesteilhcid rond
functie van dc oscillator-roostcrstroom, voor ver
schillende negatieve spanningen aan het stuurdeze waarde vrij onafhankelijk
roostcr.
is van de grootte der hulpspanning.
Ten slotte zullen de krommen uit fig. 70 nog gebruikt kunnen worden bij
berekeningen van de automatische geluidsterktercgeling en voor het bepalen van vcrvormingseffecten van de buis.

II

S

I

ï/X
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§ 3. Het meten van de conversiesteilhcid en van de inwendige weerstand

De berekening van de conversiesteilhcid uit de «i/v/i-karaktcristiek is,
zoals boven gebleken is, vrij omslachtig en daarbij nog tamelijk onnauw
keurig, zodat zij in de practijk meestal door meting wordt bepaald. In
fig. 71 is de meetschakeling voor een triode-heptodc weergegeven. Aan het
eerste rooster wordt een spanning Vi cos ooit toegevoerd van b.v. 0,1 V;
de negatieve roosterspanning kan met behulp van de batterij B worden
ingesteld. Aan het derde rooster wordt de oscillatorspanning Vh cos
toegevoerd, terwijl hier de negatieve roosterspanning met behulp van
roostercondensator en lekweerstand van het triodegedeelte wordt ver-
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kregen. In dc anodeketen van het menggedcelte is een op dc middenfrequentie a»o = a>h—afgestemde trillingskring met nauwkeurig bekende
impedantie Zo opgenomen. Door een geschikte keuze van Vi en Zo wordt
de in de anodeketen optredende wisselspanning Vo klein gehouden, zodat
men mag afzien van de invloed van deze spanning op Io. De spanning
over dc kring kan direct gemeten worden en dc anodestroom Io volgt
dan uit Io
Vo/Zo. De convcrsiesteilhcid bedraagt Io/Vi. Bij bepaalde
mengbuizen, zoals b.v. de pentagrid en de octodc, is het essentieel, het
oscillatorgedeclte in deze metingen te betrekken, aangezien de oscillatorstroom de stroom in het menggedcelte beïnvloedt. Daarom is dit ook in
fig. 71 voor gesteld’.

G

------- !
o^°.

T&

O

'

_ Vocoswot
------------1

r

V/)COS<j}ht

+ Pa j-

+ Vg2

44968

+ Van

Fig. 71. Sclinkcling voor hel meten van dc convcrsicstcilhcid en. van dc inwendige weerstand van een mcngbuis.

Om de inwendige weerstand te meten, voert men de voorgeschreven
gelijkspanningen en de vereiste oscillatorspanning aan de buis toe en
verandert dc anodegelijkspanning van de buis met een bedrag zl Va,
waardoor de anodestroom met een bedrag zlIa wordt gewijzigd. De inwen
dige weerstand is dan Ri - AVa/AIa§ 4. Mengschakelingen

De schakelingen die in radio-ontvangtoestcllen worden toegepast, kunnen
in twee groepen worden verdeeld, nl.:
1) schakelingen met een mcngbuis, waarbij dc hulpspanning en de H.F.
spanning aan dezelfde electrode worden toegevoerd (ook wel additieve menging genoemd);
schakelingen
met een mcngbuis, waarbij de hulpsp anning en de H.F.
2)

spanning aan verschil
lende electroden wor
den toegevoerd (ook
wel
multiplicatieve
menging genoemd).
a. Diode
De eenvoudigste schake

F

Er

Vi

II

R

I

Vh

q
.

__ J_

Fig. 72. Schakeling van dc diode nis mcngbuis.

■44967
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ling in de eerste groep is de schakeling met een diode als men gbuis. Daar
in dit geval slechts één stroomkring bestaat, zijn Kj, Vh en Vo in serie geschakcld (fig. 72). Wordt de hulpspanning Vh met te klein gekozen, b.v.
een paar volt, dan kan de karakteristiek van de diode door een rechte
lijn worden voorgesteld (fig. 73) en is het vrij eenvoudig de conversie
steilheid en -versterking te berekenen.
I
Zoals later wordt aangetoond, is het
nuttig de diode een bepaalde negatieve
voorspanning V— te geven. Deze voorspanning wordt op eenvoudige wijze
I
over de weerstand R verkregen door
J
-4
gelijkrichting van Vh- Is R groot ten op
V
y=
■a-^sai
zichte van de inwendige weerstand
i
van de diode Rd, dan zal V— de waarde
van Vh benaderen (zie hoofdstuk V).
Onder deze omstandigheden vloeit nu
I
I I
Fig. 73. Stroom-spanning karakteristiek van
gedurende een bepaalde tijd, die in
een diode.
fig. 73 door de hoekmaat 2a is aangcduid, een stroom door de diode; in deze tijd is de steilheid gelijk aan 1/RdGedurende de rest van de periode is de steilheid gelijk aan nul.
Om de conversiesteilheid te berekenen, zullen wij weer de grondgolf van de

steilheid uit de reeks van Fourier bepalen:

i 2-;
Sx = — / S cos x dx
™ o

(11 A 10)

Daar S alleen tussen de tijdstippen x = —a en x — -f-a niet gelijk is aan
nul, kan men ook schrijven:

sl =

I +° 1

(II A 13)

- / TT- cos x dx
71
Rd

of:

s1 =

1
71

1
. —— sin x

Rd

De conversiesteilheid is dus Sc

Ja

=

2 sin a
tl

Rd

sin a
tl

Rd

Om nu de afgegeven M.F. spanning Vo te berekenen, moet eerst de M.F.
stroom bekend zijn. Daarvoor is echter niet alleen de conversiesteilheid
maatgevend; aangezien Rd een tamelijk lage waarde heeft, wordt ook de
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tweede term van de vergelijking (II A8) van belang. Wij zullen dus ook de
gemiddelde inwendige weerstand van de diode moeten bepalen.
In de periode 2ti is de inwendige weerstand slechts gedurendee de tijd 2a
gelijk aan Bd. Hieruit volgt:

1

2 71

TT /?J

YÖ

Rd — =
2a

a

(II A 15)

De M.F. spanning Vo in vgl. (II A 8) ontstaat als een verval over de M.F.
kring Zo; voor vgl. (II A 8) kan dus ook geschreven worden:

- i/2 -Si Vi~ZoYoIo

............................. (II A 16)

of:

lo

Vi

v2 Si
1 + ZOYO

(II A 17)

De conversievcrstcrking is dus:
Vp0 _ IqZq
A
Ac — ~r7
Vi
Vi

z0

V2

1 + ZOYO

(II A 18)

De versterking wordt het grootst, indien ZOYO groot is ten opzichte van 1.
Het bedrag 1 kan dan verwaarloosd worden en de versterking wordt dan:

-Si
V’

Ac =

1o

of, na substitutie van vgl. (II A 14) en (II A 15):
sin a

2 sin a
---------a

Ac =

a

(II A 19)

De conversie versterking neemt dus toe met afnemende stroomhoek a en
nadert tot Ac = 1 voor a = 0. Hieruit blijkt onmiddellijk het voordeel van
een grote voorspanning; zonder voorspanning zou namelijk a = n/2 en
Ac = 2/ti zijn.
Om hét product ZOYO groot ten opzichte van 1 te maken, moet men Zo
zodanig kiezen, dat:
1

Zo

71

- of Zo > - Rd
J O

(II A 20)

ö

De stroomhoek a wordt uitsluitend bepaald door de verhouding R/Rd
(zie II B § 9). Voor een kleine stroomhoek moet R/Rd groot zijn. In dit
geval geldt namelijk vgl. (II B 56) (die op blz. 198 verklaard en afgeleid
wordt):
Rd
tg a — a = Ti —
6
R
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Daar de ingangs- en uitgangskringen direct in de diodenstroomkring zijn
geschakeld, zullen ze beide vrij sterk gedempt worden. Wat de demping
van de uitgangskring betreft, zou men op het eerste gezicht verwachten,
dat deze Yo bedraagt. Dit zou ook inderdaad het geval zijn, indien de
ingangskring een spanningsbron zonder inwendige weerstand was.
Dit is echter niet zoo. Voor het bepalen van de demping Ro van de uit
gangskring denkt men zich een M.F. spanning Vo op de plaats van de
M.F. kring en gaat men na welke M.F. stroom Io in de diodeketen ten
gevolge van Vo ontstaat. De demping is dan:
K..

_ v°

(II A21)

lo

De spanning Vo veroorzaakt nu niet alleen direct een M.F. stroom, bepaald
door de admittantie Yo, maar tevens door menging een stroom met de
ingangsfrequentie, die de ingangskring Zi doorloopt. Daar de schakeling
symmetrisch is, kan men voor deze extra stroom schrijven:

Ah = Vo

y2 s.

(II A22)

1 + ZiYo

Over de ingangskring ontstaat dan een spanningsval, ook weer met de
ingangsfrequentie, die door menging opnieuw een M.F. stroom veroor
zaakt. Hier blijkt dus de terugwerking van de ingangskring op de demping
van de uitgangskring.
Rekening houdend met deze spanningsval Vi = —AliZi ontstaat nu uit
vgl. (II A 8):
V2S1
Io=Vo(Yo-1l2SlZi 1 + ZiY^
1
~Ro

k _ y
vo ~ Y°

Zi S,2
4 (1 + Z£YO)‘

Door substitutie van de waarden van S1 en Yo volgens de vergelijkingen
(II A 14) en (II A 15) verkrijgen wij nu:

1
o
Ro

1
Ti Rd^
71 Rd

sin2 a

-) • •
71 Rd/Zi + a
Ti

. .

(II A23)

Voor het berekenen van de demping van de ingangskring behoeft men
slechts Zi door Zo te vervangen, dus:
sin2 a

Ri

i

7iRd

-)....
7t Rd/Zo + a

(II A 24)
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De inwendige weerstand Rd van de diode is van de grootte-orde van 5000 Q.
Uit de vergelijkingen (II A 23) en (II A 24) blijkt nu, dat het, om de
dempingen te beperken, van belang is a klein te houden. Hieraan is echter
door verschillende oorzaken een grens gesteld. Om a klein te houden, zou
men de verhouding R/Rd groot moeten maken. Naarmate a kleiner wordt,
wordt echter een kleiner deel van de diodekarakteristiek doorlopen,
zodat de weerstand Rd (eigenlijk een vervanging van de gebogen karak
teristiek) toeneemt. Daardoor wordt het dus steeds inoeilijker a nog te
verkleinen, tenzij men onpractisch grote waarden van Vh toepast.
Bovendien heeft het verkleinen van a en het gelijktijdig verhogen van nd
het bezwaar, dat men dan moeilijk aan vgl. (II A 20) kan voldoen, en
dat bovendien de versterking afneemt. Nu is de situatie in de practijk zo,
dat de dempingsweerstanden Ri en Ro bij practische waarden van a zo
klein zijn, dat reeds uit deze overweging diodemenging in de omroeptechniek geen toepassing vindt. Een ander bezwaar is ten slotte de vrij vaste
koppeling tussen ingangs- en oscillatorkring, waardoor het toestel zal
stralen met een frequentie a>hEen voordeel van de diodemenging is het geringe ruisen (zie hoofd
stuk XIII).

b.

Triode, letrode en penthode

Gebruikt men in plaats van een diode een triode of een buis met meer dan
één rooster, dan kunnen de dempingen belangrijk worden gereduceerd. Bij
een triode is de inwendige weerstand 1/YC nog tamelijk klein. Dit type
buis komt daarom nauwelijks voor het gebruik als mengbuis in oinroepontvangtoestellcn in aanmerking. De tetrode en de penthode werden echter
in de eerste supers vrij algemeen als mengbuis toegepast. Daar bij deze
schcrmroosterbuizen de terugwerking van de anodekring op de ingangskring practisch volkomen is verdwenen, wordt de anodedemping be
paald door de hoge waarde van 1/YO. Deze is gewoonlijk van de orde
van grootte van 1 MQ.
In de roosterkring, waar Vi en Vh
in serie zijn geschakeld, kan het op
treden van roosterstroom door een
q4=
voldoend grote voorspanning wor
den voorkomen, zodat ook de ingangskring weinig wordt gedempt;
bij het berekenen van de convcrsie- versterking op de in § 1 beschreven
wijze behoeft men dus alleen rekening
Fig. 74.

I

1 c=r
\Lh ;

'L

VaH

Li

1

Schakeling van een penthode als mengbuis.

146
te houden met de eerste harmonische van de steilheid, namelijk
Een voorbeeld van een schakeling met een dergelijke buis toont fig. 74.
In de roosterketen is de ingangskring LiCi in serie geschakeld met een
spoel, die met de oscillatorkring LhCh is gekoppeld. Er bestaat echter een
bepaalde capaciteit C tussen de spoelen L h en L, dus ook tussen de
kringen LfCh en LiCi. Deze koppeling tussen de beide afstemkringen
veroorzaakt in de eerste plaats een onderlinge beïnvloeding van de af
stemming van beide kringen en ten tweede een straling mol de frequentie OJh
uit de antenne. Zou men de spoel L en de kring LiCi verwisselen, dan wordt
wel is waar de koppeling tussen de afstemkringen zwakker, maar hier
door zou het constructieve nadeel ontstaan, dat de condensator Ci niet
meer met het chassis is verbonden.
Een andere mogelijkheid is de
schakeling uil fig. 75. De beide
spanningen Vi en Vh 7*ijn nu
geaard. Hoewel hierdoor de
Lo
capacitieve koppeling tussen
TT—
de spoelen vermeden wordt,
is nu een koppeling door de
rooster-kathodecapaciteit van
de buis aanwezig. Deze koppe
+ka
■4-4S69
ling is echter zwakker dan die
Fig. 75. Een andere schakeling van een pcnlhodc als
in het vorige geval. De aan de
mengbuia.
ingangskring optredende span
ning met de frequentie a)h kan men met behulp van de in hoofdstuk I-D
afgeleide vergelijking voor een kring met capacitieve koppeling gemakke
lijk berekenen. Zou de hulpspanning Vh dezelfde frequentie als de afstemfrequentie van de ingangskring hebben, dan zou de stoorspanning aan de
ingangskring volgens vgl. (I D 4):

ir

V5 = Vh

coiL

Cgk

Ci +

Cgk

. .

(II A 25)

r

zijn. Vh is echter ten opzichte van coi belangrijk verstemd, zodat Vs >n
werkelijkheid kléiner is. Volgens vgl. (I A 9) is de verzwakking a:

« = |1 + j P/ö\ * Plö.
De werkelijk in de ingangskring geïnduceerde stoorspanning Vs is dus:
Vs =

Ci 4-

coiL ö TZ
Cgh ‘~'p h~ Cf +

1
- vh .
Cgk p

(II A 26)
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u>h

coi

Wi

O)h

ft —-------- .

De stoorspanning Vs is het grootst aan het begin van het golfgebied, om
dat Cj en /3 daar het kleinst zijn. Verder is de geïnduceerde spanning in
het middengolfgebied groter dan in het langegolfgebied bij dezelfde waarde
van de draaicondensator, omdat ft in het middengolfgebied kleiner is dan
in het langegolfgebied. Dit zullen wij nog met een voorbeeld toelichten.
Nemen wij aan, dat de middcnfrequentic 475 kHz bedraagt; bij 200 m
(coi = 9,4.106) is coh = 12,4.106. Hieruit volgt dat 1/ft = 1,8.
Is verder de roostcr-kathodecapacitcit van de mengbuis 5 pF en de af
stemcapaciteit bij 200 m 80 pF, dan bedraagt de stoorspanning

5
K = - . 1,8 Vh = ca. 0,1 Vh.
85

Is de hulpspanning 10 V, dan zal een storende spanning van ca. 1 V in de
ingangskring geïnduceerd worden. Een dergelijke spanning zal reeds een
belangrijke straling van de antenne veroorzaken.
Daar de frequentie ajh groter is dan wj, heeft de impedantie van de in
gangskring voor ajh op midden- en langegolf bij benadering een capacitief
karakter. De spanning Vh wordt daarom over twee capaciteiten verdeeld,
zodat tussen rooster en kathode 0,9 Vh overblijft.
Bij 15 m golflengte wordt ft = 0,0475, en de stoorspanning is dan:
5
1
Vs = — X -----------85
0,0475

Vh

1,24

Vh.

Dit resultaat lijkt op het eerste gezicht enigszins vreemd. De zeer grote
stoorspanning wordt klaarblijkelijk door opslingering veroorzaakt, en de
ingangskring heeft dus tegen'alle verwachtingen in een inductief karakter.
Men bedenke echter, dat de kring inclusief de parallelcapaciteit Cg/c op a>i
is afgestemd. De afstemming van de kring zelf kan dus gemakkelijk hoger
liggen dan de frequentie cofc.
De bovengenoemde waarde van de stoorspanning is natuurlijk niet toelaatbaar en om deze reden is deze schakeling voor kortegolf dan ook volkomen

ongeschikt.
De eenvoudigste schakeling, waarbij Vi en Vh aan verschillende electroden
worden toegevoerd, is een schakeling met een triode, waarbij de ingangsspanning aan het rooster en de oscillatorspanning aan de anode wordt
toegevoerd. Deze schakeling werd vroeger wel eens gebruikt. Een ernstig
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nadeel is echter de grote hulpspanning die wordt vereist, terwijl de
kringen toch nog over de capaciteit Cag gekoppeld blijven.
Veel beter is het gebruik van buizen met verscheidene stuurroosters met
negatieve voorspanning, waarbij de steilheid van het ene rooster door de
hulpspanning op een ander rooster wordt gemoduleerd. Er bestaan dan nog
twee mogelijkheden:
1) de electroncnstroom wordt eerst door de H.F. spanning en daarna door
de oscillatorspanning gemoduleerd;
2) de electronenstroom wordt eerst door de oscillatorspanning en daarna
door de H.F. spanning gemoduleerd.

c. Hexode en heptode

Onder de eerste groep kunnen worden gerangschikt de hexode en de hep
tode met een gescheiden of ingebouwde oscillatorbuis, alsmede de zelfoscillerendc hexode E 448.
Tot de tweede categorie behoren
de zelfoscillerende rnengbuizen,
zoals de „pentagrid”, de octode
Jen de buizen van het type van de O<*>i
O
Amerikaanse 6SA7.
+/a
-Vg3
Fig. 76 geeft de principeschake449J!
ling van een heptode. Aan het
Fig. 76. Schakeling van ccn heptode als mengbuis.
eerste rooster wordt de H.F. span
ning toegevoerd, aan het derde rooster de oscillatorspanning. De
electronenstroom wordt met behulp van het tweede rooster (schermrooster)
door het eerste rooster (stuurrooster) getrokken. De electronen krijgen door
de positieve spanning op het tweede rooster een zodanige snelheid, dat
zij door de mazen van dit rooster heenvliegen en in de nabijheid van het
negatieve
derde rooster (modulatorrooster) komen. Ten gevolge van de ne.
spanning op dit modulatorrooster ontstaat daarvoor een ruimtelading
(virtuele kathode), waarvan de dichtheid wordt bepaald door de hoeveel
heid electronen, die door het eerste rooster worden doorgelaten. Uit deze,
in het rh/thme van de wisselspanning op het eerste rooster, pulserende
ruimteladingswolk zuigt nu het vierde rooster, dat een positieve spanning
heeft, electronen, en deze electronen vliegen door de mazen van het derde
en het vierde rooster naar de anode. Dc electronen in de ruimteladingswolk
bezitten allerlei snelheden. Sommige electronen zijn loodrecht op het derde
rooster gericht en naderen dit tot op zeer kleine afstand. Andere zijn
meer tangentieel gericht en blijven iets verder van het derde rooster ver
wijderd. Voor de loodrecht gerichte electronen is slechts een geringe ver-
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hoging van de spanning van het derde rooster voldoende om hen daar
doorheen naar het vierde rooster te trekken. De schuin gerichte electronen
komen eerst bij een hogere spanning van het derde rooster er doorheen.
Zo is het gedeelte van de ruimtelading, dat naar de anode wordt doorge
laten, globaal evenredig met de spanningsverhoging aan hel derde rooster.
De eleclronenstroom wordt dus eerst door de spanning op het eerste rooster
en daarna door de spanning op het derde rooster gemoduleerd. Het schcrmrooster tussen het eerste en het derde rooster heeft daarbij de gunstige
eigenschap, de capaciteit tussen deze twee roosters, en dientengevolge
ook de terugwerking van de oscillatorkring op de H.F. kring, zo klein
mogelijk te houden. Het vierde rooster heeft dezelfde functie als het schcrmrooster in een penthode en heeft een hoge inwendige weerstand tot
gevolg. Het vijfde rooster dient om de schadelijke invloed van de secun
daire (“missie van de anode te voorkomen en heeft dus dezelfde taak als het
remrooster in de penthode.
ECH21

fer.
'o

go,z

HH-

-—IaT
50pF

iTr
ik/,

g;

J_^3+9T) I
~[0.1^F
|

150pF

-Hl=r=

t250 V

A.VR
50719

+

Fig. 77. Complete schakeling van <lc triodc-hcptodc ECU 21 als mengbuis.

De steilheid van het eerste rooster ten opzichte van de anode hangt af
van de spanning op het derde rooster. Heeft dit laatste rooster een grote
negatieve spanning, dan bereiken slechts weinig electronen de anode en is
de steilheid dus klein. Wordt de oscillatorspanning via een roostercondensator en lekweerstand aan dit rooster toegevoerd, dan varieert de span
ning op het rooster tussen nul en een bepaalde maximale negatieve
waarde. De conversiestcilheid kan dan uit de SgialV/rkarakteristiek op
dezelfde wijze worden bepaald als werd beschreven in II A § 2 door een
ontwikkeling volgens Fourier. Fig. 77 stelt nog het complete schema voor
van een combinatiebuis ECH 21, waarbij in een ballon een heptode en een
triode-oscillatorbuis zijn ondergebracht.
De werking van de zelfoscillerende hexode (lig. 78) kan men het best be
grijpen door deze buis uit twee systemen samengesteld te denken, namelijk:

l
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•r

1) een tetrode (kathode, stuur

4
o w/>
o _1£
+ Vg2

1+^3

oa>0

i t
t
^149S4

rooster
schermrooster g2
en anode g3);

2) een triode (virtuele kathode
tussen g3 en g4, stuurrooster
g4 en anode u).

De H.F. kring is door het schermrooster g2 afgeschermd van dc
oscillatorkring. De steilheid Sgia van het eerste rooster ten opzichte van dc
anode hangt af van dc wisselspanning op het vierde rooster. De anödestroom is practisch gelijk aan nul, indien het vierde rooster sterk nega
tief is. Alle clectroncn gaan dan naar het derde rooster. Wordt het vierde
rooster minder negatief, dan gaan er meer electronen naar de anode en
neemt de electronenstroom naar het derde rooster af. Het vierde rooster
bezit dus een negatieve steilheid ten opzichte van het derde rooster, en deze
negatieve steilheid wordt benut om een trilling op te wekken. Hiervoor
wordt een trillingskring in de keten van het derde rooster geschakeld en deze
wordt capacitief met het vierde rooster gekoppeld.
De steilheid van het eerste rooster ten opzichte van de anode is afhankelijk
van de spanning op het vierde rooster. Deze wordt dus met de frequentie
van de spanning op het vierde rooster gemoduleerd, en het gevolg hiervan
is, dat in de anodekring o.a. een wisselstroom ontstaat, waarvan de
frequentie gelijk is aan het verschil van de frequenties van dc spanningen
op het eerste en het vierde rooster.
Het grootste nadeel van dc zelfoscillerende hexode is, dat ze niet geschikt
is voor versterkingsrcgeling door verandering van de negatieve voorspanning op het stuurrooster. Wordt namelijk de spanning op dit rooster
negatiever, dan neemt de electronenstroom af, zodat de negatieve steil
heid Sg4'g3 hierdoor vermindert. Deze vermindering kan zo groot zijn,
dat de buis ophoudt met oscilleren. In moderne ontvangtoestellen wordt
dit huistype dan ook niet meer gebruikt.

Fig. 78. Schakeling van de zelfoscillcrcndc hexodc E 448.

d.

Penlagrid en octode

Als eerste vertegenwoordigster van de tweede groep, d.w.z. de buizen met
verscheidene roosters, waarbij het modulatorroostcr zich vóór het stuur
rooster bevindt, noemen wij de Amerikaanse buis 6SA7 (fig. 79). Het
eerste schermrooster van deze buis ligt tussen het modulator- en het ingangsrooster. Dit schermrooster zuigt de electronen uit de kathode en
deze vormen vóór het negatieve derde rooster een ruimtelading. Deze

151

§ 4. Mcngschakclingen

gemoduleerde ruimtelading dient
nu als kathode voor het penthode4
gedeeltc, waarvan de steilheid
weer gemoduleerd wordt door de
Vh
stuurspanning. Het schermroostcr is weer belangrijk voor de
-Vg3
ontkoppeling van het modulator
+ Fa
^>^SS5
en het ingangsroostcr.
Fig. 79. Schakeling van de 6SA7 nl« mcugbiiis mc< afz.onIn fig. 79 wordt de hulpspanning Vfc
derlijken oïcillator.
buiten de buis geleverd. De 6SA7
wordt echter ook als zelfoscillerende buis aanbevolen. Fig. 80 geeft hier
voor een schakeling. In de kathodelciding is nu een gedeelte van de oscillatorspoel als terugkoppelspoel opgenomen (Hartley schakeling, hoofdstuk
II B § 8). Behalve tussen de kathode en het eerste rooster staat nu
echter ook een spanning met de frequentie co/i tussen de kathode en het
derde rooster. Hierdoor ontstaat
de menging niet alleen door de
hulpspanning op
het eerste
rooster, doch ook door de hulp
spanning op het derde rooster.
De mengingen op het eerste en
het derde rooster werken echter
“
+ V(g2+g4) +ka
— Vg3
in tegengestelde zin, en de con44970
Fig 80. Schakeling van de bSA7 als zelfoscillerende
versieversterking wordt hierdoor
mengbuis.
ongeveer de helft kleiner dan
bij het gebruik van een afzonderlijke oscillator. Bovendien bestaat
hier, zoals bij alle schakelingen waarbij een wisselspanning tussen
kathode en gloeidraad staat, het gevaar voor kraken en andere storingen,
die veroorzaakt worden door de inconstantheid van de isolatie tussen
dez • twee elcctroden. Een ander nadeel van de schakelingen, waarbij een
impedantie in de kathodelciding is opgenomen, is nog, dat de M.F.
stroom in deze impedantie een spanningsval veroorzaakt, die door
directe sturing op het derde rooster, de oorspronkelijke M.F. stroom
vermindert (tcgenkoppeling).
De 6SA7 bezit vijf roosters en wordt daarom door de Amerikanen
pentagrid genoemd. Deze buis staat echter geheel op zichzelf en wijkt
principieel af van de normale Amerikaanse pentagrid, die in werking met
de Europese octode overeenkomt. Deze pentagrid (fig. 81) en de octode
bezitten bovenstaande nadelen niet. Hierbij is tussen het oscillatorrooster en het eerste schermrooster nog een electrode, de zogenaamde
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oscillatoranode, aangebracht. Deze oscillatoranode is klein en neemt daar
door slechts een gedeelte van de
totale kathodc-em
.r-L
E
het mengen is de spanning op
1F
O «J/
deze anode van weinig belang. De
kathode, het eerste rooster en de
<*>/>
oscillatoranode vormen een volle
dige oscilla tor trio dc. Na het daar
I
’ ~Vg4
+ Vg2 +V(g3+g5) +ka
achter liggende schermrooster
volgt dan bij de pentagrid een teFig. 81. Schakeling van de ,,pcntagrid” als niengbuis.
trode, bij de octode een penthode.
De pentagrid heeft een vrij lage inwendige weerstand. Deze is weliswaar
gelijk aan de gemiddelde waarde van de statische inwendige weerstand
[ vgl. (II A 7)]; hij wordt echter
DK21U—
nadelig beïnvloed door de
secundaire emissie van de anode
naar het schermrooster. Dit
laatste bezwaar is bij de octode
$
voorkomen, door het aan
0,1pF
brengen van een remrooster
0,1pF
tussen het schermrooster en de
Vba9OV
§
anode. De octode heeft dus in
------ - A.V.R.
___ +
totaal zes roosters, waarvan het
50725
eerste het oscillatorrooster, het
Fig. 82. Schakeling van de batterij-octode DK 21 als
tweede de oscillatoranode, het
mengbuis.
derde en het vijfde schermroosters, het vierde het stuurrooster en het zesde het remrooster zijn. Van deze
constructie wijkt de batterij-octode DK 21 nog enigszins af, daar hierbij het
eerste positieve schermrooster weggelaten en de taak ervan door de oscillator
anode overgenomen is. Deze electrode bestaat bij de DK 21 uit vier
staafjes, die zodanig zijn opgesteld, dat de electronen grotendeels in een
bundel tussen de staafjes door naar het stuurrooster gaan. Een klein
gedeelte van de electronen gaat direct naar de oscillatoranode. Door deze
electronenbundeling is het mogelijk een gunstigere conversiesteilheid dan
bij de normale octodeconstructie te verkrijgen. Op de plaats waar zich
in een normale octode het derde rooster bevond, heeft men bij de DK 21
een paar staafjes, die verbonden zijn met het eerste rooster. Deze staafjes
dienen ter compensatie van de koppeling, die tussen het II.F. ingangsrooster en het oscillatorgedeelte bestaat. De schakeling van de DK 21
is in fig. 82 afgebeeld. T)
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Voor een uitvoerige beschrijving van <dit
”1 1huistype
. r zie
' „Gegevens en schakelingen
ichakclingc van moderne ontvang- en ver•terkerbuizen", 3e deel van de Philips boekenreeksi over Eleetronenbuizen. uitgave: N. V. Meulenhoff & Co,
Amsterdam.
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B. Eigenschappen van oscillatorschakelingen
§ 1. Inleiding

In de publicaties van een mengbuis wordt gewoonlijk een bepaalde hulp
of oscillatorspanning opgegeven, waarbij de beste resultaten bereikt
kunnen worden. Hoe deze spanning wordt verkregen, is meestal niet
vermeld, en bij de toepassing van de buis in een schakeling, als in
de practijk voorkomt, zal men verschillende tegenstrijdigheden ontmoeten.
Zo heeft men er in de eerste plaats rekening mee te houden, dat een
geheel gebied van frequenties bestreken moet worden, d.w.z. dat de oscil
latorspanning bij alle frequenties van een golfgebied bij voorkeur de gepu
bliceerde waarde moet hebben. Zoals blijken zal. is dit vrijwel onmogelijk.
De vraag is nu, hoe men dit doel zo goed mogclijk kan benaderen, resp.
hoe men het verloop van de oscillatorspanning gunstig kan beïnvloeden.
Verder rijst de vraag, hoe groot in dc verschillende schakelingen de steilheid
van de oscillatorbuis moet zijn, en welk stroomverbruik men moet toe
laten, om de vereiste oscillatorspanning op te wekken.
Om van geval tot geval deze vragen te kunnen beantwoorden, en om in
staat te zijn steeds dc beste of meest economische oplossing te kiezen,
zullen wij dc meest gebruikte oscillatorschakelingen bespreken, waarbij wij
in de eerste plaats zullen nagaan door welke factoren de grootte van de oscil
latorspanning wordt bepaald. Hierbij zullen wij uitgaan van het principescliema van een tcruggekoppelde buis (fig. 83).
In dit principcschema, evenals in alle andere oscillatorschakelingen, be
vindt zich in de anodeketen een impedantie Z. In deze impedantie treedt
een trilling op, die een anodc-wisselspanning Va opwekt. Van deze anodespanning wordt een bedrag, Vg — t-Va, op de
een of andere wijze afgetakt en aan het rooster
toegevoerd, waarbij voorlopig dc aanwezigheid
z
van roostercondensator en lekweerstand wordt
Ka
verwaarloosd. Daardoor ontstaat een anodewisselstroom:

17

F

Ia = s Vg= St Va .

.

.

(II B 1)

die de trilling in stand houdt. Hierbij is afge
zien van de invloed van de anodebelasting Z

r<l---Fig. 83. Principeschcraa
tcruggckoppcldc buis.

•34972

van

ccn

154

II - B. Eigenschappen van oscillatorschakelingen

op de anodespanning van de buis; men corrigeert dit door de effectieve
inwendige weerstand van de buis als parallclweerstand in Z op te nemen.
Over dc anode-impedantie ontstaat een spanning:
Va = —SVgZ = —StVaZ.................................. (II B 2)
Voor het in stand houden van de trilling moeten de spanningsverhouding
t, de steilheid S en de anode-impedantie Z een zodanige waarde hebben,
dat aan de anode inderdaad de spanning Va ontstaat waarvan werd
uitgegaan.
Dus:

-s tva z =

of:

t S Z = —1

(II B 3)

Deze vergelijking komt bij alle oscillatorschakelingen terug; wij kunnen
haar dan ook als de genereervoorwaarde beschouwen. Is S de steilheid
voordat een oscillatie aanwezig is, dan is dit de minimum eis voor het
beginnen van de oscillatie; is S de effectieve steilheid1) behorend bij een
bepaalde amplitude, dan is het de voorwaarde voor het onderhouden van
die amplitude.
Bij normale positieve waarden van S en Z vindt men voor de spanningsdeling t een negatieve waarde, d.w.z. de roosterspanning moet 180° in fase
zijn verschoven ten opzichte van de anodespanning.
Zoals bekend, zorgt men er steeds voor, dat bij het begin van het oscil
leren ruimschoots aan vgl. (II B 3) wordt voldaan. Bij het toenemen van
. de amplitude wordt het rooster meestal door roosterdetectie (zie hoofd
stuk V) negatiever en daalt de effectieve steilheid. Dit gaat door totdat
het door vgl. (II B 3) vöorgcstelde evenwicht wordt bereikt en de trilling
constant blijft. De in de anodeketen verkregen wisselspanning Va moet
zowel in amplitude als in fase gelijk zijn aan de als uitgangspunt gekozen
anode-wisselspanning. Dit laatste is niet zonder meer vanzelfsprekend,
want in het algemeen is Z een afgestemde kring, waarin, afhankelijk van de
frequentie, een sterke faseverschuiving zou kunnen optreden. Evenzo
kunnen voor het aftakken van de anodespanning, combinaties van L, C
en jR gebruikt worden, die ook weer, afhankelijk van de frequentie, een
faseverschuiving veroorzaken. De schakeling zal zich nu op een zodanige
frequentie instellen, dat de faseverschuiving in Z door die van de aftakking
t wordt opgeheven, daarbij aannemend dat Ia in fase is met Vg.
Dit laatste blijkt inderdaad het geval te zijn, daar men een eventuele
faseverschuiving door de electronenlooptijd in het omroepgebied wel kan
verw’aarlozen. Hoe de frequentie zich op dit fasc-evenwicht instelt, is
*) Voor dc definitie van de effectieve steilheid zie men blz. 156.

§ 2- Efl'. steilheid en anodestroom van oscillatorbuizen met rechte karakteristiek

155

zuiver physisch niet gemakkelijk in te zien. Men kan hoogstens zeggen dat
een stationnaire toestand alleen onder deze voorwaarde denkbaar is.
Mathematisch vindt men betrekkelijk eenvoudig, dat uiteindelijk de be
sproken instelling moet optreden. Dit vindt men door het oplossen van de
differentiaalvergelijking van het systeem; deze vergelijking geeft inder
daad een voorstelling van het opbouwproccs; zij zal echter niet onmiddellijk
tot de verbeelding spreken. Deze malhcmatische behandeling is hier niet
van groot belang. Men zal haar echter in een algemene vorm aantreffen
in hoofdstuk XI over labiliteit en stabiliteit van schakelingen.
Men kan ook zeggen, dat in vgl. (II B 3) S reëel is, t en Z daarentegen elk
complex kunnen zijn. Aan de vergelijking kan dan alleen worden voldaan,
wanneer t.Z reëel is. Daar in het algemeen t reëel is. zal dit met Z ook zo
moeten zijn.
De normale terugkoppelschakelingen bestaan alle uit een afgestemde
kring, waarvan de roosterspanning zodanig wordt afgetakt dat l reëel is
en dat de juiste fase bij de rc-sonantiefrequentic van de kring wordt ver
kregen. Daar S en Z positieve grootheden zijn, moet de tcrugkoppclverhouding l negatief zijn. Dit betekent, zoals reeds gezegd, dat bij de terug
koppeling tevens voor de fase-omkering gezorgd moet worden. Een van de
gebruikelijke methoden voor het aftakken van de roosterspanning is de
inductieve koppeling, waarbij de fasc-omkering al zeer eenvoudig tot
stand komt.
Beschouwen wij nu een practisch geval, dat /. uit een afgestemde anodekring bestaat. In het algemeen wordt hiervan door inductieve koppeling
een gedeelte van de spanning afgenomen en aan het rooster toegevoerd.
De terugkoppelverhouding t is dan kleiner dan 1, omdat uit practische
overwegingen het aantal windingen van de terugkoppelspoel kleiner is
dan dat van de afstemspoel. De terugkoppelspoel kan echter ook in de
anodeketen geschakeld zijn en Z stelt dan de impedantie van de naar de
anodeketen getransformeerde afstemkring voor: de spanning moet nu
omhoog getransformeerd worden, daar Z laag is. De terugkoppelverhou
ding t is nu dus groter dan 1.
Uit vgl. (II B 3) is direct te zien, dat in het algemeen de vereiste steil
heid over een golfgebied zal variëren, en wel hoofdzakelijk omdat de
impedantie Z met de frequentie verandert: in sommige schakelingen boven
dien nog omdat de spanningsdeling t eveneens frequentie-afhankelijk is.
§ 2. Effectieve steilheid en anodestroom van oscillatorbuizen niet een rechte
karakteristiek

Om gemakkelijker een inzicht te krijgen, zullen wij voorlopig aannemen.
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dat de karakteristiek van de oscillatorbuis recht is en dat aan liet rooster
een sinusvormige wisselspanning wordt toegevoerd. Verder veronderstellen
wij dat de roostercondensator met. lekweerstand een negatieve roosterspanning geeft, die gelijk is aan de amplitude van de toegevoerde wisselspanning. Deze toestand is in
i
fig- 84 voorgesteld. Bij kleine roostcrwisselspanningen,
Za
waarbij de afknijp
spanning
Vgo niet
wordt overschreden,
ontstaat een sinus
vormige anodestroom
(1).
Bij
grotere
roosterspanningen be
staat de anodestroom
uit afzonderlijke im
n I
pulsen (II). In het
eerste geval is het
Ir
-------- \2
niet nodig het begrip
!
steilheid nader te ver
Fig. 84. Rechte karakteristiek van een oscillatorbuis. In het geval 1 is de
klaren. In het tweede
rooster-wisselspanning zo klein, dat de afknijpspanning Fgo niet over
schreden wordt. In geval II is de rooster-wisselspanning groter dan Pgo
geval, dus bij ver
en bestaat de anodestroom dientengevolge uit afzonderlijke impulsen.
vormde
anode
stroom, moet men bedenken, dat het oscilleren onderhouden wordt door
de component van de anodc-wisselstroom met de oscillatorfrcquentie.
Om vast te stellen hoe groot deze is, zal men moeten bepalen welke
grondgolf de kromme II uit fig. 84 bevat. Het quotiënt van deze stroomcomponent en de rooster-wisselspanning is dan de effectieve (werkzame) steilheid.
Is de amplitude van de rooster-wisselspanning Fg, dan ontstaat in de
anodekring een grondgolf met een stroomamplitude:

1 I

Au = Pg Seff...............................
De vergelijking voor kromme II uit fig. 84 is voor Ia

.

(II B4)

0:

ia = <% J Vg cos cot — (Pg— Vgo) (...................

(II B5)

Volgens Fourier volgt nu de amplitude van de grondgolf uit:

2 ?

lar = — J

ia cos cot dt .

1 o

Hierin moet nu nog ia volgens vgl. (II B 5) worden gesubstitueerd. Omdat
slechts gedurende de tijd dat ia niet gelijk is aan nul, een bijdrage tot de
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integraal gevonden wordt, integreert men ten slotte tussen de grenzen —to
en ~HO, welke de tijdstippen zijn waarop de stroom begint en eindigt.
De oplossing van deze integraal laten wij hier direct volgen:

So

Seff -

2

so

1

T

2ji

sin 2oj Zo,

of:

So

1

col o

sin 2 coto

2

n

2n

(II B 6)

waarin:
colo

cos

Uit dit resultaat Seff lèmed t 2ê
volgt in de eerste <5? Zdo
plaats,
hetgeen
overigens wel te ver
wachten was, dat de
effectieve steilheid
0,8
evenredig is met de
normale
steilheid
1,5
0,6
en verder slechts af
hankelijk is van de
1,0
0,4
verhouding Vg/VgO.
Met behulp van een
sinustafel kan nu
o
3
2
0
. 22.
op eenvoudige wijze
V Vgo ■4502!
uit vgl. (II B 6) de
Scff Ja med
, ,
Vg
.
So. Veo
Hz. 85. — - ,----------en n als functie van
voor net geval dal —-------waarde van SefflS0
°
So
lao
Vgo
3
lao
= 1 (rechte karakteristiek). Kromme IV stelt dc relatieve statische la/Vg~
bij verschillende
karaktcristick voor.
waarden van Vg/VgO
berekend en in een kromme uitgezet worden (lig. 85, kromme /). Zolang
Vg kleiner is dan 1/2 Vg0, is de effectieve steilheid natuurlijk constant
en gelijk aan So. Daar een universele schaal is gekozen, is deze kromme
bruikbaar voor alle buizen met een rechte karakteristiek.
Om ook de ia/vg-kromme op een dergelijke schaal voor te stellen, wordt
voor de vergelijking:
ia — Iqo + ^O vg
geschreven:
Sq . Vg
la
(II B 7)
lao =1 + VVgo

vso,

T^o = 1 *
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Deze vergelijking wordt door kromme IV in fig. 85 voorgesteld, waarbij
langs de horizontale as — VglVgO is uitgezet, zodat alle krommen in één
kwadrant kunnen worden weergegeven.
Denkt men aan een bepaalde buis, zodat VgO en So vastliggen, dan volgt
uit kromme ƒ, dat de effectieve steilheid globaal genomen omgekeerd
evenredig is met de rooster-wisselspanning. Nu wordt in bijna alle schake
lingen de rooster-wisselspanning Vg als hulpspanning voor de mengbuis
gebruikt, zodat ook deze omgekeerd evenredig met de effectieve steilheid
zal zijn. Indien over een golfgebied de voor een bepaalde schakeling ver
eiste steilheid in een verhouding 1 : 3 toeneemt, zal de oscillatorspanning
dus ongeveer in dezelfde verhouding afnemen, ten minste zolang Vg
groter blijft dan T/2 Vgo- Dit geldt voor iedere buis met een rechte karak
teristiek. De keuze van Vgo en So zal hierop geen invloed uitoefenen;
hierdoor zal alleen de schaal van de kromme van fig. 85 gewijzigd worden.
Het omgekeerd evenredig zijn van Vg en Scff verandert echter niet.
De steilheid So en de afknijpspanning VgO zijn echter in andere opzichten
wel van belang. In de eerste plaats zal, omdat Z en t aan bepaalde grenzen
gebonden zijn, op grond van vgl. (II B 3) een zekere minimale steilheid
worden vereist. Om dit toe te lichten zullen wij een oscillator met afge
stemde anodekring voor het kortegolfgebied beschouwen. In dit geval is
Z niet veel groter dan 5 kQ. Verder is uit ervaring bekend, dat de terugkoppelverhouding t (absolute »vaarde), indien enigszins mogelijk, kleiner
dan 1 genomen moet worden, om allerlei afstemmoeilijkheden te vermijden.
Uit het bovenstaande volgt, dat bij een terugkoppelverhouding l = —0,5
de minimale waarde van Scff gelijk is aan:

= 7^

—0,5 X 5000

- 0,4 mA/V.

Er bestaat dus een zekere minimale effectieve steilheid, en al naar gelang
men daarbij uitgaat van verschillende beginsteilheden S,•0, zal men ver
schillende verhoudingen Vg/VgO uit kromme I van lig. 85 vinden. Bedenkt
men hierbij nog dat voor iedere mengbuis een bepaalde gunstigste oscillatorspanning wordt opgegeven, en de rooster-wisselspanning hieraan
gelijk moet zijn, dan volgt uit de verhouding Vg/VgO weer een bepaalde
afknijpspanning VgO. De karakteristiek is dus na keuze van So door So
en Vg0 geheel bepaald.
Een bepaalde vereiste steilheid Seff en een oscillatorspanning Vg kan
men dus verkrijgen bij verscheidene verhoudingen Scff/So of VglVg0.
De vraag is nu nog welke waarden men het best aan deze verhoudingen
zal geven. Kiest men So steeds kleiner, dan neemt volgens kromme I in
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fig. 85 ook de verhouding Vg!VgO af. Uit lig. 84 blijkt wat dit betekent:
Men gaat van geval II over op geval ƒ, waarbij op een gedeeltelijk onbe
nutte gelijkstroom een relatief kleine wisselstroom gesuperponccrd is.
In verband met het stroomverbruik van de buis is dit natuurlijk onge
wenst. Blijkbaar zal men dus goed doen de keuze van So te koppelen
aan het stroomverbruik van de buis.
Om de gevraagde oscillatorspanning Vg aan de aftakking /Z te verkrijgen,
is een bepaalde wisselstroom component nodig; nu zal men in het algemeen
streven naar een zo klein mogelijke verhouding van de gemiddelde anode
stroom tot.deze wisselstroom en zich daarnaar richten bij de keuze van
Vg/ Vgo °f ScfflSo.
Bij kleine amplituden Hg, waarbij la steeds groter dan nul blijft, zal de
gemiddelde anodestroom worden bepaald door de gemiddelde roosterspanning. Deze laatste is gelijk aan -Vg (hg- 84). In dit geval is dus:

f amcd — lao — $o hg = lao

V go

hg
hg=
— Ilao
ao (1
(1

~~ )
Vyc-go

.

(II B 8)

Met Vg wordt hier de amplitude bedoeld, dus een positief getal, in tegenstelling tot Vg in vgl. (II B 7).
Bij amplituden groter dan 1/2 VgO ontstaat een pulserende gelijkstroom
en moet Iamcd als gemiddelde .waarde uit vgl. (II B 5) worden bepaald, dus:

1 T
la-med^r2 ~ j ia
J o

Hierin moet ia dus volgens vgl. (II B 5) worden gesubstitueerd. Verder
kan men zich ook in dit geval beperken tot de grenzen —to en -po, waar
bij t0 volgt uit:
vs- V&o
O)/0 =

cos

vË

Na integreren vindt men:
1

cd — $o

(rg0-Fg) e/2

COto
71

VR

) ------- sin (uto\ ■
tl
’

Indien men So vervangt door Iao/Vf.g0, kan men schrijven:
V<
^=(1-^-)
—) + -^sin^0. . .
=(1-^ ) (>/,(V, lao

Vgo

71

(II B 9)

71 \ gO

Deze betrekking tussen Iamedl^ao en Vg/Vgo
iu kromme //, lig. 85,
afgcbeeld. Het eerste gedeelte wordt bepaald door vgl. (II B 8) en valt dus
samen met de statische karakteristiek (kromme IV).
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Voor de amplitude van de wisselstroomcomponcnte kunnen wij schrijven:

frtl = Seff 1'g =

UgSo,

en voor de gemiddelde anodestroom:

Iamcd .

,
lClmed==

~
'ao

I amcd

lao ~

lao

So Vgo-

Hieruit volgt:
lai

s'ff
S0

I ilmcd

1 amed

?7 =

(II B 10)

1(10

Deze verhouding 7) zullen wij aanduiden met de naam „stroomrendement ”.
Het stroomrendement vindt men derhalve, indien men de waarden uit
kromme I door de corresponderende waarden uit kromme II deelt en dan
nog met de bijbehorende waarden van Vg/Vgo vermenigvuldigt. Op deze
wijze ontstaat kromme III van fig. 85. Uit deze kromme blijkt dat het
rendement over een groot gebied tamelijk constant is, echter vrij snel af
neemt zodra Vg/Vgo kleiner wordt dan 1. Men kan dus So verminderen
zonder dat dit een grote invloed op het stroomverbruik heeft, als men
er maar voor zorgt dat Vg/VgO niet kleiner wordt dan 1. Kiezen wij voor
S(ff de op blz. 158 afgeleide minimale waarde van 0,4 mA/V, dan vinden
wij uit fig. 85 bij een verhouding Vg/Vgo = 1, voor de steilheid So van
een hypothetische buis met rechte karakteristiek: So = 0,4/0,5 - 0,8 mA/V.

§ 3. Effectieve steilheid en anodestroom van oscillatorbuizen met een kwa
dratische karakteristiek

Om de voorafgaande beschouwing meer met de werkelijkheid in overeen
stemming te brengen, kan men de buiskarakteristiek door een kwadratische
kromme benaderen en daardoor een nauwkeurigere berekening mogelijk
maken.
i-a = lao + a Tg + fi vg2
(II B 11)
Dus:

Om deze vergelijking voor het gebruik in de practijk geschikt te maken,
zullen wij de parameters a en fi door grootheden vervangen die direct in de
karakteristiek tot uitdrukking komen. In het geval van een rechte karak
teristiek zouden dit Iao en So zijn, of wel, na herleiding, Ia0 en Ko. Wij
zullen ook hier weer deze grootheden gebruiken en de parameters voor een
kwadratische karakteristiek in fa0, So en Vg0 uitdrukken.
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Voor Vg = 0 vindt men ia = Ja0, en de steilheid S wordt dan:

dia

= a + 2 p vg = S.

u Vg

Voor Vg — 0 is dus S -- So = a.
0, dus:
Voor Vg = —Vg0 is ia

0 = Iao - aVgo 4-

Vgo*.

Substitueren wij hierin a = S'o->
o, dan volgt hieruit:

P=

^o ^go — ' ao

Voor een kwadratische karakteristiek kan dus worden geschreven:

iSo VgC--Iao

ia — I(io + Sc Vg + \

. .

.

(II B 12)

Wil men dc universele schaal uit vgl. (II B 7) gebruiken, dan kan men
vgl. (II B 12) als volgt schrijven:
■-S’o V
’ go

$o Vgo vg

la

r= I +

^ac

i? 2

I

vg

. .

(II B 13)

Vgo1

iao

Vgo
go

Oe/y lilmed fa
So
Iao Iao

ÊHÊ
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4
yii
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\x
Y ■
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pEE-■

I
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O®-Tg
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31 H:

ti

10
05

■■■■■

/

■

1

2

3

■

2,0

■■

___ ]0
-fSO/6

Ia med
, ,
Izc
.
. . So. 1'go
voorliet
hetgeval
gevaldal
dut jio
f-----en >) als functie van — . voor
Vgo
= 4/3 (kwadratische karakteristiek). Kromme IV stelt dc relatieve statische
la/vg-karaktcristick voor.
'
Seff
Fig. 86 —

De vorm van deze universele karakteristiek wordt nu bepaald door de
SoVgo
waarde van de parameter —-—— . Inaien men —_ — gelijk aan 1 kiest,
~ *ao
-* au
wordt de karakteristiek recht. Een zwak gebogen lijn verkrijgt men, indien
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men de parameter gelijk neemt aan 4/3 (zie fig. 86, kromme TV) en een
meer gebogen lijn indien men hem gelijk neemt aan 2 (zie lig. 87,
kromme IV). De laatste kromme raakt dc vg-as.
Met behulp van deze krommen kunnen nu weer, analoog aan de wijze van
blz. 160 de effectieve steilheid, dc gemiddelde anodestroom en het wissel
stroomrendement van de grondgolf1) worden berekend. Ook hier wordt weer
verondersteld, dat de negatieve voorspanning gelijk is aan de amplitude
van de rooster-wisselspanning. Men verkrijgt dan de krommen uit fig. 86
en fig. 87. Het is opvallend, hoe weinig deze krommen in karakter verschillen
met die uit fig. 85, waaruit valt af te leiden dat de verschillende conclusies
die uit de berekeningen voor een rechte karakteristiek volgen, ook voor
kwadratische buiskarakteristieken hun waarde behouden.
Seff -amea la

sff \

I!j;I ;r

tillllll»

... Wffi..,

I
'a

Ifl

t
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a« U. -

I
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Igiffl
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2

1

H

2.0
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LH

:/V\
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o

1

111 imjiim

I i i I i ! ■ ■ i

3

' -Jt

1,0

Ofi

SBo
5
■45019

_. „„ Scff Ia med
, .
.
Vg
,
, .
So. Vgo
Fig. 87.
. — — cu >i als functie van
' voor ‘lcl gcvnl “al
j-----1'^0

— 2 (kwadratische karakteristiek). Kromme IV stelt dc relatieve statische
ia/vg-karakteristick voor.

Beschouwen wij kromme IV uit lig. 87. die het meest op een werkelijke
buiskarakteristiek lijkt, dan ziet men, dat bij de instelling Vg/Vg0 = 1
ongeveer hetzelfde stroomrcndemen t wordt bereikt als bij een rechte
karakteristiek. In dit punt is Seff/So echter vrij veel kleiner dan vroeger
werd berekend, namelijk ca. 0,2 in plaats van 0,5. Voor een effectieve
Dit laatste volgt weer uit dc beide eerste krommen. Men kan weer schrijven:
_ S.# Kg -

Jamcd —

rg S. -

Sa Vso:

,

lamed
—-----lao;
lao

Scff
1

la-L
lamed

So
lamed

Vg So Ifgo
Vgo lao

lao

Deze keer moet echter voor dc karakteristiek in fig. 86 voor - ——— dc waarde 4/3 en voor dc karak
teristiek in fig. 87 dc waarde 2 worden ingcvuld. Bij een rechte karakteristiek wo« dit 1 (fig. 85).
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steilheid van 0,4 mA/V zou nu dus een beginsteilheid
0,4

S„ = — = 2 mA/V
0.2

nodig zijn. Dit is in overeenstemming met de practijk.
Bedraagt nu de oscillatorspanning Eg = 12 V (8 Ve^), dan volgt uit
Se/T = 0,4 mA/V:

0,4 X 12 = 4,8 mA.
Verder leest men bij Vg/VgO = 1 een rendement 7] = 1,72 af. De gemiddelde
anodestroom wordt dan dus:

Iamed = — = 2,8 mA.
V

§ 4. Meting van de effectieve steilheid en van de anodestroom

Om vast te stellen in hoeverre in de practijk de bestaande omstandigheden
met de veronderstellingen in de voorafgaande beschouwingen overeen
komen, werden enige metingen aan buizen uitgevoerd. In de schakeling
van fig. 88 werd het verband tussen de oscillatorspanning Vg (topwaarde),
Seff en de gemiddelde anodestroom Iamed bepaald. De rooster-lekweerstand jR51 heeft steeds de waarde die voor de te meten oscillatorbuis wordt
aanbevolen. In de meeste gevallen is hiervan de waarde, met het oog op
ovcroscilleren bij 15 m golflengte en grote amplituden van de wissel
spanning, vastgelegd (zie hoofdstuk II E). Uit de meetresultaten zal
echter blijken, dat bij het bepalen van Rg} ook nog andere overwegingen
van belang zijn. Dit is overigens niet te verwonderen, als men bedenkt,
dat bij de voorafgaande beschouwingen werd aangenomen dat het rooster
nooit positief wordt. Of dit in werkelijkheid het geval is, hangt natuurlijk
ook af van de keuze van RgV
med

50pF

4I-

0 ^0

x 3

T= I

%
191

0,1pF-.

%
4490 J

T

Fig. 88. Mcetschakcling voor het bepalen
bcpulci van de betrekking tusschcn de oscillator-spanning lzg
(topspanning), de effectieve steilheid Scff en de gemiddelde anodestroom Iamcd,
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Aan het rooster van de te onderzoeken buis wordt via de normale
roostercondensator een wisselspanning met een frequentie van ongeveer
500 kHz toegevoerd. De gemiddelde negatieve roosterspanning kan door
meting van de roostergelijkstroom met behulp van de micro-ampèremeter
Ai worden vastgesteld, terwijl de wisselspanning Vg cp het rooster
met de buisvoltmeter V\ kan worden gemeten. Om de amplitude Iai van
de grondgolf van de anodestroom te meten, is in de anodeketen een afge
stemde kring opgenomen, die op de bovengenoemde frequentie van
500 kHz is afgestemd. Deze kring is door een parallelweerstand van
2 kfl sterk gedempt, zodat de impedantie laag is. Voor de grondgolf
bedraagt zij ongeveer 2 kQ en is dus bekend. Voor de hogere harmonischen
is zij te verwaarlozen. Door deze kleine impedantie blijft de anodespanning van de buis vrijwel constant, hetgeen ook bij deze beschouwin
gen zal worden aangenomen In oscillatorschakelingen, zoals deze in de
practijk voorkomen, is in het algemeen de anode-impedantie veel hoger,
zodat de veranderingen van de anodespanning dan niet meer verwaar
loosd mogen worden.
De waarde van de grondgolf van de anodestroom wordt bepaald dooi
de spanning over de afstemkring te meten met de buisvoltmeter V2.
De effectieve steilheid volgt dan uit:

= s* v*
dus:
S<# =

Va
Vg 2000’

Ten slotte wordt nog het gelijkstroomverbruik Ianied met de milliampèrcmeter A2 gemeten.
In fig. 89 zijn de krommen weergegeven die aan een ECH 21 zijn
gemeten1). Het verloop van de effectieve steilheid komt overeen met de
vroegere berekeningen. Verder heeft 7] ook hier een vrijwel constante
waarde, indien de oscillatorspanning groter is dan de afknijpspanning.
De grenswaarde van
ligt bij 1,8. Ook heeft de kromme voor Iamcd/Iao
de neiging om horizontaal te gaan lopen. Uit deze overeenkomst kan men
besluiten, dat in dit geval de veronderstcllingcil in de voorafgaande
beschouwingen juist waren.
Voor de batterij-octode DK 21, waarvoor de bovengenoemde krommen in
fig. 90 zijn afgebeeld, kan dit echter geenszins worden beweerd. Het valt
direct op dat, geheel in afwijking met de vroeger verkregen resultaten,
J)

Voor rover hier over lamed bij octoden of triodc-heptoden wordt gesproken, moet hieronder natuurlijk de
anodestroom van het oscillatorgedeelte worden verstaan.

I
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bij deze buis boven een bepaalde waarde van Vg de verhouding Iarncd/Iac
sterk toeneemt. Verder worden voor waarden Vg >VgO betrekkelijk hoge
waarden voor Scjj/Sc gevonden.
De toename van Iaincd doet vermoeden dat het rooster hier positiever
wordt dan wij hebben aangenomen. Uit de metingen van de roosterstroom
blijkt, dat dit inderdaad het geval is en het rooster in de toppen van de
wisselspanning sterk positief wordt. Terwijl bij wisselstroombuizen posi
tieve waarden van 2,5 V voorkomen, treden bij batterijbuizen bij de
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oscillatorspnnning (topspunning), voor liet triodcgcdccllc van de ECH 21. Kromme IV stelt de
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Fig. 90.
.
',,c^ cu n als functie van de
So
lao
oscillatorspanning (topspunning), voor de DK 21
met een roostcrlckwccrstand van 35 kfj. Kromme
IV stelt de relatieve statische ta/vg-karaktcrisliek voor.

grotere amplituden (Vg max = 15 V) waarden van b.v. 7,5 V op. Nu is
bekend, dat bij batterijbuizen de roosterstroomkarakteristiek tamelijk
vlak verloopt. Een betere overeenstemming met de berekende verhou
dingen moet dus worden bereikt, indien men door verhoging van
de positieve spanningen op het rooster beperkt. Dit wordt bevestigd
door de metingen waarvan de resultaten in lig 91 zijn weergegeven.
RgY had hierbij een waarde van 0,1 MD in plaats van 35 k£l. De gemeten
krommen lijken nu reeds meer op die van wisselstroombuizen. Omgekeerd
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van dit gedeelte wordt
het verband tussen
roosterstroom en oscillatorspanning
bere
kend. Hieruit kan men
voor iedere waarde
van de oscillatorspanning
de
positieve
waarde van de roost erspanmng vaststellen,
terwijl vervolgens ook
de waarden van de
effectieve steilheid en
de gemiddelde anodestroom kunnen wor
den bepaald. Bepaalt
men ook Iao op deze
wijze, dan wordt, voor

lijken de krommen van wisselstroombuizen bij een abnormaal kleine
roosterlekweerstand op die van bat
terij buizen.
Van deze onderlinge afwijkingen kan
men zich onafhankelijk maken door
de definitie van de grootheden Ia0,
Vg0 en So enigszins te wijzigen, en
wel zoals voorgesteld in fig. 92.
Iao is hier de grootste stroom die
optreedt en So de grootste steilheid.
^ao-> $o cn ^go zijn dan afhankelijk
van de grootte van de oscillatorspanning. Op deze wijze passen
deze grootheden weer geheel in de
theoretische afleidingen. In de practijk kunnen zij op eenvoudige wijze
uit de statische karakteristiek van de
buis worden bepaald, door telkens
de gemiddelde roosterspanning uit
de roosterstroom en de lekweerstand te berekenen. In de §§ 9 en 11
la
lag

I
I
I
I

—I----

Kg

I

*1
I
I

I

COS <J)t

I
I
I

-*■4050

Fig. 92. Definitie van Fgo cn So, indien met Iao de grootste waarde van
de stroom wordt aangeduid.
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de gereduceerde stroom lamedllao-> <lc kromme van fig. 93 gevonden.
Deze kromme komt overeen met de verwachte resultaten, zodat men
kan aannemen dat geen andere stoorefiecten optreden.
Wij zijn zo uitvoerig op het ontstaan van de afwijking in de Ianied/1ao~
kromme van fig. 90 ingegaan, omdat hieruit conclusies kunnen worden
getrokken die voor de practijk van
belang zijn. Bij een eerste beschou
!
wing blijkt dat, bij eenzelfde stroomDK21
rendement als bij wisselstroombuizcn,
een uiterst gunstige verhouding
SefifSo te verkrijgen is. hetgeen dus
wil zeggen dat men, om een bepaalde
...
Sejff te bereiken, van een belrekkelijk
| . . \C“ . n i r-4-f-rfTT
lage normale steilheid So kan uit
gaan. Wij hebben gezien aan welke
omstandigheid wij dit voordeel te
0J
\
danken hebben. Terwijl in fig. 90 So
als de steilheid bij Vg = 0 werd bet schouwd, komen in werkelijkheid
grotere waarden van So voor, name
02
lijk bij positieve waarden van Vg.
Men kan ook zeggen dat de kleine
waarde van de roosterstroom het
W
oL
1.5
1.0
05
oI
gebruik van de buis bij een maximale
*9»
■4S032
stroom en een maximale steilheid
Fig.
93.
—
™
c
d
als
functie
van
—
—
voor
dc
in
toelaat, die men anders niet zou
Kgo
voor
het
geval
van
fig.
92
gedefinieerde
lao,
kunnen bereiken. Tot zover is dit
kromme II uit fig. 90.
slechts een voordeel. Bij nadere be
schouwing staat hier echter een vrij groot nadeel tegenover. In het
bovenstaande gingen wij er namelijk steeds van uit dat, in verband met
dc waarde van tZ in vgl. (II B 3), een minimum Sejj aanwezig moest zijn.
Nu verandert dit bedrag echter in bijna alle schakelingen over het
golflengtegebied dat bestreken moet worden. Bij toenemende iZ is een
kleinere Sejf nodig en de trilling neemt toe volgens kromme I van fig. 90.
Hier stuit men echter op een feit, dat, in het bijzonder bij batterijbuizen,
zeer zwaar weegt, namelijk het vrij snel toenemen van het gemiddelde
anodestroomverbruik. Bij wisselstroombuizcn (fig. 89) neemt onder de
zelfde omstandigheden het stroomverbruik juist af.
Om hierin verbetering te brengen kan het positief worden van het rooster
zoveel mogelijk worden beperkt, door voor de roosterlekweerstand

I

y

* '\

ml

top

i

n

gSS

1()8

II - B. Eigenschappen van oscillatorschakelingen

de grootste waarde te kiezen die in verhand met ovcroscilleren toelaat
baar is. Er is dan slechts een kleine roosterstroom nodig om het rooster
toch voldoende negatief te maken. De reeds besproken karakteristiek
in fig. 91 toont dat dit middel inderdaad tot het gewenste resultaat leidt.
Een ander meer of minder voor de hand liggend middel bestaat hierin,
dat de toename van het stroomverbruik beperkt wordt door de anode te ♦
voeden via een hoge serieweerstand. Zodra de gemiddelde anodestroom
stijgt, zal de anodespanning afnemen. De karakteristiek van de oscillatortriode verschuift dus naar rechts, d.w.z. in dezelfde richting als de toppen
van de toenemende oscillatorspanning. Hierdoor wordt de instelling van de
oscillatorspanning ongeveer als bij wisselstroombuizen. Ongelukkiger
wijze is echter bij batterijbuizen de voeding van de anodespanning over
een hoge weerstand meestal niet mogelijk, aangezien de ter beschikking
staande batterijspanning gewoonlijk laag is.
Er blijft dan nog een derde middel over, namelijk het gebruik van een
oscillatorschakeling waarbij een SejJ wordt vereist, die over het gehele
golfgebied zo constant mogelijk is. Hoe de verschillende schakelingen
zich in dit opzicht gedragen wordt uitvoerig in deel C besproken.
§ 5. Genereervoorwaarden
van de frequentie

voor verschillende

schakelingen, als functie

Om de genereervoorwaarde voor verschillende schakelingen als functie
van de frequentie verder uit te werken, zullen wij uitgaan van de grondvergelijking:

Sejff tZ = —1

(II B 3)

Voor sommige schakelingen is het niet nodig om van deze grondvergelijking uit te gaan: zij zouden op eenvoudigere wijze berekend kunnen
worden. Daar de hier gevolgde rekenmethode bij de beschouwing van meer
gecompliceerde schakelingen echter belangrijke voordelen biedt, zullen
wij ter wille van de overzichtelijkheid deze methode voor alle schakelingen
.toepassen.

a. Schakeling met afgestemde anodekring met serie- en parallehveerstand

Hierbij wordt voorlopig de faseverschuiving, die over de roosterlekweerstand en de roostercondensator zou kunnen optreden, buiten be
schouwing gelaten (zie hiervoor hoofdstuk III B).
Het principeschema van deze schakeling volgt uit fig. 94a, het vervangingsschema uit fig. 94b. Hierin stelt Cv de.gezamenlijke capaciteit van de
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afstemcondensator, de padding- en de trimmercondensator voor x).
Met behulp van het vervangingsschema van hg. 94b kunnen de grootheden
t en Z direct worden bepaald. Voor t wordt gevonden:
2)

Vg

t

+ ri

Z bestaat uit dc parallelschakeling van (ja)Lx 4* rx), R en
gelijk aan:

Z -

I/jo)Cv en is

______ + n) R__________
(jcoL, -r r,) (1 4- jR MCV) + R

Het product tZ wordt nu:

rz =

(jojL1 4~ ri) R

jcoM

joiL^ -F Fj (ju>Lx 4- rx) (1 4- jR

rz -

ojCv)

4- R

jojMR

. .

(jcoLx 4~ ri) (1 4~ jR ojCv) 4" R

Deze vergelijking valt uiteen in twee
gedeelten, waarvan het écne de genereervoorwaarde en het andere de oscillatorfrequentie oplevert.
Daar wij hebben aangenomen, dat in
de buis geen faseverschuiving optreedt,
is het product tZ = —
reëel en
moet de noemer in bovenstaande verge
lijking imaginair zijn; dus:

rx 4~ R — co2 L1CVR = 0,

(II B 14)

M

o
o

Vg

Li

LiZ

Cy

o

'R

J.
Vg

Va

of:
4*066

co2 LtCv = 1 + 4-. .

(II B 15)

A
Fig. 94a. Principeschcma

van een oscillator
met een afgestemde anodekring met
serie* en parallelwcerstand.
b. Vervangingsschema.

Voor iZ kan nu worden geschreven:

rZ =

MR
Lx + rx R Cv'

De genereervoorwaarde wordt dus:

SPff MR
_
Lx 4- n R Cv
')
*)

1

(II B 16)

Dc aanwezigheid van de paddingcondcnsator en de trimmer wordt uitvoerig gemotiveerd in hoofdstuk III.
Daar in het vervolg van dit gedeelte alleen de oscillatorfrequcntie wordt beschouwd, wordt dc index h weggelaten.
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Uit deze vergelijking volgt, dat M een negatieve grootheid moet zijn.
Dit komt geheel overeen met hetgeen in II B § 1 werd gezegd, namelijk
dat faseomkering van de afgetakte spanning noodzakelijk is.
In het geval dat rr = 0, wordt vgl. (II B 16):
ScffMR

(II B 17)

= —1

Li

d.w.z. dat Seff-, en dus ook de oscillatorspanning, bij verandering van de
stand van de draaicondensator constant blijft.
, d.w.z. indien slechts seriedemping voorkomt,
In het geval dat R =
wordt vgl. (II B 16):
SeffM

r,Cv

(II B 18)

= —1

Daar voor dit geval in vgl. (II B 15) r-JR = 0 mag worden ingevuld,
en indien wij verder de kwaliteitsfactor van de kring Q =
invoeren, kan voor vgl. (II B 18) worden geschreven:

(II B 19)

SeffMQa> = -A

De kwaliteitsfactor Q kan over een golfgebied als vrijwel constant worden
beschouwd. Hieruit volgt dan, dat de vereiste effectieve steilheid het
kleinst is bij hoge frequenties. Aangezien de oscillatorspanning ongeveer
omgekeerd evenredig is met de effectieve steilheid, zal de oscillatorspanning
dus ongeveer evenredig met de frequentie toenemen.
Verder zien wij uit vgl. (II B 15) dat bij gemengde demping de opgewekte
frequentie door de verhouding van de
serieweerstand tot de parallelweerstand van de kling wordt beïnvloed.
L2 Va
De invloed van deze weerstanden op de
Vg ï'Cv
paddingkromme zal in hoofdstuk III
worden behandeld.
b. Schakeling met afgestemde rooster
kring met serie- en paralleldemping
Het principeschema van deze schake
ling is weergegeven in fig. 95a, het
vervangingsschema in fig. 95b. In de
laatste figuur ziet men twee afzonder
lijke impedanties: ZY en Z2. Het doel
hiervan zal uit de volgende berekening
duidelijk worden.

a.

z2

LZZ

^-r------Vg

jtohrMj+r,

I v
I

I*
IIHL»
I

I

1\jdi(L2-M)

TJUir-Hoh
Va

31
------ £ƒ

b_

Fig. 95a. Principcschcma van een oscillntor met
afgestemde roosterkring met serie- en
parallel weerstand.
b. Vervangingsschcmo.
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De grootheden t en Z volgen weer direct uit fig. 95b, namelijk:
___________ Z2___________

l

ro

Z2 +____(t2—M) zi + yw (Ri—M) 4- rx ‘

en

Z = Z2 + ja> (L2—M)
Worden deze waarden van t en Z gesubstitueerd in vgl. (II B 3), dan ver
krijgt men na het invullen van de waarden voor Zj en Z2:

Seff t Z —

Sc/j R jajM

-1 . . .

(1 — jR wCv) -f- R

(ja>

Daar Seff reëel moet
imaginair zijn, dus:

zijn, moet

de noemer

—co2 Lj R Cv -f~ fj

R

van

(II B 20)

deze uitdrukking

0,

of:
ar LyCv

= i +A

hetgeen overeenkomt met vgl. (II B 15).
Voor de genereervoorwaarde krijgt men als eindresultaat weer vgl.
(II B 16). Uit de waarde van S
eff en het gemeten verband tussen Seff
Seff
en de oscillatorspanning kan deze laatste worden berekend. Het blijkt
dat het, wat de grootte van de oscillatorspanning
oscillatorspanning cn de oscillalorfrequcntie
betreft, onverschillig is of de afgestemde kring in de rooster- dan wel
in de anodeketen wordt geschakeld.
Met behulp van deze verg Jijkingen en de buiskarakteristieken uit § 4
is het nu mogelijk de oscillatorspanning als functie van de condensatorstand te bepalen. Een voorbeeld zal later bij de behandeling van deze
. schakeling worden gegeven.
Uit het bovenstaande kunnen echter reeds nu enige conclusies worden ge
trokken In de eerste plaats blijkt voor beide schakelingen het ook uit de
practijk bekende feit, dat men de oscillatorspanning over het golfgebied
gelijkmatiger kan houden door een kring met kleine seriedemping (dus
een spoel van goede kwaliteit) en met relatief grote paralleldeinping
te gebruiken. Daar de bereikbare spoelkwalitcit aan piactische grenzen
is gebonden, zal men meestal een lage parallelweerstand aanbrengen
en bij een bepaalde steilheid dienovereenkomstig vaster moeten terug
koppelen. hetgeen echter ook enige nadelen met zich brengt. Deze zijn:
grotere gevoeligheid voor extra faseverschuiving als gevolg van de
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grotere totale demping (zie III B § 2) en grotere gevoeligheid voor
verandering van de interelectrodencapaciteiten door de vastere kop
peling (zie II H § 1).
Om na te gaan hoe groot de vereiste paralleldemping in dit geval ongeveer moet zijn, zullen wij uitgaan van een oscillatorkring voor het middengolfgebied tussen de frequenties 1970 en 1006 kHz (middenfrequentie
470 kHz), waarbij de totale kringcapaciteit b.v. zal variëren van 90 tot
340 pF (zie III A § 6). Over dit frequentiegebied moet men trachten het
bedrag (Lj + rj R Cv) uit vgl. (II B 16) zo constant mogelijk te houden.
Men kan dus schrijven:

1 + y- « Cv

constant.

Wij zullen aannemen, dat het bedrag r1/L1 over het gebied met afnemende
frequentie van 200 000—100 000 zal variëren. Dit compenseert gedeel
telijk de verandering van Cv. Niettemin zal men nog moeten trachten
het tweede lid van bovengenoemde vergelijking klein te maken ten opzichte
van 1, ook bij de grootste waarde van Cv.
Dus:

1,
of:
100 000 R X 340 X 10”12 < 1.

Om dit bedrag tot 0,34 te reduceren, moet een weerstand R = 10 k(2
parallel geschakeld worden. Bij een frequentie van 1970 kHz wordt dan
gevonden:
1 +

= 1 + 200 000 x 10 000 X 90 x 10"12 = 1,18, in plaats

van 1,34.

Op deze wijze kan dus een tamelijk constante oscillatorspanning worden
verkregen. De paralleldemping bestaat gedeeltelijk uit de anode- of roosterdemping van de oscillatorbuis en kan op ongeveer 15 kQ (al naar gelang
het huistype dat gebruikt wordt en de keuze van de rooster-lekweerstand)
wrorden geschat. Om een demping van 10 kQ te verkrijgen, zou dus nog
een weerstand van 30 kQ parallel geschakeld moeten worden.
c.

Schakeling met de paddingcondensator in serie met de afstemcondensator

In het begin van deze paragraaf werd aangenomen, dat Cv was samengesteld
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d. frequentie
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uit de afstemcondensator, de padding- en de trimmercondensator.
Dit is slechts mogelijk, indien de paddingcondensator Cp (fig. 96) in serie
met de regelbare afstemcondensator
is geschakeld (de nulcapaciteit kan
M
natuurlijk zonder bezwaar parallel
aan Cv worden gedacht). Deze schake
Li 4=° 7-Cv
ling is dus gelijk aan de schakeling
Vg L£
uit fig. 94a, waarbij de capaciteit Cv
O
in de vergelijkingen (II B 15) en
44C6 J
(II B 16) wordt vervangen door Ctot,
F«g. 96. Schakeling van een oscillator met een
afgestemde anodekring, waarbij de padding
de serieschakeling van Cv en Cp. De
condensator in serie met de afstemconden
sator is gcschakc.ld.
vergelijkingen (II B 15) en (II B 16)
worden voor dit geval dus:

(II B 21)

1 + y

'J't.t

en:

Scff M R
ri Ctot

R

= —1 of Scff — -

r1

MR

(II B 22) .

M

indien:

Got -

Cv cp

(II B 23)

Cv + Cp

d. Schakeling met ds paddingcondensator in serie met de afstemspoel

M
o
o

/ o

R

Cv

20

In zeer vele gevallen wordt de padding
condensator echter in serie met de af
stemspoel geschakeld. Het principeschema
van dit geval is weergegeven in fig. 97.
Voor t en Z kan nu worden geschreven:

o
44964

Fig. 97. Schakeling van ecji oscillator met
afgestemde unodekring, waarbij de pnddingcondcnsator in serie niet de afstemspoel
is geschakeld.

z =----------

t =

jcoM

Ya

1

Va

j coCp
1
-)*
~C
p

1
(jco Lj 4- r, + — -) (jRco Cv + 1) -4- R
7" p
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Voor tZ vinden wij dus:

j(o MR

tZ =---------------------

(jco Lj + ri +

r- ) (jRa>C„ + 1) +«

. .

(II B 24)

jw Cp

Daar het product tZ = — 1/Se# reëel is, moet de noemer van het rechter
lid imaginair zijn. Voor de oscillatorfrequentie vinden we dus:
rj+ R — a>2 L.RCV

R Cv

^ — = °’

of:
co2 Lr

cv Cp

Cv 4“ Cp

”i

= 1

Cp

. .

(II B 25)

= —1 . .

(II B 26)

R Cv + Cp

Het product tZ wordt nu:
MR

tZ =

1
Cj 4- ri RCV
01

en de genereervoorwaarde:
MR

1
RCV

.L] 4~

01

Dus:

—

cv J-L
(1

M

MR

1
co2 Lj Cp'

Dcor toepassing van vgl. (II B 25) kan deze vergelijking worden veranderd in:

Cv
M

+

Lj

Cp

. .

(II B27)

MR Cp + Cv

(Hierin is de verhouding r-JR verwaarloosd t.o.v. 1.)

§ 6. Vergelijking van de genereervoorwaarden der oscillatorschakelingen
c en d
Wij zullen nu de genereervoorwaarden voor de schakelingen van § 5 c en d
met elkaar vergelijken en wel voor de extreme gevallen dat:

§ 6. Vergelijking van de gcnerccrvoorwaarden der oacillatorschakelingen c en d
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1) de parallelweerstand oneindig groot is (ƒ< = oo) en
2) de serieweerstand gelijk is aan nul (rt = 0).
Stellen wij eerst R = oo, dan worden de vergelijk!ingen (II B 22), resp.
(II B27):

— -

rl C(ot

~m~

(II B28)

en

= -

ri Cv

M

De weerstand r2 kan als constant worden beschouwd, indien in serie met
de afstemspoel een extra weerstand van b.v. 30 Q wordt geschakeld.
Nemen wij aan: Cp = 200 pF1), Cvniin — 50 pF en Cvmax = 500 pF, dan
wordt Ctdmin = 40 pF en Ciotniax = 140 pF. In geval c verandert Scjj
dus met een factor 3,5; in geval d met een factor 10.
Vg
Kiezen wij verder fig. 87 als voor
beeld voor de kromme van Scff/So
? -Cv
J-,
als functie van Vg/Vgo cn nemen
wij aan, dat bij de hoogste fre
=T= Cp
ri
quenties Sejj/So = 0,04, dan
50
500 Cv volgt voor het geval c een verloop
van de oscillatorspanning met een
£factor van ca. 2,7 (Vg/Vgo in
fig. 87 van 3,8-1,4) en voor
geval d een verloop van de oscil
\Ll
latorspanning met een factor van
ca. 6,4 (Pg/Pgo in fig. 87 van
7 -Cv
3,8-0,6). Het verloop van de os
‘Cp
cillatorspanning is voor beide ge50
500 Cv vallen weergegeven in fig. 98.
Om na te gaan in hoeverre dit
d_
Fig. 98. c. Verloop van de oscillatorspnnning als functie
resultaat
met de practijk over
van de afsterncapncitcil voor de schakeling uit
Cg. 96, indien de parullelwccrstand oneindig
eenkomt,
werden beide schake
groot is (/ï = CC).
d. Verloop van de oscillatorspnnning als functie
lingen
experimenteel
onderzocht.
van de afstemcapaciteit voor de schakeling
uil fig. 97, indien de parnllclwccrstand onein
Hierbij werd de penthode EF 6
dig groot is (/? = OO).
als oscillatorbuis gebruikt. De
metingen werden met een penthode uitgevoerd, daar anders de
inwendige buisweerstand belet R = oo te benaderen en omdat,
zoals in II B § 10 wordt aangetoond, bij trioden een neveneffect
*)

Om het effect duidelijk te laten spreken is de paddingcondcnsutor kleiner dan normaal gekozen.
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optreedt, waardoor het verloop van de oscillatorspanning extra wordt beinvloed. Fig. 99 geeft de resultaten van deze metingen weer T). Inderdaad
bestaat er voor de gevallen c en d een groot verschil in het verloop van
de oscillatorspanning. In het geval c is het verloop 1 : 2,3; in het geval d
1 : 8,5.

Om het tweede extreme geval te
onderzoeken, nemen wij aan dat de
oscillatorkring met een extra weer
stand R zodanig wordt gedempt,
dat de serieweerstand rL t.o.v. de
parallelweerstand R te verwaarlozen
is
(r1 — 0).
De vergelijkingen
(II B 22), resp. (II B 27) worden dan:

Seff= -

Lr

Jgr(^)
1200................ i i i i TTTT

HfflS
1000

MR

(II B 30)

.

(II B 31)

s

- È

<00

L\_____ Cp
MR Cp 4- Cv

Sssiiii
fffi
::::

•Lil

Nemen wij aan dat Cp = 200 pF,
dan is:
voor Cvmin = 50 pF:

Lp

- = 0,8 en
Cp-[-Ci'V

voor Cvmax = 500 pF:

Lp
Cp4-Cv

= 0,3.

a

Oiii
il»

L

en:

Seff = -

thlQil

WO

600

. .

mmtt

ot±±
1400

j
1600

1800

II

2000

kHz 2200
kc/s
•OSOJ2

Fig. 99. Verloop van de oscillatorroostcrstroom
(maatgevend voor de oscillatorspanning) als
functie van dc frequentie, gemeten met een EF 6
met afgestemde anodekring.
Cp = 200 pF, r, = 32 Q, R = co.
c. Dc paddingcondcnsator Cp is in serie met de
afstcmcondcnsator geschakeld.
d. Dc paddingcondcnsator Cp is in serie met de
afstemspocl geschakeld.

Wij zien dat in het geval c een con
stante SejJ, in het geval d echter een
steilheidsverhouding van 0,8 : 0,3,
d.w.z. een verandering met een factor van 2,7, te verwachten is.
De oscillatorspanning zal dus in geval c constant zijn en in geval d zal
zij met toenemende frequentie, volgens fig. 87. met een factor van onge
veer 2,1, afnemen. Grafisch zouden wij de oscillatorspanning voor deze
gevallen kunnen voorstellen volgens fig. 100.
Het ligt voor de hand om te trachten de oscillatorspanning door
een gunstige verhouding van de dempingen zo constant mogelijk te
houden. In de schakeling met Cp en Cv in serie (geval c) zouden
alle dempingen parallel aan de kring moeten worden aangebracht.
Daar echter een kring zonder seriedemping niet te verwezenlijken is,
’)

In plaats van de oscillatorspanning is in dc fig. 99 en 101 de stroom door de roostcrlckwccrstand uitgezet. Het
verband tussen beide wordt uitvoerig behandeld in II B § 11.
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kan kromme c uit fig. 100 slechts benaderd worden. De uiteindclijke
kromme zal dan toch enigszins het verloop hebben van de kromme uit
fig. 98c. Bij grotere Cv, of lagere frequentie, zal de oscillatorspanning
dus toch nog iets afnemen. Kromme c in fig. 101 toont wat in de
practijk kan worden bereikt.
Vg
Deze kromme is weer opge
nomen met een EF 6 als os-\g
cillatorbuis waarbij parallel
==^Cy
1:1
R
o Li
de
anodc-afstemkring
aan
=r^ o
een weerstand van 6400 fl
500 Cv
50
werd geschakeld.
In schakelingen waarbij Cp
C_
en L in serie zijn geschakeld
vg
en een combinatie van serie------ 1—
cn paralleldemping aanwezig
is, zal het bovenbeschreven
R
verschijnsel
eveneens
op
Cp
treden. In vgl. (II B 27) vindt
__ T
500 Cy
50
men immers een term die met
Cv toeneemt en een term die
d_
Fig. 100. c. Verloop van de oscillatorspnnning als functie van de
met Cv afneemt. De som van
afstemcapacitcit voor de schakeling uit Gg. 96. indien
de serie weerstand gelijk is aan nul (r, = 0 fi).
beide zou dus min of meer
d. Idem voor de schakeling uit Gg. 97.
constant kunnen zijn. Dat

jL

I

2

blijkt ook uit de krom
men d in de fig. 98
en 100. De uiteinde
lijke kromme voor dit
geval, namelijk met
een normale seriedemping samen met
paralleldemping
de
van 6400 O, is in
101d
weerge
figgeven.
Inderdaad
vertoont deze krom
me een tamelijk vlak
verloop. Ondanks de
parallel weerstand
van dezelfde waarde,
namelijk 6400 Q, kan

IgT(pA) _
400

■1
olim
o is
WW

300
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-H-H-
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...

:——^r~-

•
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■ ■ H
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i
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Fig. 101. Verloop van de oscillatorroosterstroom als functie van de fre
quentie, gemeten meteen EF 6 met afgestemde anodekring. Cp = 200 pF,
R = 6100 Q.
c. De pnddingcondensator Cp in serie met de afsicmcondcnsator.
d. De pnddingcondensator Cp in serie met de afstemspocl.
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de seriedemping echter niet meer als een neveneffect worden beschouwd,
doch zal als een gelijkwaardige factor haar invloed doen gelden. De reden
hiervoor is, dat rr in vgl. (II B 27) samen met Cv voorkomt en in vgl.
(II B 22) samen met Cgoi, Over een golfgebied varieert de capaciteit
Cv in een verhouding van 1 : 6; Ctot in een verhouding van 1 : 2.
Met behulp van kromme d uit fig. 101, die in een practische schakeling
werd opgenomen, zullen wij nu nog de dimensionnering van de oscillatorschakeling nagaan. Wij zullen hiervoor vgl. (II B 27) in een iets andere
vorm schrijven, namelijk:
1

Seff = - — f— Cv + -

CP

'

.

.

(II B32)

R Cp + Cv,

Het verloop van de kromme wordt dus door het gedeelte tussen haakjes
bepaald.
Nemen wij nu de volgende practische gegevens voor de oscillatorkring aan:

f

CP

(kHz)

Li

Cv
(pF)

Cp
(pF)

cp + c»

1006
1970

100 000
200 000

90
570

600
600

0,9
0,5

L1Cv + R Cp

CP
4~ Cv

9.10-,i 4- 140.lO-0
114.10-6 + 78.10-6

De vereiste effectieve- steilheid bij 10C6 kHz verhoudt zich dan tot die
bij 1970 kHz als 149 : 192. De oscillatorspanningen verhouden zich dus
ongeveer omgekeerd, hetgeen enigszins met het verloop van de
kromme d in fig. 101 overeenkomt. Beschouwen wij dit verloop als be
vredigend, dan kan men hieruit gemakkelijk berekenen welke terugkoppelverhouding men bij een bepaalde buis nodig heeft. Voor de ECU 21
wordt b.v. een oscillatorspanning van 7.5 Ncff aanbevolen. Volgens fig. 89
heeft men bij deze spanning een effectieve steilheid Seff — 1 mA/V. Wenst
men nu deze oscillatorspanning van 7,5 Vg# bij een frequentie van 10C6 kHz,
dan volgt uit vgl. (II B 32):

L.
1 x 10-3 = -2 x 149 x 10"6,
M
dus:
M
— = 0,15.
Li

§ 7. De Colpitts-schakeling
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Dit is weliswaar een vrij losse koppeling; In het algemeen is de koppeling
in de orde van grootte van 0,2. Men dient echter te bedenken dat dit voor
beeld betrekking heeft op een schakeling waarin de paddingcondensator
in serie geschakeld is met de spoel, zodat de werkelijke terugkoppelverhouding groter is dan MjL.

§ 7. De Colpitts-schakeling
Vrij algemeen bekend is een oscillatorschakeling, waarbij de normale
inductieve terugkoppeling wordt aange\ uld met een koppeling over de
paddingcondensator. De paddingcondensator maakt in dit geval deel uit
van de rooster- en de anodekring. Het doel van deze schakeling is om de
oscillatorspanning over het gehele golfgebied zo constant mogelijk
te houden.
Eenvoudighcidshalve kan de terugkoppel----- c—
P o L
spoel ook worden weggelaten en alleen
Lr o
R
over de paddingcondensator worden terug
Cy
gekoppeld. De op deze wijze verkregen
schakeling stelt dan in principe de klas
+
_a_
sieke Colpitts-schakeling voor.
De overeenstemming met de Colpittsschakeling blijkt direct uit de figuren
o
Tc'
102a en b. In fig. 102b is C2 de padding
R
o <condensator en CY de variabele afstemo
-r-^2
°
condensator. Zonder dat de schakeling in
J
+
Cr
principe wordt gewijzigd, ki/nncn de pad44»7S
b_
ding- cn de afstemcondensator echter ook
Fig. 102a. Principiële voorstelling van een
worden verwisseld.
oscillatorschakcling, waarbij de
terugkoppeling over de padDe schakeling volgens fig. 102b wordt in
dingcondcn«ator plaats heeft,
b. Een andere uitvoering van de
de laatste tijd wel in eenvoudige ont
schakeling a. die duidelijker de
overeenkomst met de klassieke
vangtoestellen toegepast. De afstemcon
Colpitts-schakeling weergeeft.
densator neemt dan meestal de plaats in
van C2 en de paddingcondensator die van Cr Daar voor deze schakeling een mengbuis met een hoge oscillatorsteilheid nodig is, kan
zij slechts worden verwezenlijkt met de nieuwere mengbuizen, als de

I

ECH3, ECH4, ECH 21, enz.
Aangezien in het kortegolfgebied slechts zelden een paddingcondensator
wordt gebruikt, of wanneer deze toch mocht voorkomen, voor het
bovengenoemde doel in ieder geval veel te groot zou zijn, is het hier
niet mogelijk de schakeling van Colpitts te gebruiken. Het is echter geen
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bezwaar, deze schakeling voor het midden- en het langegolfgebied te
combineren met een inductieve terugkoppeling voor het kortegolfgebied.
Bij de beschouwing van de Colpitt sschakeling zal men moeten bedenken, dat
de demping samengesteld is uit:
<
1) de serieweeistand van de spoel L;
2) de anodedemping die gevormd wordt
44976
door de inwendige weerstand van de
Fig. 103. Vereenvoudigd schema van de
oscillatorbuis en meestal ook nog door
Colpitts-schokcling. waarin de verschil
lende dempingen zijn getekend:
de hieraan parallel geschakelde voer = spocldcmping
Iit = anodedemping
dingsweerstand R (fig 102a en b);
ƒ?. = roosterdemping
3) de roosterdemping, die in de eerste
plaats door de roosterstrooin en de roosterlekweerstand wordt ver
oorzaakt. Deze bedraagt ongeveer een derde van de roosterlekweer
stand (zie hoofdstuk II B § 9). Dikwijls wordt ook de voedingsweerstard
met de roosterzijde van C2 verbonden, en in dit geval vormt R een ge
deelte van de roosterdemping.
Deze dempingen zijn in het vereenvoudigde schema van fig. 103 voorgesteld.
Voorlopig zal de plaats van Cv en Cp hier buiten beschouwing worden
gelaten. Na de berekening van het gedrag van het principeschema, kan
dan later worden onderzocht hoe de condensatoren Cv en Cp het best
kunnen worden geschakeld.
Voor de berekening van de genere erve orwaarde van de Colpitts-schakeling
gaan wij weer uit van de algemene gedaante van de genereervoorwaarde

[vgl. (II B 3)]:
SefftZ =

1 of Seff =

Met behulp van deze vergelijking kan de voor het oscilleren nodige
effectieve steilheid worden berekend. Daar de oscillatorspanning ongeveer
omgekeerd evenredig is met de effectieve steilheid (zie II B § 2). zal de
oscillatorspanning klein zijn, als de nodige effectieve steilheid groot is.
Deze kan zelfs zo groot zijn, dat de schakeling niet tot oscilleren komt.
De waarde van t kan met behulp van fig. 103 worden berekend. Indien
men bedenkt, dat de met de pijl aangegeven kringstroom i hoofdzakelijk
in L-r-C2-C1 vloeit (de stromen door R^, R2 en de buis zijn betrek
kelijk klein), dan is de gezochte verhouding van de spanningen omgekeerd
evenredig met de verhouding van de capaciteiten C2 en Cr

Dus:

t =

vg _
= ~ c2

(II B 33)

§ 7. Dc Colpitls-schakcling
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Z is de totale impedantie van de kring tussen anode en kathode. Deze
impedantie kan als een combinatie van drie parallel geschakelde takken
worden beschouwd, namelijk de kring L-r-C2-Cv de weerstand jRx en de
weerstand R2 parallel aan een aftakking van de kring.
De impedantie van de kring in de vorm van fig. 103 is niet algemeen
bekend en kan ook niet direct in een eenvoudige formule worden uitgedrukt.
Voor de impedantie van de keten, bestaande uit de parallelschakeling
van de zelfinductie en de weerstand in de ene tak met de serieschakeling
van Cx en C2 in de andere tak, vinden we:
^0 =

L

rCtot

waarin Ctot de serieschakeling van Cr en C2 voorstelt. Nu kan Cx als
aftakking aan Ctot worden opgevat. Voor dc impedantie, gemeten aan
dergelijke aftakking, geldt, analoog aan een impedantie genieten via
transformator:
LCblot
Ctot2
(II B
Zr = Zo
rCi2

c?

Wordt hierin nog Ctot —

Cj * C2

een
een
een

34)

gesubstitueerd, dan verkrijgt men:

Cx 4~ C2

Zi =

lc2

(II B 35)

rCx (Cx + C2)

Parallel aan deze impedantie staat de weerstand Z?x en parallel aan een
gedeelte hiervan 17,2’ Deze laatste weerstand, die parallel geschakeld is aan
C2, is gelijkwaardig aan een weerstand welke parallel aan Cx kan worden
gedacht en waarvan de waarde wordt gevonden door R2 met (C2/Cx) 2 te
vermenigvuldigen.
De totale impedantie van de drie takken volgt nu uit:
1=£

£

Z

7?1

Zi

_C
X22
_ = rr C,
Cr
_
Cr (Ci
(Ci +
+ CC22))

+ "TT

LLC
C22

CC2222 R
R22

1
Ri

cx2
c22 r2

(II B 36)

Voor de vereiste effectieve steilheid verkrijgt men derhalve:

= -

1

r (Ci + C2)

tZ

L

+

Ci
Cx^l

c2r2

(II B 37)

Het verloop van Seff hangt nu nog af van de schakeling van de variabele
condensator Cv (namelijk of deze de plaats inneemt van Ci of van C2)
en van de verschillende combinaties van de drie soorten dempingen die
mogelijk zijn, Wij zullen deze verschillende gevallen achtereenvolgens he
handelen.
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a) Colpitts-schakeling zonder paralleldernping

In de practijk is deze nooit te verwezenlijken, daar er steeds demping, als
gevolg van de roosterstroom, en, bij trioden meestal ook als gevolg van
de anodedemping, optreedt. Toch is dit geval niet slechts van zuiver theo
retische waarde, daar Seff in vgl. (II B 37) uit drie componenten bestaat,
die ieder voor zich met slechts één van dc dempingen verband houden.
Stellen wij derhalve in de eerste plaats:
= *2 =

co ,

dan wordt vgl. (II B 37):

r (Cx + C2)
Seff = ------ L------

.

(II B 38)

In deze vergelijking komen C1 en C2 volkomen symmetrisch voor. Wat
betreft de invloed van de seriedemping (spoeldemping) is het dus geheel
onverschillig op welke wijze Cp en Cv geschakeld zijn. Een bepaalde schakei wij ze van de condensatoren heeft Seff(uA/W
600
dus eerst dan zin, als paralleldein3
ping optreedt.
H| IT+
Wanneer de serieweerstand onaf
500
hankelijk van de frequentie zou zijn,
i
■
=ÈÉÉ=ÉÈÉH=4= I i I
zou de vereiste effectieve steilheid
volgens vgl. (II B 38) evenredig met
•
LJ H-H
400
| | l ll'ffi
Cv toenemen, en de oscillatorspanning
aan het rooster zou dan ongeveer
omgekeerd evenredig met de steilheid
300
=E=BjE
afnemen. In het middengolfgebied
■■■lil
met een paddingcondensator van
■■■■II
>■■■11
HNHl
600 pF en een afstemcondensator 200
■ ■K5II
■ ■■VI
■ ■■■■>
■ ■■■II
(inclusief trimmer) van 100—600 pF
^7■ ■■■II
kan dus bij benadering een ver
::::
ü
■■■■ii
■■■in
100
!E3all
loop van de oscillatorspanning van
■ ■■lil
■ ■■■II
■ ■■■II
1200 : 700, d.w.z. van ongeveer 1,7 :1
E
worden verwacht. In het langegolfot i 1 ~ H 11lill
i-'dztt:
1000 Cv(pF)
10000
10
100
gebied is de paddingcondensator van
■4SOJO
.
b
.
_________
____
Cv
voor
het
midden

Fig. 104. Seff als functie van <
de orde van grootte van 200 pF. Het
golfgebied, indien slechts de spoclwccrstund in
aanmerking wordt genomen.
verloop van de oscillatorspanning
Kromme I: r = 10 £1,
._ Kromme II: Q — 50,
zal nu groter zijn, namelijk 800 : 300,
Kromme III: Kromme I + kromme IIdus ongeveer 2,7 : 1. Kromme I van
fig. 104 geeft het verloop van Seff in het middengolfgebied voor het geval
dat de serieweerstand r = 10 O. De verliesweerstand van de spoel is in
;

•

:

•

■

1
■

ililP
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j
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==iü RIêéI HOH
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werkelijkheid niet constant, in eerste benadering echter wel de kwaliteitsfactor Q. Wij schrijven dus:
r

coL
Q ‘

Indien wij deze waarde voor r in vgl. (II B 38) substitueren, krijgen wij:

Seff =

o)L CY

C2

co (Ct + C2)

Q

. .

(II B 39)

Q

Nu zal de verandering van
-J- C2 over het middengolfgebied door het
verloop van co nagenoeg worden gecompenseerd. De frequentie varieert
namelijk ongeveer tussen 2000 kHz en 1000 kHz. Er mag dus een tamelijk
vlak verloop van de oscillatorspanning worden verwacht. Indien voor Q
een bepaalde waarde wordt aangenomen, kan het verloop van de vereiste
steilheid zeer eenvoudig worden berekend. Dit is gedaan voor Q — 50 en is
weergegeven door kromme II van (ig. 104. Kromme III is de som van de
krommen I en II, en geldt voor het geval dat in serie met de spoel
een extra weerstand van 10 Q is opgenomen. Daar het frequentiegebied
in het langegolfgebied belangrijk kleiner is dan in het middengolfgebied,
is in dit eerste gebied het steilheidsverloop nog tamelijk groot.
b) Colpills-schakeling met overwegende anodedemping
Voor dit geval wordt r = 0 en R2 = co gesteld. De genereervoorwaarde
wordt nu:

seff =

C2 1

G ƒ?.

(II B 40)

Het verloop van Seff wordt in beide gevallen (Cr in de plaats van
of van
C2) door de verandering van de afstemcondensator Cv bepaald. Indien de
afstemcondensator aan de anodezijde is geschakeld (Cv =
neemt
ScjJ met toenemende Cv af. Is Cv aan de roosterzijde geschakeld (Cv = C2)
dan is het resultaat omgekeerd. De relatieve verandering van Cr alleen is
natuurlijk groter dan die van Cv + Cp, en dientengevolge kan een groter
steilheidsverloop worden verwacht dan in geval a met constante sericweerstand.
Daar niet het verloop zelf, doch slechts de richting waarin dit verloop
plaats heeft, door de schakeling van Cv en Cp wordt bepaald, moeten wij
voor de keuze van de plaats van Cv en Cp een ander criterium dan tot nu
toe laten gelden. Dit criterium is in de eerste plaats de grootste waarde
van de vereiste Seff-
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Aangenomen wordt, dat in het middengolfgebied Cp = 600 pF is en dat Cv
(inclusief de trimmercondensator) tussen ongeveer 100 en 600 pF ver
andert. Indien Cv in de plaats van C2 wordt geschakeld, d.w.z. aan de
roosterzijde, is de hoogste waarde van
gelijk aan 600/600 = 1.
In het geval dat Cv aan de anodezijde wordt geschakeld, is de hoogste
waarde van C2/Cx 600/100 = 6.
Stff^A/V)
De grootste effectieve steilheid wordt
600 r—rqdus vereist, als de afsteincondensator aan de anodezijde wordt op
5OOp4-t
genomen.
Neemt men aan, dat de anodedemping (inclusief de voedingsweer•;< .7
stand) RY = 10 kQ bedraagt, dan
zou dus een effectieve steilheid van
„
6.103

■i

Seff = ïöooö = 0,6 mA/v nodlg

300

u
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—i-r—kr-rTf
zijn, als Cv aan de anodekant staat.
©
Deze waarde is op zich zelf niet
200 ! | i
!
zo hoog. Men moet echter be
. ©
denken, dat ook nog met een be
100
paalde spoel- en roosterdemping reke
ning moet worden gehouden, zodat
in ieder geval de schakeling met Cv
Oü
nooo
1000 Cv(pF)
100
10
aan de roosterzijde de voorkeur ver
■aSO29
dient. Indien voor het laatste geval
Fig. 105. Seff nis functie vnn Cv voor het middengolfgcbicd, incicn ook de nnodedemping in aan
de vereiste steilheid als functie van
merking wordt genomen.
Kromme I: ƒ?, = 10 kQ, C, = Cv, r • 0(1.
Cv wordt berekend, verkrijgt men
Kromme II: Kromme II uil fig. 104.
Kromme III: Kromme I 4- kromme II.
kromme I uit fig. 105.
Zoals reeds werd vermeld, kan de spoeldemping zeer eenvoudig, door
optelling van de Seyy-kromme volgens fig. 104 met die van fig. 105, in
rekening worden gebracht. Neemt men een normale spoel met een con
stante kwaliteitsfactor Q, dan kan kromme II van fig. 104 zeer goed
als voorbeeld worden gebruikt. Deze kromme is opnieuw in fig. 105
weergegeven. Door de krommen I en II op te tellen wordt dan de defini
tieve kromme III verkregen. Het steilheidsverloop is nu niet zo groot,
en gemiddeld is een effectieve steilheid van de orde van grootte van 0,25
mA/V nodig. Deze waarde is gemakkelijk te verwezenlijken. Indien dus
slechts anode- en spoeldemping bestaat, is de schakeling met Cv aan de
roosterzijde goed bruikbaar.

yp
;É=
IJz

185

§ 7. De Colpitts-schakeling

c) Invloed van de roosterdemping

De roosterdemping wordt in vgl. (II B 37) bepaald door de term:
Scff =

Ci

(II B 41)

c2 r2 *

In deze vergelijking komen
en C2 juist in de omgekeerde verhouding
voor als in vgl. (II B 40), en door
geheel analoge beschouwingen komt SeffWM
men tot de conclusie, dat Cv aan de 1200
anodezijde moet worden geschakeld.
Indien zowel rooster- als anode1000
demping aanwezig zijn, zal men dus,
wat de schakeling van de afstemcondensator betreft, moeten onder 800
zoeken, welke van de beide dem
pingen overweegt. Meestal is de
anodedemping
overheersend.
In 600
eX
zeer eenvoudige apparaten zonder
kortegolfgebied zal men, door het
gebruik van een grotere lekweerstand <00
® —B
dan de gebruikelijke van 50 kQ,
©=z
zelfs de roosterdemping belangrijk
200
kunnen verminderen. Men zou dan
kromme II uit fig. 104 kunnen be
naderen, Gebruikt men echter een
ot
100
1000 Cy(pF)
10000
10
roosterlekweerstand
van
normale
*SO28
Fig. 106. Scff als functie van Cv voor het midden50 kQ, dan bedraagt de totale
golfgebicd, indien ook nog de roosterdemping in
roosterdemping ongeveer 17 kQ. Ook
aanmerking wordt genomen.
Kromme I: /?. = 17 kQ, Ct - Cv.
dit is nog een hogere weerstandsKromme II: Kromme IIJ uil fig. 105.
Kromme III: Kromme 1 + kromme II. Deze
waarde dan meestal aan de anodekromme stelt dan bet verloop voor van de effec
tieve steilheid, voor bet algemene geval, dat
zijde voorkomt. De variabele conden
anode-, rooster- en spocldemping aanwezig zijn.
sator blijft daarom het best aan de
roosterzijde geschakeld. Berekent men nu volgens vgl. (II B 41) voor deze
plaats van Cv en voor R2 = 17 kQ de vereiste steilheid, dan verkrijgt
men kromme I uit fig. 106. Door kromme III van fig. 105 (in fig. 106
kromme II) en de bovengenoemde kromme op te tellen, volgt de
effectieve steilheid voor het algemene geval, dat anode-, rooster- en spoeldemping aanwezig zijn. Zoals blijkt, is het verloop van de effectieve
steilheid niet zeer sterk; er wordt echter een
van ongeveer 0,5 mA/V
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d) Practische meetresultaten

Om na te gaan in hoeverre practische metingen de theorie bevestigen,
zijn enige metingen aan de penthode EF 6 uitgevoerd. Als gevolg van de
hoge inwendige weerstand en door voeding over een smoorspoel, kan
de anodedemping practisch worden verwaarloosd. Verder werd de roosterdemping door toepassing van een roosterlckweerstand van 0,32 MQ sterk
verminderd. De variabele condensator
100
werd aan de roosterzijde geschakeld.
Bij afwezigheid van roosterdemping
90
zou een tamelijk vlak verloop van de
oscillatorspanning kunnen worden
verwacht. Er kan direct uit de ge
geven vergelijking worden afgeleid,
dat, bij de kleinste waarde van Cv,
de roosterdemping (0,1 MQ) evenveel
steilheid vereist als de spoeldemping (Q = 50). Uit de meting volgt
dan ook kromme I van fig. 107 *).
Bij 2000 kHz (Cv = ongeveer 100 pF)
is dc roosterstroom ongeveer de
helft van die bij 1000 kHz (C{- =
ongeveer 600 pF). Door weerstanden
van 10, 20 resp. 30 £2 in serie met de
spoel te schakelen, werden de krom
1400
1600
1800 2000 2200
1OOO
1200
800
men ƒƒ, ƒƒ/, IV verkregen. De seriekHz
kc/s
weerstand r zal de grootste invloed
4502?
Fig. 107. Hoosterstroom als functie van <lc frequentie
bij
de hoogste waarde van Cv hebben,
in bet middengolfgebied, gemeten aan een als oscillutorbuis geschakelde EF b. C, - Cv, Rt
0,1 MQ,
niet alleen door de rol die Cv in vgl.
Q
50.
Kromme I:
r = o Q.
(II B 38) speelt, doch ook door het feit,
Kromme II: r = 10 Q.
Kromme III: r = 20 Q.
dat
de invloed van de paralleldemKromme IV: r = 32 Q.
ping daar nog gering is. Dit is direct
uit de kromme te zien. De metingen komen ook kwantitatief tamelijk
goed uit. Een spoel met een kwaliteitsfactor Q = 50 geeft bij 1000 kHz een
verliesweerstand r van ongeveer 9 £2. Door serieschakeling van een extra
weerstand van 10 £2 wordt de vereiste effectieve steilheid ongeveer
tweemaal zo groot. De gemeten vermindering van de roosterstroom
komt inderdaad met bovengenoemde toeneming van de weerstand overeen.
Indien geen extra seriedemping, doch extra anodedemping wordt aange
bracht, hetgeen ook meer met de practijk overeenkomt, ontstaan de

*)

I

Bij de practische metingen werd direct de roosterstroom in plaats van dc vereiste steilheid afgclcz.cn. Men zou
natuurlijk ook de roosterstroom via dc overeenkomende oscillatorspanning in do benodigde steilheid om kunnen
rekenen Wij hebben er echter dc voorkeur aan gegeven, dc directe resultaten nis functie van dc frequentie weer
te geven.
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krommen van fig. 108. Hierin werd de anodedemping respectievelijk als
oneindig groot, 16 kQ en 5 kQ aangenomen. De invloed van deze extra
demping zal het grootst zijn bij grote Cv, daar de door deze demping
vereiste steilheid immers:
Cv
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Fig. 108. Roostcr.-itroom als functie van dc frequentie
in bet middengolfgebied, gemeten aan een als oscil*
latorbuis geschakelde EF 6.
C, - Cv, r = 0 fi, Rt
0,1 MQ, Q = 50.
Kromme I
Rt = co ,
kQ.
Kromme II: Rt = 16 kQ,
1
Kromme III: I?, — 5 kQ.

Fig. 109. Roostcrstroom ais functie van dc frequentie
in het middengolfgebied. gemeten aan een als oscillatorbuis gCS•scbakcldc EF 6.
'.v, ƒ?,
R( = x
«,, r = 0 Q, Q = 50.
C. - . Cv,
Kromme I
Kromme II: Rt = 32 kQ,
16 kQ.
Kromme lil: R.

Inderdaad werd bij 1000 kHz dc grootste invloed gemeten. Bij kleine Cv
(2000 kHz) valt de anodedemping blijkbaar weg t.o.v. de andere dempingen.
Wordt in plaats van anodedemping roosterdemping toegevoegd, dan ont
staan de krommen van fig. 109. De vereiste steilheid bedraagt dan:

Seff =
-

-

Cp 1

c,. h.
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In dit geval is de vereiste steilheid bij kleine Cv het grootst, zodat de
op deze plaats het meest wordt beïnvloed. Hoewel beide
gevallen als min of meer gelijksoortig kunnen worden beschouwd, is het
interessant te weten, dat nu de invloed bij maximale Cv groter is dan in
het vorige geval, bij kleine Cv. Wel is in beide gevallen de verhouding van de
capaciteiten een minimum, maar deze verhouding is nu 600/600 = 1, en,
in het bovengenoemde geval van anodedemping 100/600 = 1/6.
OS'icillatorspanning

Bij alle metingen was Cv aan de roos terzijde geschakeld. Het zou logisch
zijn, de metingen, ook voor het geval dat Cv aan de anodezijde is geschakeld,
uit te voeren. Men verkrijgt dan echter tame
lijk grote afwijkingen van de theoretisch be
rekende waarde. Deze afwijkingen moeten
c
z T p i§ voor een groot gedeelte aan de dikwijls zeer
hoge anodewisselspanning worden toege
+ 250K
schreven, waardoor de gemiddelde anodc“***9BO
Fig. 110. Colpitts-schakcling voor het
stroom klein en de spanningsval over de
triodegedeelte van
de
mengbuis
ECU 21.
weerstand gering is. Wij zullen daarom deze *
meetresultaten hier niet vermelden oh ons verder met de practische
metingen aan de mengbuis ECH 21, waarvan de oscillatorschakeling in
fig. 110 is afgebeeld, bezighouden. De roostercondensator en de lekweerstand bedragen resp. 50 pF en 50 kQ; dit zijn de volgens publicatie
voorgeschreven waarden.
De onder normale omstandigheden gemeten roosterstroom als functie
van de oscillatorfrequentie is voor het middengolfgebied in fig. 111,
kromme ƒ, weergegeven. Deze kromme komt tamelijk goed met de bere
kende kromme III in fig. 106 overeen.
Om de invloed van de voedingsweerstand Rr te onderzoeken, werd deze
door een smoorspoel S vervangen, eri de voedingsspanning werd tegelijkertijd
op 108 V teruggebracht. Op deze wijze werd kromme II van fig. 111 ge
meten. Men kan uit deze kromme de conclusie trekken, dat de paralleldemping aan de anodezijde slechts weinig door Rx wordt beïnvloed, dus
hoofdzakelijk door de inwendige weerstand van het triodegedeelte
wordt bepaald. Bij een andere schakeling wordt de parallelweerstand Rx
niet direct met de anode verbonden, doch met het verbindingspunt van
L en Cv (C2). Zonder meer kan worden voorspeld wat hiervan het gevolg
zal zijn, namelijk een toeneming van de demping aan de roosterzijde, waar
bij de invloed bij kleine Cv (2000 kHz) het grootst zal zijn (zie kromme III).
Verder zijn voor deze voedingswijze metingen uitgevoerd voor het geval
dat Cv en C'Pp van plaats zijn verwisseld. Voor deze gevallen werden de

r
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krommen IV, Ken VI verkregen. Reeds in het begin werd er op gewezen,
dat deze schakelmethode hoge eisen aan de effectieve steilheid stelt.
Uit fig. 111 blijkt dan ook. dat de laatstgenoemde drie krommen als
gevolg van het afslaan van de
ZgT
oscillator, het einde van het frequenA/J
lOOOr
tiegebied niet bereiken. De meest
voor de hand liggende schakeling is
:
_2_
900
daarom die van fig. 110, waarvan het
nt
verloop door kromme I wordt voor
gesteld.
OJpV
roo
Bij ongeveer 1000 kHz is het oscil
leren overmatig sterk. Voor een
' u,'
voudige ontvangtoestellen weegt dit
sa i
natuurlijk niet zo zwaar, daar, zoals
bekend, de convcrsiesteilheid van de
-i
ECU 21 hierdoor bijna niet wordt
beïnvloed. Voor betere toestellen is
MO
een sterk oscilleren in het algemeen
Y*’
niet aan te bevelen, daar hierdoor
het ruisen en de vervorming on
1 ‘
gunstig worden beïnvloed.
Een middel om de sterke oscillatie
1800
2000 2200
1000 1200 1400 1600
800
kHz
bij lage frequenties (b.v. 1000 kHz)
kc/s
50729
te beperken, zou, op grond van het
Fig. 111. Rooslcrstrooin als functie vim <lc frequentie
voorafgaande, in het aanbrengen
in het middengolfgehied voor het triodcgcdccllc van
dc mengbuis ECII 21.
van een grotere anodedemping te
Krommc| C, | C, | 1<1 j ~Rt | Rs | S | Kb
vinden zijn. Dit mag niet geschieden
ï
| Cp | Cv |20kQ co
CO
CC
- ■" ■
door eenvoudig R1 te verkleinen,
II
| Cp | Cv | CO i co | OO |20mH|108V
daar dan de anodespanning toeneemt.
III | Cp | Cv | co I 20 kO| CO
CO j 250 V
Het is echter mogelijk, parallel aan
IV I Cv I Cp | 20 kQ, CO
l 03
5°
250
v
Cp (Cj) een voor de gelijkstroom
OO |20mH|108V
V I Cv | cT| OO | co
geblokkeerde dempingsweerstand ü3
VI
| Cv | Cp | CO | 20 k«| CO
co | 250 V
aan te brengen. Kromme VII van
VII
| Cp | Cv |2Qko; co I 5 kQ CO |250 V
fig. 111 werd met een dergelijke

wlfll

I

i||

al
iigffi

extra demping van 5000 Q parallel aan Cp opgenomen. Deze kromme
laat duidelijk zien wat op deze wijze kan worden bereikt. Dexe extra
demping vereist echter meer materiaal en heeft bovendien het nadeel,
dat zij de paddingkromme nadelig beïnvloedt (zie hoofdstuk III B).
Bij de schakeling van fig. 110 voor het langegolfgebied, verandert de
frequentie tussen nauwere grenzen, namelijk tussen ongeveer 600 en
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900 kHz, omdat Cp een andere waarde heeft. De invloed van de
spoeldemping op de vereiste steilheid wordt nu tamelijk gering. Wij
zullen niet opnieuw op de verschil
lende details ingaan en slechts de met
PA
deze schakeling verkregen roosterstroinen in karakteristieken weer
geven (fig. 112). Het is opvallend,
dat het verloop van kromme I in
fig. 112 nu juist het tegenovergestelde is van dat in het iniddengolfgebied,
hetgeen aan de andere
kringelementen moet worden toege
schreven. Verder heeft de inwendige
weerstand Ri van het triodegedeelte
bij 900 kHz voor een hoge oscillatorspanning een hoge waarde. Dit
300
wordt bevestigd door het feit, dat
voeding over een smoorspoel. waar
200
door de anodedemping practisch
100
wordt opgeheven, een merkbare
invloed heeft (kromme IJ). In tegen
O
600
700
■ 800
900 kHz
stelling hiermede heeft het toevoeren
kc/s
•>0723
van de voedingsspanning aan het
Fig. 112. Roostcrstroom als functie van de frequentie
in het langegolfgebied, voor het triodegcdcelte van
ondereinde van L, waardoor de
de mengbuis ECH 21.
demping aan de roosterzijde toe
Kromme C, | C2 | R,
| R, | R2 | S
Irb
neemt,
tot gevolg, dat het oscilleren
I | cP j Cv 12o knj co
co |I CO
co || CO
co J250J
bij
kleine
Cv (900 kHz) afneemt
II
Cp | Cv | co I c° I CO '20 mH 108 V
(kromme III) en bij grote Cv, als
III
Cp Cv . co | 20 kQ| CO j CO | 250 V
gevolg van de zwakkere anodedem
IV
Cv ■ Cp 20 knl 00 I CO ; CO |250 V
V
I Cv I Cp | CO
CO |20mH(108V
ping, toeneemt. De verwisseling van C{
CC
VI
| Cv | Cp co j 20 kQ| CO | CO |250V
en Cp veroorzaakt weer het vroeger
VII | Cp”: Cv | 20 kQ|
00 |16 kQ| co | 250 V
besproken verschijnsel, dat de oscillator afslaat, nu echter niet zo spoedig.
Opmerking verdient nog het feit, dat in het langegolfgebied het gehele
niveau van de oscillatorspanning hoger ligt. Daar ook hier de terugkoppelverhouding door de waarde van Cv en Cp wordt bepaald, kan het niveau
alleen door een extra demping worden gereduceerd. Gaat men hierbij uit
van de schakeling van fig. 110, dus van kromme ƒ, dan zou men voor het
bestaande geval de oplossing zoeken in een extra roosterdemping
die
dan weer voor de gelijkstroom moet worden geblokkeerd. Op deze wijze
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verkrijgt men voor een extra dempingsweerstand van 16 kQ kromme VII,
Men zou natuurlijk door nog grotere demping een nog kleinere stroom
kunnen verkrijgen.
Uit het voorafgaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
Uit de genereervoorwaarden voor de Colpitts-schakeling in algemene vorm
volgt, dat deze schakeling geschikt is voor het gebruik als oscillator voor
mengbuizen. Een eis is echter, dat de steilheid van de oscillatorbuis
niet te klein is. Het is aan te bevelen, de afstemcondensator aan de
roosterzijde en de paddingcondcnsator aan de anodezijde te schakelen.
Met dc ECH 21 in deze schakeling (fig. 110) kunnen dan voldoend hoge
oscillatorspanningen worden verkregen. Voor bepaalde waarden van de
frequentie is de oscillatorspanning zelfs te groot. Het is dan echter mogelijk,
haar door het aanbrengen van een extra demping op een lager niveau te
brengen. Aangezien deze dempingen voor het midden- en langegolfgebied,
wat grootte en plaats betreft, verschillend zijn, brengt dit het gebruik
van vrij veel materiaal met zich. Meestal zal men daarom het tamelijk
sterk toenemen van de oscillatorspanning naar de een of andere richting
op de koop toe moeten nemen.
Bij deze beschouwing is niet nader op de invloed van de buiscapaciteiten
in deze schakeling ingegaan. Als gevolg van dc vaste koppeling van de
kring aan het rooster kan worden verwacht, dat de capaciteitsveranderingen
grote invloed zullen hebben (frequentieverschuiving). Om deze reden is
dan ook de Colpitts-schakeling alleen geschikt voor goedkopere typen
ontvangtoestellen.
§ 8. De Hartley-schakeling
Indien men bij dc Colpitts-schakeling de kringcapaciteiten vervangt door
zelfinducties en de zelfinductie door een capa
citeit, verkrijgt men de Hartley-schakeling
1F
(fig. 113).
Een
andere uitvoering van deze schakeling
■&L
Cv
toont fig. 114. De aftakking aan de spoel is
hier vervangen door een afzonderlijke terug+
^■496!
koppelspoel. Deze laatste schakeling werd
Fig. 113. Principcschcma van dc
reeds vermeld in het gedeelte A § 4b. Hierbij
Hartley-schakeling.
werd de functie van de anode echter o'ergenomen door een aantal positieve electroden. De steilheid Sfc in deze
schakeling is de steilheid van het eerste rooster t.o.v. de totale kathode

1

stroom.

-H
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Speciaal voor eenvoudige apparaten is de schakeling van fig. 113 verlei
delijk, omdat geen afzonderlijke terugkoppelspoel wordt gebruikt.
De genereervoorwaarde wordt afgeleid voor het geval, dat de kring slechts
door parallelweerstand gedempt is (zie fig. 114.)
Wanneer de spanning over de afstemkring V± is, is de spanning over de
kathodespoel:
M

(II B 42)

De spanning —V2 is uiteindelijk de in de anodekring werkzame spanning.
Uit de spanningsverhouding in vgl. (II B 42) volgt dat bij resonantie,
de impedantie in de anodekring:
Z = R (M/LJ2

is.
Voor de spanning tussen kathode en rooster geldt:
yg = ^-^2 =

(i -

(II B43)

m/l.)

De terugkoppelverhouding is nu:
1 — M/Lt
k2

De algemene genereervoorwaarde (II B 3) wordt nu:

1 ^/L- (W R 8^= 1,
of:
(M/Lx - M2/L2) R Skeff = 1

. .

(II B 45)

Voor de uitdrukking tussen haakjes vindt men een maximale waarde
voor M/L^ = 1/2. In dit geval wordt vgl. (II B 45):
1/^R Skeff = 1Dezelfde genereervoorwaarde wordt gevonden voor de schakeling met
afgestemde anodekring en terugkoppelspoel en l = 1/4. Ten opzichte van
deze laatste schakeling heeft de Hartley-schakeling het nadeel, dat de
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maximale terugkoppeling sterk gelimiteerd is. De verhouding M/L zou
in de normale schakeling in principe tot ongeveer 1 kunnen worden ver
hoogd, d.w.z. de vereiste effectieve steilheid zou dan viermaal zo klein
kunnen zijn.

Voor een kringimpedantie R - = 5 kfl kan men,
uit de vergelijking t.Skeff-R = 1, berekenen,
een steilheid Skeff =
r dat voor
0,8 mA/V nodig zou zijn. Indien wij verder
■F
c
aannemen, dat de vereiste oscillatorspanning
*2
4
V (piekwaarde) en gelijk aan de afknijp5
§9
Lz\
spanning van de buis is, wordt uit fig. 87
----------- i--------(kwadratische karakteristiek) Seff/SQ — 0,2
50727 +
afgelezen.
Hieruit volgt voor Sko een waarde
Fig. 114. Harlley-schokcling, waar
bij dc aftakking aan dc spoel ver
van
4
mA/V.
Dit bedrag is vrij hoog; bij de
vangen is door een afzonderlijke
terugkoppelspoel.
meeste momenteel in gebruik zijnde buizen
bedraagt deze steilheid slechts ongeveer 3 mA/V.
Bovendien heeft de Hartley-schakeling het nadeel, dat, door de aanwezig
heid van een H.F. spanning tussen kathode en gloeidraad, moeilijkheden
verwacht kunnen worden (zie ook A §4b).

IrI
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Tot nu toe zijn wij steeds uitgegaan van een anode-impedantie Z en van
een terugkoppclfactor t, terwijl er slechts terloops op werd gewezen, dat Z
niet alleen door de elementen L, C en R wordt bepaald, doch ook door de
eigenschappen van de buis. Het zal zonder meer duidelijk zijn dat, in het
geval van een afgestemde anodekring, de inwendige weerstand van de
buis de paralleldemping beïnvloedt en dat de anode-kathodecapaciteit
bij de kringcapaciteit moet worden opgeteld.
Bij een afgestemde roosterkring moet rekening worden gehouden met
een extra paralleldemping die gelijk is aan de waarde van de roosterdemping of gelijk aan de vervangingsweerstand van de serieschakeling
van de roostercondensator en de roosterdemping. Ook de vervangingscapaciteit van deze serieschakeling (zie 1 A § 4) moet aan de kringcapaciteit
worden toegevoegd.
De parallel aan de terugkoppelspoel geschakelde elementen, als b.v.
een parallelweerstand of de inwendige weerstand Rt van de buis, kunnen,
in het geval van een afgestemde roosterketen, door vermenigvuldiging met
(L1/M)2 als parallel aan de afstemkring worden beschouwd. Een parallelcapaciteit als b.v. de Cfl, wordt, nadat zij met een factor (M/Ll)2 is
vermenigvuldigd, bij de totale kringcapaciteit opgeteld.
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Op dezelfde wijze als Z kan ook de terugkoppelfactor t worden beïnvloed.
Zo vormen b.v. de roostercondensator Cr en de roosteringangscapaciteit
Cgy een spanningsdeler tussen rooster en kathode, waardoor de spanning,
die aan het rooster wordt toegevoerd, met een factor:
t' =

Cr

(II B 46)

Cr + Cgi

wordt vermenigvuldigd. Daar de toelaatbare grootte van de rooster
condensator Cr door verschijnselen als overoscilleren en frequentieverschuiving, wordt beperkt, is het gewenst de roostercapaciteit Cgl
zo klein mogelijk te houden, opdat t' niet te klein wordt. Een te grote
spanningsdeling zou namelijk in het kortegolfgebied moeilijkheden ver
oorzaken.
Bij de laagste frequenties van het langegolfgebied bestaat eveneens een
dergelijke spanningsdeling over Cr en de weerstand die equivalent is
met de roosterdemping. Bij 600 kHz bedraagt de impedantie van een
roostercondensator van 25 pF ongeveer 10 kQ. Met een ingangsdemping
van 17 kQ (de invloed van de roosteringangscapaciteit kan bij deze fre
quentie worden verwaarloosd) wordt de spanningsdeling:
t' = -- -

17000
----------- = 0,85.

f170002 4- I00002
Tot nu toe werd bij de verschillende beschouwingen steeds ervan uitgegaan, dat in de anodeketen een stroom met de grondfrequentie vloeit,
gegeven door:
. (II B 4)
A — &eff Vg
Dit is voor een kortgesloten anodeketen geheel juist. Bij aanwezigheid van
een uitwendige impedantie werd voor de berekening de voorwaarde gesteld,
dat de inwendige weerstand van de buis aan deze impedantie parallel ge
schakeld is (zie blz. 154); voor de totale impedantie rekent men verder met
vgl. (II A 9). In principe wordt hier dezelfde gedachtengang gevolgd als
bij een L.F. versterktriode, waar men, onder dezelfde restrictie, rekent met
de statische steilheid en niet met de zogenaamde dynamische steilheid.
Deze mogelijkheid berust op de volgende formule voor de buiskarakteristiek:

ia = Svg 4-

Va

Ri ’

(II B 47)

waarin men Svg herkent als de kortsluitstroom, die wordt verminderd met
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een stroom va/Ri door een paralleltak Ri (ya is tegengesteld aan ia). Analoog hieraan schrijven wij:
Va
(II B 48)
A = Seff Vg +

Welke waarde moet nu voor
de effectieve weerstand, worden
ingevuld ?
Deze waarde kan als volgt worden benaderd:
Voor de buiskaraktcristiek kan ook worden geschreven:

v }.
ia = S (yg 4- F
Rekent men gemakshalve alleen met de wisselspanningen, dan kan men
voor de anodewisselspanning schrijven:

.

v a — —•
t

De momentele waarden van ia worden dan:

ia = S (yg +

= S«„ (1

.

(UB 49)

[it

De strooinvariaties worden dus door de terugwerking van de anodewissel
spanning inderdaad verkleind; men bedenke nl. dat t negatief is. Zou men
nu opnieuw, geheel volgens de vroeger gevolgde weg, de grondcomponent van de anodestroom berekenen, dan vindt men:

A = Seff Vg (1 +

1

7.>-

en voor de fundamentele vorm van de genereervoorwaarde:

tSZ (1 + 1) = —1

(II B 50)

pt
Hierbij is echter het volgende verwaarloosd. In de schakeling met kortge
sloten anodekring begint eerst stroom te vloeien wanneer dc totale roosterspanning positiever wordt dan de afknijpspanning Vg0. Brengt men nu een
anode-impedantie aan, dan verschilt de momentele waarde van de anode
wisselspanning bij deze roosterspanning van nul. Dit moment behoeft
namelijk niet samen te vallen met een nuldoorgang van Kg. Hieruit volgt,
dat de anodestroom niet meer gelijk aan nul is, d.w.z. dat het afknijppunt
iets verschoven is. Strikt genomen is het dus niet voldoende de factor

(1 +

— ) in rekening te brengen, maar moet voor de bepaling van Seff
pt
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ook met een nieuwe waarde van Vg0 worden gerekend. Deze laatste correctie wordt echter vrij omslachtig, en uit metingen blijkt bovendien, dat
zij in de practijk kan worden verwaarloosd.
Voor het berekenen van Rieff gaan wij nu uit van de voorlaatste vergelijking
en schrijven deze:

A — Seff Vg + Scff

Hieruit volgt, volgens de definitie van
P _ _ Rj So
icJr~ Seff~ Seff

[vgl. (II B 48)], dat:

(II B 51)

De waarde van de factor Seff/SQ onder verschillende omstandigheden,
kan uit de krommen van fig. 85, 86 en 87 worden afgelezen. Het blijkt
dat in de practijk de factor Seff/S0 dikwijls een waarde van ongeveer 0,25
heeft, zodat bij benadering gezegd kan worden, dat dc effectieve inwendige
weerstand van de oscillatorbuis ongeveer viermaal zo groot is als de sta
tische inwendige weerstand.
Uit verschillende metingen van Riejj blijkt inderdaad, dat over een tamelijk
groot gebied van de oscillatorspanningen de vergelijking (II B 51) opgaat.
Bij grote amplituden treedt echter de moeilijkheid op, dat het afknijppunt
aanzienlijk wordt verschoven en het bovenstaande niet meer geldt. Onder de
normale omstandigheden kan Riejf voor de hier beschouwde oscillatorbuizen, zonder grote fouten te maken, zeer goed met behulp van vgl(II B 51) worden geschat.
Vgl. (II B 50) geeft dikwijls een duidelijker inzicht in het oscilleren dan
de vroeger afgeleide vergelijkingen, waarbij de inwendige weerstand nog
afzonderlijk ih rekening gebracht moest worden. Zo is bijv, direct te zien,
dat het niet mogelijk is, met behulp van een zeer grote impedantie Z,
tot een willekeurig zwakke terugkoppeling te komen, omdat het bedrag
tussen haakjes op een gegeven ogenblik nul wordt. Het is duidelijk, dat Z
nooit groter dan het bedrag Riejj kan zijn. Men kan dus blijkbaar ook
zeggen, dat de terugkoppelingsverhouding t groot moet zijn t.o.v. 1/p.

Een tweede voor de oscillatorschakeling belangrijke zaak is de kringdemping door roosterstroom. Er bestaat, wat de waarde van de roosterstroom zelf betreft, tussen de schakelingen van de figuren 115a en b
geen verschil; de dempingen die hierdoor worden veroorzaakt, zijn in
beide gevallen echter niet gelijk. Het is gebruikelijk de dempingen uit te
drukken in een equivalente weerstand RIIF, die dezelfde demping geeft

§ 9. Buizcndcmpingcn en parallclcapaciteitcn

197

als de roosterstroom. In de schakeling
van fig. 115a is de demping gelijk aan
de parallelschakeling van RHF met de
O .
R
<3
lekweerstand R. In fig. 115b wordt zij
alleen door RjjF gevormd. Dit wordt ook
a
in hoofdstuk V bij de diodedetectie be
handeld. Bij de normale diodedetectie
heeft men echter z.g. topdetectie, terwijl
dit bij oscillatoren niet het geval is (zie
o
II B §4 over ECH 21 en DK 21). De
o
~"
lekweerstand
in oscillatorschakelingen
S------3-4979
moet,
met
het
oog op overoscilleren in
b
het
kortegolfgebied,
veel kleiner worden
Fig. 115. Principiële voorstelling van twee
verschillende oscillatorscbakclingen. In scha
genomen
dan
de
lekweerstand
van de
keling a is de dempende invloed van dc
roosterstroom gelijk aan de parallelschakeling
diodedetector.
Daarom
zal
de
rooster
van de equivalente dempingsweerstand /?ƒƒƒ•’
van dc roosterstroom met de lekweerstand 7Ï;
stroom een grotere waarde hebben en
in de schakeling b wordt deze alleen door dc
weerstand Bjjp gevormd.
wordt de roosterstroomkromme niet, zoo_va
als in hoofdstuk V, door de formide
ig = Ae
voorgesteld, doch door een rechte lijn. (Het betreft hier
steeds spanningen van e nige volt; spanningen van lagere waarden dan bijv.
2 V kunnen dus buiten beschouwing worden gelaten.) In fig. 116 is een
roosterstroomkarakteristiek
getekend. Zowel in het aanloopgebied als in een gedeelte
van het verzadigingsgebied is
deze enigszins gebogen. Dit
/?g
laatste kan voor batterijbuizen van grote betekenis
zijn. Voor normale oscillatorspanningen maken wij echter
geen grote fout, indien wij
VgM
■4 49JO
voor de vergelijking van de
“l__
roosterstroomkarakteristiek
schrijven:
Cr

_2-

• _ vs

,

(II B 52)

Fig. 116. Roosterstroomkarakteristiek van een triode met verloop
van dc oscdlatorwissclspanning oo het rooster als functie van dc tijd.

waarin Rg de inwendige weerstand tussen rooster en kathode voorstelt.
Indien een wisselspanning: Vg cos a>t = Vg cos x, via de roostercondensator
Cr en de lekweerstand R aan het rooster wordt toegevoerd, wordt de

1

I
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roostercondensator Cr door de pulserende gelijkstroom tot een bepaalde
gelijkspanning geladen. Anderzijds wordt de roostercondensator door
de weerstand R ontladen (zowel in de schakeling van fig. 115a als in die
van fig. 115b). Op deze
wijze
ontstaat
een
i
evenwich ts toestand,
I
Vt *
i
waarbij de afgevoerde
1
---- X
-a
0 +cr
■44957
stroom gelijk is aan de
gemiddelde toegevoer
de stroom. Het verband
big. 117. Principiële voorstelling van het verband tussen de slroomschomtussen de stroomvariatnelingen en de gelijkspanning Kc over de roostercondensator. Alleen
ties en de gelijkspan
tussen de tijdstippen —a en -(-a vloeit er rooslcrstrooni.
ning Vc over de rooster
condensator volgt uit fig. 117. Gedurende de tijd tussen x = —a en x = 4~a
vloeit er stroom. De gelijkspanning Vc kan nu ook worden geschreven als
Vg cos a. De afgevoerde stroom is dus:

r~

Ig mcd —

Vg cos a
~R~

(II B 53)

De ogenblikkelijke waarde van de spanning aan het rooster bedraagt:
Vg = Vg cos x—Vg cos a,
en die van de stroom gedurende iedere impuls:

Vg cos x—Vg cos a

(II B 54)

De gemiddelde aan Cr toegevoerde stroom volgt dan uit:

_ 1

f+a ig dx =

Igmed==2^J

Vg
2ti Rg

(cos x—cos a) dx =

v

Vg
-----— (sin x—x cos a
a) ! =
(sin a—a cos a) . .
2n Rg
_a
71 Rg

(II B 55)

Uit de vergelijkingen (II B 53) en (II B 55) volgt nu:

tg a—a =

Rg

(II B 56)

Hieruit blijkt, dat de stroomhoek a onafhankelijk is van de grootte van
de wisselspanning. Bij een gegeven verhouding Rg/R heeft a een
bepaalde waarde, en Igmed is dan evenredig met de roosterwisselspanning Vg.

i
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Fig. 118 geeft het verband tussen R/Rf> en cos a, berekend volgens
vgl. (II B 56). Zijn R cn Rg bekend, dan kan cos a direct uit fig. 118
worden afgelezen en Igmed volgens vgl. (II B 53) worden berekend. Als
voorbeeld is in fig. 119 het verband tussen de oscillatorspanning VoSc en
de stroom I\gT + g3) door de roosterlekweerstand van het triodegedeelte
van de ECH 21 weer
cos et
1
gegeven. De roosterlekwcerstand
is 50 kQ, en,
Q9
daar de inwendige rooster0,8
wcerstand 500 Q bedraagt,
vinden we cos a = 0,90.
07
Men ziet dat het verband
0,6
tussen Igmed =
+ £3) en
Eg
(
E
cSr
)
inderdaad
door
0,5
een rechte lijn kan worden
0,4
voorgesteld.
De belasting door het
0,3
rooster kan nu door een
0,2
weerstand R
up worden
R-HF
vervangen, die evenveel
0,1
wisselstroomvermogen op
Ol
neemt als het rooster. Is Igl
1000
100
0,1
1
10
SO7?6
Rg
de grondgolf van de roosFig. 118. Cos a als functie van dc verhouding K/Kg. indien R dc
lekweerstand cn Kg de inwendige roostcrwecrsland van de oscilterstroom, dan bedraagt
latorlriodc is.
het opgenomen vermogen:
Vosceff (V)

hl
2
Het wisselstroomvermogen in den vervangingsweerstand RHF is:

20

ii
H ;

ir = —5—.
2 Rjjf

Dus:
V
Kg 2

2
^HF

2 Rhf
.

en

(II.B57)

- H±

■

Va=Vb = 250V U-r-T

am

n
R(g2+g4)= 24 kSL^
ui— :=ES
_Lil RVg1=~2V
( +33)** 50kJl/j

K2

Igl

gw

OL
0

jt

w
a
100

I

B

::: .

3±HE
200

O

r :• •

\ ECH 21

■

tttt

300
i(gr+g3)

11 rt~
400

*son

Fig. 119. Oscillalorspanning als functie van dc uscillalorroostcrde ECH
21. Voor dcrc kromme
stroom van het triodcgcdcclte van dc
E
bedraagt cos a — 0.9.
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___

Voor Igl kan volgens Fourier worden geschreven:
Is. = -1

TT

Vg
ƒ
la cos X (lx = ——
71
°
71 R g -«•'
+a
x
sin 2x
2 + —--------- cos a sin x
4

(cos2x—cos x cos a) dx =
T/

sin 2 a
“2

) • •

(II B 58)

Door substitutie van vgl. (II B 58) in vgl. (II B 57) verkrijgen wij nu voor
de dempingsweerstand RHF in de roosterkring:

Rhf — ~
a

R„

sin 2a
2~

(II B 59)

of, gebruik makend van vgl. (II B 54):

R fa a—«)

Rhf

a

sin 2a

(II B 60)

2

Dit resultaat zullen wij nu voor twee extreme gevallen nader beschouwen:
a) R/Ro is zeer groot (topdetectie). In dit geval is
a zeer klein. De limiet
Uil
van vgl. (II B 60) voor
a = 0 is: RHF =
40
0,5 R. Tot dit resultaat
komt men ook in hoofd
stuk V over diodegelijk30
richting.
b) R — 0, de limiet van
/
een zeer kleine R. In dit
20

Rhf
Rg
50

m

nr nn

ïï ri

HFT |

Hl 7

I

TT

ï

geval wordt a = — en

Rhf = 2 R„. Dit is ook
wel in te zien; de kring
TT"
wordt immers regelma
_£
01—
tig gedurende een halve
1
10
100
R.
1000
o/
periode met Rg belast.
*5000
Rg
R
i
r
.•
De
vergelijkingen (II B 59)
Fig . 120. rhf
— als functie van
en (II B 60) zijn in de
figuren 120 en 121 als krommen afgebeeld, waarbij a echter door middel

10

rr 11

L
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Rtf
R
10 r
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6--- f
5--- H
4

3

T

2

UU

1

oL

100

0,1

J

1000

R
Rg

44999

i<

Fig. 121. —als functie van

Rs

10 61—
■

------------ TTz^r

zjÈffia

rf
105

I rtltltt

104

io3L_
103

10 4

1
105

===ll
—r
J_ L_

R(n)

10 6
4SO/2

Fig. 122. Roostcrstroomdcmping RjJF als functie van dc roosterlekweerstand R voor een willekeurige oscillatortriodc.
2300 Q;
a en b gemeten, resp. berekende krommen voor Rg
17000 Q.
c en d gemeten, resp. berekende krommen voor Rg

van (II B 56) door R/Rg
is vervangen.
We zullen ter illustratie de
roosterdemping voor enige
gevallen berekenen:
a) De ECH 21 heeft een
inwendige roosterweerstand van 500 Q, terwijl
een roosterlekweerstand
van 50 kQ wordt voorgeschreven; R7<,, bedraagt dus 100. Uit
fig. 121 volgt: RHF =
0,6 X 50 = 30 kQ.
b) Voor de batterij-octode
DK 21 gelden de waar
den: Ro = 5 kQ en
R = 35 kQ, dus R/Rg =
7; RHF = 0,93 X 35 =
32,5 kQ.
Om de theoretisch afgeleide
waarden aan de practijk te
toetsen, werden enige me
tingen uitgevoerd. Hierbij
werd de roosterstroomdemping als functie van
de roosterlekweerstand ge
meten. De demping werd
uit de selectiviteitsmeting
van een afgestemde kring,
waaraan het rooster met
een inwendige roosterwecrstand Rg = 2300 Q, resp. 17
kQ, parallel geschakeld was,
berekend. De resultaten
zijn in fig. 122 voorgesteld.
Hierin is a de gemeten
en b de berekende kromme
vdor R<>o = 2300 O; c en
d zijn de gemeten, resp.

1
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berekende krommen voor R„ = 17 kQ. De overeenstemming tussen
de berekende en de gemeten krommen is zeer bevredigend. De oscillatorwisselspanning bedroeg bij deze metingen 7 Vejf.
Bij toepassing van de schakeling van fig. 115a zou nog de lekweerstand R
parallel aan R^jp in rekening moeten worden gebracht. Wij krijgen dan de
totale demping uit:
1
1
1
RhF

R

§ 10. Invloed van de anode-roostercapaciteit van de oscillalortriode

De invloed van de anode-roostercapaciteit van <de oscillatortriode is tot
nu toe nog niet ter sprake gekomen. Hoewel deze capaciteit in het algemeen niet groot is, kan zij onder omstandigheden toch een zodanige waarde

hebben, dat er enige aandacht aan besteed
moet worden. Een capaciteit, die in de scha
Hl-----keling een overeenkomstige invloed heeft,
Cr
6. Ka
is de capaciteit tussen de toppen van de
oscillator- en de terugkoppelspoel. Beide
Fig. 123. Principescbakeling van een oscilcapaciteiten zullen daarom hier gelijktijdig
l*torbui«, waarbij rekening is gehouden met
den invloed van de Cag- De terugkoppclvcrworden
beschouwd. Het blijkt, dat de in
honding t ia nn gelijk aan:
_
Cr
Cag
vloed ervan hoofdzakelijk in schema’s met
° Cr + Cag
Cf + Cag’
afgestemde anodekring van belang is.
Fig. 123 geeft de principeschakeling voor het geval dat met de electrodencapaciteit Cag rekening is gehouden. Indien geen Cag aanwezig ware, zou
een gedeelte van de anodespanning, aangeduid door de aftakverhouding
t0, aan het rooster worden toegevoerd. Indien echter wel met deze capa
citeit rekening wordt gehouden, staat over de serieschakeling van deze
capaciteit en de roostercondensator een spanning gelijk aan Va—10 Va(Daar de Cag in het algemeen uiterst klein is, zal deze tak de anodeimpedantie nauwelijks beïnvloeden.) Van de bovengenoemde spanning
zal echter een gedeelte over de roostercondensator blijven staan, en dit
gedeelte maakt deel uit van de stuurspanning in de roosterkring.
De spanning over de roostercondensator bedraagt:
Vc = (Va-t„ Va)

Cag
C,'ag +

Cr

en de totale spanning aan het stuurrooster wordt dus:

Vg — *0 Kj + Vc === t0 Va + Va (1—i0)

Cag

cag + Cr'

i
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Indien wij in aanmerking nemen, dat wij in het voorgaande steeds Vg =
tVa hebben geschreven, wordt t nu:
Cr
Cag
t = t —----------------°-----7^---ï"------------Cr + C«ag
ag
Cr 4“ Cag

(II B 62)

Op de oorspronkelijke spanningsdeling tQ moeten dus twee correcties
worden aangebracht, namelijk:
1) de vermenigvuldiging met

Cr

, hetgeen als een extra spanningsCr 4“ Cag
deling over de roostercondensator <en de rooster-anodecapaciteit moet
worden opgevat;
2) de vermindering van het spanningsverlies over de roostercondensator.
De waarde van t0 wordt vermeerderd met een positief bedrag; aangezien
t en t0 beide negatief zijn, komt dit neer op een vermindering van de
aftakverhouding.
De eerste correctie komt volkomen overeen met de gevolgen van de aan
wezigheid van de rooster-ingangscapaciteil. De invloed zal meestal tamelijk
klein zijn. Belangrijke!' is echter de tweede correctie. Deze zal des te groter
zijn, naarmate de oorspronkelijke t0 kleiner wordt. Daar Zo, zoals vroeger
reeds werd vermeld, negatief moet zijn en de capaciteitsverhouding niet
anders dan positief kan zijn, wordt de terugkoppeling als gevolg van de
laatste correctiefactor verzwakt.
De laagste waarden van tQ treden op bij een afgestemde anodekring
en dan in het bijzonder in het langegolfgebied, omdat juist daar de
kringimpedanties meestal het hoogst zijn. Ook in dit geval kunnen
echter tamelijk hoge waarden voor t0 voorkomen, bijv, indien in speciale
schakelingen de spanning over de paddingcondensator voor de terug
koppeling wordt gebruikt.
Wij willen nu eens onderzoeken hoe groot de invloed van Cag is bij de triode
van de ECH 21. Deze bedraagt 1,1 pF. Nemen wij aan, dat de roostercon
densator 50 pF is en de t0 van een spoelstcl voor het langegolfgebied gelijk
gesteld kan worden aan 0,1, dan vinden wij op grond van het bovenstaande
voor de eerste correctie een verzwakking van t van ongeveer 3%. Het
verlies als gevolg van de tweede correctie bedraagt echter ongeveer 22%.
Met een roostercondensator van 25 pF zou zelfs een verzwakking tot op de
helft gevonden worden.
In het behandelde voorbeeld brengt de verzwakking van de terugkoppeling
geen grote nadelen met zich. Het is namelijk zeer eenvoudig mogelijk
deze verzwakking op te heffen, door uit te gaan van een grotere ver
houding t0. Het voorbeeld werd dan ook slechts gegeven als een illustratie
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van een verschijnsel, dat anders eventueel onduidelijk zou kunnen zijn.
Dit neemt niet weg, dat uit het bovenstaande een belangrijke conclusie
kan worden getrokken. In het kortegolfgebied is het, met het oog op
frcquentieverschuiving, van groot belang, dat de koppeling tussen de
electroden van de buis en de oscillatorkring zo los mogelijk wordt ge
houden. Dit kan worden verkregen door t0 laag te houden of door toepassing
van een kleine roostercondensator. Beide maatregelen vergroten echter
de invloed van COg. Daarbij komt nog, dat de lossere koppeling een
hogere steilheid vereist, terwijl meestal het verhogen van de steilheid
een vergroting van Cag ten gevolge heeft. Alles werkt dus samen tot een
belang,
vergroting van het besproken effect. Daardoor is het dus van groot
;
dat de verdere eigenschappeni van de buis
het toepassen van een grote roosterCag=T=
La~M
condensator toelaten, om toch nog het
Cr
V9
C(lg-effect binnen practische grenzen te
houden.
Welke bezwaren echter kunnen
■*->933
bestaan tegen een grote roosterconden
Fig. 124. Schakeling uit Cg. 123, waarbij ook
rekening gehouden is met de strooiing van het
sator, komt in subhoofdstuk E ter sprake.
spoelstel, Lt— M. De spreidingszelfinductie in
combinatie met de Cag versterkt de terug
koppeling, in het bijzonder bij hoge frequenties.

spreidingszelfinductie in het
oscillatorspoelstel een rol speelt (d.w.z.
LiL2
M2), moet de schakeling uit fig. 123 worden gecompleteerd
tot die van fig. 124. Behalve het extra spanningsverlies over Cr komt nu
ook nog het spanningsverlies over de spreidingszelfinductie L2-M voor.
Deze laatste spanning is in tegenfase met de vroeger gevonden spanning en
zij zal derhalve de invloed van de Cag compenseren. Bij toenemende
frequentie kan deze spanning echter groter worden dan de spanning over
Cr’-> er ontstaat dan een versterking van de terugkoppeling. Dit laatste
is een verdere oorzaak van het toenemen van de oscillatorspanning aan
het ondereinde van het kortegolfgebied; deze toeneming kan onder bepaalde
omstandigheden vrij aanzienlijk zijn.
De vereiste correcties op de waarden van t worden weer op zeer eenvou
dige wijze gevonden, indien wordt aangenomen dat de stroom door de
Cflg-tak alleen door de Cag wordt bepaald, hetgeen in verband met de
kleine waarde van Cag practisch het geval is.
Er kan dan geschreven worden:
In dien

de

1
-j- ja> (L2—M)
ja)Cr
Vg = t0Va+ (Va-t0Va)
1
JCO Cag
■
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waaruit volgt:
t

= 'o j 1 ~

Cag (E2-M) { +

- CO^Caa

(L2—M) .

(II B 63)

Zoals reeds gezegd, oefent de capaciteit tussen de toppen van de spoelen
bijna dezelfde invloed uit als de Cag. Er is echter één verschil: er ont
staat nu een stroomtak, waarin de roostercondensator Cr niet voorkomt,
wel echter de spreidingszclfinductie. De genoemde topcapaciteit heeft dus
slechts een toenemen van de oscillatorspanning met de frequentie tot ge
volg. De waarde van de gecorrigeerde t vindt men door Cr = co in de laatste
vergelijking in te vullen.
§ 11. De roostergelijkstroom
Indien men de oscillatorspanning wil bepalen, zou men deze met een buisvoltmeter kunnen meten. Minder moeite vereist echter de indirecte
meting, d.w.z. de meting van de gelijkstroom door de roosterlekweerstand. In II B § 9 werd gevonden, dat deze stroom evenredig is met de
oscillatorspanning [vgl. (II B 53)] en dat de evenredigheidsfactor alleen
van de verhouding R/Rg afhangt. Voor een bepaalde buis met een inwen
dige roosterweerstand R<> en de voorgeschreven roosterlekweerstand R
ligt dus de verhouding tussen de roostergelijkstroom en de oscillator
spanning vast. Met behulp van de kromme die deze verhouding voorstelt
(fig. 118), kan op eenvoudige wijze Vg uit Ig mC(i worden bepaald. Dit zullen
wij met enige voorbeelden toelichten:
1) De ECH 21 heeft een inwendige roosterweerstand Ra = 500 Q,
terwijl een lekweerstand R = 50 kQ wordt voorgeschreven. R/Rg is dus
100. Uit fig. 118 volgt, dat cos a = 0,90. Bij een oscillatorspanning van
10 yeff (14 V topwaarde) vinden wij voor Igmed de waarde van

14 x 0,90
X 106 = 252 pA. Uit de kromme voor de oscillator~ 5Ö"Ö00
spanning van de ECH 21 (fig. 119) volgt een gemiddelde stroom van
250 pA. De negatieve roosterspanning aan het oscillatorrooster bedraagt
dus 250 X 50 000 X 10~6 = 12,5 V, zodat de oscillatorspanning 1,5 V
in het gebied van de positieve roosterspanning zwaait.
2) Bij de batterij-octode DK 21 zijn de omstandigheden enigszins anders,
namelijk R„ — 5 kQ en R = 35 kQ, zodat R/Rg = 7 en cos a = 0,59.
Voor Ig med vinden wij nu bij dezelfde oscillatorspanning een waarde
van 235 pA, terwijl uit de kromme voor de oscillatorspanning van de
DK 21 een waarde van 237 pA volgt. De negatieve roostervoorspanning
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bedraagt 236 X 35 000 X 10~6 = 8,3 V, zodat de oscillatorwisselspanning nu tot 5,7 V in het gebied van de positieve roosterspanning
zwaait.
Hoewel de oscillatorroosterstroom bij beide buizen ongeveer gelijk is, be
staat er dus een groot verschil wat het uitsturen in het positieve roostergebied betreft.
Ten slotte willen wij nog op twee extreme gevallen de aandacht vestigen,
namelijk:
a) R/Rg is groot, d.w.z. Rg
0. Uit vgl. (II B 56) volgt dan, dat tg a = a
en a = 0. Dit betekent topdetectie. Vgl. (II B 53) luidt voor dit geval:
1g med —

b) R

•

0; nu is Ro/R zeer groot, zodat tg a = Rg/R of a =

Uit vgl. (II B 55) volgt dan:

med ~ nR
g
jcR.
Vg •
(—— is de gemiddelde waarde van de halve sinus).
71

, '•

ft■Bs--

n
2

I
§ 1. Parallelvoeding van de afgestemde anodekring

i

207

C. Schakelingen voor een constante
oscillatorspanning

Voor de optimale conversiestcilheid is een bepaalde amplitude van de hulpspanning noodzakelijk (II A § 2). Deze amplitude is wel is waar niet zeer
critisch, doch bij de meeste in hoofdstuk II B genoemde schakelingen
varieert de hulpspanning over het golfgebied in vrij sterke mate, zodat
ook de conversiesteilheid vrij grote afwijkingen zal vertonen. Om een
constante gevoeligheid en een gunstige ruis/signaal-verhouding te ver^£rygenï Is het aan te bevelen de schakelingen zo te veranderen, dat de
hulpspanning over een golfgebied zo constant mogelijk blijft. In de
volgende paragrafen zullen, om dit doel te bereiken, enige mogelijkheden
worden besproken.

§ 1. Parallelvoeding van de afgestemde anodekring

In hoofdstuk II B werd eenvoudigheidshalve steeds aangenomen, dat ook
de anodegelijkstroom door de afgestemde kring vloeit. Zoals bekend,
wordt echter, hoofdzakelijk om constructieve redenen (de aanwezigheid
van een paddingcondensator in serie met de spoel, het gevaar van gelijk
spanning op de draaicondensator, enz.), de buis meestal over een weer
stand gevoed. De kring is dan over een condensator met deze weerstand
gekoppeld. Indien de koppelcondensator voldoende groot is, kan deze
anodeketen als een kring - waaraan de voedingsweerstand parallel ge
schakeld is - worden beschouwd die direct in de anodetoevoerleiding is
opgenomen Alle voorafgaande beschouwingen zijn op deze veronderstelling
gebaseerd.
Wij zullen nu eerst onderzoeken, welke gevolgen het verkleinen van de
koppelcondensator heeft. Hieruit zal blij
ken, dat een bepaalde grootte van deze
condensator voordelen biedt. Bij deze be
>/? =pCa
schouwingen zullen wij het principeschema
Cv
zoveel mogelijk aan de practijk aanpassen
4^03-1
en de paddingcondensator in serie met de
afstemspoel schakelen (fig. 125). In deze
Fig. 125. Principcschakcling van ccn oscillator met parallelvoeding. Ck is de koppclcondcnsator, R de vocilingswccrstand en Ca
figuur is Ck de koppelcondensator en R de
de anodccnpacilcit van de buis inclusief
voedingsweerstand; Ca is de anodecapaciteit
eventuele bedradingscnpacitcitcn.

ê
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van de buis, inclusief de bedradingscapaciteit. De onvermijdelijke weerstand
van dc zelfinductie L wordt voorlopig buiten beschouwing gelaten.
Bij een zeer grote waarde van Ca-, kan deze in het schema als een kortsluiting worden beschouwd. In dit geval zijn in de anodekring drie stroom
takken parallel geschakeld, namelijk Ca, R en de combinatie Lj—Cv—Cp.
Door de inductieve terugkoppe
i
Z
i
ling bevindt het rooster zich
i
op een aftakking van de laatst
i
i
genoemde combinatie. De ver
V
i
i
houding van de spanning aan
i
P
het rooster tot die over de
i
kring
—Cr—Cp zullen wij t0
f
noemen. Bij kortgesloten Ck
is t0 ook de terugkóppelverhouding, die in het voorgaande
steeds met t werd aangeduid.
Is echter de koppelcondensator
Ck niet zo groot dat deze als
Fig. 126. Grafische voorstelling van de rcactantic van Lt-Cv-Cp
een kortsluiting kan worden
van dc schakeling uit fig. 125, als functie van de frequentie,
alsmede van de in de tegengestelde richting uitgezette rcacbeschouwd,
dan is de totale
tantie van Ca.
Het snijpunt van beide lijnen geeft de frequentie aan, waarbij
terugkoppelverhouding
gelijk
de beide stroomtakken Lt-Cv-Cp en Ca in evenwicht zijn.
De vorm van de L^-Cv-Cp kromme wordt bij benadering aan
aan
t
0
,
vermenigvuldigd
met
de
de hand van de volgende punten gevonden:
Voor de zeer hoge frequenties is dc impedantie van L,-Cv-Cp
verhouding
van
de
spanning
gelijk aan die van Cv; de impedantie is oneindig groot voor dc
resonastiefrequentie van de kring. Voor zeer lage frequenties
over de stroomtak L±—Cv—Cp
is de impedantie hoofdzakeüjk gelijk aan die van Cp. Het snij
punt van de op deze wijze gevonden kromme met dc nulas
tot de anodewisselspanning.
. stelt de resonantie&equentic van dc scrieschakcling Lt-Cp voor.
Hierbij wordt dan aangenomen
dat een kleine verandering in de oscillatorfrequentie, ten gevolge van een
verandering van Ca, t0 practisch niet zal beïnvloeden.
Daar in de linker stroomtak in het geheel geen weerstanden voorkomen,
zullen zowel t0 als t reële getallen voorstellen. Dan volgt uit de gencreervoorwaarde (II B 3), dat de totale anode-impedantie een zuiver ohms
karakter moet hebben, hetgeen dus betekent, dat de reactantie van de
linkerstroomtak gelijk en tegengesteld moet zijn aan die van de rechter
stroomtak.
Wij zullen dit evenwicht deze keer niet in een vergelijking uitdrukken,
doch, ter wille van het juiste inzicht in dit probleem, de gevolgde ge
dachtengang met behulp van een frequentiekromme voortzetten.
In fig. 126 is de reactantie van de stroomtak Lx—Cv—Cp als functie van
de frequentie afgebeeld. Bovendien is in tegengestelde zin de reactantie
van Ca weergegeven. Indien Ck zeer groot is, wordt de evenwichtstoestand
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gevonden door liet snijpunt P van beide krommen te bepalen. De schakeling
zal dus bij de met dit punt overeenkomende frequentie oscilleren. De
stroomtak
—Cv—Cp heeft dan, omdat Ca een capaciteit is, het karakter
van een zelfinductie. Indien nu Ck een zodanige waarde heeft, dat deze
haar invloed doet gelden, wordt de reactantie van de linker stroomtak
een bedrag IjafCk kleiner. Het genoemde evenwicht tussen beide stroomLi
takken moet echter be
SeffMR
houden blijven. Dit is
mogelijk, indien dc oscillator zich op een hogere
frequentie instclt. Dc
2,0
door het punt S voorge
stelde reactantie, ver
1,5
minderd met het bedrag
ST — l[a>Ck, moet dan
1,0
weer gelijk zijn aan de
door punt T gegeven
0,5
reactantie van Ca- Op
0
deze wijze is in te zien
1
2
4 6 810
40
100
400 1000
4000 10000p F
44Q4O
---- ~ck
dat, bij afnemende Cfc,
___
L,_
dus bij een toenemende
die een maat is voor dc oscillatorspanFig. 127. Dc factor
SeffMR ’
ning, als functie van Ck, berekend voor twee verschillende oscilafstand ST, instellingen
latorfrcqucntics.
bestaan die meer en meer
de eigenfrequentic van de stroomtak Lx—Cv—Cp benaderen. De eigenfrequentie wordt in fig. 126 door de stippellijn voorgesteld. Met behulp van
fig. 126 is het ook mogelijk de verhouding tussen de spanning aan de anode
en die over de stroomtak Lx—Cv—Cp direct af te lezen. Deze is namelijk
gelijk aan de verhouding OT tot OS. Het blijkt nu, dat bij afnemende Ck de
spanning over de stroomtak Lx—Cv—Cp inderdaad groter wordt dan die aan
de anode, hetgeen ook betekent, dat de terugkoppeling sterker wordt. Theoretisch zou men derhalve, door een voldoende verlaging van dc waarde van
Ck, een oneindig vaste terugkoppeling kunnen verkrijgen; de als functie van
Ck voorgestelde oscillatorspanning zou dan het gestippelde verloop van
fig. 127 vertonen. Het spreekt vanzelf dat ook andere factoren een rol zullen
gaan spelen en in de practijk een oneindig vaste terugkoppeling nooit zal
kunnen worden bereikt. Het punt S zal nooit, zoals in fig. 126 getekend,
oneindig hoog boven de nulas kunnen liggen, want zodra de oscillatorfrequentie de eigenfrequentie van de stroomtak Lx—Cv—Cp benadert, zullen
de verhezen in deze kring, die hier buiten beschouwing bleven, bewerken,
dat het karakter van beide stroomkringen niet meer zuiver reactief is.
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In de eerste plaats wordt, naarmate de stroomtak Lx—Cv—Cp het karakter
van een weerstand krijgt, de spanning over Lr—Cv—Cp ten opzichte van
de anode, steeds lager. In de serieschakeling van een z.uivere weerstand
met een capaciteit Cfc moet deze verhouding zelfs kleiner zijn dan 1. Boven
een bepaalde grens, dus bij een verkleining van C&, zal de sterkte van de
terugkoppeling zelfs weer afnemen.
In de tweede plaats blijft de verhouding tussen de anodespanning en
die over de stroomtak Lx—Cv—Cp niet meer reëel zodra ook in de
linker stroomtak van fig. 125 een ohmse weerstand voorkomt. Daar
mede wordt ook de totale terugkoppelverhouding complex. De genereervoorwaarde vereist dan echter ook een complexe anode-impedantie.
Dit laatste is mogelijk, indien de frequentie zich op een zodanige waarde
instelt, dat de reactanties van de linker en de rechter stroomtak niet
meer in evenwicht zijn, hetgeen betekent dat een daaraan parallel ge
schakelde reactantie overblijft. De totale impedantie is dan noodzakelijker
wijze kleiner dan de oorspronkelijke waarde R, zodat ook om deze reden
de oscillatorspanning zal afnemen.
Het gevolg van beide ef
J*A
fecten is, dat uiteinde
280
lijk de oscillatorspanning
240
als functie van C/- het
200
door de getrokken lijn
Jg
voor 1000 kHz (fig. 127)1)
160
voorgestelde verloop
120
verkrijgt. Hieruit blijkt
dat, indien geen grote
80
Ck wordt gebruikt, de
40
oscillatorspanning
be
langrijk
kan
afwijken
O
10 2
5 100 2
5
mo 2
• 10000 />F
van de waarde die vol
—ck - *4048
Fig. 128. Roostorstroom /g van de oscillator als functie van Ck,
gens vgl. (II B 31) be
voor verschillende oscillatorfrcqiicntics.
rekend wordt.
x)

L,
De bij de verticale as vermelde grootheid — —
öc/j

is op de volgende wijze afgeleid. Zoolang Ck zeer groot is,

/VI Jt\

komt de schakeling overeen met het schema van Cg. 97, waarin rt = 0 was. Dan geldt dus:

S'tf

“

____ Cp
MR Cp + Cv

of:
Seff MR ”

Daar voor een bepaald spoelenstel

.Cv
Cp‘

practisch constant en IJScff ongeveer evenredig is met de oscillatorspan

ning (zie II B §§ 2 en 3), kan de factor g jj-

u^3 cc,‘ mnat voor de oscillatorspanning worden beschouwd.

Indien Ck een zodanige waarde heeft, dat deze baar invloed in de schakeling doet gelden, zal bij een grote Cv

l

(f laag, b.v. 580 kHz) de waarde van
bij een kleine waarde van Ck, sterk afnemen, terwijl bij een
Scjj M xv
kleinere waarde van Cv (b.v. ƒ = 1000 kHz), het karakteristieke maximum in de oscillatorspanning optreedt.

§ 2. Invloed van een weerstand tussen rooster en kring
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Ter illustratie willen wij nog enige practische meetresultaten weergeven. In een normale oscillatorschakeling met een ECH 21 met afgestemde anodekring, werd bij verschillende frequenties de roosterstroom als
functie van de grootte van de koppelcondensator gemeten. Hierbij werd
voor iedere kromme de oscillatorfrequentie door kleine veranderingen van
Cv constant gehouden. De krommen die in het langcgolfgebied voor enige
frequenties werden gemeten, zijn in lig. 128 weergegeven. Zolang Ck groter
is dan 400 pF, wordt de oscillatorspanning practisch niet door Ck beïnvloed.
Bij de kromme voor 1200 en 900 kHz treedt het bovengenoemde effect
zeer duidelijk op, wanneer Ck kleiner is dan 400 pF. Bij lagere frequenties
heeft geen toeneming van de oscillatorspanning plaats; integendeel, deze
neemt met Ck af. Het blijkt dat de demping van de kring
—Cv—Cp bij
lagere frequenties reeds dadelijk een tamelijk grote invloed heeft.
In het middengolfgebied treedt een min of meer analoog verloop van de
oscillatorspanning op. Hier wordt echter niet het karakteristieke knoop
punt van de verschillende krommen gevonden.
Het resultaat van deze metingen is, dat in het langcgolfgebied een waarde
van Ck wordt gevonden (in dit geval ongeveer 100 pF), waarbij de oscil
latorspanning vrijwel onafhankelijk is van de golflengte. In het hier be
schreven geval blijkt, dat de invloed van Ck in het middengolfgebied, bij
dezelfde waarde als hierboven, nog zeer gering is, zodat in dit gebied
weer met het vroeger berekende verloop (B § 6) moet worden gerekend.
Hieruit volgt dat men, door een doelmatige keuze van Ck,
Ck, van het boven
genoemde effect met voordeel gebruik kan maken.

§ 2. Invloed van een weerstand, geschakeld tussen het rooster en de
kring, in het kortegolfgebied
Een weerstand in de roostertoevoerleiding heeft tot doel de oscillator
spanning over het kortegolfgebied constant te houden. Zoals bekend,
neemt de spanning in dit gebied in het algemeen tamelijk sterk met de
frequentie toe. Dit is het gevolg van het veel sterkere verloop van de
impedantie van de oscillatorkring. Dit verloop is zo groot, dat het be
zwaarlijk door een grotere, kunstmatig aangebrachte demping, parallel
aan de kring, kan worden gecompenseerd. Bovendien kan de invloed
van het Cag-effect en van de spreiding van de spoelen bij hoge frequen
ties niet meer worden verwaarloosd. Het is dus logisch dat men naar
middelen zoekt om de oscillatorspanning binnen nauwere grenzen te hou
den, zonder dat daarbij de spanning bij de lagere frequenties in dit gebied
wordt verlaagd; de situatie bij deze frequenties (ongeveer 6 a 7 MHz) laat
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namelijk geen grote vermindering toe. Indien nu een weerstand in de
roostertoevoerleiding van de oscillator wordt geschakeld, ontstaat een
extra demping van de oscillatorkring, die ongeveer kwadratisch met de
frequentie toeneemt (het bewijs volgt hieronder). In fig. 129a x) is r
de speciaal aangebrachte weerstand en Cg de rooster-kathodecapaciteit
(eventueel inclusief de bedradingscapaciteit). De kring is dus met de serieschakeling van r en Cg belast. Deze schakeling kan door een equivalente

------- 'ïrLTL,11Cy
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Fig. 129. a. Principiële voorstelling van een
otcillalorschakeling met een serieweerstand
in de toevocrleiding naar het rooster.
b. Vervangingsichema van Cg. 129a.
De scrieschakeling van r en Cg is vervangen
door de parallelschakeling van R en Cg.

parallelschakeling (fig. 129b) worden ver
vangen. Natuurlijk zal men in de practijk
de weerstand r laag kiezen t.o.v. de impe
dantie van Cg. In de equivalente parallel
schakeling zal deze capaciteit dan ongeveer
dezelfde grootte hebben.
De equivalente weerstand R volgt uit de
reeds vroeger afgeleide betrekking:

R = r (1 +

1
r2 co2 C.'è

.

(I A 28)

In dit geval worden de grootheden zo
gedimensionneerd, dat 1 ten opzichte van
de daaropvolgende breuk kan worden ver
waarloosd, zodat:
R = ~
ra)

1

(H Cl)

De kring wordt dus gedempt door een parallelweerstand die omgekeerd
evenredig is met co2. Dc toeneming van de kringimpedantie met de frequentie
kan dus als gevolg hiervan min of meer worden gecompenseerd Nemen wij
b.v. een afstemkring voor het kortegolfgebied, waarvan de impedantie
over het golfgebied van 5 tot 15 kQ varieert, dan zou men aan het einde
van het golfgebied een extra demping van ongeveer 10 kQ parallel moeten
schakelen om de gezamenlijke impedantie weer op 5 kQ te brengen. Indien
er nu voor wordt gezorgd, dat R bij de hoogste frequenties de laatstge
noemde waarde heeft, zal R aan het andere einde van het golfgebied,
bij de driemaal zo lage frequentie, negenmaal zo groot zijn, namelijk
90 kQ. Deze paralleldemping heeft nagenoeg geen invloed op de kring
impedantie, die dan dus eveneens 5 kQ bedraagt.
Met behulp van vgl. (II C 1) is het mogelijk te berekenen, hoe groot r
moet zijn om het gewenste effect te verkrijgen. Bij 15 m golflengte is co
van de orde van grootte van 108. De roostercapaciteit, inclusief de eventuele

3-

*)

I” fi?- 129 ia het geval weergegeven van een afgestemde roosterkring. waaraan de Bcricschakeling van r en Cg
parallel geschakeld is. In het geval van een afgestemde anodekring kan deze combinatie op de in II B § 9 aangegeven wijze getransformeerd worden naar de anodekring.
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bedradingscapaciteit, kan op ongeveer 10 pF worden geschat. Rekenen wij
met R = 104 O, dan wordt voor de vereiste serieweerstand gevonden:

r

1

Ra>2Cg2

1
—---------- ------------ -= 100 Q.
104 X 1016 X 10"22

Met deze waarde van de weerstand in dc roosterleiding kan dus dezelfde
oscillatorspanning aan beide einden van het golfgebied worden verwacht.
Of in het midden van het golfgebied te veel of te weinig wordt gecompen
seerd, hangt af van het oorspronkelijke verloop van de oscillatorspanning.
In het algemeen zal de compensatie van dit gedeelte van het gebied niet ’
volmaakt zijn, maar over het geheel genomen wordt het spanningsverloop
in ieder geval belangrijk verbeterd.

§ 3. Een schakeling voor het opwekken van een constante oscillator
spanning in het midden- en het langegolfgebied
In II B § 6 werd afgeleid, dat bij de oscillatorschakcling met inductieve
terugkoppeling en de paddingcondensator in serie met de afstemspoel,
de grootste steilheid nodig was bij de hoogste waarde van de afstemcondensator [vgl. (II B 29)]. Anderzijds is bekend, dat bij de Colpitts-schakeling de grootste steilheid vereist wordt bij de laagste waarde van de
afstemcondensator. Beide schakelingen hebben het nadeel, dat de oscilla
torspanning over het golfgebied sterk varieert. Het ligt dus voor de hand,
de schakelingen te combineren; men ver
krijgt dan de schakeling uit fig. 130a. De
terugkoppelspoel wordt in deze schakeling
1H
La'
R niet meer met het chassis verbonden, doch
aan de paddingcondensator gelegd. Bij
Cy
kleine waarden van de condensator Cv
overweegt de inductieve terugkoppeling;
bij grotere waarden van dc afstemconden
sator is de capacitievc koppeling het be
l2-m
Lf-M
langrijkst. Over het gehele golfgebied zal
dan een tamelijk constante steilheid nodig
\M
7~Cv \R zijn en er zal een min of meer constante
oscillatorspanning worden verkregen. Dit
b_
volgt ook uit de genereervoorwaarde, die
Fig. 130. a. Schakeling voor het opwekken
uit het vervangingsschema (fig. 130b) zeer
van een constante oscillatorspanning in
het midden- en hel Itingcgolfgcbicd.
eenvoudig kan worden afgeleid.
b. Vcrvangingsschcnia.
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De genereervoorwaarde is:
(II B 3)
Uit fig. 130b volgt:

1

jco Lx 4“ ri 4~

Va

t

1
jco Cp

(II C 2)

iajM 4- —1—

jco Cp

en
1

-) (1 + Rjco Cv) 4- R
jco Cjp

1
Z

(II C 3)

+ rj + -—— ) R

o

yto Op

Worden nu de waarden voor t en Z in de genereervoorwaarde [vgl. (II B 3)]
ingevuld, dan verkrijgen -wij:
1

+ j°) Cv) 4- 1 * jco Cp
R
1-co2 M Cp
—)

> C'p
i

= —

.

(II C 4)

Wij nemen aan dat in de buis, als gevolg van de electronenlooptijd, en in
de schakeling door de roostercondensator en lekweerstand, geen faseverschuiving optreedt; de nodige steilheid is dus reëel. Dus:
ü)2

Seff =

rx Cv Cp

co2 Ll Cp—1

+ 1—co2 M Cp X
1-ü)2 M Cp

1

. .

R‘

(II C 5)

Het imaginaire gedeelte moet gelijk nul zijn, dus:
— co2 Lx Cr 4~ pr = 0.

1 4"

Op

R

Aangezien

1, is cd2'

R

Cv Cp

Cp 4~ Cv

= 1.

Wordt deze vergelijking voor de cirkelfrequentie co in vgl. (II C 5) gesub
stitueerd, dan krijgen wij de eindvergelijking:
Cp

%ƒ=

"

Cv
M

l-i;-

MCp

Lx Cv

1
K+

£Cp (1 + è
M

MC.

(1-ï;

L. C,'V

.
'-‘V

.

(IIC 6)
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Met behulp van deze vergelijking kan Seff direct worden bepaald als functie
van CpjCv, indien de waarden van
Cp en R bekend zijn. Daarbij moet
men bedenken dat de koppeling M/L1 een negatieve waarde heeft. Voor
r1/L1 == 3 X 105, R = 20 kQ en Cp = 600 pF (middengolfgebied), zijn
de resultaten der berekening weergegeven in fig. 131.
Kromme I geeft de nodige effec
Seff(flA/V)
1000
tieve steilheid voor de Colpittsschakeling, waarbij de terugkopI I lil---- --- ----- 1--- 1—
900
pelspoel dus weggelaten is. Uit
800
deze kromme volgt duidelijk, dat
rT)
de
nodige
steilheid
bij
een
700
kleine waarde van de afstem
600
condensator (Cv = 40 pF) onge
veer 2,5 maal zo groot is als bij
500
Cv = 500 pF. Kromme II geeft de
400
vereiste steilheid voor een zuiver
inductieve koppeling, waarbij de
300
terugkoppeling dus niet met de
|....... ............ .
200
paddingcondensator
verbonden,
Cp=600pF r/L =300000 R= 20 kJl
doch direct aan het chassis gelegd
100
is. De koppeling bedraagt M/L1 —
oL
l 100 200
—0,2. De vereiste steilheid werd
20
10
500pF
50
CV
-3 4 O-D6
berekend uit de formule:

rn~7

Hl |i lil

TM -

1
h

ffl

-I4 '

n Fr

E

L.

r.

CP

1

)

Cp + Cv R
(II B 27)

Fig. 131. Scff als functie van Cv voor een oscillatorschakcling niet purallclvocding met
= 3.10*;
K = 20 kQ en Cp =- 600 pF.
Kromme I. voor een zuivere Colpitts-schakcliug.
Kromme 11: voor een zuivere inductieve terugkoppeling.
Kromme lil. voor een gemengde koppeling met een zwakke
inductieve koppeling (ilf/L, = —0.1).
Kromme IV: voor een gemengde koppeling met een
inductieve koppeling MlLt = —0,2.

Als voorbeelden van een gemengde
koppeling zijn de krommen III en IV weergegeven. Kromme III geldt
voor een zwakke inductieve koppeling, namelijk M/L^ = —0,1. Toch is de
invloed van deze koppeling reeds aanzienlijk. De nodige steilheid bij
Cv — 40 pF is namelijk ten opzichte van kromme I een factor 2,5 afge
nomen. Anderzijds is bij Cv = 500 pF de capacitieve koppeling duidelijk
merkbaar, want de vereiste steilheid is ongeveer driemaal zo klein als
met een inductieve koppeling M/L1 = —0,2. De vereiste steilheid over
het gehele golfgebied is min of meer constant. Bij een vastere inductieve
koppeling (kromme IV, M/Lr — —0,2) zal de vereiste steilheid bij
kleine waarden van de afstemcondensator nog meer afnemen, terwijl bij
een grote waarde van de afstemcondensator de vereiste steilheid practisch niet meer afneemt. Zou men de inductieve koppeling nog vaster

I
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maken (b.v. MfL^ = —0,3)» dan zou de oscillatorspanning bij kleine
waarden van de afstemcondensator te sterk toenemen en veel groter
worden dan voor grote waarden van de afstemcondensator. De resul
taten zouden dan slechter worden, en daarom is dit niet aan te bevelen.
Bovenstaande berekeningen werden bevestigd door enige metingen aan
deze schakeling. De schakeling kan dikwijls een oplossing geven in gevallen
waarbij men een steile oscillatorbuis vervangt door een minder steile buis.
Bij grote waarden van de afstemcondensator zou dan de oscillatorspanning te veel kunnen afnemen. In zulke gevallen kan men de moeilijkheden
verminderen door de terugkoppelspoel met de paddingcondensator te
verbinden. Zonder ingrijpende veranderingen van het spoelenstel verkrijgt
men dan toch de juiste oscillatorspanning.

-

§ 4. Een schakeling voor een constante oscillatorspanning in het kortegolfgebied

Met de normale inductieve terugkoppeling en parallelvoeding wordt in
het kortegolfgebied een oscillatorspanning verkregen, waarvan de grootte
nog vrij sterk afhankelijk is van de golflengte. Uit D § 10 van dit hoofdstuk,
waarin deze schakeling uitvoerig wordt behandeld, blijkt dat de oscillator
spanning bij een golflengte van 15 m ongeveer tweemaal zo groot is als
bij een golflengte van 50 m. Om de juiste oscillatorspanning bij 50 m te
verkrijgen, is bij deze golflengte een tamelijk vaste koppeling nodig
(l as— 0,5). Als gevolg hiervan is de oscillatorspanning bij 15 m belangrijk
groter dan voor een goede conversieCr
versterking wordt vereist.
-41—
Deze grote oscillatorspanning bevordert
L
Ë
1
7
-Cv
echter de straling van het toestel. Boven
'R
dien is een vaste koppeling ongunstig
\rt
voor de frequentieverschuiving van de
_a
mengbuis. De frequentieverschuiving is
namelijk het gevaarlijkst bij kleine waar
c ~L2-M ~1 LrM rt
den van de afstemcapaciteit, dus bij een
—r~?—4F
ki
golflengte van 15 m. De frequentiever 
öil
7-Cv
schuiving bij regeling van dè negatieve
voorspanning van het H.F. ingangsroos50724
ter of bij netspanningsschommelingen
Z1
b
is ongeveer evenredig met het kwadraat
Fig. 132. a. Schakeling voor bet opwekken van
een constante oscillatorspanning in bet kortevan de koppelingsfactor. Door de koppe
golfgebied.
b. Vervangingsscbema.
ling te verzwakken van t = — 0,5 tot

dl

•ifr 'ir
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t = —0,25, kan men de frequentie verschuiving tot ongeveer 1/4 van het
oorspronkelijke bedrag reduceren (zie hoofdstuk II II § 1).
Voor het kortegolfgebied zou een schakeling gewenst zijn die, wegens de
kleine kringimpedantic (Z = 5000 Q), bij een golflengte van 50 m een vaste
koppeling, echter bij 15 m, in verband met de grote kringimpedantie
(Z = 15000 Q), een zwakke koppeling bezit. Een zodanige schakeling is
afgebeeld in fig. 132a. Dc inductieve koppeling tussen
en L2 is kleiner
dan bij de schakelingen welke tot nu toe werden behandeld, b.v. de helft
van de vroegere waarde, dus M/L^ = —0,25.
Door deze koppeling alleen zou bij een golflengte van 50 m een veel te
kleine oscillatorspanning verkregen worden. Daarom zijn in dc roosterkring, behalve dc normale roostercondensator en lekweerstand, ook nog een
capaciteit C en een spoel L op de aangegeven wijze geschakeld. De waarden
van C en L zijn zodanig gekozen, dat dc resonantiefrequentie ongeveer
bij 55—60 m ligt. Als gevolg van deze schakeling heeft bij de grotere
golflengten een opslingering van de in L2 geïnduceerde spanning plaats,
waardoor, ook bij een golflengte van ongeveer 50 m, nog een juiste oscil
latorspanning wordt opgewekt.
Deze kwalitatieve beschouwing wordt door de genereervoorwaarde beves
tigd. Het vervangingsschema van fig. 132a is in fig. 132b weergegeven.
Wij gaan voor de berekening weer uit van de genereervoorwaarde:

Scff = -

1
ï' Zt t

In deze vergelijking moeten de waarden van t en Ztot worden ingevuld.
De waarde van de koppelfactor volgt uit:

1
1

Zt

t

—M) 4~ £i

j“>

Z.

Jw (L 4~ 1*2—M) 4- r 4-

X

ƒ CO L,

ju> L + r

(II C 7)

De impedantie tussen kathode en anode van de oscillatorbuis bedraagt:
1

Ztot

1 4“

Z^ 4~

(-^i—-^) H- ri (

. .

(II C 8)

Z, + jco (L^-M) + ri

Voor de vereiste steilheid krijgen wij dan:

[1 + { Zi + ja> (Lj—M) + rj | jm C„| \ja) (L+L2—M) + r + j—

Seff = -

A (ja) L + r)

of:

i

!

ii
i
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jcü

C„ + Fj ja> Cv ^+jco3 M2 Cv

1

(L-f-L2) + r 4- -——
ja) C

Seff =

(JcoL

r) ja> M

(II C 9)

Er wordt weer verondersteld dat geen faseverschuiving, als gevolg van de
electronenlooptijd in de buis en in de schakeling, door de roostercondensator en de lekweerstand optreedt. De steilheid heeft dus een reële
waarde, zodat:
r /I — &>2L1CV^
Ln
1
rx Cv
ScjJ — —
r± \ a)2LCv
M
oj2LC

1+T

of, bij benadering:

Sejff

ri

------M

L<>

Cv (1 + y)
J-z

(II C 10)
CL}

1.
Deze benadering is geoorloofd wanneer a>2 Lr Cv
Uit deze vergelijking is nu
igr^^
te zien dat de vereiste
3001
i
i
|
r
steilheid uit twee termen
bestaat. De eerste term
is evenredig met C|'y, de
'n
200\
tweede met Cv2. Het verschil van deze beide termen
ECH2Ï
geeft over een bepaald
gebied een min of meer
}20000
100]
\ -ft
constante waarde.
+250V
In fig. 133 zijn de waarden,
welke aan een dergelijke
oL
schakeling werden geme
50 M 60
40
30
20
10
ten, afgebeeld. In het geval
Fig. 133. Oscillatorrooslerstroom igf uls functie van dc golflengte
van kromme I ligt de revoor dc schakeling van fig. 132a.
Kromme I: dc resonanticfrequentic ligt buiten het golfgebied.
sonantiefrequentie van de
Kromme II: dc resonanticfrequentic ligt binnen het golfgebied.
LC-schakeling buiten het
golfgebied, terwijl in geval II deze frequentie binnen het golfgebied ligt.
Dit laatste is, met het oog op het gelijklopen van de H.F.- en oscil-

1/

1

latorkringen, niet gewenst.
Uit de figuur blijkt duidelijk, dat de oscillatorspanning in het gehele
golfgebied niet meer dan 25% afwijkt. De boven beschreven schakeling
zal in het bijzonder van belang zijn voor apparaten van goede kwaliteit,

waarbij hoge eisen aan de kortegolfontvangst worden gesteld.
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D. Dimensionnering van de oscillatorschakeling
met parallelvoeding
§ 1. Inleiding

Houdt men bij het ontwerpen van de mengbuis met regelkarakteristiek
rekening met de eisen van minimale vervorming (kruismodulatie) en
weinig ruisen, dan wordt daardoor de waarde van de oscillatorspanning
min of meer vastgelegd. Voor de meeste buizen bedraagt deze bij een
anodespanning van 250 V ongeveer 8 VCj^ en bij een anodespanning van
100 V ongeveer 4 Ve^\
Om deze wisselspanning te verkrijgen, moet de oscillatorbuis, resp. het
oscillatorgedeelte van de mengbuis, aan bepaalde eisen voldoen en moet
de oscillatorschakeling met de voedingsspanning hieraan zijn aangepast.
Hoewel de oplossing van dit probleem in de eerste plaats tot de taak van
de buizenfabrikant moet worden gerekend, is het zonder twijfel ook
voor de constructeur van ontvangtoestellen van belang te weten welke
factoren hierbij een rol spelen en welke moeilijkheden optreden indien
men een bepaalde oscillatorspanning tracht op te wekken. Deze moeilijk
heden komen enerzijds voort uit de eisen die aan de oscillatorschakeling
worden gesteld, als b.v. geringe frequentieverschuiving; anderzijds heeft
men niet steeds de beschikking over de gunstigste voedingsspanningen,
stromen en steilheden. Daarom zal men zich in vele gevallen tevreden
moeten stellen met een compromis.
Ofschoon er een groot aantal oscillatorschakelingen bestaat, zullen wij hier
slechts de meest gebruikte, namelijk de schakeling met afgestemde
anodekring, nader beschouwen. De schakeling met afgestemde anodekring heeft het voordeel, dat veranderingen in de electrodencapaciteiten
van het menggcdeelte, door verandering van de negatieve voorspanning
bij het regelen of door netspanningsschommelingen, een geringere in
vloed op de afstemming uitoefenen dan bij de schakeling met afgestemde
roosterkring. Deze veranderingen worden in het eerste geval slechts met
het kwadraat van de terugkoppel verhouding op de afgestemde kring over
gedragen. Het gevolg hiervan is, dat ook de frequentieverschuiving bij
het regelen of bij netspanningsschommelingen veel geringer zal zijn. Om
de frequentieverschuiving nog meer te beperken, zal men verder ook de
terugkoppelverhouding zo klein mogelijk kiezen.
Een nadeel van de schakeling met afgestemde anodekring is, dat door de
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grotere invloed van de inwendige weerstand van dc buis en de grotere
terugwerking via de anode-roostercapaciteit, dc buis moeilijker zal oscil
leren. De invloed van de inwendige weerstand komt indirect tot uiting
in vgl. (II B 50):
Sejft Z (1 -1-

- -1'

In de schakeling met afgestemde anodekring is | l | < 1. Nemen wij b.v.

aan: t = —0,25 en p = 20, dan vinden wij voor de factor (1 + —) een
waarde van 0,80.
Worden in het geval van een schakeling met afgestemde roosterkring
dezelfde kring en dezelfde terugkoppelspoel gebruikt, dan is t = —4
Zk '
en de impedantie Z = ---- —Voor de factor tZ vinden wij, evenals
Zl- •
16
i
boven: tZ = —De factor (1 ----- ) bedraagt nu echter 0,99.
4
pt
De invloed van de anode-roostercapaciteit op de gencreervoorwaarde is
door vgl. (II B 62) gegeven. Door de capaciteit Cag wordt de terugkoppel-

c

verhouding met een bedrag ------ —---- verminderd. Nemen wij aan, dat
Gag
Cr
Cr = 50 pF en Cag = 2 pF, dan vinden wij voor deze vermindering 0,04.
In het hifer beschouwde geval met afgestemde anodekring bedraagt
t = —0,25. De terugkoppel verhouding wordt dus 16% kleiner. In het geval
van een schakeling met afgestemde roosterkring bedraagt de terugkoppelverhouding t = —4, zodat nu deze verhouding door de anode-roostercapa
citeit slechts met 1% vermindert.

Om het nadeel van de schakeling met afgestemde roosterkring, namelijk
de variaties van de electrodencapaciteiten van het menggedeelte bij ver
andering van de voedingsspanningen, te vermijden, is het denkbaar dat de
hulpspanning van de oscillatoranode wordt afgenomen. Deze zal echter
meestal veel te laag zijn. Het laatstgenoemde nadeel weegt over het alge
meen zo zwaar, dat in de meeste gevallen de schakeling met afgestemde
anodekring wordt toegepast en de schakeling met afgestemde roosterkring
slechts in die gevallen wordt gebruikt waar, om de een of andere reden,
de schakeling met afgestemde anodekring niet mogelijk is. Dit is b.v.
het geval bij batterijbuizen, waarvan de oscillatorsteilheid meestal klein is.
Wat de voeding van de oscillatorschakeling met afgestemde anodekring
betreft, onderscheiden wij nog de zogenaamde serie- en de parallelvoeding.
In het algemeen is de spanning van het voedingsgedeelte of van de batterij

r
§ 1. Inleiding

221

van het toestel te hoog om direct aan de oscillatoranode te worden toege
voerd. Om deze spanning op dc vereiste waarde terug te brengen, kan b.v.
een weerstand in serie met de kring worden opgenomen. In dit geval spreken
wij van serievoeding; wij onderscheiden dan nog twee gevallen, namelijk:
a) de v<oedingsweerstand wordt door de paddingcondensator overbrugd
_
(fig- 134a).
b) de voedingsweerstand wordt in serie ge
schakeld met de afstemspoel, terwijl de
paddingcondensator in serie staat met de
afstemcondensator (fig. 134b).
Zoals we reeds in II C § 1 zagen, is het ook
mogelijk dc buis te voeden via een weerstand
a.
parallel aan de kring: men spreekt dan van
parallelvoeding. Deze schakeling is in fig. 135
afgebeeld.
&• In alle bovengenoemde gevallen is het gebruik
van een condensator Cfc noodzakelijk, in de
schakelingen volgens de figuren 134a en 135 om
te verhinderen dat er gelijkspanning op de af
I + //>
stemcondensator komt, en in de schakeling van
Fig. 134. Schakeling van ccn oscilfig. 134b voor het sluiten van de trillingskring.
lator met afgcslcmdc nnodckring
met scricvocding, waarbij:
De schakelingen volgens fig. 134a en b hebben
a. de voedingsweerstand Ra door
dc paddingcondcnsntor Cp wordt
ten opzichte van de schakeling volgens fig. 135
overbrugd;
b. dc voedingswcer»tand Ra in serie
de volgende nadelen:
mei de afstemspocl L, is geschakeld,
terwijl dc pnddingcondensalor in serie
1. De omschakeling voor verschillende golfstaat met de afstcmcondcnsator.
gebieden is tamelijk gecompliceerd.
2. De schakelcontacten voeren gelijkspanning ten opzichte van het chas
sis, wat in verband met veiligheidsvoorschriften aanleiding tot moei
lijkheden kan geven.
3. Het verloop van de oscillatorspanning
over het golfgebied is ongunstig. In het
Ra
Lt
kortegolfgebied moet b.v. met een ver
CP
loop van 1 : 5 rekening worden gehou
50723
den. Bij de grootste oscillatorspanning
Fig. 135. Schakeling van ccn oscillator niet afgcis de gemiddelde stroom het kleinst en stcmdc nnodckring met parullclvoeding.
de gelijkspanning aan de anode van
de triode dus het hoogst. Hierdoor wordt het spanningsverloop over het
kortegolfgebied extra ongunstig beïnvloed. Zoals we zullen zien, wordt
bij de parallelvoeding.de kring door de voedingsweerstand extra gedempt,
hetgeen een meer gelijkmatige oscillatorspanning in de hand werkt.
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Bovendien heeft de schakeling volgens fig. 134a nog het nadeel, dat de
weerstand Ra in het middengolfgebied, en meer nog in het langegolfgebied,
de paddingkromme nadelig beïnvloedt (hoofdstuk III B § 3).
Op grond van deze nadelen wordt, bij voorkeur, bij de oscillator met
afgestemde anodekring, de schakeling met parallelvoeding volgens fig. 135
toegepast. Wij zullen daarom in het vervolg slechts deze schakeling be
schouwen.
Voor de dimensionnering van de schakeling met afgestemde anodekring
zullen wij eerst onderzoeken op welke wijze met deze schakeling de ver
eiste oscillatorspanning kan worden bereikt, indien wij rekening moeten
houden met bepaalde beperkende omstandigheden, als een lage voe
dingsspanning (b.v. bij gelijkstroomnetten met een spanning van 110 V),
of met het feit dat de toegelaten anodestroom begrensd is.
De spanning over de anodekring wordt in de eerste plaats door de anode
stroom en de kringimpedantie bepaald. De anodewisselstroom hangt echter
weer samen met de anodespanning, de versterkingsfactor en dc steilheid,
terwijl de kringimpedantie is samengesteld uit dc kring zelf, de parallel
geschakelde voedingsweerstand en de inwendige weerstand van de buis.
Het zal blijken dat geen van deze grootheden willekeurig gekozen kan
worden. Dit valt b.v. direct op bij de keuze van de voedingsweerstand.
Zou men deze te groot kiezen, dan zou de anodespanning te klein
worden. Zou men daarentegen de weerstand te laag kiezen, dan zou men
wel is waar een hoge anodespanning krijgen, doch de totale kringimpe
dantie zou te sterk worden gedempt.
Soortgelijke opmerkingen kunnen ook voor de andere grootheden gemaakt
worden. Daarom is het nodig, met behulp van hetgeen vroeger reeds werd
afgeleid, een algemene vergelijking voor de oscillatorspanning op te
stellen en dan te trachten voor alle daarin voorkomende grootheden de
gungstigste waarden te vinden.

§ 2. Uitdrukking voor dc oscillatorspanning Vg

Va

ZCP

--z

I
^■^155

Fig. 136. Principiële voorstelling van de oscillator
met afgestemde anodekring met parallelvoeding, ter
verklaring van de gebruikte symbolen.

In fig. 136 is het principeschema
van een oscillatorschakeling met
parallel voeding afgcbceld. Het ver
band tussen de oscillatorspanning
Vg en de effectieve steilheid Seff
volgt uit II B §§ 2 en 3. Hierin
wordt voor verschillende gevallen
Seff/S0 als functie van I'g/I'go
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weergegeven. Indien kg/kg0 groter wordt, neemt Seff/S0 af, en over een
tamelijk groot gebied geldt bij benadering:

= ƒ (= constant).
Deze betrekking kan ook in dc volgende vorm worden geschreven:

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

(II D 1)

Uit fig. 87, die voor een zuiver kwadratische karakteristiek geldt, waarbij
de oscillatorspanning juist tot aan roosterstroom wordt gestuurd, en uit de
aan de buis ECH 21 gemeten kromme van fig. 89 volgt voor ƒ een gemiddelde
waarde van 0,25.
Indien wij van de genereervoorwaarde uitgaan, kan Seffi iin de schakelelementen en in dc buisgrootheden worden uitgedrukt:

(II D 2)

<S(-77 1 Ztol — — 1............................

waarin:
1
Zlot

1
1
-Ra+

1

. .

(II D 3)

Eenvoudighcidshalve zullen wij aannemen dat Cfc = co . Verder blijkt
uit II B § 9 [vgl. (II B 51)], dat:

SejJ Rieff==lL........................ (II D 4)

Substitueren wij dc vergelijkingen (II D 2), (II D 3) en (II D 4) in vergelijking (II Dl), dan verkrijgen wij:

(m + i)

S.'o

yg = -f-

i

(II D 5)

i \

,z+ R„r
Hierin zijn So en Vso nog afhankelijk van de anodegelijkspanning Va,
dus ook van Ra. Wij zullen daarom So en k^0, de karakteristieke grootheden
van de buis, in de weerstand Ra en in de voedingsspanning Vb uitdrukken.
Daarvoor gaan wij uit van de veronderstelling, dat de karakteristiek van
de buis door de kwadratische vergelijking

ia = ft (»ë +

.............................. 1

(II D 6)

kan worden voorgesteld. Hierin is ft een karakteristieke grootheid van de
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buis. Zoals bleek, is deze vorm van de karakteristiek als een goede bena
dering bruikbaar.
Uit de vergelijking (II D 6) kunnen wij afleiden,
voor de afknijpspanning:
V(,

K

so~ V

voor de beginsteilheid:

So= (

dia

)

’s vg ='~o

= 22/?P

. .

(II D 8)

p.

voor de anodestroom bij de roosterspanning Vg = Vgmtd = 0 V:
Iqo — P

Va

2

(II D 9)

De in deze vergelijking ingevoerde buisgrootheid p is geen gebruikelijke.
Voor de oscillatorbuis wordt meestal de steilheid So_100, d.w.z. voor Vg = 0
en Va = 100 V, opgegeven. Uit de vergelijking (II D 8) volgt dan:
O __

__ P~ ^0-100

P~

P ~ 2 Va~

200

(II D 10)

Om een inzicht te krijgen in de numerieke waarde van P geven wij enige
= 3 mA/V.
getallen voor de ECH 21. Voor deze buis is p. = 20; S’o-ioo
(
De grootheid p is dus 3.10-4 A/V2.
Substitutie van de vergelijkingen (II D 7) en (II D 8) in vgl. (II D 5)
geeft:

2 ff tv (|xt + 1)

<z+ ira 1x3

(II D 11)

Uit deze vergelijking moet Va nog worden geëlimineerd. Hiervoor kunnen
wij schrijven:

Va — Vb

Ia med Ra

(II D 12)

Indien de oscillatorsp anning niet te laag is, kunnen wij schrijven:
•Ai med
lllCU

~ï<"aT =

(II D 13)

Fig. 89 toont duidelijk de constante verhouding voor de kromme Ia med/Iao
van de ECH 21. Men ziet dat C — 0,4 een goede schatting is.
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Na substitutie van de vergelijkingen (II D 9) en (II D 13) in vgl. (II D 12)
krijgen •wij:
Va = Vb -

Ra C P K2
(x2 ~

of:
>^=0

LI2

V“2 +

~

Ra U7 P

(II D 14)

RaCp

Hieruit volgt:

i-jr2
2RaCp

u2

+

4 R(2 C2 p2

Rn

P

en:

Va2 =

I/-K

1
H2
1-|------------ H _
2 R„ CP Vi,

— vb
RaCp

■

Ra CP Vb

Ra CP Vj
. .

(II D 15)

Substitueren wij ten slotte de vergelijkingen (II D 15) en (II D 10) in
(II D 11), dan krijgen wij:

v

y j -----3

2/(p« + 1)
rh-i +
C—T

|/ /_____ W____ \2 i 2 (

100/z

'I \RaC Vb S0-i00'

-fla C Vb ■Sp—IQO

100/4

VRa C Vb So-yoof «j (nD16)

1+1

Wij kunnen nu ook nog een vergelijking afleiden waarin het verband tus
sen de oscillatorspanning en het stroomverbruik van de oscillator tot
uitdrukking komt. Substitueren wij namelijk P uit de betrekking:
Iamed=CIao=CP

/7„?
\ p /

(II D 17)

in vgl. (II D 11), dan krijgen wij:
v _

2f (|ll + 1) T

C

p.

Z Ra

■la med 7
:
Z- -f- l\a

(II D 18)

In vgl. (II D 16) zijn p., Sq_100 en Ra de grootheden waarvan de gunstigste
waarde nog moet worden vastgesteld. De waarden van V(y en t zijn bekend
en hangen van verschillende omstandigheden af. De eind vergelijking is
ongelukkigerwijze zo onoverzichtelijk, dat het niet op eenvoudige wijze
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mogelijk is de invloed van iedere grootheid op Vg af te lezen. Wij zouden
kunnen proberen deze invloed uit krommen waarin telkens andere
grootheden als parameters optreden, af te lezen. Het is duidelijk dat dit
met het grote aantal parameters van vgl. (II D 16) niet practisch is.
Gelukkig kan een zodanige schifting worden toegepast, dat ten slotte een
tamelijk klein aantal krommen overblijft. Het blijkt mogelijk te zijn,
practisch onafhankelijk van de andere grootheden, de gunstigste waarde
van de versterkingsfactor pi vast te stellen. Verder komen enige andere
waarden in een vaste combinatie voor, zodat ook hierdoor het totale
aantal mogelijkheden beperkt blijft.

§ 3. Bepaling van de gunstigste waarde van de versterkingsfactor pi

Daar het tamelijk eenvoudig is buizen met verschillende versterkingsfactoren te maken, en de invloed van de combinatie van pi en t in vgl.
(i —i— i j
(II D 16), namelijk in de factor —---------gemakkelijk kan worden
voorgesteld, ligt het enigszins voor de hand met de bepaling van de
versterkingsfactor te beginnen. Schrijft men vgl. (II D 18) in de vorm:
TZ _
yè

i 2/ (— pit —1) T
Z Ra
med
"r 77---------------- 1Ia
a med
■>
C
pi
Z
l\a

waarbij men moet bedenken, dat —pit een positief getal is (t is immers
negatief), dan volgt hieruit dat de absolute waarde van [j.t groter dan 1
moet blijven, omdat anders de oscillatorspanning Vg nul of negatief zou
worden. Verder kan worden verwacht dat het aanbeveling verdient pi
zo groot mogelijk te kiezen, omdat dan de betreffende factor zo groot
mogelijk wordt. Aangezien‘de oscillatorspanning ten gevolge van de dem
ping door Ra wordt beperkt, zou verhoging van pi dus een tamelijk een
voudig middel zijn om dit nadeel te compenseren, hoewel deze verhoging
nooit de breuk over de grenswaarde t zal brengen. Hier tegenover staat
dan, dat de factor tussen de accoladen in vgl. (II D 16) kleiner wordt,
zodat er blijkbaar een waarde van pi is waarvoor de roosterwisselspanning
Vg een maximum heeft.
Wat deze maximale waarde betreft, kunnen wij ogenblikkelijk uit vgl.
(II D 16) zien, dat deze onafhankelijk is van de kringimpedantic Z, echter
wel afhankelijk is van de waarde van t en van de combinatie Ra C Vb Sq_100.
Het ligt dus voor de.hand het verloop van de factor:
(+ pt + 1)

100 /z

1 + Ba C Kfe Sq-100

>

100 /.i

>■ =i'Ra C Vb Sq-ioo^

I

§ 3. Bepaling van clc gunstigste waarde van de vcrsterkingsfactor p.
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uit vgl. (II D 16) voor te stellen als functie van p., met de grootheden
(jRfl C V(, S0_100) en t als parameters.
We zullen nu eerst nagaan welke waarden de parameters kunnen hebben.
Uit de practijk is bekend, dat in normale ontvangapparaten de terug
koppelverhouding in het kortegolfgebied ongeveer 0,4-0,5 bedraagt.
In verband met de frequentieverschuiving bij het regelen van de buis
of bij nctspanningsschommelingen, zou men deze wel is waar veel
kleiner willen kiezen, doch de oscillatorspanning zou dan in de
50 m band van het kortegolfgebied, als gevolg van de lage kringimpedantie (ongeveer 5000 Q), te klein worden. In het midden- en langegolfgebied is dit echter wel mogelijk. Dit komt duidelijk tot uit
drukking in de vergelijking (II B 31). In deze vergelijking wordt de
terugkoppelverhouding voorgesteld voor het geval dat de paddingcondensator met de afstemspoel in serie is geschakeld. De terugkoppclverhouding bedraagt dan:

1

(Cp 4- Ct.) M
Cp
L '

Met het oog op de door de roosterlekweerstand veroorzaakte demping,
en mede in verband met afstemmoeilijkheden, moet er in ieder
geval voor gezorgd worden, dat t in het gehele golfbereik kleiner
is dan 1. In het langegolfgebied is de paddingcoudensator 150 pF.
Voor de grootste waarde van de afstemcondensator (Cv = 500 pF) wordt
t dus:
650M
t =--------< 1.
150 L
Hieruit volgt, dat de terugkoppelverhouding voor kleinere waarden
van de afstemcondensator (Cp = 70 pF) veel kleiner is, namelijk:

220M
* = 150 L ’

!
We zien dus, dat op lange golf de koppeling M/L ca. 0,2 kan zijn, indien
we ervoor zorgen dat overal l < 1 blijft.
Wat de waarde van de factor (jRa C F/> S0_100.)’ / betreft,7 kunnen wij het
volgende opmerken:
Een ptactische waarde van R(l is ongeveer 20 kQ. De voedingsspanning
V[, ligt tussen 100 en ‘250 V; S0_100 varieert bij de gebruikelijke buizen
tussen 1 mA/V en 3 mA/V. Voor C hadden we reeds een waarde
van 0,4 vastgesteld (blz. 22 i). Kleine waarden van (Ra C Vb

228

II - D. Diniensionnering van dc oscillatorschakeling mei parallclvoeding

zijn dus 200 en 400; normale waarden zijn 2500 en 5000; een grote waarde
is 10 000. Om deze reden is in fig. 137 het verloop van de factor A als
functie van p. voor t = —0,5
100?
-|/Z 100?
en t = —0,2 en voor
RaC Vb$o- ioo • \RaCVbSo-ioo.
(Ra C Vb S'o-ioo)
t
== 200, 400,
2500, 5000• en 10 000 weer0,25
gegeven.
Z
Uit lig. 137 volgt, dat de
factor voor t = -0,5 de
£oop
grootste waarde heeft voor
0,20
voor t = —0,2
[X = 4-15; voor
I—
bedraagt
de
de
gunstigste
de
versterkingswaarde
van
7
ZZ’
factor ongeveer 15-20.
0,15
I
F
Nemen wij hierbij nog in
overweging dat liet triodegedeelte van sommige meng0,10
buizen, als b.v. van de
—|----- 1111
ECH 21, ook als L.F. ver
RaC VbSo-100 = 10000
-n lil ~ sterker geschikt moet zijn,
L—4RaCVbSo-1Oo =5000
waarvoor
een
hoge
p,
’
I lil T
— RaCVbSo.iOo=2500 ■
0,05
U-Vd/y\
meestal van belang is, dan
-- * I -J
kan een waarde p, = 20 als
T\ i
—
A-/5 -RaCVbSo-,
een gunstig compromis wor
Tl
RaCVbSo-ioQ
=\200
i
I
I
den beschouwd. Door deze
OL
15 ------------- 20
5
10
0
compromis waar de zijn wij
45007
nog in staat met het triodcFig. 137. Factor A uit vgl. (II I) 16) als functie van pi voor t = -0,5
en -0,2 en (RaCVbSo-lM) = 200, 400, 2500, 5000 en 10 000.
gedeelte een behoorlijke L.F.
versterking te bereiken en is
het mogelijk in alle golfgebieden een voldoende oscillatorspanning op

r_

_zt

J |..LI

I m

TT

te wekken.
§ 4. Bepaling van de steilheid Sq_100

Nadat de versterkingsfactor p. is bepaald, wordt het reeds iets eenvoudiger
een overzicht te krijgen over de grootte van de andere factoren.
Wij kunnen eenvoudigheidshalve eerst nog twee grootheden met elkaar
koppelen, waardoor wij het aantal mogelijkc combinaties van onbekende
grootheden tot een minimum kunnen terugbrengen. Hiervoor zullen wij
weer uitgaan van de getallen die in de vorige paragraaf werden ge
bruikt, namelijk
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voor het kortegolfgebied:
t = —0,5,
Z = ongeveer 5 kQ (golf
__
4
lengte 50 m),
3
A = 50m
_
Z = ongeveer 15 kQ (golf2 Z=5000n^"<^
lengte 15 m);
t--/2
voor het midden- en lange0
50 Ra kJl golfgebied:
20
1
2
5
10
t = —0,25,
VgM
Z = ongeveer 30 kQ (incl u10
sief demping door roossterstroom).
8
Als voedingsspanning komt
practisch slechts 100 V en
b 6
200—250 V in aanmerking.
Berekenen wij aan de hand
4
van bovengenoemde getal
len de topwaarde van de
oscillatorspanning als functie
2
van de parallelweerstand Ra
voor de volgende waarden
1
50 Ra ZcJ2
2
5
10
20
van Sq_100: 1 - 1,5 - 2 - 3 en 6
Vg(V)
I ^o-w=6mA/V
T
mA/V, dan verkrijgen wij, na
-^b-3mA/V
6
X = 200-2000m
Lx
substitutie in vgl. (II D 16)
-z= 30000 n
(p. = 20), fig. 138 en fig. 139.
t=-1/4
4
Uit deze figuren volgt in de
C.
QTH
eerste plaats, dat de ver
2
kregen
oscillatorspanning
\\^ü-roo=2mA/l/
met- de steilheid S0_100 toe
I T-rW^I I
neemt, echter niet evenredig.
oL
„ 50 Ra kZl
20
2
5
10
1
Om de gewenste oscillator
nsooa
spanning van 8 Vc^ (11 V
Fig. 138. Oscillutorspanning (topwaarde) als functie van dc parallelwccrstand Ra voor So.loo = 1, 1,5, 2, 3 cn 6 niA/V, berekend
topwaarde) onder alle om
voor een triodc met een pi = 20 cn voor een voedingsspanning
van 100 V.
standigheden te bereiken, is
a. ). = 50 m; Z
5 kQ; t = -0,5.
b. -I = 15 m; Z = 15 kQ; t = -0,5.
een bepaalde minimale steil
c. A = 200—2000 m; Z = 30 kQ; l - -0,25.
heid nodig. Nu kan S0_100
niet volkomen willekeurig worden gekozen. De verhoging van dc steilheid
maakt de buis gecompliceerder en heeft ook een verhoging van het gloeistrooinvermogen tot gevolg. Vooral bij batterijbuizen weegt dit laatste
nadeel zwaar. Bij de huidige batterijbuizen heeft S0_100 een waarde van
6
vg(v) Vb=100V
p. = 20

1 TTÏ

I I IIII TT

I
I

111III

i i j riTi
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20

16

b
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8

4

O
1
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4

O
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Fig. 139. Oscillatorspanning (topwaardc) als functie van <lc parallelwccrstand Ra voor So.)oo = 1, 1,5, 2, 3 cn 6 mA, voor ccn
tnode met ccn [z = 20 en voor ccn voedingsspanning van 200 V.
a. ). — 50 m; Z => 5 kQ; t = -0,5
b. ). ■= 15 m; Z = 15 kfi; t = -0,5
c.
= 200—2000 m; Z = 30 kQ; t
-0,25.

ongeveer 1 mA/V (bij de
DK 21 0,8 mA/V). Hierbij
komt nog dat voor deze
buizen met een batterijspanning van hoogstens 120 V
moet worden gerekend, zo
dat ook met de gunstigste
waarde van 77n, de verkregen
oscillatorspanning te laag is
(zie lig. 138), om parallel
vocding toe te passen en
men in dit geval de schake
ling met afgestemde roosterkring moet gebruiken. In
het gunstigste geval zou
met een batterijbuis op
50 m golflengte een oscilla
torspanning van ongeveer
2 V (fig. 138a), en in het
midden- en langegolfgebied
een spanning van ongeveer
3 V kunnen worden bereikt
(fig. 138c).
Voor 'wisselstroom- en G/Wbuizen zijn de omstandig
heden gunstiger, omdat hier
bij veel eenvoudiger een be
langrijk grotere steilheid
kan worden bereikt. Volgens
fig. 139 kan met een steilheid
so-ioo = 3 mA/V bij Vb =
200 V onder alle omstandig
heden de vereiste oscilla
torspanning van 11 V (topwaardc) worden bereikt, in
dien de parallelwecrstand Ra
steeds zo gunstig mogelijk
wordt gekozen. Met deze
steilheidswaarde wordt vol
gens fig. 138 de bij Vb =

§ 5. Bepaling van dc parallelwcerland Ra
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100 V vereiste oscillator
spanning van 5 V niet ge
heel bereikt. Toch is het
technisch niet verantwoord
So groter te maken, daar
een verhoging geen even
redige verbetering geeft en
een veel groter gloeistroomvermogen
nodig
zou zijn. Dit ziet men
duidelijk in fig. 140, waarin
de oscillatorspanning Vg
als functie van de steilheid
•So-ioo is weergegeven voor
verschillende waarden van
de parallelweerstand Ra-

§ 5. Bepaling van de pa
rallel weerstand Ra

In de vorige paragrafen
werd bij het bepalen van de
<5009
steilheid vooropgesteld, dat
Fig. 140. Oscillatorspanning ul.< functie van de steilheid So-,
voor verschillende waarden van dc parallelweerstand Ra.
dc pa rail elweerstand een
zo gunstig mogelijke waarde
3 mA/V en Vb = 100 V,
heeft. Deze waarde ligt, voor *^0-100
tussen 10 en 30 kQ, en voor 200 V tussen 7 en 20 kQ (fig. 138 en 139).
Het ligt echter voor de hand om voor de parallelweerstand een en dezelfde
waarde voor de verschillende gevallen te gebruiken. Daar in het boven
staande geval de krommen geen scherp maximum vertonen, brengt dit
geen nadelen met zich.
Indien men van het moeilijkste geval, d.w.z. van fig. 138a, uitgaat, zou
men Ra de waarde, van 10 kQ moeten geven. Er zijn echter enige redenen
om deze lage waarde niet te gebruiken, namelijk:
1. Bij een golflengte van 15 m heeft een lage waarde van de parallel
weerstand Ra een te ongunstige invloed op de oscillatorspanning.
2. De paralleldemping is zo groot dat een merkbare verstemming door
faseverschuiving in de elementen van de schakeling zal optreden
(hoofdstuk III B §3).
3. De anodedissipatie van de buis wordt te groot.
S0-,00(mA/V)
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4. Daar de buis in het kortegolfgebicd op 15 m golflengte zeer gemakkelijk
tot oscilleren is te brengen, is de gemiddelde stroom betrekkelijk laag.
Hierdoor zal de anodespanning aan de buis tamelijk hoog zijn, hetgeen
voor sommige buizen ontoelaatbaar is.
Om deze redenen nemen wij de parallclweerstand gelijk aan 20 kQ.
De oscillatorspanning is dan in alle golfgebieden nog voldoende en de
verschuiving door fasedraaiing in de elementen van de schakeling beperkt.
Bovendien blijven de anodedissipatie en de spanning aan de oscillatorbuis binnen toelaatbare grenzen.

§ 6. Omschakeling van 100 V op 200 V netten

Een vergelijking van lig. 138 met fig. 139 toont dat verhoging van de
voedingsspanning een meer dan evenredige verhoging van de oscillator
spanning
geeft. (De factor tussen accoladen in vgl. (II B 16) wordt bij
verhoging van Vb ook groter.) Bij het omschakelen van een voedings
spanning van 100 V op een spanning van 200 V, wordt de oscillatorspanning
ongeveer 3 maal groter. Nu hebben de gebruikelijke mengbuizen bij een
anodespanning van 100 V gelukkig slechts een lage oscillatorspanning
nodig, zodat, bij omschakeling op een voedingsspanning van 200 V, de
oscillatorspanning in het algemeen geen te grote waarde zal krijgen. Is dit
wel het geval, dan moeten, in verband met de straling van de antennekring, speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen.
§ 7. Anodedissipatie van de buis
Indien wij de kringverliezen verwaarlozen, kunnen wij voor de anode

dissipatie IFfl schrijven:
== I(i med Vb

la^rned R-a •

Uit deze vergelijking van de anodedissipatie ziet men dat deze gelijk nul
zou zijn als Iamed = 0 of als Iamed = Vb/Ra- Tussen deze waarden van de
anodestroom is er een waarde waarvoor de anodedissipatie maximaal is,

en wel voor een anodestroom:
-

I

Vh

Ja med ~ 2Ra
De anodedissipatie bedraagt dan:
max

n2
4R„
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Om te onderzoeken of deze dissipatie in de practijk kan voorkomen, vullen
wij deze waarde van Iamed in vgl. (II D 18) in en vinden dan:
p.t + 1

1
1 4- Ra
Z

Indien wij in deze vergelijking de volgende practische waarden invullen:
Vb
pt
Ra

z

=
=
=
=
=

250 V,
20,
-0,5,
20 kQ,
5 kQ,

vinden wij voor de oscillatorspanning K, een waarde van ongeveer
14 V. Deze waarde van de oscillatorspanning kan inderdaad optreden,
zodat wij er rekening mee moeten houden, dat de anodedissipatie Wamax —
Vb2/4fRa de gepubliceerde maximale waarde niet mag overschrijden. Voor
de mengbuizen ECU 21 en UCH 21 bedraagt de toelaatbare anodedissipatie van het triodcgedeclte 0,8 W. Hieruit volgt dan een minimum waarde
voor de parallelweerstand, namelijk:
Vi2

voor de UCH 21 bij Vb = 200 V: R„ = ------------- = 12 500 Q;
4 X 0,8
voor de ECH 21 bij Vh = 250 V: R(l -

K>2
4 X 0,8

= 20 000 Q.

De reeds eerder gevonden waarde van 20 000 £1 is dus niet in strijd met de
maximale waarde van de anodedissipatie.
§ 8. Anodespanning aan de buis
Rest nog te onderzoeken of deze weerstandswaarde met de toelaatbare
anodespanning overeenkomt. Voor de UCH 21 en de ECH 21 bedraagt
deze 175 V. De hoogste anodespanning zal vanzelfsprekend bij de hoogste
voedingsspanning, d.w.z. bij 250 V optreden. Uit de vergelijkingen (II D 14)

en (II D 10) volgt dan:
200 Vi, p
Ra C ^0-100

200 Va p
Ra C

< 1752,

0-100

of:
■

Ra

J5OOOX-29____ = 8000 O.
0,4 x 30 000 x 3 X 10’3

=
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II - D. Dimensionncring van de oscillatorschakeling met parallel voeding

De in § 5 berekende waarde is dus, in verband met de maximale waarde
van- de anodespanning, toelaatbaar.
§ 9. Anodegelijkstrooni Ia med van de oscillator
Het stroomverbruik van de oscillator kan direct uit vgl. (II D 18) worden
afgeleid. Voor de voorbeelden uit § 4 en § 5 vinden wij dan de getallen uit
onderstaandc tabel:

S

°0-100

= 3 mA/V

p = 20

Ra = 20 kQ

100 V

Vb =

250 V

200 V

z
(W

la mcd

la mcd

(V)

( mA,)

(mA)

(V)

(mA)

—0,5

5

3,4

1,6

9,3

5,2

12,8

7,2

—0,5

15

7,2

1,5

20,5

4,1

27,5

5,8

—0,25

30

4,5

1,9

12,4

5,2

17,1

7,2

t

(V)

Ia rned

§ 10. Metingen

De theoretische resultaten uit de vorige paragrafen werden door metingen
aan het triodegedeelte van de UCH 21 getoetst. De beginsteilheid bij een
anodespanning van 100 V is 3 mA/V. Voor een normaal spoelstel werd de
stroom door de roosterlekweerstand als functie van de frequentie voor
verschillende waarden van de parallelweerstand gemeten. De meetresul
taten zijn, voor Pj, = 100 V, in fig. 141 weergegeven, voor drie ver
schillende omroepgebieden. Men ziet dat bij 6 MHz (50 m) de grootste
oscillatorspanning met een parallelweerstand van 10 kQ wordt verkregen;
bij 20 MHz (15 m) treedt de grootste oscillatorspanning op met een parallel
weerstand van 20 kQ. Met Ra = 20 kf> wordt, bij een golflengte van 50 m,
een roosterstroom van 50 pA verkregen. Dit komt overeen met een oscil
latorspanning van 2,8 V (roosterlekweerstand RoT = 47 kQ) en is onge
veer gelijk aan de berekende waarde van fig. 138a. In het midden- en
langegolfgebied verkrijgen wij met Ra = 20 k£) een oscillatorspanning van
ongeveer 5 V. Deze oscillatorspanning is voldoende voor een goede conversieversterking. Men ziet uit fig. 141, dat de optimale waarde van R.
Rna = 10 kQ
voor het kortegolfgebied slechts weinig afwijkt van de optimale waarde
in het midden- en langegolfgebied. Het verloop van de oscillatorspanning
in het kortegolfgebied bedraagt een factor 2.
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redige vergroting van de oscillatorspanning. Batterijbuizen hebben een
te kleine beginsteilheid om met parallel gevoede afsterakring te
kunnen worden gebruikt. Wissclstroombuizcn die bij 100 V anodespanning een beginsteilheid van 3 mA/V bezitten, geven een vol
doende oscillatorspanning.
3. De te bereiken oscillatorspanning met een buis waarvan de beginsteil
heid So = 3 inA/V is, bedraagt bij 50 m ongeveer 3,5 V. In het middenen langegolfgebied bedraagt zij, voor een voedingsspanning van 100 V,
ongeveer 4-5 V. Een hogere oscillatorspanning kan een dergelijke
schakeling niet leveren. Wordt de voedingsspanning verhoogd tot 200 V,
dan wordt de oscillatorspanning ongeveer 3 maal zo groot.
4. Er bestaat een gunstigste waarde voor de parallelwecrstand. Deze
bedraagt in het kortegolfgebied ongeveer 10 kQ. In verband met
demping, vers temming door faseverschuiving en toelaatbare anodedissipatie van de buizen van ongeveer 0,8 W, wordt voor de parallelweerstand als compromiswaarde 20 kQ gekozen.
5. Van een buis met een versterkingsfactor p. = 20 en een beginsteilheid
‘S'o-ioo =
mA/V, bedraagt het gemiddelde stroomverbruik bij een
voedingsspanning van 100 V, ongeveer 1,8 mA; bij 200 V 4,8 mA en
bij 250 V 6-7 mA.

I
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II - E. OveroscilJereii

E. Overoscilleren
§ 1. Inleiding

Behalve het gewenste effect treden bij het mengen verschillende neven
effecten op, die als ongewenste stoorverschijnselen moeten worden be
schouwd. Enige van deze effecten komen ook voor in de H.F.- en de M.F.
trap en worden in hoofdstuk IV in dit deel en in hoofdstuk XIII van
deel III behandeld. Dit zijn b.v. kruismodulatie, modulatiebrommen, het
ruisen, bromstoringen en microfonie. Een stoorverschijnsel dat niet in
de H.F.- en M.F. trappen optreedt, doch speciaal verband houdt met de
werking van de mengtrap, is het overoscilleren.
Het overoscilleren is een stoorverschijnsel, dat bij ontvangtoestellen met
terugkoppeling of in te sterk teruggekoppelde oscillatorschakelingen kan
optreden. Het kan zich op verschillende wijzen uiten, b.v. door een sto
rende pieptoon, door de aanwezigheid van vele 11 uittonen of door een
sterk ruisen van het ontvangtoestel. Tracht men een hulpontvanger op
een oscillator af te stemmen, waarbij overoscilleren optreedt, dan neemt
men een gehele reeks van afstemmingen waar.
Om een inzicht in het overos
cilleren te verkrijgen, werd een
oscillogram van de spanning aan
de oscillatorkring opgenomen.
Bij overoscilleren van de scha
keling neemt het oscillogram
het beeld van fig. 143 aan.
Men ziet dat de amplitude van
de trilling snel tot een bepaalde
waarde aangroeit, om daarna tot
nul terug te vallen. Het geheel
speelt zich in een zeer korte
Fig. 143. Oscillogram van <lc spanning over clc oscillntorkring tijd af, b.v. gedurende 60 H.F.
als functie van de tijd, in het geval van overoscilleren.
perioden, en herhaalt zich enige
duizenden malen per seconde.
In dit geval is blijkbaar de in B § 1 beschreven evenwichtstoestand, waarbij
de oscillator- en de negatieve roosterspanningen zo groot geworden zijn,
dat de effectieve steilheid tot de juiste waarde is afgenomen, niet stabiel.

—
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Als gevolg van de demping van de kring heeft de instelling van de oscil
latorspanning en van de negatieve roosterspanning met enige vertraging
plaats. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waarbij het bovengenoemde
stationnaire evenwicht tijdelijk niet aan
wezig is. Dit blijkt b.v. uit het oscillogram
van fig. 144; hierin is de wisselspanning
over een normale oscillatorkring als
functie van de tijd weergegeven, terwijl
de anodespanning van de buis periodiek
werd onderbroken. De wisselspanning
over de kring bereikt niet direct haar
uiteindelijke
waarde; zij neemt aanvan
33063
Fig. 141. Oscillogratn vnn de wisselspanning
kelijk snel toe, trilt dan om een evenover een normnnl
normaal oscillerende kring als
functie vnn de t_,
tijd, terwijl de nnodcwichtswaarde en neemt ten slotte haar
spnnning; vnn de buis
:------periodiek
1—
onderbroken
’ *
werd.
eindwaarde aan. Bij het onderbreken
van de anodespanning neemt de amplitude
van de wisselspanning over de kring volgens een exponentiële functie af.

§ 2. Evenwichtsinslcllingeii
ningen

bij verschillende vaste negatieve voorspan-

Daar de instelling van de negatieve roosterspanning en van de oscillatorspanning op hun uiteindelijke waarde niet onmiddellijk plaats heeft,
zullen wij bij verschillende vaste negatieve roosterspanningen, afkomstig
b.v. van een batterij, onderzoeken, hoe de betreffende evenwichtstoestanden
er uit zien. Volgens B § 1 moet voor het stabiel oscilleren, de resulterende
effectieve steilheid gelijk zijn aan de vereiste steilheid. In fig. 145 hebben
wij voor de geïdealiseerde io/vg-karakteristiek (fig. 84) beide steilheden als
functie van de oscillatorspanning voor verschillende negatieve rooster
spanningen weergegeven.
Kromme I van fig. 145a geeft de effectieve steilheid als functie van de oscil
latorspanning bij een voorspanning Vg med — 0 weer. Zolang de oscillator
spanning lager is dan de afknijpspanning Iz£0, is de steilheid SKjj gelijk
aan de beginsteilheid So. Bij grotere amplituden neemt de effectieve steil
heid af en verkrijgt ten slotte de eindwaarde 1/2S01). Kromme I van fig. 145b
toont een overeenkomstige kromme voor Vg med = —1/2^/go* Voor een
lagere oscillatorspanning dan 1/2 Kg0 is de steilheid gelijk aan So; voor grotere
spanningen neemt zij weer geleidelijk tot de grenswaarde
a^Kromme I van fig. 145c geeft het steilheidsverloop voor Vg med — —Pgo*
Nu is de effectieve steilheid steeds gelijk aan
omdat gedurende
*)

Deze wordt als limiet steeds bereikt, dnnr men voor zeer grote oscillatorspanningen kan aannemen, dat gedurende
de ene helft van de periode de lak met een steilheid So, gedurende de andere helft van de periode de tak met een
steilheid gelijk aan nul doorlopen wordt.

r
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iedere halve periode de gehele ia/vg-karakteristiek wordt doorlopen.
In fig. 145d, e, f en g zijn soortgelijke krommen voor Vg med = — 2 Vg0,
—3 I'gQ, —3,3 I'gQ, resp. —4 Vg0, aangegeven. Zolang geen anodestroom
vloeit, is Sejj gelijk aan nul. Eerst nadat anodestroom optreedt, kan van
een effectieve steilheid worden gesproken. Zij verloopt dan volgens de
krommen I van fig. 145d, e, f en g, en nadert voor zeer grote amplituden weer de grenswaarde 1/2S0.
Wij zullen nu aannemen, dat de vereiste steilheid constant is, zolang
geen roosterstroom vloeit, en uitsluitend door de grootte van de kringdemping wordt bepaald. Dan hebben de krommen II in de figuren 145a
t/m g, die de vereiste steilheid voor een stalionnaire oscillatie weergeven,
allen dezelfde beginwaarde. Indien er roosterstroom vloeit, wordt de ver
eiste steilheid groter. De roosterstroomdemping wordt gegeven door de
vergelijking:
71 Rg
Rhf = (II B 59)
sin 2a

a -

2

(zie hoofdstuk II B § 9). Hierin is Rg de inwendige roosterweerstand,
terwijl a is gegeven door cos a = Vg m.ed/Vg [zie vgl. (II B 53)].
Deze demping heeft een bepaalde grenswaarde, namelijk 2 Rg, en de vereiste
steilheid heeft dus ook een constante grenswaarde. Bij de gebruikelijke
waarde voor de aftakking aan de oscillatorspoel en van de roosterweerstand
verkrijgt men b.v. voor indirect verhitte buizen een grenswaarde van
ongeveer 1,2 So. Voor direct verhitte buizen kan deze waarde lager zijn.
In de evenwichtstoestand is de effectieve steilheid gelijk aan de ver
eiste steilheid; zij wordt dus in fig. 145 voorgesteld door het snijpunt
van de krommen I en II. In de figuren a, b en c komt slechts één snijpunt B
voor, zodat in deze gevallen slechts één evenwichtstoestand mogelijk is x).
In de figuren 145d en e vindt men twee snijpunten A en B. In fig. f raken de
krommen I en II elkaar en in g hebben zij geen enkel punt meer met elkaar
gemeen. In dit laatste geval is de vereiste steilheid blijkbaar voor iedere
oscillatorspanning groter dan de geleverde steilheid, d.w.z. de schakeling
oscilleert niet meer. Fig. f geeft het grensgeval weer, nl. de grootste nega
tieve roosterspanning waarbij de schakeling nog juist oscilleert. Verhoogt
men de negatieve roosterspanning boven deze waarde, dan houdt het oscil
leren op. De vraag is nu op welke van de snijpunten A en B in de figuren
145d en e de oscillator zich bij vaste negatieve roosterspanning zal instellen.
Het blijkt dat de buis zich instelt op punt B, omdat het evenwicht in
1)

Wat G’. 1lóa betreft, zouden wij nog bet volgende willen opmerken. Voor Kg med = 0 bedrangt de roosterdemping
bij iedere oscillatorspanning 2/?g. In bet geval van een rechte roostcrstroomkaraktcristick zou kromme II direct
van de b:'iawaarde op de grenswaarde springen. In werkelijkheid is echter bel onderste gedeelte van de roosterstroom'caraktcristick gebogen, zodat de lijn voor de vereiste steilheid verloopt volgens kromme II'. Hel snij
punt B' geeft dan de evenwichtstoestand aan, waarop de oscillator zich bij Kgmed = 0 V instclt.
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De trilling is in evenwicht, indien de verkicgcn steilheid gelijk is aan de vereiste,
d.w.z. in de snijpunten A en B van de lijnen I en II. De evenwichtstoestand in de
punten B is steeds stabiel; in de punten A slechts onder bepaalde omstandigheden.
De grenswaarde van Scff.So ligt bij 0,5.
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punt A labiel is. Na het uizetten van het oscilleren, komen wij eerst in
punt A terecht. Bij een toenemen van de oscillatorspanning zal de effectieve
steilheid sterker toenemen dan de vereiste steilheid, hetgeen weer een
verhoging van de oscillatorspanning tot gevolg heeft.
De instelling op punt B is onder alle omstandigheden stabiel. Neemt de
oscillatorspanning bij deze instelling toe, dan stijgt de vereiste steilheid
sneller dan de effectieve steilheid en de trilling wordt als het ware naar het
evenwichtspunt B teruggedrongen.
Verhoogt men geleidelijk de negatieve roosterspanning vanaf een spanning
med == 0, dan zal de amplitude van de oscillatorspanning zich achter
eenvolgens op de punten B van fig. 145a tot en met f instellen; ten
slotte slaat de trilling af (fig. 145g).

!
=

§ 3. Evenwichtsinstelling bij automatische negatieve roosterspanning
Bij gebruik van een lekweerstand en een roostercondensator, kan de toe
stand geheel anders zijn. Wordt nu de oscillatorspanning groter, dan
neemt ook de negatieve roosterspanning automatisch toe, waardoor de
effectieve steilheid afneemt. Overweegt de laatste invloed, dan gaat de
evenwichtstoestand, die oorspronkelijk labiel is, in een stabiele toestand
over. De uiteindelijke evenwichtstoestand wordt dan door een van de
punten A in fig. 145 bepaald.
Het verloop van de trilling is nu als volgt: Bij Va med = 0 is de effectieve
steilheid veel groter dan de vereiste; de oscillatorbuis begint daarom te
oscilleren en zou zich volgens fig. 145a in punt B' instellen. Zover komt
het echter niet, omdat de negatieve roosterspanning gedurende het toe
nemen van de amplitude tot aan het punt Pa zo groot geworden is, dat
de instelling verandert en nu fig. 145b geldt. Hierin neemt de amplitude
tot Pb toe, en als gevolg hiervan krijgt Vg med b.v. de eindwaarde van fig.
145c, enz.
De snelheid van het toenemen van de oscillatorspanning en van de nega
tieve roosterspanning hangt van vele factoren af, die nog uitvoerig zullen
worden behandeld. Deze factoren kunnen zodanig zijn, dat Vg med van
een bepaald ogenblik af sneller toeneemt dan Vg. Bij een kleine AC-waarde
van de lekweerstand en de roostercondensator, zal Vg med haar uiteinde
lijke waarde niet veel later bereiken dan de oscillatorspanning. Daarentegen
zal bij een grote AC-waarde het aangroeien van de negatieve rooster
spanning sterk worden vertraagd.
Ook zal het duidelijk zijn, dat de snelheid van het toenemen van de
oscillatorspanning afhankelijk is van de overmaat van opgewekte effec
tieve steilheid.

I

i
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De verschillende stadia van fig. 145a t/m g kunnen in een aantal krommen
worden vastgelegd. Allereerst geven wij in fig. 146 het geval weer, waarbij
Vg med zeer weinig achterblijft bij Vg en deze zich ten slotte op een stabiel
punt A instelt. In deze figuur stelt de
$eff
1
kromme II de vereiste steilheid voor.
Voor de geleidelijk toenemende oscil
'yX^4
/Pf
' I
11
latorspanning (uitgezet op de horizon
tale as) zijn verschillende waarden voor
I
I .
kg med aangegeven. Bij de met oscillator
I /
Vq
V92); Vg(5) [
spanning kgpj overeenkomende nega
a-isso
V9(S>
tieve roosterspanning behoort de krom
%(4)
Fig. ]46. Het verloop van de effectieve steilheid
me 1 (volgens kromme I in fig. 145), waar
als functie van de oscillatorspanning bij de daarbij
behorende
automatische
negatieve rooslervan het snijpunt Px met de loodrechte
spanningen, indien de 7?C-tijd tamelijk klein is.
De verschillende stadia van de verkregen steil
van
de opgewekte effectieve
heden worden door de punten P voorgesteld
De oscillatorspanning stelt zich ten slotte op
steilheid aangeeft. Daar in deze even
het punt Pn in.
wichtstoestand nog een overmaat van
steilheid aanwezig is, hetgeen aangegeven wordt door de afstand 01P1,
zal de oscillatorspanning b.v. tot een waarde Vgp) toenemen. Hierbij
behoort een grotere voorspanning, en de bijbehorende stcilheidskromme
is de kromme 2. De afstand O2P2 stelt nu weer het overschot van effectieve
steilheid voor. Ten slotte zal het
Seff
r,
snijpunt van de Se^-kroinme met
2,
3
de loodrechte lijn voor de betref
4
^6
n /1
^5
fende oscillatorspanning op de lijn
I
voor de vereiste steilheid (lijn II)
I
/\ / /1 /
I
>
terechtkomen (P3). In dit geval
p7L-L
vqm
is er geen overmaat van steilheid
pe> Vgtu
Vq(2) ps fy(3>
Vg
Vg(4>
-4 ssr
meer, zodat de amplitude eigen
Fig. 147. Dezelfde krommen als in fig. 146, nu echter
voor het gevat dal de negatieve roosterspanning sterk
lijk constant zou moeten blijven.
achterblijft bij de oscillatorspanning (grote WC-tijd).
In bet begin neemt de oscillatorspanning tot een
De roostervoorspanning Vg med
bepaalde waarde toe. totdat de verkregen effectieve
steilheid gelijk is aan de vereiste steilheid. De nega
heeft echter haar eindwaarde nog
tieve roostervoorspanning blijft echter aangrocicn,
waardoor de effectieve steilheid sterk daalt. Als gevolg
niet bereikt, zodat deze nog
hiervan zal de oscillatorspanning eveneens afnemen
en de trilling ten slotte afslaan.
enigszins aangroeit, b.v. tot de
waarde behorend bij kromme 4;
de effectieve steilheid bedraagt dan P4. Nu is deze steilheid lager
dan de vereiste waarde, waardoor de oscillatorspanning zal dalen. Daar de
voorspanning vrijwel onmiddellijk op de oscillatorspanning volgt, zal
ook Vo med afnemen. Op deze wijze komen wij b.v. in punt P5 terecht.
De oscillatorspanning zal zodoende nog even om een evenwichtstoestand
trillen, maar zich ten slotte op een bepaald punt, in fig. 146 punt P6,
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instellen. Bij dit punt behoort kromme 6. Nadat de oscillator zich op dit
punt heeft ingesteld, zal geen verandering meer optreden.
Ook voor het geval dat de roosterspanning tamelijk sterk achterblijft bij de
oscillatorspanning, kunnen deze krommen worden getekend (fig. 147).
In het begin worden dezelfde snijpunten PY en P2 gevonden. In punt P3
heeft de oscillatorspanning een evenwichtsinstelling bereikt, hoewel de
roosterspanning nog een bepaalde achterstand heeft in te halen. Wij ver
krijgen b.v. eerst de kromme 4 met het snijpunt P4, waarin zich het tekort
aan effectieve steilheid reeds veel sterker doet gevoelen dan in het overeen
komstige geval uit fig. 146. Hierbij komt nog, dat de negatieve voorspan
ning haar eindwaarde nog niet heeft bereikt; zij wordt nog groter, terwijl
de oscillatorspanning daarentegen afneemt. Op deze wijze verkrijgen wij
b.v. de kromme 5, terwijl de daarbij behorende waarde van dc oscillator
spanning wordt voorgesteld door het .punt P5 op de nulas. Dit betekent
dat de effectieve steilheid gelijk aan nul is, en als gevolg hiervan zal de
oscillatorspanning nog sneller afnemen. Vanaf kromme 5 zal nu ook de
negatieve voorspanning afnemen, en zo behoort b.v. bij de kromme 6 de
oscillatorspanning P6. Ten slotte wordt de oscillatorspanning nul (punt P7)
en daalt de negatieve spanning zover, dat de oscillatorschakeling opnieuw
begint te oscilleren. Dit gehele verschijnsel wordt overoscilleren genoemd.
Het oscillogram in fig. 148 geeft (evenals dat in fig. 143) een voorbeeld van het overoscilleren. Het oscillogram stelt het verloop van de
spanning aan het rooster als functie van de tijd voor. Hieruit kan voor
ieder ogenblik de waarde van de ne.
negatieve voorspanning worden bepaald.
Dit bedrag is namelijk gelijk aan
het gemiddelde van de momen
vg
tele waarden van de H.F. wissel
spanningen, in het oscillogram
door een witte lijn aangegeven.
In de schakeling waaraan het
29
oscillogram is opgenomen, werd
met behulp van een regelbare
9negatieve roosterspanning vast
0gesteld, dat de oscillatorschake
ling begint te oscilleren zodra
+ Vg
Fo med positiever is dan —9 V.
MMI
Dit punt is in het oscillogram
Fig. 148. Oscillogram van dc spanning aan het rooster van
van fig. 148 met een 9 geken
de oscillatorbuis dis functie van de tijd. In dit oscillogram
ziet men duidelijk bet optreden van het overoscilleren,
merkt. (De afknijpspanning van
zoals dit met behulp van de krommen uit Cg. 147 ver
klaard is. Ter verduidelijking is in deze figuur tevens
de buis bedroeg —10 V.) Na het
hel verloop van de negatieve roosterspanning getekend.
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inzetten van het oscilleren neemt de oscillatorspanning zeer snel toe tot
een bepaalde maximale waarde, waarna zij plotseling sterk daalt. Uit
het in het oscillogram getekende verloop van de negatieve roosterspan
ning blijkt, dat het afnemen begint bij Vg nicd = —29 V. Laat men
deze schakeling met kortgesloten roostercondensator stationnair oscil
leren, waarbij de negatieve voorspanning met behulp van een potentiometer wordt verkregen, dan slaat de buis eveneens bij Vg tned = —29 V
af. Bij deze spanning wordt blijkbaar de in fig. 145g voorgestelde
situatie bereikt. Door gebrek aan steilheid wordt de trilling dan gedempt
tot zij nul wordt. Uit lig. 148 is ook te zien dat de voorspanning,
gedurende de tijd waarin een aanzienlijke roosterstroom vloeit, zeer
snel toeneemt. Gedurende deze zeer korte tijd treden grote positieve
roosterspanningen op, hetgeen ook in het oscillogram duidelijk te zien
is (in fig. 148 de piek beneden de nulas). Verder ziet men uit het oscillo
gram, dat de voorspanning als gevolg van de BC-tijd haar hoogste
waarde enige perioden later bereikt dan de oscillatorspanning. Heeft de
voorspanning een bedrag van ongeveer —30 V bereikt, dan wordt het
rooster gedurende de wisselspanningspieken minder positief en de voor
spanning neemt tegelijkertijd langzamer toe. Voordat de roosterstroom
nul geworden is, neemt de voorspanning reeds weer af. De lekweerstand
leidt nu meer lading af dan de roosterstroom aan de roostercondensator
toevoert. Zodra geen roosterstroom meer vloeit, neemt de voorspanning
volgens de bekende exponentiële functie af tot de waarde Vg rned — —9 V
weer is bereikt.
Uit het voorgaande volgt, dat overoscilleren optreedt, indien het door punt
A in fig. 145 voorgestelde evenwicht niet op een of andere wijze wordt
gestabiliseerd, zodat de trilling zich op punt B tracht in te stellen.
De stabiliteit van het evenwicht A behoeft nog niet voldoende te zijn om
overoscilleren te voorkomen; men kan deze instelling zo snel pas
seren, dat men weer in een labiel gebied terecht komt. Men kan dit het
best met het volgende voorbeeld uit de mechanica illustreren, waarbij
een op zichzelf stabiele toestand zo snel wordt gepasseerd, dat de in
stelling toch labiel wordt. In fig. 149 is de loop van een glijbaan getekend.
Het punt A is op zichzelf een stabiel evenwichtspunt voor een daar neer
gelegde kogel. Echter kan de kogel, van boven komend, dit punt A met
een zo grote snelheid passeren, dat hij het traject AC kan doorlopen
en daarna weer op het labiele stuk CD terechtkomt. Om nu de voorwaarden
voor een goede stabiliteit in punt A vast te stellen, zouden wij eigenlijk
het aangroeien van de trilling tot punt A stap voor stap willen volgen.
Wegens het onsamenhangend karakter van verschillende factoren, is dit
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echter moeilijk door te voeren. Daarom beperken wij ons tot de op
merking, dat overoscilleren zeker zal optreden, indien de evenwichts 
punten A labiel zijn.
Onderzoekingen hebben uitgewezen, dat stabiliteit van de punten A in
ieder geval een eis is voor het vermijden van overoscilleren. Om deze reden
ligt het voor de hand te onderzoeken, of in een
schakeling met lekweerstand en roostercondensator een amplitude, die weinig verschilt van de
amplitude in punt A, de neiging heeft de in
stelling in punt A op te zoeken of zich daarvan
te verwijderen. In het laatste geval zal zeer zeker
overoscilleren optreden. Het zal later blijken,
45880
dat labiliteit in A met zekerheid uit verschil
lende
factoren kan worden voorspeld.
Fig. 149. Mechanisch voorbeeld van
een stabiel punt A. dat labiel kun
Volgens
het bovenstaande is punt A een even
zijn, indien een kogel met een vol
doende snelheid het punt A passeert
wichtspunt,
zodat de hierbij behorende ampli
en in punt C terecht komt.
tude stationnair is. Een amplitude die van de
amplitude in punt A verschilt, zal echter afhankelijk zijn van de tijd,
omdat niet alle bepalende invloeden in evenwicht zijn. Het is dus
mogelijk een vergelijking op te stellen waarin de amplitude als functie
van de tijd optreedt. Uit deze vergelijking moet dan blijken of de ampli
tude na enige tijd punt A opzoekt of niet.

§ 4. Onderzoek naar de stabiliteit van de evenwichtsinstelling
Voor een nauwkeurig onderzoek naar de stabiliteit, d.w.z. naar het uit
eindelijke verloop van de overgangstoestanden, zal het nodig zijn te bere
kenen, hoe een steilheidsoverschot de amplitude beïnvloedt en verder, hoe
deze amplitude de negatieve voorspanning en daardoor de effectieve steil
heid en de demping beïnvloedt.
Wij zullen nu in de volgende berekening de waarden, die de verschillende
grootheden in de beoogde stationnaire toestand aannemen, kenmerken met
een index s. Gedurende de overgangstijd wijken de grootheden in het alge
meen van deze waarde af, en wel met een bedrag dat hier met een kleine
letter zal worden aangeduid. Hier kan het dus voorkomen, dat bij uitzon
dering een amplitude door een kleine letter wordt gekenmerkt. Gedurende
de overgangstijd naar de stationnaire trilling zijn dus:

= Seffs + seff->
«r
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Va = Vas + Vfl,
Vg med ==- Vg meds

vg med->

Ig med = -Ig nieds H- ig medHet gedrag van de schakeling is nu bekend, indien men van een der
grootheden, Se/f,
enz., het verloop als functie van de tijd kent. Nadert
die grootheid nl. ten slotte de waarde nul,
dan stelt zich een stationnaire toestand in en
is de schakeling dus stabiel.
Het is mogclijk om twee vergelijkingen op te
o C L
°
c
stellen, waarin slechts de grootheden Vo en
7 ~Cv
o
'1
/
Vg med voorkomen. Dc eerste vergelijking met
Vo heeft betrekking op de verschijnselen in de
-S-4992
afstemkring; de tweede op de verandering
Fig. 150. Principiële voorstelling
Vg med van de roostervoorspanning in de
van een oscillatorsvhakcling met een
afgestemde anodekring.
combinatie roostercondensator, lekweerstand
en buis. Daarvoor zal het echter eerst nodig
zijn scjj en ig med uit te drukken in Vg en Vg medIn fig. 150 is het principe van een teruggekoppelde schakeling met afge
stemde anodeketen weergegeven. Wanneer in deze kring een trilling aan
wezig is, bevat zij een bepaalde hoeveelheid energie, die op de ogenblikken
van spanningsmaxima geheel in de condensator is opgenomen. Is de spanningsamplitude Va, dan is die energie:

r

— / V__

P = lh
i Cv V,?

(HEI)

Gedurende de trilling gaat echter in dc kringweerstand r vermogen ver
loren, waardoor de kringenergie P met de tijd zou afnemen. Aan de an
dere kant voert echter de anodewisselstroom vermogen aan de kring toe.
en het verschil van beide vermogens bepaalt ten slotte of P toe- of afneemt.
In de weerstand r gaat verloren een vermogen:

Va Ik2r =

!/'2 a)2Z
2L2

Door de anodestroom In wordt toegevoerd:

Va la Va = Va

M
F Va2. V
/J

l)

In het volgende is onder M[L de absolute waarde te verstaan
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De kringenergie verandert dus per seconde met een bedrag:

dP
,, /
M
~i~ — 12 ( Seffy
(tt
dt
\
L

w2£2)

Va"

■

■

(II E 2)

. .

Drukt men deze verandering door differentiëren van (II E 1) in een verandering van de spanningsamplitude uit (dus in een verandering van de
opeenvolgende amplituden), dan vindt men:

/
M
r \
dP
r dVa
—
/ V
-r- Cvy(
— 112
y a 2 \Seff~L~^L2)
a dt
dt

'

of
dVg

dl

/SefjM

= 72

(II E 3)

\ L Cv

Nu wordt in stationnaire toestand evenveel vermogen toegevoerd als er
in r verloren gaat. De amplitude Va blijft dan constant, of wel

dVa
dt

= 0.

In dit geval geldt de effectieve steilheid Seffs- Gebruik makend van vglT
(II E 3) kan worden geschreven:

S'^M

° = ~g7

— r

(II E 4)

[Dit klopt met de genereervoorwaarde (II B 18)]. Trekt men nu deze
vergelijking af van (II E 3), dan ontstaat:

dva

seff M Vas

dt

2 L Cv

En evenzo, daar Vgs een bepaald gedeelte van Vas bedraagt:
dvg__

M Vgs
(II E 6)

dt

2 LCV

Deze differentiaalvergelijking toont aan hoe zich Vg als functie van de tijd
gedraagt. Zoals reeds gezegd, is het nu nog nodig sejj in Vg en v« med
Vn en Vg med-i en voor een kleine afuit te drukken. Sejj is afhankelijk van L
wijking seff kan daarom worden geschreven:
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Wordt deze waarde van scjy in vgl. (II E 6) gesubstitueerd, dan volgt:
dVg
dl

BVgmed

—

(II E 7a)

waarin:
/ÖS^\
A =-----2LC.-V \Ö Vg )

Vgmeds

.

Vg M
B= —

.

(II E 7b)

d ^CJT

bS

2 LCy \Ö Vgmed‘

Het opstellen van een vergelijking voor de combinatie lekweerstand -

roostercondensator - buis is de volgende stap in de berekening.

Voor de stromen in het knooppunt lekweerstand - roostercondensator
geldt volgens fig. 150:

Vgmed

+ Cr

dVgmed
' d,:

»

Vgmed stelt de absolute waarde van de negatieve roosterspanning voor.
Daar in de stationnaire toestand geldt:

Vgmeds

— Igmcds ,

R
vindt men, door dit af te trekken van de vorige vergelijking:
Vgmed

d Vgmed

R

dt

--- F Cr

(II E 8)

— igmcd

In deze vergelijking wordt het gedrag van Vgmed als functie van de tijd
uitgedrukt. Daar igmcd eveneens afhankelijk is van Vg
g en Vgmed, kan voor
de verandering igmcd worden geschreven:

Igmcd —

Ö Igmed\

Ö Ignied\

~^Vg)
' Vgmeds

Ö Vgmed'

Vgmed •

Vg
V £s

Substitueren wij deze waarde van igmed in vgl. (II E 8), dan vinden wij:
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dVgmed

~dT
waarin:

C =

—

1

(II E 9a)

Dvgtned

d Igmed

Cr

kgrnec/,s

en

D =

1

d Igmed \

Cr

d Vgmedf

.
-f-

VSs

.

(II E 9b)

si

HieAn zullen later nog de differentiaalcoëfficiënten C en D verder worden
uitgewerkt.
Uit de vergelijkingen (II E 7a) en (II E 9a) kan de differentiaalvergelijking
voor Vg uitgedrukt in A, B, C en D. worden afgeleid door Vgmed te elirnineren. Differentiëring van vgl. (II E 7a) geeft:

d^ = Ad^_B dvSme(l

dl

dl2

(II E 10)

dl

Uit de vergelijkingen (II E 7a) en (II E 9a) vinden wij:

D

dvg-ned

~<iT ~Cvg~BAvs +

D dvg
~B dl

.

.

(II Eli)

.

.

(II E 12)

Substitutie van (II E 11) in (II E 10) geeft:
dt2

' '

' dl

AD) Vg = 0 .

+ (BC

.

Het blijkt dus, dat de waarde van vg door een trillingsvergelijking wordt
voorgesteld. Hieruit kunnen wij de conclusie trekken, dat Vg tot nul uit

trilt, indien

de „dempingscoëfficiënt”,

d.w.z.

de coëfficiënt van

in de differentiaalvergelijking, en bovendien de coëfficiënt van vg, positief
zijn. De voorwaarde voor een stabiel evenwicht in punt A wordt dus:

D > A

(II E 13)

onder voorwaarde dat (BC — AD) > 0 is. Aan deze laatste voorwaarde
wordt gewoonlijk voldaan.
Substitueren wij nu de waarden van D en A in vgl. (II E 13), dan krijgen
wij ten slotte:
1
1
TT -?;4C, [B

d Igmed\
d Vgmed' j.
ei

M
2 LC„

r
ës
f \ ö K/
g‘

(II E 14)
Vgmed,5
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§ 5. Conclusies van kwalitatieve aard uil de stabiliteitsvoorwaarde

De wijze, waarop de amplitude volgens een gedempte trilling tot de uiteindclijke evenwichtstoestand komt, ziet men duidelijk uit het oscillogram van fig. 144. Hierin werd de trilling door een periodieke onderbreking
van de anodespanning gedwongen zich telkens opnieuw in te stellen.

§ 5. Conclusies van kwalitatieve aard uit de stabiliteitsvoorwaarde
Voor een bepaalde oscillator kunnen uit de stabiliteits vergelijking
reeds enige belangrijke conclusies betreffende de schakclelementcn en de
buiseigenschappen worden getrokken:
a.

Conclusies voor de schakelelementen

1. Om overoscilleren te voorkomen, is het aan te bevelen de capaci
teit van de roostercondensator Cr klein te houden. Zij kan echter
niet willekeurig worden verkleind. Neemt men haar te laag, dan
ontstaat een ongunstige spanningsdcling over de ingangscapaciteit
en de rooster-anodccapaciteit van de buis (B § 9).
2. De lekweerstand R moet zo klein mogelijk worden gehouden.
Deze voorwaarden voor roostercondensator en lekweerstand komen
overeen met de vroeger verkregen practische resultaten.
3. Uit het tweede lid van dc vergelijking (II E 14) volgt, dat een grote
terugkoppelverhouding M/L de neiging tot overoscilleren vergroot.
Dit wordt door de ervaring bij de vroegere teruggekoppelde ont
vangers bevestigd en verklaart ook het feit dat het oscillatorgedeelte van de mengbuis de grootste neiging tot overoscilleren in het
kortegolfgebied heeft; in dit gebied is nl. de terugkoppelverhouding
M/L belangrijk groter dan in het midden- en langegolfgebied.
4. Ten slotte zal overoscilleren vooral optreden, indien de afstemcondensator Cv een kleine capaciteit heeft. Dit is het geval in het
onderste gedeelte van het golflcngtegebied.
b. Conclusies voor de eigenschappen van de oscillalorbuis

1. Uit de stabiliteitseis (II E 14) blijkt, dat

I J.
1i

ll

.44993

IgmedX

Ö J^gmed /

in het evenwichtspunt A groot moet zijn, d.w.z. dat een
verandering van Vg^cd een grote verandering van de
roosterstroom Ig r.cd ten gevolge moet hebben. Dit betekent,
dat bij een steile roosterstroomkarakteristiek het overoscilleren niet zo spoedig zal optreden. Bij sommige buizen, b.v.
de ECH 21 en UCH 21, wordt deze steilheid bereikt door
Fig. 151. Tekening van het rooster van het oscillalorgcdecltc van een niengbuis, waarvan het
onderste gedeelte als een gesloten wikkeling is uitgevoerd.
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een gedeelte van het rooster als een gesloten wikkeling uit te voeren
(fig. 151).
2. Verder ziet men, dat overoscillercn door een kleine waarde van

wordt beperkt. Wat dit betreft, kunnen wij aan de
Vgm cds
hand van het voorbeeld uit fig. 145 (rechte £(//vg-karakteristiek) het
volgende opmerken:
Ö Scff
In de figuren 145a en b is
negatief of nul. In dit geval

kg rn edsi
is de instelling steeds stabiel. In fig. c is

ö vË,

steeds ge-

Vgmeds
lijk nul, d.w.z. de instelling is eveneens stabiel voor oscillatorspanningen kleiner dan de afknijpspanning. In de fig. 145d t/m g is de
stabiliteit van de instelling in punt A (bij bepaalde waarden van de
kringelementen en een gegeven vorm van de roosterstroomkromme)

afhankelijk van <fe grootte van Vg en

ö Seff\

I

Vg meds
Na deze voorlopige conclusies uit vgl. (II E 14) zal men natuurlijk ook
trachten quantitatieve voorspellingen te doen. De waarden van de ver
schillende kringelementen zijn reeds voldoende nauwkeurig bekend; de
twee differentiaalquotiënten in vgl. (II E 14) dienen echter nog bepaald te
worden. In de laatste conclusie werd gebruik gemaakt van gegevens uit
fig. 145, die gebaseerd is op een rechte £o/vg-karakteristiek. In het algemeen
zullen echter nauwkeurigere gegevens vereist worden. De waarden der
differentiaalquotiënten kunnen nu worden verkregen door metingen aan de
betreffende buis (E § 6) of door berekening met behulp van een behoorlijke
benadering van de buiskarakteristieken (E § 7).

§ 6. Meting der
differentiaalquotiënten

Ö Igmed\
Ö Vgmed'

gs

' £

Vgmeda

De metingen kunnen worden uitgevoerd volgens de schakeling van fig. 152.
De impedantie Z is op de frequentie van de signaalgenerator G afgestemd.
De wisselspanning Vg op het rooster wordt op een diodevoltmeter DM}
gemeten. De wisselspanning over de anodekring met de diodevoltmeter
DM2 en de gelijkspanning Vgmed aan het rooster met de voltmeter VM.
De roosterstroom door de lekweerstand R kan worden bepaald met de
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Cr

Hhr
--------~—i

G

DMi

"ffi

= =cJ^L \z
oj I

inicro-ampèremeter AM. Met
behulp van de potentiometer
P wordt de negatieve voor
spanning Vgmed van het roos
ter geregeld.

a. Meting van
4

d Igmed\
Ö Vgmed'

+Vb
449S4

Om deze grootheid in het
evenwichtspunt A te bepalen,
/-Ó Igmcd\
T, / Ö Seff )
1
\ Ö Vgmed)
gaat men als volgt te werk:
Vgmcds
KSs
In de eerste plaats moeten de
oscillatorspanning en de negatieve voorspanning in het evenwichtspunt A
worden bepaald. Vervangt men de signaalgenerator door een terugkoppelspoel en verbindt men de lekweerstand R direct met de kathode, dan kun
nen de oscillatorwisselspanning en de negatieve voorspanning aan het rooster
direct met behulp van de diode-voltmeter DMV resp. de voltmeter VM,
worden afgelezen. De gemeten waarden komen overeen met die in een punt A.
Nemen wij b.v. aan, dat voor een ECH 21, bij gebruik van een lekweer
stand van 50 kQ, in een bepaalde schakeling de oscillatorspanning 8 Ve/f
Ö Igmed'
moet
bedraagt en dat voor deze instelling de grootheid
Ö Vgmed
worden bepaald.
Dc terugkoppelspoel wordt dan door de signaalgenerator G vervangen,
De oscillatorwisselspanning, en daarmee de negatieve voorspanning,
worden met behulp van de signaalgenerator G op de juiste waarde
ingesteld (in dit geval zal de roosterlekweerstand direct met de kathode
zijn verbonden). Nu wordt de oscillatorwisselspanning Vg* constant
Fig. 152. Schakeling voor het meten van dc grootheden

gehouden, en kan men de verandering van Igmed ten gevolge van de
verandering van Vgmed (afleesbaar op de meter VM), direct aflezen
Ö Igmed
vindt men als
op de micro-ampèremeter AM. De waarde
k
Ö Vgmed,
quotiënt van de afgelezen bedragen.
Voor de ECH 21 vinden wij bij een oscillatorspanning van 8 Ve^ voor dit
quotiënt de waarde 300 pA/V.
Deze grootheid kan natuurlijk ook voor andere evenwichtspunten A, die
door een verandering van de koppeling mogelijk zijn, worden bepaald.
Ö Igmed
voor een groot gebied van oscillatorHet blijkt dan, dat I —
Ö Vgmed
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wisselspanningen nagenoeg onafhankelijk is van Vg.-

b. Meting van ^1

d
d VR>
eds

Ook voor deze meting worden eerst de oscillatorspanning Kg en de nega

tieve voorspanning TZgmeJs in het betreffende punt A, als bij de vorige

meting, bepaald. Met behulp van de verkregen resultaten stelt men door
middel van de signaalgenerator en de potentiometer dc oscillatorspanning Kg^ en de negatieve roosterspanning Vgmeds van het punt A weer in.
Vervolgens meet men met de

diodevoltineter DM2 de spanning Vat

Pi):

over de anodekring. Voor Kfls geldt dan (aangezien Z
= Seffs Vgs Z.

Nu wordt de oscillatorspanning met een bedrag Vg vergroot en tegelijkertijd
wordt de potentiometer P zodanig in gesteld, dat dc negatieve voorspanning
weer Vgmeds bedraagt. De spanning over de kring is nu
4“
en

wij kunnen schrijven:
Ka, 4“ Va = (^eff9 4- Seff) ( Izg4 + Vg) Z.

De term seff Vg Z is klein ten opzichte van dc overige termen, zodat wij
hem kunnen verwaarlozen. Wij verkrijgen dan:
Vaa 4- Vfl = Seffs Vf8, Z

SeJJ ^gs % 4“ Seffs VS

of:

VSs

Va = Seffs Vg Z 4- fg, Z Scff,

1,6
vA/V

of:

ECH21
1,2 ----- Vb-lOOV
R=50kJl
----- Cr-50pF

Vg. s°ff

r

= K
vg

0.8

MöksJ Vgmed
/Va

1

Vgj z

0,4

De grootheden Va ,
OL
O

4

8

12

16

20

24

Vg (v)
■44095

tals functie van dc
' Ö "g ' l^gmedg
oscillatorspanning Jzg (topwaarde), gemeten aan hel triodcdccl
van dc ECH 21.

Fig. 153. De grootheid Vgs

va en

Vg zijn uit de metingen bekend.
De kringimpedantie is eveneens bekend en bedraagt b.v.
2000 Q.
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Vg, ' Seff
kan dus worden berekend. Deze metingen kunnen voor verVg
schillende punten A worden uitgevoerd. De resultaten voor de ECH 21
zijn in lig. 153 afgebeeld.

§ 7. Berekening van de differentiaalquotiënten
Ö Igmed\
Ö Vgmed)

en Kr

Ma Vg)
Vgmeds

De metingen die in de vorige paragraaf werden beschreven, maken het
mogelijk de stabiliteit van gegeven buizen in de oscillatorschakeling eniger
mate te beoordelen. Om echter de verschillende buisgrootheden reeds van
te voren zo gunstig mogelijk te kunnen kiezen, berekenen wij de boven
genoemde quotiënten ook nog uit de fundamentele gegevens van de buis.
0 Igmed\
0 Vgmed) .

a. Berekening van

Ss

Wij nemen aan, dat de roosterstroomkarakteristiek recht is. De berekening
•

van het

(

Igmcd\

(- rf-J

komt dan neer op het bepalen van de

V*.
verandering van de roosterstroom bij verandering van de negatieve
roostervoorspanning voor een constante roosterwisselspanning. In fig. 154
zijn de spanningen aan het rooster als functie van de tijd weergegeven.
Neemt in deze figuur de negatieve roosterspanning Vgmed niet een bedrag
Vgmed toe, dan bedraagt de afneming van dc gemiddelde roosterstroom
(zie ook II B § 9):
gearceerde oppervlakte

2<Z Vgmed

U- Vgmed

2jl Rg

~27t R^~

71 Rg

Igmed —
V9med

dus:

,yjmed

%
tymeds
—1

/l

—igmed

I
l\
4-S
JL
o
l+«
2a___ J

t

Vl med

Ö Igmed\

Ö Vgmed' y

. . . .

a
71 Rg

(II E 15)

I
Fig. 154. Dc spanningen Vg cn Vgmed aan het rooster
van een oscillotorbuis als functie van de tijd.

Hierin stelt Rg de inwendige
roosterweerstand voor en a de
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stroomhoek, die door de vergelijking:

tg a—a

(II B 56)

R

wordt bepaald.
Met behulp van de vergelijkingen (II E 15) en (II B 56) kan nu het

quotiënt (— -——— j
\
O Vgmed'

in R en Rg worden uitgedrukt.
Va
•=>s

Hieruit kan dan de belangrijke conclusie worden getrokken, dat dit quotiënt
onafhankelijk is van de grootte van de oscillatorspanning Vg en alleen door
de waarde van R en Rg wordt bepaald.
Voor de ECH 21 kan men b.v. voor R = 50 kQ en Rg = 500 £1, zodat
cos a = 0,9 (zie fig. 118), en aannemende dat de roosterstroomkarakteristiek recht is, een bedrag van 314 llA/V berekenen. De in de vorige para
graaf beschreven meting leverde een waarde op van 300 pA./y, zodat de
overeenstemming bevredigend is.
1
ƒ0 Igmed\
Vgmeds
uit dc stabili, kan de factor
Daar cos a =
~R
Vg
Vgmed'
os

teitsvergelijking (II E 14) nog in de volgende vorm worden geschreven:

1

Igmed'

R

\Ö Vgmed-

1
a
= R
R' TRg

1

”Rg

TtRg

R

vs.

+ a) =

_2k._ )■->
Vgmeds
Rg

.

.

(HE 16)

71 Rg

, /Ö Scff\
e’ VdVg)

b. Berekening van V$

Vgmeds
Voor het berekenen van deze grootheid is de rechte karakteristiek geen vol
doend nauwkeurige benadering. (Wanneer wij fig. 145 als uitgangspunt
voor de berekening zouden gebruiken en de resultaten dan met de metingen
van fig. 153 zouden vergelijken, wordt dit onmiddcllijk bevestigd.)
Wij zullen daarom voor dit geval van de kwadratische karakteristiek

Sq
(vg 4- Pg0)2 uitgaan, hetgeen een veel betere benadering
2 Vt
van de werkelijke karakteristiek is (zie fig. 87). Zowel So als Vg0 zijn
evenredig met de anodespanning Va.
ia =

s°
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De momentele roosterspanning bedraagt:

Vg = —Vgmed + Vg sin x, waarin x = ojt.
De momentele anodestroom is dus:

ta —

Sq j
(
2 Vg0 (

Vgmed + Vg0)2 4" 2 Vg (—Vgmed + VgQ) sin x -J- Vg2 sin2 X

De eerste harmonische van de anodestroom volgt uit

de vergelijking:

B

ƒ)(— Vgmed 4" Vg0)2 sin x

+

vso J

2 Va (—Vgmed + Vg0) sin 2 X 4- Vg2 sin 3

x J dx;

■%

Aii —

(

^go

Vgmed + Vg0)2 COS X + 2 Vg (—Vgmed + Vg0) x
B

sin 2x

X(’2

4

) + Jg2 (—cos x +

cos3 x )
A

De gemiddelde effectieve steilheid bedraagt dus:

Seff =

_
VB

I

$0o___
2n

| —(—Vgmed 4~ Vg0)2 COS X -f- 2 Vg (— Vgmed 4“ l^g0) X

VaV,
gr go
B

X:

sin 2x
■-------- —) + Vg2 (-cos x +

*4

<

4.'

COS3 X

3

’

Er kunnen zich nu twee gevallen voordoen:
1. (Kmerf +

Vg) < Vg0.

De gehele trilling speelt zich langs de karakteristiek af. De vergelijking

moet dan geïntegreerd worden tussen 0 en 2 tl en wordt dan:
_«o____ (

s< =

2^ Veo Vs (

2 Vg (—Vgnied “F ^go) 71

l1 (rSo-Vgmed)Kgo

Hieruit blijkt, dat Sejf onafhankelijk is van Vg, waaruit volgt:

= 0.
g

Vgmeda

i
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V9

Vg
■45004

v9s

I
I
I
Fig. 155. Kwadratische ïnh’g-karakteristick van een oscillatorr.. •
buis,
waarin ccn roostcrwisselspunning als functie van dc tijd
is getekend voor:
a) Fgmed < Fgo
(Fgmed + Fg);
b) Vgmed > Vgo.

2. ( F gmed H- lzgl

vg0

Ook hier zijn weer twee gevallen mogelijk:

I.

Vgmed < kgo < (kgmeJ -f- kg)- (Bij eindbuizen spreekt men dan van
AB instelling.)
De grenzen, waartussen geïntegreerd moet worden zijn nu -T’o
en 7i -{r (p0 (zie fig. 155a).

II.

Vgmed > kg0 (zg- klasse C-instelling).

De grenzen, waartussen geïntegreerd moet worden zijn dan (p0 en n—g50

(zie fig. 155b).
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<p0 wordt bepaald uit:

Vgmed,— yg0
sin mn =------/0
Va
5.

en:

Vgmed,— Vfio

\ ökJ

Vg 2 cos <p0

Vgmeds

Na substitutie van de integratiegrenzen volgt in beide gevallen voor Seff'
cos3 cp0 \
cos cp0
3
|
£o_ ( Vgmed — Vg0) I/ (p0 — 71 4s«# = sin cp0
7C Vg0
\
en hieruit

= z\ dsdcp<\
0 )

\dVgl

\

Jo

Vgmed

Vgmed

VBn,Cll,

( Vgmeds — Vg^2
- X
Vg*2 COS cp0
nVgo

/^o\

\dl J

sin q?0 (—sin (p0 + sin <pn cos 2 <To) — cos T’o (cos T’o

1 +

COS3 (pQ

3~

sin2 cpQ

2

So cos3 cpQ.

Sti Vgo
Dus:

™S, Sp
. jT&meds
^go V1 '
vgs

2
— S,

3tc Vg0

Vgmed,

2

COS3 CpQ =

23

Vgmed, — Kg0V
Vg
’
. .

/

(II E 17)

Uit vgl. (II E 17) blijkt dat

/ÖSe#\

M ö Vg /
Vgmeda

evenredig is met de beginsteilheid So. In fig. 156 is deze
evenrediglieidsfactor als func
tie van VgJVgQ voor enige

0.4

waarden van VgmedJ Va* weer

02

o

J

0,8

1,6

2,4

l2

W

<8

<

Fig. 156. Evcnrcilighcidsfactor van So uit vgl (II E 17), als
functie van Fgs/ Vgo, voor enige waarden van l'gnicds/ Vga.

gegeven. Bovendien is de
kromme die aan de ECH 21
werd gemeten (fig. 153), op
dezelfde schaal, namelijk na
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deling door So = 3 mA/V, als stippellijn getekend. Deze kromme komt
overeen met de lijn
= cos x = 0,90 (te berekenen uit R = 50
k£l en Ra = 500 Q, zie B § 8). Men ziet dat de gemeten en dc berekende
krommen zeer goed overeenkomen.
§ 8. Conclusies van quantitatievc aard uit dc stabiliteitsvoorwaarde
Terwijl in E § 5 de conclusies van kwalitatieve aard werden beschouwd,
is liet, gezien dc goede overeenstemming van de gemeten en de berekende
waarde, ook mogelijk de gunstigste numerieke waaide voor dc verschil
lende kring- en buiselementen uit de stabiliteitsvoorwaarde af te leiden.
Voor dit doel schrijven wij, door substitutie van de vergelijkingen (II E 16)
en (II E 17), de stabiliteitsformule (II E 14) in een andere vorm. Wij
verkrijgen dan:

M Cr
L Cv
waarin:

f= 3

n

)■ Vgmed

/ Vgmcd*—Ego

~23

. .

(II 18b)

Wij zien uit de ongelijkheid (II E 18a) direct, dat een kleine waarde van ƒ
ongunstig is voor overoscilleren. De kleinste waarde van ƒ, die nog toelaat
baar is voor overgenereren, wordt bepaald door de grootte van Cr, L/M
en Cv. De roostercondensator Cr zal men in verband met de spanningsdeling over de ingangscapaciteit en de rooster-anodecapaciteit niet kleiner
wensen te maken dan 50 pF. De kleinste waarde van Cv vinden wij op
korte golf, namelijk ongeveer 50 pF. De grootste waarde van M/L vinden
wij eveneens op korte golf, namelijk ongeveer 1/3. De kleinste toelaatbare
waarde van ƒ bedraagt dus 50/50 X 1/3 = ca. 0,3. Defactor ƒ moet dus,
om overgenereren te vermijden, beslist groter zijn dan 0,3.
Wij zullen nu ƒ volgens vgl. (II E 18b) berekenen uit de grootheden
van de buis, en wel voor enige waarden van de lekweerstand. In fig.
118 werd het verband gegeven tussen de verhouding Rg/R cn
Vgmedj
= cos a. Uit deze figuur kan heel eenvoudig, voor bepaalde
waarden van de lekweerstand R, het verband tussen Ra en VgmedJVgg

§ 8. Conclusies van quantilatieve aard uit dc stabiliteitsvoorwaarde
Fig. 157. Hg als functie van Vgmcdsl 1'gs
voor lekwcerslundcn van 10, 20 30, 50
tu 100 kQ.

RgUl)
106t=

I I I l-p
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J

worden geconstrueerd. Dit
is in fig. 157 uitgevoerd
10 5
voor lekweers tanden van
10, 20, 30, 50 en 100 kQ.
Wij hebben nu ƒ berekend
als functie van de inwen 10 4
dige roosterweerstand 7?g,
voor enige waarden van
Sq. en van de roosterlck10 3
weerstand /?. De waarden
van dc steilheid zijn 3,5
mA/V, 1,75 mA/V en
0,75 mA/V: die van de
102
0/9
1.0
0,5
0,6
0,7 0.8
0.4
0,3
0,2
O
0,1
lekweerstand 20, 30, 50
Vgmedj _ cos a
en 100 kQ. Wij hebben
hierbij aangenomen, dat in de ongunstigste condities voor overgenereren,
dc oscillatorspanning kleiner blijft dan tweemaal de afknijpspanning van
de buis. Het resultaat van deze berekening is weergegeven in fig. 158.
Dit deze figuur kunnen
f
10
enige conclusies getrokken
-------- So=0,75mA//\
worden, die door de prac-------- So = 1,75 mA/VA.,
0,9
-------- So=3,5 mA/V
tijk worden bevestigd.
1 . r = io5n
A.
0.8
a. Voor de ECH 4 en
2 : R = 5x10rt
3 : R =3x104n
ECH 21 geldt So = 3,2
4
.
R
=2x10
4
fl
L
—
07
mA/V en Rg = 500 Q.
Ofi
&
Wij lezen dan af, voor
\ , X-JOL
\
een
lekweerstand van
0.5
50 kQ: f = 0,55. Er is
0,4
dus een ruime reserve
__
aanwezig, wat het over0.3
oscilleren betreft. Dit is
0.2
in overeenstemming met
de practische ervaring,
0,1
dat
de ECH 4
en
II —
t-T-r-i illll
oL
l
Rg(n)
100000
ECH 21 op korte golf
1000
10000
100
45002
eerst overoscilleren met
Fig. 158. De factor ƒ van vgl. (II E 18a), als functie van dc
inwendige roosterweerstund Hg, voor verschillende waarden van
een roostercondensator,
So en van dc lekwccnstand.

JpM-

17
J_

L

?■=
iP
WiHH

feM- I lil
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die groter is dan 100 pF.
b. Voor de DK 21 geldt: So =
0,75 mA/V en Rg = 5 kQ.
Bij gebruik van een roosterlekweerstand van 50 kQ
lezen wij af: ƒ = 0,55. Ook
hier is dus een zeer ruime
marge aanwezig. Verder
zien wij uit de grafiek, dat
met een roosterlekweerstand
van 20 kQ bij deze buis over
oscilleren practisch uitgeslo
ten is. Hiertegenover staat
het bezwaar, dat de uitsturing dan wel zeer ver in het
gebied van de roosterstroom

plaats
plaats heeft
heeft f(

= 0,47 ,

f
1,8

1,2
1,1
1,0
0,9

0,8

0,7

0,6
0,5

0,4

0.3
0,2

0,1
waardoor de kathode bescha
digd zou kunnen worden.
0
Ten slotte is in fig. 159 de factor
R(kn)
*SOO6
ƒ uitgezet als functie van de
Fig. 159. De factor ƒ van vgl. (II E 18a) als functie van de
roosterlekweerstand, voor enige gangbare mengbuizen. Achter
roosterlekweerstand voor enige
de tvr-nummers van de buizen staat vermeld voor welke
gangbare mengbuizen. Men kan
oscillatorspanning (topwaurdc) de kromme geldt.
uit deze grafiek voor de betref
fende buis dus direct de roosterlekweerstand aflezen, waarbij men de buis
nog veilig kan gebruiken, wat het overgenereren betreft. De conclusies
die men uit deze grafiek kan trekken, zijn volledig in overeenstemming
met de practische ervaringen aan deze buizen
opgedaan.

FÉ1G'
i

§ 9. Sehakeling voor het waarnemen van over
oscilleren

640

pF =r

CM

-=F~

<
*7

k2

+ Vb

Fig. 160. Schakeling voor bet waar
nemen van het overoscilleren met
behulp van een electrouenstraalo»cillograat.

Uit het in de vorige paragrafen behandelde kan
men zien, dat het overoscilleren, d.w.z. de
periodieke onderbreking van de oscillatortrilling,
met een laden en ontladen van de roostercondensator, m.a.w. met een L.F. verandering van
de stroom door de lekweerstand, samengaat.

§ 9. Schakeling voor het waarnemen van ovcroscillcrcn
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Deze stroomverandering kan men gemakkelijk
met behulp van de schakeling van fig. 160 waarnemen.
Een weerstand van b.v. 2000 £1 wordt met de
lekweerstand 7? in serie geschakeld, en de span
ning over deze weerstand wordt aan de klemmen Fig. 161. Beeld op liet scherm van
clcctroncnstranibuis. indien ovcr
van een electronenstraaloscillograaf toegevoerd. de
oscillcrcn van de oscillatorschukcling optreedt.
De H.F. trilling leidt men over een capaciteit
van b.v. 640 pF, die parallel geschakeld is aan
de weerstand van 2000 Q, naar aarde af. In het geval van ovcroscilleren van de oscillatorschakeling verschijnt op het scherm van de electronenstraalbuis het beeld van fig. 161-, bij normaal oscilleren alleen de
horizontale tijd basislijn.
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F. Terugwerking van de oscillator
op
de ingangskring
I
o
~
~
§ 1. Inleiding

Het combineren van het modulator- en het oscillatorgedeelte van de
mengbuis in één ballon heeft het nadeel, dat tussen beide systemen be
paalde capaciteiten aanwezig zijn, die een ongewenste onderlinge beïn
vloeding veroorzaken. Deze capaciteiten treft men aan tussen de steundraden van de verschillende roosters, tussen de verbindingsdraden in de
buis en tussen de contactpennen. Behalve deze strooicapaciteiten be
staan er capaciteiten tussen bepaalde clcctroden en ruiinteladingen in de
buis. De capacitieve beïnvloeding door ruiinteladingen wordt inductieeffect genoemd. Beide onderlinge beïnvloedingen uiten zich voornamelijk
in twee stoor verschijnselen.
Het eerste stoorvcrschijnsel bestaat hierin, dat de betrekkelijk hoge
oscillatorspanning van de oscillatorkring een panning van dezelfde
frequentie induceert in de H.F. ingangskring. Dit is het verschijnsel,
dat tot de ontwikkeling van de mengbuis niet gescheiden stuur- en modulatorrooster heeft geleid. Het ligt dus voor de hand na te gaan hoe men
de aldus geïnduceerde spanning kan beperken. Niet alleen kan deze stoorspanning in de H.F. kring aanleiding geven tot een hinderlijke straling
via de antenne, maar ook kan de spanning zo groot zijn, dat roosterstroom
gaat optreden met extra demping van de H.F. kring als gevolg. Ten
slotte wordt ook de menging hierdoor beïnvloed, daar de H.F. spanning
en de geïnduceerde spanning met oscillatorfrequentie, tezamen op het
stuurrooster werkend, een M.F. stroom in de anodeketen veroorzaken
(door menging op één rooster), die de normale M.F. stroom kan vergroten
of verkleinen. Zo wordt de conversiesteilheid vergroot, indien de stoorspanning en de spanning aan het modulatorrooster dezelfde fase hebben,
verkleind wanneer zij in tegenfase zijn. Een eventuele vermindering van'de
conversiesteilheid is niet alleen van betekenis voor de gevoeligheid van
het apparaat, doch ook de ruis-signaalverhouding wordt er slechter
door. Het is dus in alle opzichten gewenst naar middelen te zoeken,
om de stoorspanning in de H.F. kring zoveel mogelijk te beperken of te
compenseren.
Een ander stoorvcrschijnsel bestaat hierin, dat door de koppeling tussen

§ 2. Strooicapaciteiten
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oscillator- en ingangskring, de afstemmingen van beide kringen worden
beïnvloed. Het meest storend is de invloed die de oscillatorfrcquenlie
ondervindt van de ingangskring. Hierop wordt nader ingegaan in
afdeling II over frequentieverschuiving.
§ 2. Strooicapaciteiten
In fig. 162 zijn voor een mengbuis dc capaciteiten tussen dc clcctrodcn,
die een wisselspanning voeren, aangegeven. Slechts de in deze figuur
getekende electroden zijn van belang; de
Ca.i3r
andere electroden zijn capacitief geaard, zodat
zij dc omgeving niet kunnen beïnvloeden en
| Cangr
ook niet worden beïnvloed, voor zover het
wisselspanningen betreft.
De volgende vier capaciteiten komen dus in
44958
aanmerking:
Fig. 162. Dc capaciteiten tussen de

1. dc

clcctroden van een mengbuïs. Slechts

die clvclronden zijn aangegeven, die
CohRt tussen de anode van het
een wisselspanning voeren cn in dit
verband dus van belang zijn.
modulatorgedeelte en het rooster van hel
oscillatorgedeelte;
2. de Ca/]aT tussen de anoden van dc beide gedeelten;
3. de Cg1HaT tussen het stuurrooster van het modulatorgedeelte cn de
anode van het oscillatorgedeelte;
4. de CgiHgT tussen dc stuurroosters van beide gedeelten.

Als eerste stoorverschijnsel zullen wij dc spanning berekenen, die van het
oscillatorgedeelte over de capaciteiten Cg\HaT cn CgingT op het stuur
rooster van het menggedeelte wordt overgebracht. De op de anode van
het mcnggedeelte geïnduceerde oscillatorspanning heeft geen invloed, de
terugwerking van dc anode van het menggedeelte op het oscillatorgedeelte
wordt later beschouwd.
Het gedeelte van dc stoorspanning dat via de strooicapaciteit Cg1//rtT
op het stuurrooster van de modulator komt, staat in een vaste verhouding
tot het gedeelte dat via de capaciteit Cg\HgT hierop wordt geïnduceerd.
De wisselspanning op de anode van het triodegedeelte is namelijk 1/t
maal de spanning op het rooster van het triodegedeelte. Verder zijn de
spanningen op de anode cn het rooster met elkaar in tegenfase (dus
t <Z 0). Dientengevolge zal dc invloed van de spanning op het rooster
door de spanning op de anode worden verkleind. Dezelfde vermindering
zou men krijgen, indien de anode van de triode geen spanning zou voeren
en dc terugkoppelcapaciteit CglI{gT wordt veranderd in één koppelcapaciteit Cfc.
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Voor deze werkzame koppelcapaciteit Ck geldt dan:

Ck — QiHgr

+

1

~ ^glHaT

. .

(II F 1)

Bij de verdere berekening kan men nu aannemen, dat alleen het rooster
van het triodegedeelte met het stuurrooster van de hexode is gekoppeld
over een capaciteit
de over deze koppelcapaciteit geïnduceerde stoorspanning Vs kan op precies dezelfde wijze worden berekend als in hoofd
stuk II A § 2 voor de schakeling der figuren 74 en 75 geschiedde. Voor het
midden- en het langegolfgebied vindt men weer:

Vs =

en

Ck
1
__ _______ jz,
Ck + CiP

p=—
Mi

(II A26)

Mi

2 (co/i — coj)
-----------------

Mh

Mi

(I A 11)

Indien de oscillatorfrequentie hoger is dan de ingangsfrequentie, kan
de ingangskring practisch als een capaciteit worden beschouwd. Vs ont
staat dan uit de verdeling van Vh over een capacitieve spanningsdeler
en heeft dus ook dezelfde fase als Vh- In vgl. (II A 26) kan p nog door de
waarde uit (I A 11) worden vervangen. Bedenkt men verder nog, dat in
eenzelfde golflengtegebied de afstemcapaciteit Ck + Ci omgekeerd even
redig is met coj2, dan verkijgt men:

Vs y ck

a>i3
Mh — Mi

> U-

(II F 2)
M0

De geïnduceerde spanning is dus omgekeerd evenredig met de midden
frequentie, recht evenredig met de strooicapaciteit Ck en, voor eenzelfde
golflengtegebied, evenredig met de derde macht van de ingangsfrequentie.
In de verschillende golflengtegebieden is zij, bij dezelfde waarde van de
afstemcapaciteit, evenredig met de ingangsfrequentie.
De grootste stoorspanning zal voor het middengolfgebied, dus bij 200 m
golflengte, en bij een lage middenfrequentie van b.v. 125 kHz optreden.
Indien Ci = 50 pF en Cjc = 1 pF, is

1500
2x125

Vh = 0,12 Vh.

Bij een hulpspanning Vh = 8 V heeft de stoorspanning dus reeds een
waarde van ongeveer 1 V. Voor een middenfrequentie van 475 kHz
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verkrijgt men een stoorspanning van:

s

1
1500
y =__ x_________
Vh = 0,03 Vh.
51
2 x 475

Bij een mengbuis ECH 21 is CglHgT = 0,4 pF en CglIjaT = 0,02 pF. In het
middengolfgebied zal de terugkoppelverhouding t bij afgesteinde anodekring
ongeveer —0,25 bedragen en —4 indien de roosterkring is afgestemd. Wij
verkrijgen dan [ zie vgl. (II F 1)]:
Ck = 0,4 — 0,25 X 0,02 = 0,395 pF, resp. Ck = 0,4—4 X 0,02 = 0,32 pF.

De in werkelijkheid geïnduceerde spanning is dus ongeveer de helft van de
bij Ck — 1 pF berekende waarde, d.w.z. ca. 0,4 V, bij een middenfrequentie
van 125 kHz en 0,12 V bij een middenfrequentie van 475 kHz.
In het kortegolfgebied is de benadering door vgl. (II A 26) niet meer toelaatbaan Voor de vermindering van de spanning ten opzichte van de span
ning bij resonantie moet men nul schrijven:
a =

y 1 + (ii/dy-.

Hierdoor ontstaat:
Ck
1
Vs = ----------------- X
Ci 4~ Ck ö

Vs =

1

vh-,

i i +

Ck

1

Ci 4~ Ck

r ö2 + p2

_ _n

(II F 3)

Bij 15 m golflengte kan <5 een waarde van 0,01 hebben, en voor een middenfrequentie van 125 kHz is
gelijk aan 0,013. Voor een middenfrequentie
van 475 kHz is p = 0,048.
De absolute waarde van de spanning Vs wordt nu voor Ck = 0,4 pF en
een middenfrequentie van 125 kHz:
Vs = —X 8 = 3,9 V,
50,4 }0,0124-0,0132

en met een middenfrequentie van 475 kHz:
;

X 8 = 1,28 V.

50,4 ]0,0124-0,0482
Bij een te grote stoorspanning is het nuttig deze te compenseren door
een doelmatige vergroting van Cg1HaT of Cg1HgT. Welke van deze beide
maatregelen nodig is, zal men door meting moeten vaststellen (zie volgende
paragraaf).
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§ 3. Inductie-effect
Indien uit een geleider een lading —Q uittreedt, b.v. door emissie, blijft
in deze geleider een lading + () over. In fig. 163 a is een onderbroken
stroomkring voorgesteld, waarvan één der onderbrekingsvlakken emitterend is; de uitgetreden lading —Q bevindt zich nog direct naast het
uittrecvlak. De lading —Q en de resterende lading
trekken elkaar
onderling aan en de lading -j-() bevindt zich daarom aan de oppervlakte
van het uittredingsvlak. Indien men echter de lading —Q in de buurt van
het bovenste begrenzingsvlak brengt, zal men ook de lading van
van de geleider aan
deze zijde terugvin
^+0
= -Q
den. Gedurende de
'=’-Q
^=7+Qxa
^-7-Q
^=7+Q
verplaatsing van de
negatieve lading zal
er dus een stroom in
c_
a
b
^>^960
de geleider vloeien,
Fig. 163. Onderbroken stroomkring:
die een equivalente
a. de lading — Q bevindt zich in dc onniiddcLHjkc nabijheid van het uittrcdingsvlak:
lading —Q van boven
b. de lading — Q bevindt zich in dc nabijheid van hel bovenste begrenzingsvlak;
naar beneden trans
c. de lading — Q bevindt zich ergens tussen het bovenste en het onderste
begrenzingsvlak.
porteert (fi’g. 163b),
zodat een even grote positieve lading achter blijft. Wanneer de lading
—Q onderweg is tussen het onderste en het bovenste begrenzingsvlak,
en zich dus ergens tussen deze twee vlakken bevindt (fig. 163c), zal
zich een gedeelte van
dus b.v.
llog hij het onderste vlak bevin
den, het andere gedeelte is immers geneutraliseerd dooi' de van het andere
vlak komende electronen, terwijl als gevolg daarvan op het bovenste
vlak een positieve lading Q (1—0) achter blijft. Deze laatste lading is des te
groter, naarmate —Q zich dichter bij het bovenste vlak bevindt.
In een electronenbuis heeft men niet te maken met één bepaalde lading —Q
die zich op een bepaald punt tussen de kathode en een andere electrode
bevindt, maar met de verspreide ruimtelading, gevormd door alle elec
tronen die nog niet op een electrode zijn terecht gekomen. Elk electron
induceert op de betreffende electrode een positieve lading, waarvan de
grootte afhangt van de plaats van het electron. De som van al deze ladingen
is dan de door de ruimtelading geïnduceerde lading.
Voor de uitkomst van deze sommatie is het dus maatgevend, hoe de dicht
heid van de ruimtelading over de ruimte verdeeld is. In het algemeen is
nl. deze dichtheid over de ruimte niet .constant. Het zal zonder meer
duidelijk zijn, dat de dichtheid afneemt, waar de „electronenbundel” zich
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verbreedt en omgekeerd. Maar ook de snelheid der electroncn speelt een
belangrijke rol. Denkt men zich uit een clectronenstroom met een plaatsclijke doorsnede O een schijfje met dikte v gesneden, dan bevat dit schijfje
bij een ladingsdichthcid o een lading:

Q =

q

0 x

(II F 4)

Beweegt dit schijfje zich op de beschouwde plaats met een snelheid v, dan
volgen er per seconde nog v/x dergelijke schijfjes. De totale lading die per
seconde passeert, is de stroom i. Deze bedraagt dus:
V

i =

x

(H F 5)

o O x == v o O

Omgekeerd is de ladingsdichthcid bij een gegeven stroom i:

1
Q =

i

(II F 6)

v O

De ladingsdichthcid is dus niet alleen omgekeerd evenredig met de door
snede 0, maar ook met de snelheid. De snelheid is echter niet constant over
de ruimte, want door de potentiaalverschillen tussen de diverse clectroden treden versnellingen en vertragingen op. Zo worden b.v. in een
octode de geëmitteerde electroncn eerst naar het derde rooster versneld,
na het passeren hiervan vertraagd door de negatieve potentiaal van het
vierde rooster. Van een groot deel dezer electroncn zal de snelheid tot nul
afgenomen zijn, wanneer zij de zone vóór het vierde rooster, waar de poten
tiaal ongeveer nul is, hebben bereikt (de electronen zijn immers afkomstig
van de kathode met potentiaal nul). Daarna keren zij terug en worden
door het derde rooster opgevangen. In de omkeerzonc js dus de ladingsdichtheid, volgens vgl. (II F 6), zeer groot, en men kan wel zeggen dat zich
hier in hoofdzaak de negatieve lading bevindt, die een positieve lading
op het vierde rooster influenceert.
De grootte van de geïnfluenceerde lading is dus afhankelijk van de plaats
van de omkeerzonc en van de stroom ig3, die naar het derde rooster terug
keert. Nu wordt bij de octode deze stroom gestuurd door de oscillatorspanning vh op het eerste rooster. Bij eerste benadering kan men dus
schrijven:
z&3 — *$13

Hieruit volgt, dat de op het vierde rooster geïnduceerde lading evenredig
is met de momentele waarde van de oscillatorspanning aan het eerste
rooster, dus:

7g4

Cind t’A

.

(II F 7)

=
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C//><LT-. 4-

a_

b_

Fig. 164. a. Do plaats van dc ruimtclading bij dc octode
tussen het derde cn het vierde rooster. Ten gevolge
hiervan wordt een positieve lading op het vierde rooster
geïnduceerd.
b. De ruimtclading tussen het eerste cn het vierde
rooster van de oetodc kan vervangen gedacht worden
door een negatieve eenzijdige capaciteit Cind.

Fig. 164a illustreert, hoe een
positieve toeneming van
de
negatieve ruimtelading verhoogt,
en daardoor weer een vergroting
van de positieve lading van het
vierde rooster ten gevolge heeft.
Een dergelijke verandering van
qgi moet vergezeld gaan van een
toe- of afvoer van lading over de
uitwendige kring tussen het vierde
rooster en de kathode.

Daarbij vloeit een stroom:

=

= Cind

dvh

(II F 8)

dt

Het optreden van deze stroom door de voor het vierde rooster geschakelde
ingangskring wordt nu het inductie-effect genoemd. Een zelfde stroom zou
ontstaan indien tussen het eerste en het vierde rooster een capaciteit
ter grootte van Cind aanwezig was. Echter zou dan de fase van deze
stroom tegengesteld zijn aan die volgens vgl. (II F 8). Een positieve
spanning aan het eerste rooster zou dan immers een negatieve lading op het
vierde rooster veroorzaken (fig. 164b), terwijl door het inductie-effect
juist een positieve lading geïnduceerd wordt. Men kan zich het inductieeffect dus veroorzaakt denken door een schijnbare negatieve en eenzijdige
capaciteit Cind tussen het eerste en het vierde rooster. Eenzijdig, omdat
een spanning aan het vierde rooster niet langs dezelfde weg terugwerkt
op het eerste rooster.
Voor de totale koppeling tussen het oscillator- en het menggedeelte
geldt nu:

Q — cglHgT

Cind +

CigHaT *

. .

(II F 9a)

Voor de octode wordt dit in de volgende vorm geschreven:
Ck = Cg
Cfc
C. 4gl — Cind + y Cg4g2De ruimteladingscapaciteit draagt er dus toe bij om de normale capaciteit
tussen de roosters 1 en 4 te compenseren. Bij octoden, als de AK 2
en EK 2, bedraagt Cind ongeveer 2 pF; zij heeft een belangrijk grotere
invloed dan de capaciteit Cg4gl. Dit is de aanleiding geweest om in
de EK 3 de electrodencapaciteit Cg4gl doelbewust te vergroten, om
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zodoende een zo klein mogelijke Ck te verkrijgen. Deze compensatie
is echter slechts voor één bepaalde instelling juist, want Cind is afhankelijk
van de schermroosterspanning Vg3 en van de steilheid S13. Dat Cin(/ af
hankelijk is van Sl3, volgt onmiddellijk uit de afleiding van vgl. (II F 7).
De schermroosterspanning beïnvloedt de plaats van het zwaartepunt
van dc ruimtelading. Naarmate men Vg3 verhoogt, verplaatst zich namelijk
de zone waar de electronen omkeren, naar het vierde rooster, en wordt het
inductic-eflect dus sterker.
S]3 en Pg3 zijn beide weer afhankelijk van de roostervoorspanning (regelspanning) en van de hulpspanning
Bij de EK 3 is de Cglgl zodanig
vergroot, dat met de normale oscillatorspanningen bij de kleinste voorspanning volledige compensatie wordt bereikt. Indien de buis een grotere
voorspanning krijgt is de koppeling niet meer
geheel gecompenseerd, Ck wordt dan negatief.
o
Dit is niet zo heel erg daar de in de ingangskring geïnduceerde spanning bij de grotere
O
Vh
voorspanning minder storend is dan bij een
O
kleinere voorspanning.
-4-4961
Bij de menghexoden en -heptoden verschilt
dc
ruimtclnding
Fig. 165. Plaats van
de situatie enigszins van die bij de octode.
(aan weerszijde van het tweede
rooster) bij een menghexode of
Het eerste rooster is hier het ingangsrooster,
-bcplodc.
het tweede het schermrooster en aan het derde
rooster ligt de hulpspanning. De dichtste ruimtelading van de schermroosterstroom ligt niet alleen aan de zijde van het derde rooster, doch ook
aan de zijde van het ingangsrooster, want bij het terugvallen op het
schermrooster gaan vele electronen nog eenmaal door de mazen van dit
rooster heen en keren dan naar het schermrooster terug (fig. 165). De
ruimtelading wordt nu echter groter, wanneer de momentele waarde
van vh negatief wordt, dus juist omgekeerd als bij octoden. Er worden dan
immers meer electronen door het derde rooster teruggestuurd. De schijn
bare capaciteit Cind is hier dus positief. De totale koppelcapaciteit tussen
het triode- en het heptodegedeelte wordt nu:
'■

1
C/f
= Cg
Q=
C. lngT + Cind + ~ C,‘gUlaT

(II F 9b)

In dit geval is compensatie dus slechts mogelijk, indien men CêlHaT ver
groot (j is immers negatief) tot Ck = 0 is. Overigens is bij hexoden en heptoden de capaciteit Cind veel kleiner dan bij octoden, namelijk van de orde
van grootte van 0,3 pF.
De capaciteit Cind werd in het voorafgaande eenzijdig genoemd, omdat
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er geen onderlinge beïnvloeding van oscillator- en ingangskring bestaat.
De ruimtelading, die door de hulpspanning wordt gemoduleerd, kan wel
is waar ook door de spanning op het ingangsrooster worden beïnvloed,
maar deze ruimtelading beïnvloedt omgekeerd niet de spanning op het
oscillatorrooster. Het schermrooster werkt als afscherming. Bovendien
moduleert de op het ingangsrooster geïnduceerde oscillatorspanning de
ruimtelading aan de kathodezijde van het schermrooster. Thans heeft
de sturende spanning wel is waar een kleinere waarde dan in het eerste
geval; daarentegen wordt nu een veel grotere stroom (nl. de gehele
kathodestroom) gestuurd, zodat dikwijls ook hiervan de uitwerking niet
mag worden verwaarloosd. Dit is dus een tweede eenzijdige capaciteit van
het ingangsrooster naar het modulatorrooster, waarvan de waarde in het
algemeen verschilt van de eerstgevonden waarde.
§ 4. Meting van de op het ingangsroosler geïnduceerde oscillatorspanning

Daar deze spanning blijkens de voorafgaande beschouwingen afhankelijk
is van tamelijk onzekere factoren, is meestal een directe meting nood
zakelijk. Deze meting kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd.
Indien geen H.F. ingangsspanning op het rooster aanwezig is, kan de geïn
duceerde spanning met een diodevoltmeter direct worden gemeten.
Het ingangsrooster zelf kan ook als diodevoltmeter worden gebruikt
op de wijze als is afgebeeld in fig. 166. Aan het rooster wordt, via een p.Ameter G,een regelbare en nauwkeurig meetbare gelijkspanning aangesloten.
Deze voorspanning wordt zo ingesteld, dat juist geen roosterstroom
wordt gemeten indien de ingangskring is kortgesloten. Nadat de kort
sluiting is opgeheven, ontstaat door de geïnduceerde spanning op het
ingangsrooster een roosterstroom. De negatieve roosterspanning wordt ver
volgens zoveel vergroot, dat weer geen roosterstroom vloeit. Deze ver
groting is dan gelijk aan de topwaarde van de geïnduceerde spanning.
Indien over de ingangskring wel een H.F.
spanning staat, is het eenvoudiger, de ingangs
kring los te koppelen met een hulpontvanger
G
die op de oscillatorfrequentie is afgestemd. Er
vindt dan practisch uitsluitend overdracht plaats
van de aanwezige oscillatorspanning. Men kan de
gehele installatie eerst met een bekende span
ning ijken. Daarna kan men de inductiespanning
Fig. 166. Meting van de op het
met behulp van de ijkkromme van de installatie
ingangsrooster geïnduceerde oscillatorspanning, voor het geval dat geen
bepalen.
H.F. ingangsspunning aanwezig is.

ê
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G. Enige gevolgen van de electronen looptijd
§ 1. Inleiding

De traagheid van de electronen wordt in die gevallen merkbaar, waar de
looptijd tussen de verschillende electroden vergelijkbaar is met de
trillingstijd van de aangelegde spanning, d.w.z. bij hoge frequenties en
grote afstanden tussen de electroden. In het algemeen zullen de loop
tijden eerst een rol spelen bij golflengten onder 10 in. In de mengbuizen
zijn echter, als gevolg van het grote aantal roosters, de looptijden langer
dan in normale versterkbuizen, zodat in dit geval ook bij golflengten van
ongeveer 15 m enige effecten optreden die door de traagheid van de clectronen worden veroorzaakt. Hoewel dc looptijdeffecten dus niet uitsluitend
bij mengbuizen voorkomen, worden zij toch in dit hoofdstuk beschreven,
omdat zij, voor wat het normale omroepfrequentiespcctrum betreft, alleen
dc werking van de mengbuis merkbaar zullen beïnvloeden.
De traagheid der electronen in de ruimten tussen de verschillende
electroden komt tot uiting in de gedragingen van de stromen in dc uit
wendige ketens. Voor een bespreking van de looptijdeffecten is het dus
logisch, eerst iets te zeggen over het verband tussen de uitwendige
stromen en de clectronenbcweging in dc buis. Men kan de stroom in een
dergelijke keten opgebouwd denken uit .drie componenten:
1. De stroom ten gevolge van de „koude capaciteit” tussen de electroden.
Wanneer tussen twee electroden een uitwendige kring wordt gescha
keld, waarin een wisselspanning aanwezig is, vloeit, ook als dc kathode
koud is, en er dus geen emissie bestaat, een stroom via de interelectrodencapacitcit. Deze stroom vloeit ook als de kathode wel emit
teert, doch hij wordt uiteraard niet door looptijden beïnvloed, aange
zien er geen door de ruimte bewegende electronen ccn rol bij spelen.
Het betreft hier'ccn zg. diclectrische verschuivingsstroom.
2. Dc stroom die in de uitwendige keten ontstaat door influentie van
de ruimtelading tussen dc beschouwde electroden. Deze ruimtelading kan variëren ten gevolge van de wisselspanning aan een derde
electrode. Dit werd reeds in de vorige paragrafen uitvoerig behandeld
(inductie effect). Daar variaties van de ruimtelading een direct gevolg
zijn van electronenbewegingen, zal hierbij de looptijd wel een rol spelen.
Wordt dc ruimtelading gevarieerd door een wisselspanning tussen de
beide beschouwde electroden, dan ontstaat een extra capaciticve
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stroom. De „warme capaciteit” is niet meer gelijk aan de koude capaciteit. Dexe extra capacitieve stroom zal ook weer door de looptijd
worden beïnvloed (§3).
3. De stroom welke wordt overgedragen door de op de positieve electroden aankomende electronen. Dit is de voortzetting in de keten van
de zg. convectiestroom in de buis. Beschouwt men één electron uit
deze convectiestroom afzonderlijk, dan is daarvan bekend (F § 3),
dat het gedurende de overgang een electrische stroom in de
uitwendige keten influenceert. Deze stroom neemt in sterkte toe
naarmate het electron (met toenemende snelheid) de positieve electrode nadert. Op het moment dat het electron aan de electrodc arri
veert, waar het geneutraliseerd wordt door de inmiddels aangegroeide
influentielading, zal de stroom plotseling tot nul terugvallcn. De over
gang van elk electron gaat dus vergezeld van een stroomstoot, die zijn
maximale waarde bereikt als het electron zijn traject bijna heeft
afgelegd.
Denkt men zich nu een plotselinge vergroting van de stuurspanning,
waardoor meer electronen dan tevoren naar de anode overgaan, dan wordt
de vergroting van de uitwendige stroom eerst goed merkbaar tegen het
tijdstip dat deze electronen bijna hun traject hebben afgelegd. Er bestaat
dus tussen de stuurspanningsvariatie en de daardoor veroorzaakte
anodestroomvariatie een vertraging, die afhankelijk is van de looptijd
der electronen.
Bovendien bestaat er nog een vertraging van de convectiestroom zelf,
die ook weer een extra vertraging van de stroom in de uitwendige keten
veroorzaakt. Zoals bekend x), wordt de sterkte van de door de ruimtelading
beperkte stroom bepaald door het aantal electronen, dat voldoende beginsnelheid heeft om het zg. Epstein potcntiaalminimum te passeren. Bij een
gegeven stuurspanning ontstaat een daarmede corresponderende ver
deling van de ruimtelading rondom de kathode, met als gevolg een be
paald potentiaalminimum, waardoor een deel der geëmitteerde electronen
wordt tegengehouden. Bij een andere stuurspanning stelt zich een ander
evenwicht in, waarbij ruimtelading en stroomsterkte worden gewijzigd.
Aangezien echter voor de wijziging in de ruimteladingsverdeling door de
electronen een zekere weg moet worden afgelegd, kan het nieuwe evenwicht
zich niet onmiddellijk instellen. Er bestaat dus ook om deze reden enige
vertraging tussen stuurspanningsvariaties en de corresponderende
stroom variaties.
Van deze drie stroomcomponenten, de zuiver capacitieve, de door ruimteladingen geïnfluenceerde en de convectiestroom, worden alleen de beide
*) Zie ook „Grondslagen van de radiobuizcntccbnick” van J. Deketb, hoofdstuk IV § I.
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laatste door dc electroncnlooptijd beïnvloed. Zij spelen dan ook een rol
in de looptijdeffecten, die in de volgende paragrafen worden beschreven.
§ 2. De gevolgen van de looptijd aan het stuurrooster
Als tussen de kathode en een negatief stuurrooster een wisselspan
ning wordt gebracht, ontstaat in dc roosterketen een wisselstroom, die
slechts de eerste twee genoemde componenten bevat. Naar een negatief
rooster kan immers geen convectiestrooin vloeien.
Naast dc stroom door de zg. koude roostercapaciteit ontstaat door influentie van de variërende ruinitelading vóór het rooster een stroom,
die in fase is met dc zuiver capacitieve stroom, en die men kan toe
schrijven aan een schijnbare toeneming van de koude capaciteit. Bij
lage frequenties, waarbij de looptijden nog geen rol spelen, berekent men
een schijnbare toeneming, gelijk aan 1/3 van de koude capaciteit.
Bij hogere frequenties blijft de zuiver capacitieve stroom bestaan. De
door de variërende ruinitelading geïnfluenceerde roosterstroom begint
echter na te ijlen bij de capacitieve stroom. De extra capaciteit is dus
niet meer verliesvrij, en dit komt als roosterdemping tot uiting. Deze kan
bij 10 m golflengte ongeveer 0,2 MD bedragen; voor dc hier beschouwde
golflengtegebieden is dit nauwelijks van betekenis.
Bij veel hogere frequenties kan de geïnfluenceerde stroom echter een
zuivere verlie^stroom worden. Dc buis heeft dan weer haar normale
ingangscapacitcit. Bij nog grotere naijling wordt de ingangscapaciteit
gedeeltelijk opgeheven, en ten slotte bestaat nog dc mogelijkheid, dat de
geïnfluenceerde stroom zoveel bij de capacitieve stroom na-ijlt, dat het
rooster ontdempend werkt. Al deze gevallen kunnen hier buiten be
schouwing blijven.

§ 3. Looptijd en inductie-effect
Wordt nu in een mengbuis de clectronenstroom door de hulpspanning
gestuurd, dan ijlt bij hogere frequenties de ruinitelading bij het ingangsrooster na ten opzichte van de hulpspanning; dientengevolge ijlt de in
de ingangskring geïnduceerde stroom na bij dc stroom, die door vgl.
(II F i ) wordt uitgedrukt. Deze laatste stroom, die, zoals werd aange
toond, bij de octode als een negatieve capacitieve stroom moet worden
opgevat, wordt in het vectordiagram van lig. 167 door
voorgesteld.
Indien dc hoek van na-ijling door het looptijdeffect g? bedraagt, wordt de
werkelijke geïnduceerde stroom voorgestcld door de vector J2; deze
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—^Vh

/

Fig. 167. Vcctordiagram van dc ver
schillende stroonicomponcnt en in
dc ingangskring bij een octodemengbuis.
I, = dc in dc ingangsknng geïn
duceerde stroom zonder in acht
neming van het looptijdcflcct.
/, = dc werkelijk
gcïnducerdc
stroom in
dc ingangskring, die
door het looptijdciTect een hoek
naijlt t.o.v. I,
Ik — de compenserende stroom.

stroom kan gecompenseerd worden door een
component Ifc. Dit betekent, dat de compen
serende stroom minder dan 90° moet voorijlen
en dus over een condensator met serie- of
parallelweerstand moet worden toegevoerd. Een
condensator en een weerstand kunnen voor dit
doel in het toestel worden aangebracht of wel
in de buis zijn ingebouwd. Dit laatste is b.v.
het geval bij de octode EK 3. Vanzelfsprekend
is de waarde van deze weerstand slechts voor
één frequentie juist. Het inductie-eflect is echter
alleen in het onderste gedeelte van het korte
golfgebied van betekenis, zodat bij de langere
golflengten geen grote afwijkingen van de
juiste instelling zullen optreden.

§ 4. Looptijd en steilheid

Alleen bij lage frequenties zal de electronenstroom in een triode zich
voortdurend op de oogenblikkelijke waarde, die met de stuurspanning Vg
overeenkomt, instellen. Bij hogere frequenties heeft na iedere verandering
van de stuurspanning het ruimteladingsevcnwicht enige tijd nodig
om zich opnieuw in te stellen. De anodewisselstroom ijlt dus na bij de stuur
spanning. Men kan ook zeggen, dat de steilheid complex wordt en een in
ductief karakter krijgt. Ook dit verschijnsel zal vooral beneden in het
kortegolfgebied merkbaar worden. Bij nog hogere frequenties blijft wel is
waar de absolute waarde van de steilheid tamelijk constant; de naijling in
hoekmaat gemeten wordt echter groter, en de steilheid kan zelfs bij zeer,
hoge frequenties negatief worden.
De fasehoek van de steilheid is belangrijk voor het oscillatorgedeelte van
een mengtrap, daar deze in de gencreervoorwaardc de frequentie en de
vereiste terugkoppeling bepaalt. Indien dc effectieve steilheid bij een
lage frequentie Sej) is, kan men voor hogere frequenties, waarbij de looptijd
een naijling cp veroorzaakt, schrijven:
Scjj (cos cp—j sin 9?).
De algemene genereervoorwaarde (II B 3) wordt dan:

tZ Sejy (cos cp—j sin cp) = —1

....

(II G 1)

Aan deze vergelijking kan alleen worden voldaan, indien t of Z complex
zijn. Daar t voor het gehele golflengte gebied ongeveer vaststaat en meestal
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reëel is, wordt Z complex, d.w.z. de oscillator trilt buiten de resonantiefrequentie van de kring. De impedantie van de kring is dan volgens
vergelijking (I A 9):

z=

Zo

1 + jPI#

en vgl. (II G 1) wordt nu:

* Scjj Zo COS <p (1—j tg <p)
~ï+j/?/<5

(II G 2)

= —1

Aan deze vergelijking kan slechts worden voldaan, indien:
(II G 3)

—= tg <p.............................

dus, indien bij gegeven cp en ö een bepaalde verstomming optreedt. Vergelij kin g (II G 2) wordt nu:

+1

SqJJ Zo —

(II G4)

COS (p

In plaats van -{-1 treedt dus nu een getal groter dan -{-1 op, daar cos cp
kleiner dan 1 is. Blijkbaar moet bij de hogere frequenties de absolute
waarde van t of Scjj worden verhoogd, of wel met de bestaande waarden
van t en Sejj zal de buis zwakker oscilleren, en wel des te zwakker naar
mate de na-ijling groter is.
Speciaal in de buizen waarin de electronen een lange weg hebben af te
leggen, zal cp groot zijn. Dit is het geval bij de oudere typen octoden, als
de AK 2 en EK 2. De electronen kunnen namelijk, nadat zij het eerste
rooster zijn gepasseerd, niet direct naar het tweede rooster gaan, omdat zij
door de steunbalkjes van het
eerste rooster worden afge 9
70°

bogen. De electronen gaan eerst
door het positieve derde rooster
(schermrooster), keren gedeel
telijk in de nabijheid van het
negatieve vierde rooster om,
gaan terug door het derde
rooster en komen dan eindelijk
op het positieve tweede rooster
(oscillatoranode) terecht. De
voor deze weg nodige tijd
is afhankelijk van de snelheid

60°
50°
40° -

Aa 9m
Vg1--1V
Vg4= -1,5 V
Vg2a 90 V

30° 20°
10°-

0°.
O

10

20

30

40

50

60

70

80 Vg3
■hijs

Fig. 168. Dc fnsehock <p nis gevolg vnn de looptijd bij
A = 9 m nis functie vau dc schcrniroostcrspanning bij dc
octodcmcngbuis EK 2.
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van de electroncn; deze snelheid wordt grotendeels bepaald door de
spanning aan het derde rooster en is ongeveer evenredig met de vierkantswortel uit deze spanning.
De looptijd, en hiermede ook de naijling cp, is dus ongeveer omgekeerd
evenredig met de wortel uit de schermroosterspanning. Fig. 168 toont
het verband tussen de fasehoek en de schermroosterspanning voor een
golflengte van 9 in,, gemeten aan de EK 2. De lengt'
lengte van de electronenbaan
is afhankelijk van de spanningen aan het derde en het vierde rooster. Is
het vierde rooster sterk negatief, dan zullen de electroncn meer in de na
bijheid van het derde rooster omkeren dan bij een lagere negatieve span
ning op dit rooster. De electronenbaan is dus des te korter naarmate het
vierde rooster een grotere negatieve voorspanning krijgt. Metingen be
vestigen inderdaad, dat de fasehoek afneemt met toenemende negatieve
voorspanning van het vierde rooster (zie onderstaande tabel):

2=9 m,

<P

= -i v, vg2 = 90 v, r(g34g5) = 70 v

0

—2

—5

—10

-20

V

60,1

59,7

47,5

45,5

42,5

graden

Deze resultaten verklaren het feit, dat bij een octode EK 2 de oscillatorspanning bij zeer korte golflengten toeneemt, indien men aan het vierde
rooster een grotere negatieve voorspanning toevoert.
Bij de octode EK 3 werden speciale maatregelen getroffen om dit effect
te vermijden: de electroncn worden door bundeling direct op het tweede
rooster gericht, waardoor de fasehoek zeer klein wordt.
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H.

Frequentieverschuiving

§ 1. Inleiding
Onder frequentieverschuiving verstaat men de ongewenste verandering
van de oscillatorfrequentie gedurende het bedrijf. Wij zullen hier uitslui
tend de veranderingen beschouwen, die door de mengbuis zelf worden ver
oorzaakt. Behalve deze kunnen nog veranderingen van de oscillatorfrequentie ontstaan door temperatuurveranderingen van condensatoren,
spoelen, weerstanden en door mechanische fouten.
De beïnvloeding van de oscillatorfrequentie door de mengbuis geschiedt
in hoofdzaak op tweeërlei wijze:
1. door verandering van de voedingsspanningen ten gevolge van netspanningsschominelingen;
2. door verandering van de negatieve voorspanning van het stuurrooster
als gevolg van de automatische volumcregeling. (In dit laatste geval
heeft de roostcrspanningsvariatic weer anode- en schermroosterstroomvariatie ten gevolge, zodat nu ook de voedingsspanningen fluctueren
zonder dat een netspanningsschommeling optreedt.) Terwijl de netspanningsschommelingen een eigenschap van het gebruikte net zijn,
staan de variaties van de negatieve voorspanning in verband met
schommelingen in de signaalsterkte („fading”). In practisch alle
moderne ontvangtoestellen wordt immers deze fading gecompenseerd
door een automatische regeling van de versterking (zie hoofdstuk
X). Treedt nu bij een regeling van de mengbuis een sterke fre
quentieverschuiving op, dan zal de uitgangsspanning wel is waar door
de automatische volumcregeling op een constant niveau gehouden
worden, maar de fading blijft toch door een hinderlijke verstemmirig
kenbaar. Daarom ziet men er meestal in een dergelijk geval van af,
automatische volumcregeling op de mengbuis toe te passen. De rege
ling moet dan beperkt blijven tot de M.F. buis en, indien aanwezig,
de H.F. buis.
Hieruit blijkt wel, hoe belangrijk het is, dat de mengbuis ongevoelig is
voor netspanningsschoinmeUngcn en voor variaties van de regelspanning.
De frequentieverschuiving kan nu optreden doordat de bovenge
noemde spanningsvariaties de volgende effecten teweeg brengen:
1. een verandering van de buiscapaciteiten, die zich parallel aan de

oscillatorkring bevinden;
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2. een verandering van de faschoek van de steilheid van de oscillatorbuis;
3. een verandering in de koppeling tussen de ingangskring en de oscillatorkring.
In de volgende paragrafen zullen deze effecten afzonderlijk worden be
sproken. Daarbij zal dan blijken, dat dikwijls de verschillende spanningsvariaties één zelfde effect teweeg brengen.
§ 2. Veranderingen van de buiscapaciteiten
Parallel aan de oscillatorkring zijn direct of indirect verschillende buis
capaciteiten geschakeld, als de rooster-kathode- en de anode-kathodecapaciteit van de oscillatorbuis, maar ook de capaciteit van het modulatorrooster t.o.v. de omliggende electroden. Al deze capaciteiten bestaan uit
een constant gedeelte, de z.g. „koude capaciteit”, die men kan berekenen
uit de afmetingen der electroden en hun afstand, en een extra capaciteit,
die door de aanwezigheid van ruimtelading tussen de verschillende elec
troden ontstaat (IIG§2). Deze extra capaciteit is niet constant, maar
wordt door de grootte en de verdeling der ruimteladingen over de ruimte
beïnvloed.
De grootte der verschillende positieve voedingsspanningen is maatgevend
voor de electronensnelhcden en daardoor voor de dichtheid van dc ruimte
ladingen [vgl. (II F 6)]. Ook de plaats waar deze snelheden het kleinst zijn,
dus waar de grootste ladingsdichtheid optreedt, wordt door deze span
ningen bepaald. Verder is de intensiteit van de electronenstroom in de
mengbuis afhankelijk van een eventuele regelspanning, zodat dit een
tweede factor is, die de ruimteladingsdichtheid bepaalt. Hieruit volgt,
dat variaties in de verschillende voedingsspanningen de „warme” buis
capaciteiten zullen beïnvloeden. Bij hoge frequenties heeft bovendien de
looptijd der electronen invloed op de extra capacitieve stromen; daar de
looptijden weer van de spanningen afhankelijk zijn, wordt ook langs
deze weg frequentieverschuiving veroorzaakt.
Aangezien de ruimteladingscapaciteiten groter of kleiner zijn, naarmate
de koude capaciteiten groot of klein zijn, streeft men bij meng- en
oscillatorbuizen naar kleine interelectrodencapaciteiten; op deze wijze
worden vanzelf de variaties klein gehouden.
Uit de formule voor de afstemming van de oscillatorkring:

m2 LC = 1
vindt men door differentiëren, dat bij een kleine capaciteitsvariatie de
verstemming is:
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dm = - — dC
2C
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De frequentieverschuiving ten gevolge van capaciteitsvariaties is dus het
grootst bij de kleinste waarde van de afstemcondensator in het hoogste
frequentiegebied, dus op kortegolf. Voor één en het zelfde gebied kan men
nog schrijven:
1
C =-------- ;
a>2 L

dit gesubstitueerd in v;gl. (II II 1) geeft:
1
dco =------ar •3 L dC
2

(II H 2)

De frequentieverschuiving is in een golflengtegebied dus evenredig met de
derde macht van de frequentie.
Indien in een superheterodyne ontvanger de hulpfrequentie, na de afstem
ming, nog met een bedrag Aco verandert, verandert ook de middenfrequentie met hetzelfde bedrag. De verstemming van het signaal ten
opzichte van de resonantiefrequentie van het bandfilter heeft niet alleen
een vermindering van de versterking tot gevolg, doch bovendien een onge
lijke versterking van de beide zijbanden, en daardoor een vervorming van
de modulatie (zie hoofdstuk V, C § 2). Voor de gebruikelijke M.F. bandfilters
is het van belang, dat de frequentieverschuiving niet meer dan 2 —3 kHz
bedraagt. Bij een golflengte van 15 m
= 20 000 kHz) en een afstemcapaciteit van 30 pF, berekent men dan uit (II II 1) een toelaatbare
capaciteits verandering:
AC = —2C

Af

-2 X 30 X 2-02OOÖ“M"6PF'

f

De verandering van de roostercapaciteit als gevolg van de spanningsveranderingen kan dikwijls meer bedragen. Indien men nu de afstemkring
tcrugkoppelspoel in de roosterkring,
in de anodekring schakelt, en de
<
werkt de roostercapaciteit als eeni parallclcapaciteit t2Cg, waarin t de terug
koppelverhouding is. Het is dus in dit opzicht voordelig dat t onder
aan het golfgebied klein is (zie C § 4).
De anodecapaciteit staat direct over de afstemkring. De ruimteladingscapaciteit van de anode, en zeker de variatie daarvan, is evenwel belangrijk
kleiner dan die van het rooster, omdat de electronensnelheid tussen het
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rooster en de anode groot is en ieder electron slechts gedurende een korte
tijd in deze ruimte verblijft. De schakeling met afgestemde anodekring
biedt daarom belangrijke voordelen wat de frequentievcrschuiving betreft.
§ 3. De fasehoek van de steilheid
Het tweede effect, dat een rol speelt bij de frequentievcrschuiving, is de
verandering van de fasehoek van de steilheid, ten gevolge van voedingspanningsvariaties (het absolute bedrag van de steilheid verandert niet).
Deze variatie van de fasehoek doet haar invloed weer in het bijzonder op
korte golf gelden. De steilheid wordt eerst bij hogere frequenties
complex (zie G § 4), en alleen in dit geval kan een verandering van de
fasehoek optreden. Het verschijnsel is bij de regeling van de conversiesteilheid van sommige octoden, als de AK 2 en EK 2, zeer storend.
Op welke wijze de frequentie door de fasehoek van t en/of van S wordt
beïnvloed, werd reeds in G § 4 verklaard. Er werd daar afgeleid:

—fi/ö = tg cp

(II G 3)

Indien dus een fasehoek cp bestaat, is de verstemming van de oscillatorfrequentie ten opzichte van de resonantiefrequentie van de afstemkring
door
gegeven. Daar het hier om relatief kleine verstemmingen gaat, kan
men ook schrijven:
2Jco

p=—

(I A 11)

(O

In het kortegolfgebied, waar gewoonlijk een naijling van de steilheid op
treedt, moet een verstemming zko t.o.v. co2LC = 1 als normaal worden
beschouwd. Indien nu echter bovendien de fasehoek cp verandert, b.v.
als gevolg van een verandering van de voedingsspanningen, zal de
verstemming met een bedrag ddeo worden gewijzigd. Dit bedrag is dan de
frequentievcrschuiving.
De grootte van dco wordt berekend uit de vergelijkingen (II G3) en
(I A 11); zij bedraagt:
pco
fia)

Zlco = -

2

=

1

2

CO O tg Cp.

Door differentiëring vindt men dan:
1
1
dep
ddeo = - coö
2
<COS2 Cp

(II H 3)

Ook hier is de frequentieverscliuiving weer het grootst op de kortste goll-
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lengten, niet alleen omdat co dan groot is, doch ook omdat cgs (p met de
golflengte afneemt. Men kan echter de frequentieverschuiving beperken
door de verlieshoek ó van de kring laag te houden.
Zoals blijkt uit fig. 168, kan men bij de EK 2, bij een golflengte van 9 m,
een naijling van de steilheid van ongeveer 60° verwachten, co is dan onge
veer 2.108 en <5 = 0,01. Er ontstaat dan een frequentieverschuiving van
ongeveer 10 kHz per graad [in vgl. (II II 3) wordt dc/> in radialen uitge
drukt].
Wordt de voorspanning van het vierde rooster van een EK 2 bij een golf
lengte van 9 m geregeld van —2 tot —20 V, dan verandert de fasehoek cp
van ongeveer 60° tot 42° (hoofdstuk II G § 4). In dit geval bedraagt de
frequentieverschuiving dus 200 kHz. Het zal duidelijk zijn, dat men bij deze
golflengte geen regeling van de voorspanning bij de EK 2 kan toepassen
en dat dan het gebruik van een afzonderlijke triode voor het opwekken van
de hulpspanning de voorkeur verdient.

§ 4. Koppeling van de oscillator- met de ingangskring
Een derde oorzaak voor frequentieverscliuiving zijn de koppeling tussen
het meng- en het oscillatorgedeelte van de buis en de veranderingen die
hierbij kunnen optreden, indien de conversiestcilheid wordt geregeld. In
lig. 169 is deze koppeling voor een triode-heptode aangegeven. In de eerste
plaats bestaat er een capacitievc koppeling tussen het ingangsrooster van
het menggedeelte en de oscillatortriode, namelijk door de capaciteiten
CèlHaT en CgiftgT (zie F § 2). Deze capaciteiten kunnen door één capaciteit
worden vervangen en wel een capaciteit tussen het ingangsrooster van het
mcnggedeclte en het stuurrooster van het oscillatorgedeelte. De waarde
van deze c apaciteit Cfc is:

CglHaT

(II Fl)

t
Behalve deze capacitievc
koppeling zijn er twee electronischc koppelingen tus
sen het ingangsrooster en
het met het stuurrooster
van de triode verbonden
modulatorrooster. Ten eer
ste de electronische koppe
ling tussen het modula
tor- en het ingangsrooster.

Cglflaf

-41-

o
io

^9in9r

’

S—LZ
Zi(u}/l)

Cj

■4

\Lf>

= = cA
Zh
4*939

Fig. 169. Schematische voorstelling van de koppeling tussen
hel oscillator- en het modulatorgedeclte van een triode-heptode,
die een van de oorzaken van de frequentieverschuiving is.
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Deze terugwerking is uitvoerig beschreven in II F § 3. Deze koppeling
kan bij benadering worden beschouwd als een eenzijdige schijnbare
capaciteit Chi tussen
deze roosters. Hierdoor
1^7%%
tynJ<*>hCih
Q 4
ontstaat in de H.F.
ö
kring
een extra stroom
Rh J ¥/>(<*»)
VhiM
7
'*/
Ch
o
Vh ja)h Chi- Over de
Sl___
ingangskring ontstaat
Zi(uJh)
T
?h
50721
dan een spanning Vhi
Fig. 170. Vervangingsschcma van de schakeling uit fig. 169.
van de oscillatorfrequentie.
Ten tweede de terugwerking van deze spanning Vhi in de H.F. ingangskring op het modulatorrooster. Deze terugwerking kan men beschouwen
als een eenzijdige schijnbare capaciteit Cih tussen deze beide roosters
en veroorzaakt in de oscillatorkring een extra stroom Vhijoih Cih- Op deze
terugwerking werd reeds aan het einde van
F § 4 gezinspeeld.
V“
Het vervangingsschema van de schakeling
|/?A
7-Ch 4= cA'
o
van fig. 169 is in fig. 170 weergegeven. Deze
o
schakeling
blijkt getransformeerd te kunnen
50722
worden in een schakeling met een extra dem
Fig. 171. Een uit fig. 170 afgeleid
vervangingsschcma met een extra
ping Rh en een extra capaciteit Ch parallel
demping Rh' en een capaciteit Ch'
parallel aan de oscillatorkring.
aan de oscillatorkring (zie fig. 171). De terug
De koppeling tussen het oscillaloren het modulatorgcdcclte wordt
koppeling wordt nu uitgedrukt door de
voorgesteld door de stroom I.
stroom I. De waarde van Ch kunnen wij
met behulp van de figuren 169 en 170 berekenen 1):

2—

J

s

Vh
( 1
1 = ~7 + Ik — Vhi ja)h Cih =Vh\^h
( Zh

1

+ Rh

)

+ jwhCh

. .

(II H 4)

Worden beide leden van v;gl. (II H 4) gedeeld door ja>h-> dan is Ch'
gelijk aan het reële gedeelte. Dus:
Reëel

Ch' =

Ik

Vh

n

ja^hCih ( .—
) JO>h

Reëel j Ik___ Vhi
(jcohVh

T7 Cih
Vh

(II H 5)

Verder gelden de vergelijkingen:
Ik + VhjvhChi =

Vhi

(II H6)

= impedantie van de H.F. kring voor de oscillatorfrequentie.
*) In (II H 4) en (II JI 6) zijn de capaciteiten Chi en Cih in Zh resp. Zi inbegrepen.

i
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Ik=(Vh-Vhi)jMhCk

(II H 7)

waaruit volgt:
Vhjtoh (Ck 4- Chi) = Vhi j 7 1 ( Zi(coh)

■ c ?
+ ja>hCk / .

Hieruit volgt:
Vhi = Vh

jcoh (Ck +£/«2_
jcoh Ck 4-

(II H8)

1
Zi (<«/.)

of:

Vhi = Vh

jo)k (Ck 4- Chi)

(II H 9)

Ri

" i + jpiöT

want:

1

Zï («»)

+ jwhCk = jwh (Ck 4- Ct) 4-

= jüJh (Ck 4- Ci)

1

1

1
-

T------ F

jwhRi

1

z

Ri

1

1 4- jfi/öj
Ri

(uh2Li (Ch + C;) \

(II H 10)

waarin:
O)i2

/

CO/t

p = 1 —~

(Oj

en:

öi =

1
Ri 0)i(Ck+ Ci)

Substitueren wij de waarde van Vhi uit vgl. (II H 9) en de waarde van Ik
uit vgl. (II II 7) in vgl. (II H 5), dan verkrijgen wij:
Ch' =
l~v,r Ck~ v,,
Clhv
Reëel

Ch' =

Ck~

Vhi
vu.
>

Vh

(
iz, •
)
Rc£cl
^Ck-^(Ck + Cih)} =

j(»h (Ck+Chï) (Ch + Cih)

■ f+jp/öi

of:
Reëel

Ch' =

ck- j (Ck 4- Ca)

(Q 4- Qu)

<5; (Q 4" Qc) (1 4

£2\

)

s
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of:
(Q + Cih) (Ck 4- Chi)

Ch' = ck------

p
öi

. .

(II H 11)

öi (Ck 4- Ci) (1 +

<V/
De extra capaciteit bestaat dus uit eenl constante term Cfc en een capaciteit die bij regeling verandert. Deze veranderlijke capaciteit bevat drie
grootheden, die bij regeling van de men gsteilhcid veranderen, namelijk
Cih-, Chi en de afstcmcapaciteit Ci van de H.F. kring. In de laatste capaciteit is namelijk de veranderlijke ruimteladingscapaciteit van het mcnggedeelte opgenomen gedacht.
Verder blijkt uit vgl. (II H 11), dat de capaciteitsvariatie het grootst is,
als de afstemcapaciteit en de verlieshoek klein zijn.

£
öi

!• + n

De factor —

heeft een maximale waarde van 0,5 voor — = 1.
öi

Öi2

Indien bij 15 m golflengte öi = 0,01, veikrijgen wij deze maximale waarde
bij P = 2z1(o/co = 0,01, dus bij zlco = 2jz X

X 10° (Aoj
2
is het verschil tussen de ingangs- en de hulpfrequentie, dus de middenfrequentie).
Dit betekent dat een toestel met lage'iniddenfrequcntie (b.v. 125 kHz)
ten gevolge van capaciteitsvariaties een veel grotere frcquentieverschuiving
heeft dan een toestel met een hoge middenfrequentie (b.v. 475 kHz).
Verschillende verschijnselen kunnen nu met bovengenoemde vergelijkingen
worden verklaard. De belangrijkste conclusies zijn:

1. De frcquentieverschuiving bij kortgesloten ingangsrooster is meestal
veel kleiner dan de frcquentieverschuiving bij niet kortgesloten in
gangsrooster.
2. Men zou bij een bepaalde instelling van de buis in vgl. (II H 11) de
som (Cfc 4- Cih) of (Ck -p Chi) gelijk aan I1U1 kunnen maken, indien men
door het aanbrengen van een bijstelcondensator de strooicapaciteit
Ch verandert [voor Ck zie vgl. (II F 9)]. Bij de ECH3 b.v. bedraagt Chi
ongeveer 0,15 pF. Zorgt men ervoor dat.Cfc = —0,15 pF, dan zal de
variabele capaciteit Ch gelijk zijn aan Cfc.
Indien de buis door een regelspanning bijna is afgeknepen, verdwij-

§ 4. Koppeling van de oscillator- met de ingangskring
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nen de electronencapaciteiten Cjh en C/„. Bij een middenfrequentie van
500 kHz is op 15 in golflengte P/öi ongeveer 5, zodat, bij een afstemcapaciteit van 40 pF, uit vgl. (II II 11) wordt gevonden:

Ch' =

0,152 X 5
Wx 40~X~26

- 0,011 pF.

Bij afgestemde roosterkring betekent deze capaciteitsverandering
op een golflengte van 15 m een frequentieverschuiving van ongeveer
3 kHz. Met afgestemde anodekring kan deze tot ongeveer 1 kHz
worden verminderd.
Bij de ECH 21 is de situatie iets ongunstiger. De clectroncncapacitcit
Chi bedraagt hier 0,3 — 0,4 pF. De frequentieverschuiving als gevolg
van de regeling op het eerste rooster wordt dus tweemaal zo groot.

3. Als de voorspanning van een mengbuis wordt geregeld, verandert
ook de in^angscapaciteit en wordt de ingangskring verstemd. Dit
betekent, dat in vgl. (II H 11) p verandert; deze verandering kan
tamelijk groot zijn.
Afgezien van eventuele veranderingen van Cih of Chi treedt dus
alleen reeds om deze reden een capaciteitsverandering aan de oscillatorkring op, zodra een capaciteit C/f aanwezig is.
Wanneer de buis wordt geregeld, verdwijnt een deel van de ingangscapaciteit, zodat de eigenfrequentie van de ingangskring toeneemt.
Is (Dh groter dan aij, dan wordt p kleiner, en het onder 2 beschreven
effect kan dus min of meer worden gecompenseerd.
Overigens blijkt hieruit, dat in het algemeen het verloop van de frequentie niet gemakkelijk van te voren te vóórspellen is.
4. Het meest logische middel om de frequentieverschuiving te verminderen
is de ontkoppeling van de modulator- en oscillatorgedcclten. Dit be
tekent, dat men de oscillatorkring in de anodeketen van de triode
moet schakelen en een zo los inogelijkc terugkoppeling moet toepassen.
Ten einde ook bij de laagste frequenties van het golfgebied een voldoende
terugkoppeling te verkrijgen, kan men een speciale schakeling toepassen,
b.v. die welke in C § 4 is beschreven.

5. Een andere mogelijkheid om de frequentieverschuiving te beperken zou
kunnen worden gevonden in de constructie van de buis. Indien in vgl.
(II C 11) de factor (Ck + Chi) steeds nul blijft, treedt geen frequentie
verschuiving op. Het is mogelijk Chi sterk te reduceren door er voor te
zorgen dat geen electroncn van het modulatorrooster in de nabijheid
van het ingangsrooster komen. Dit kan b.v. gebeuren door de elee-

__________
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tronen op de juiste wijze af te buigen. Rest dan nog de strooicapaciteit
Cfc tot nul te compenseren. Zoals uit vgl. (II F 9) blijkt, moet men
daartoe de koppelingen met de triode-anode en het trioderooster de
juiste verhouding geven. De vereiste waarden kan men weer vast
stellen op de wijze beschreven in F § 3.
§ 5. Frequentievcrschuiving bij het opwarmen van de buis

Een zeer belangrijke rol speelt in liet kortegolfgebied de frequentieverschuiving als gevolg van de temperatuurverandering van de oscillatorbuis. De hoofdoorzaak hiervan is de na het inschakelen geleidelijk plaats
hebbende verwarming van de gehele buis, waardoor een verandering van
de diëlectrische constante van het glas ontstaat. Men kan hier verbetering
verkrijgen door toepassing van speciaal glas met een vrij constante
diëlectrische constante.
Behalve deze capaciteitsverandering moeten, bij het opwarmen en gedurende
het gebruik, ook veranderingen door temperatuurvariaties van capaciteiten
en zelfinducties aan diverse onderdelen van het ontvangtoestel in acht
worden genomen. Hoe korter de golflengte, des te belangrijker deze frequentieverschuiving is.
In het bijzonder in moderne ontvangers met bandspreiding is deze frequentieverschuiving hinderlijk, omdat zij het beoogde doel, namelijk
grotere nauwkeurigheid van de afstemschaal, eventueel onbereikbaar
kan maken. Door toepassing van condensatoren met een negatieve
temperatuurcoëfficiënt van de diëlectriciteitsconstante in het betreflende
temperatuurgebied, kan men de frequentievcrschuiving, die als gevolg
van het opwarmen optreedt, grotendeels opheffen.
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III. Bepaling van de paddingkromme
A. Berekening van de kringconstanten
§ 1. Inleiding

Zoals reeds in liet vorige hoofdstuk werd medegedeeld, moet het
verschil tussen de frequenties waarop de oscillatorkring en de ingangskring zijn afgestemd, gelijk zijn aan de middenfrequentie. Hierbij is het in
principe onverschillig of de oscillatorfrequentie hoger of lager ligt dan de
frequentie van het te ontvangen signaal; meestal zal de oscillatorfrequentie'
echter hoger gekozen worden. Als de ingangsfrequentie lager is dan de
gekozen middenfrequentie, hetgeen het geval is bij een station in het langegolfgebied en bij toepassing van een hoge middenfrequentie, is dit zelfs
de enige mogelijkheid. Doch ook bij ontvangst van stations met een hogere
frequentie dan de middenfrequentie, za] de keuze van een hogere oscillator
frequentie voordelig zijn; het te bestrijken golfgebied immers neemt men
liefst zo groot mogelijk. Aangezien uit constructie-overwegingen meestal
hetzelfde type afstcmcondensator voor de II.F.- en de oscillatorkringcn
gebruikt wordt, is hierdoor de.grootste verhouding tussen de eind- en de
beginfrequentie van die kringen bepaald. Zou men de oscillatorfrequentie
nu lager kiezen dan de ingangsfrequentie, dan betekende dit een ver
kleining van het golfl mgtegebied van de ingangskring.
In het andere geval, dus bij een hogere oscillatorfrequentie, bepaalt de
H.F. kring welk golflengtegebied bestreken kan worden; de verhouding
tussen de grenzen van de oscillatorkring wordt echter door middelen
verkleind die nog besproken zullen worden.
Bij een gemeenschappelijke aandrijving van de beide afstemcondensatoren,
als algemeen gebruikelijk, ontstaat het probleem van het gelijklopen van
de kringen, d.w.z. het handhaven van hetzelfde frequentieverschil (dc
middenfrequentie) over het gehele golflengtegebied. Dit probleem kan
worden opgelost door de condensator van de oscillatorkring van speciaal
gevormde platen te voorzien, zodanig dat het capaciteitsverloop wordt
aangepast aan dc hier gestelde eis. Voor één golflengtegebied is dit een
oplossing die nauwkeurig aan het doel beantwoorden kan. Het blijkt

—
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echter, wat overigens ook wel was te verwachten, dat voor een tweede
golflengtegebied een andere plaatvorm wordt vereist, en daar vrijwel
alle ontvangers niet meer dan één golflengtegebied zijn uitgerust, is
deze oplossing meestal niet bruikbaar.
De meest gangbare oplossing bestaat dan ook in het gebruik van gelijke
afsteincondensatorcn in beide kringen, waarbij men het frequcntiegebied
en het frequentieverloop van de oscillatorkring corrigeert door middel van
enige vaste condensatoren. Deze laatste oplossing voldoet echter niet
geheel aan de gestelde eis. In de volgende paragraaf zal daarom wor
den aangegeven, hoe men de oscillatorkring moet construeren om tot
een zo goed mogelijk compromis te komen.
Voor een oscillatorfrequentie die hoger is dan de bijbehorende ingangsfrequentie, is het relatieve bereik van de oscillatorkring kleiner dan dat
van de ingangskring; dit betekent dus, dat de verhouding van de varia
bele capaciteit tot de vaste capaciteit (Cv/Co) in de oscillatorkring moet
worden verkleind. Nu kan men het variabele deel Cv verkleinen door in
serie met de variabele condensator een vaste condensator, de zoge
naamde „pudding"’ condensator te schakelen; maar ook kan men de nulcapacitcit Co vergroten door een capaciteit parallel aan de kring te
schakelen. Ten slotte kan men beide middelen tegelijk toepassen.
De beste benadering van het gewenste gelijklopen wordt nu gevonden
bij een zeer bepaalde combinatie van de beide middelen, dus (voor een
gegeven ingangskring) bij een zeer bepaalde waarde van de paddingcondensator Cp, van de nulcapaciteit Co en van de zelfinductie L.
Daar men deze drie grootheden op allerlei wijzen kan combineren, is het
mogelijk op drie willekeurige punten van het golfgebied nauwkeurig de
vereiste oscillatorfrequentie te verkrijgen. Als men deze drie punten van
te voren kiest, is het een betrekkelijk eenvoudig algebraïsch probleem de
daarvoor benodigde Cp, Co en L te berekenen. Zulk een berekening is in
§4 uitgevoerd. Bovendien kan men in de literatuur nog vele variaties op
dit thema aantreflen, waarbij door invoering van hulpgrootheden de
becijfering in een of ander opzicht iets vereenvoudigd wordt. In het
algemeen blijft echter het cijferwerk vrij omslachtig, hetgeen vooral een
bezwaar is als men vele gevallen, b.v. uitgaande van kleine wijzigingen
in de oorspronkelijke gegevens, na elkaar wil doorrekenen.
Dit heeft de wens naar een snellere methode doen ontstaan, die dan
desnoods iets minder nauwkeurig kan zijn. Een dergelijke oplossing is,
volgens een grafische methode, in de §§ 5 t/m 11 behandeld. De keuze der
methode hangt af van de vereiste nauwkeurigheid en is overigens ook
een kwestie van persoonlijke smaak.

§ 2. Keuze van de instelpunten
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Voordat men echter tot de berekening, op welke wijze dan ook, kan over
gaan, zal men eerst uit de verschillende mogelijkheden een keuze moeten
doen, d.w.z. men zal moeten uitmaken op welk punt van het golflengtegebied men eventueel een grotere fout zal toestaan ten gunste van een
grotere nauwkeurigheid op een ander punt; dit is meestal een kwestie van
plaatselijke omstandigheden.

§ 2. Keuze van de instelpunten
Voor onze beschouwingen zullen wij uitgaan van het principeschema van
fig. 172, waarin een oscillatorkring in de meest voorkomende vorm is
weergegeven. Hierin is Cv de afstemcondensator,
O
= -Cp Cp de paddingcondensator en Co de nulcapaciteit
van de kring. De paddingcondensator Cp zal in de
LO
=K
o
= =Ck practijk dikwijls in serie met de spoel geschakeld
zijn, in plaats van in serie met de draaiconden<■<3704
Fig. 172. Principeschema van
sa tor. Hierop komen wij nog terug in § 7.
van
Het probleem is nu het volgende:
Gegeven is de ingangskring van de mengbuis, die uit een zelfinductie, een
nulcapaciteit en een veranderlijke capaciteit Cv bestaat. Met behulp van
eenzelfde capaciteit, Cv, moet nu een kring volgens fig. 172 worden samen
gesteld, waarvan de eigenfrequentie in iedere stand van Cv het bedrag
van de middenfrequentie hoger is dan de frequentie van de ingangskring.
Daar aan deze opgave niet exact kan worden voldaan, moeten wij genoe
gen nemen met een oplossing, waarbij het verschil tussen de beide
afstemmingen steeds zo goed mogelijk de middenfrequentie benadert. De
afwijkingen die hierbij ontstaan, kunnen b.v. als functie van de frequentie
van de ingangskring worden uitgezet; men krijgt dan een zogenaamde
paddingkromme. De bekende voorstelling van een dergelijke kromme ziet
men in fig. 173. Hierin betekent
een positieve waarde van Af,
dat het verschil tussen de
afstemfrequentie van ingangs
kring en oscillatorkring groter
is dan de middenfrequcntic.
Door een juiste keuze van L,
Cv en Cp kan worden getracht,
deze onvermijdelijke afwijking
«7OS
ineen bepaald frequentiegebied,
Fig. 173.’Voorbeeld van een [puddingkromme. IJ is het verschil
dat in fig. 173 door /a tot /b
tussen de werkelijke en de juiste oscillatorfrcqucutic in het
frcqucntiegcbicd f— /&•
is aangegeven, te beperken.
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Men zal zich direct afvragen wat men onder een voldoende beperking van
Af verstaat, en of een bepaalde waarde Af voor iedere afstemming even
belangrijk is? Men kan bijvoorbeeld trachten de door de kromme begrensde
oppervlakte zo klein mogelijk te maken. Men kan ook Af voor een bepaald
gedeelte van de schaal beperken, zij het ten koste van grotere fouten op een
minder gebruikt gedeelte. Zo bestaan er vele mogelijkheden, waarover
lang gediscussieerd zou kunnen worden. Wij zullen echter voor deze alge
mene beschouwing aannemen, dat de afwijking Af in het gehele frequentiegebied even belangrijk is, zodat wij er dus voor moeten zorgen
dat de grootste fout Af die ergens optreedt, zo klein mogelijk is. In lig. 173
komen de grootste afwijkingen Af voor aan de einden van het golflengtegebied fA~fB en bij de daartussen liggende toppen.
Door verandering van L, Cp en Co kunnen wij de vier maxima van Af allerlei
waarden geven. Een exacte berekening is zeer moeilijk uitvoerbaar. Nu
blijkt de kromme uit fig. 173 grote overeenkomst met een derde-machtskromme te vertonen, dus met een kromme waarvan de vergelijking

y

x3 -|- ax2 4* bx + c

(III A 1)

is. Hiervoor heeft Tchebycheff afgeleid dat, indien bij een dergelijke kromme,
door de juiste keuze van «, Z» en c, aan de gestelde eis van zo klein moge
lijke afwijkingen is voldaan, de vier verkregen maxima even groot zijn.
Als, door de juiste keuze van L, Cp en Co, een paddingkromme is ver
kregen, waarbij de vier grootste afwijkingen Af van de nominale midden*
frequentie even groot zijn, kunnen wij eventueel door kleine veranderingen
van L, Cp en Co een van de maxima verlagen. Het gevolg hiervan zal
echter zijn, dat één of twee van de andere maxima toenemen. Dit ver
schijnsel is uit de practijk voldoende bekend, en wij kunnen hieruit con
cluderen, dat inderdaad de instelling waarbij de vier grootste afwijkingen
even groot zijn, in het algemeen gunstiger is dan iedere andere instelling,
waarbij een van de fouten kleiner gemaakt is.
Het probleem kan nu anders worden gedefinieerd; de opgave is niet meer
de kleinste maxima te zoeken, doch de paddingkromme zodanig te beïn
vloeden, dat de grootste afwijkingen van de nominale frequentie onderling
gelijk zijn. Dit kan direct in de vorm van enige vergelijkingen worden uitgedrukt. Wij zullen L, Cp en Co voorlopig als onbekend aannemen en de
grootste afwijkingen zl/i, z1/2, Zl/3 en Zl/j in deze grootheden uitdrukken.

Nu is de eis die gesteld wordt:

M = 4A
4A = 4Z3
4fl =

(vergelijkingen niet L, Cp en Co).

§ 3. Practische betekenis van de gekozen instelpunten
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Er ontstaan dus drie vergelijkingen, met L, Cp en Co als onbekende groot
heden, waaruit deze, hoewel moeilijk, opgelost zouden kunnen worden.
Om deze berekening te vereenvoudigen zullen wij aannemen, dat de pad
dingkromme kan worden benaderd door vergelijking (III Al). Indien wij
hiervan uitgaan en een gebied beschouwen dat begrensd is door x = 4* 1
en x = — 1 *), kan men berekenen, dat wij vier gelijke extreme waarden
van y verkrijgen, indien:
a = 0, b — — 3/4 en c

0

(III A 2)

(zie fig. 174).

Daar liet rekenen met deze
derde-machtskromme blijk
baar tot eenvoudige resul
taten voert, willen wij nog
een stap verder gaan en be
rekenen waar de snijpunten
met de horizontale as liggen.
44706
Dit zijn juist de zogenaamde
Fig. 174. Derdc-niachtekroinmc waarbij de vier grootste afwijkin
gen gelijk zijn.
instelpunten, waar de afstemming van de ingangskring en die van de oscillatorkring precies het
bedrag van de middenfrequcntic verschillen. Indien de uitkomst van
vgl. (III A2) wordt gesubstitueerd in vgl. (III A 1), krijgen wij:
\y

(III A 3)

x3 — 3/4 x

y

Voor y — 0 volgt dan:

= 0; x2 = H- J/2 ƒ3 en x3

-1/, ] 3

.

.

(III A4)

Hieruit kunnen wij de volgende conclusies trekken:
Aangezien een paddingkromme inderdaad ongeveer met een derdcmachtskromme overeenkomt, kunnen de instelpunten het best op dezelfde
wijze in het frequentiegebied worden gekozen als de waarden x., x2 en x3
in het interval 4 1 tot —1. Dientengevolge ligt één instelpunt in het
midden van het gebied fA~fB en de beide andere symmetrisch aan beide
zijden van dit punt, waarbij hun afstand van het midden
/-B

-fA ^3 bedraagt.
4

§ 3. Practische betekenis van de gekozen instelpunten
Om een inzicht te krijgen in de practische betekenis van deze conclusie.
•)

Het feil dat hier een gebied tussen
en —1 is gekozen, is geen beperking vun «ie algemeenheid der problccu
stelling, daar dit slechts een kwestie is van de—
schaulindding, van ,]e X-n*.

296
Af (kHz)

III - A. Berekening van de kringconstanten

is in fig. 175 een
kromme (A) volgens
vergelijking (III A 3)
XJ
voorgesteld, waarbij
op de X-as de in+2
gangsfrequentie is
+1 \
uitgezet. Het be
O5-^
1011
1500 f(kHz)
schouwde gebied
-1 \y
loopt
hier van 536
-2
V
kHz tot 1500 kHz.
Bovendien ’"s de wer
-5
kelijke paddingkrom-<w<5z
-6
me (13) vooreen scha
keling volgens fig. 172
Fig. 175. Twee poddingkrommeu voor het gblOcngtcgebicil van 536 kHz tol
1500 kHz. A is een dcrde-machtskromnic. die gegeven is door de vergelijking
berekend,
voor het
y = x3 — 3'4 x. B is een werkelijke paddingkroinme, waarbij L, Cp en Co
(zie figuur 172) zodanig werden gekozen, dat precies dezelldc instelpunten ver
geval dat L, Cp en Co
kregen werden als in kromme A.
zodanig zijn gekozen,
dat dezelfde instelpunten worden verkregen. Men ziet, dat er wel is waar
enig onderscheid tussen de beide krommen bestaat, doch dat dit onder
scheid zeer gering is. Verder blijkt dat, indien de instelpunten volgens
de benaderingsmethode van Tchebycheff worden vastgesteld, de fout bij de
hogere frequenties (1500 kHz) geringer is dan bij de lagere frequenties
(536 kHz).
Het gestelde doel (onderling gelijke afwijkingen) is niet geheel bereikt.
De vraag is nu, of het resultaat beter is of slechter. Men zal moeten toe
geven, dat het over het geheel gezien, slechter is. In het algemeen is namelijk
de selectiviteit van de voorkring bij de hogere frequenties iets minder
goed dan bij de lagere. Daarom zou juist bij de hogere frequenties, waar de
afstemkromme van de voorkring een vlakkere top vertoont, een grotere
afwijking toegelaten kunnen worden.
Dit is dan ook de reden waarom wij de hier gevonden symmetrisch gelegen
instelpunten slechts als oriëntatiepunten zullen beschouwen, die als
uitgangspunten dienen om langs experimentele weg een gunstiger re
sultaat te verkrijgen. Moet b.v. aan het begin van het frequentiegebied
de fout klein zijn, dan kan een gunstiger effect worden verwacht indien,
uitgaande van de berekende instelling, de twee eerste instelpunten,
links in fig. 175, een weinig lager worden genomen. Zou echter bijzondere
waarde worden gehecht aan de ontvangst van bepaalde zenders op
andere punten van de schaal, dan dienen de instelpunten overeenkomstig
verplaatst te worden.
+5
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§ 4. Berekening van L, Cp

Co

Om in de trant van het voorafgaande verder te gaan, zou men, uitgaande
van vgl. (III Al), voor Af moeten proberen, deze door een dcrde-machtskromme te benaderen. In plaats van de coëfficiënten a, b en c in vgl.
(III Al) zou men dan formules vinden, waarin L, Cp en Co voorkomen, en
op deze formules zou vgl. (III A 2) moeten worden loegepast. Ook dit
leidt weer tot een zeer moeilijke en tijdrovende berekening. Het is veel
eenvoudiger om van dc bekende instelpunten uit te gaan. De bij deze
punten behorende frequenties zijn bekend, dus ook de overeenkomstige
waarden van Cv in de ingangskring. Verder is in deze punten dc oscillatorfrequentie bekend, aangezien daar de afwijking nul is. Wij kennen dus de
afstemfrequenlie van de oscillatorkring in drie standen van Cv (welke
namelijk met die van de voorkringen overeenkomen). Hieruit volgen drie
vergelijkingen, waarin weer L, Cp cn Co voorkomen cn die tamelijk een
voudig opgelost kunnen worden *).
Het principeschema van de oscillatorkring werd reeds in fig. ] 72 gegeVen.
Deze schakeling wordt meestal niet gebruikt;
gewoonlijk wordt de paddingcondensator Cp in
±C0
serie met dc oscillatorspoel geschakeld. In dit ge-j-fu val zijn twee schakelingen voor dc parallelcapacitcit Co mogclijk. In dc eerste plaats kan deze
cpT
capaciteit parallel aan de spoel worden geschakeld
JL
44 797
(fig. 176 ; ook kan zij parallel aan de draaiFig. 176. Oscilluturschnkcling niet
de paddingcondcnsator in serie
condensator worden geschakeld (fig 177). Bij de
inct cn de parallclcapncitcit paral
lel aan dc spoel.
laatste schakeling heeft men het nadeel, dat de
eigencapacitcit Cj van dc spoel afzonderlijk moet
worden beschouwd, terwijl deze in de schakeling
Cf-rL\
van fig 176 in de capaciteit Co wordt verrekend.
Q>=r=
De afstemformule voor dc schakeling van de
G>4=
fig. 172 en 176 is dezelfde, namelijk:

/fe

f

- -

44792

Fig. 177. Oscillatorschakeling met dc
paddingcondcnsator in serie m*t dc
spoel cn de purnllclcnpacitcit parallel
aan dc afslcmcondcnsator.

qj2

Jt (Co —j—

CpCv
Cp -f- ( V

) = 1

. .

(III A 5a)

De afstemformule voor de schakeling van fig. 177

wordt:

CPP (Cv + Co)
a>2 L = 1
Cv -f- Co
c.p

(III A 5b)

De drie instelwaarden van de draaicondeasator zullen w ij CJt Cn en Qiz,
en de hierbij behorende waarden van de oscillatorfrcquentie coj, a>2 en co3
•)

Zie b.v. Sowerby, „Wirclcbs Enginecr". Octobcr 1932 — Landon cn Svccn. „Electronics", Augustus 1932 —
Couppcz. L’onde Elcctrique” December 1936.

!
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noemen. Indien wij verder definiëren <5 -- l/coj2, e = - l/co22, 7] = 1/(O32,
vinden wij voor de grootheden in de oscillatorkring, voor het geval dat
vergelijking (III A 5a) geldt:

(e—tj) Cu Chi + (tj—d) Cj Cm d- (d—e) Cj Cu
----------- ----------- —-------------------------------------------------------- .
(£—*?) £7 4“
—d) Cu •- (d—e) Cm

•

.

(III A 6a)

. .

(III A 7a)

.

(UIA 8a)

Si

_ ) (e— 7]) Cu Cm 4~ (tj—ö) Cj Cm 4- (d—e) Cj Cu^

(d—e) (e—tj) (77-d)
| d (e—tj) Cu Cm 4- £ (tj—d) Cj Cm 4- tj (d— s) Cj Cn[
X

L

(Cj—Cff) (Cjr-^Cm) (Cm—Cj)

= (d-£) (e-tj) (q-d) (C2-C„) (Clr-Cm) (Cm-Cj)
) (£—V) Cjj Cjjj 4“ (V—d) ^7 Cjjj 4" (d—£) ^7

f2

X

Voor de schakeling volgens fig. 177, waarvoor de vergelijking (III A 5b)
geldt, verkrijgen wij dan:
(d—c) (e—tj) (tj—ö)
cp = }(e—tj)______________
Cj 4- (t/—d) Cn 4- (d—e) Cm{
X

Co =
L

X

(Cj—Cu) (Cu—Cm) (Cm—Cj)
)d (e—tj) Cj -4- e (tj—ó) Cu 4- tj (ó—e) Cm\

ó (e — 7]) Cu Cm 4- E (tj—ö) Cj Cm 4~ 7/(d—g) G Cn

. (iiia 6b)
. .

(III A 7b)

. .

(III A 8b)

d (e—tj) Cj 4- £ (rj—d) Cu 4- V (Ö—e) Cm

)d (e-tj) Ci +

e

(tj—ó) Cu 4- tj (ö—s) CIJT[2

~ (d-s) (E-7j) (7]-ó) (Cj-Cu) (Cu-Cm) (Cm-Cj)

Voor de practijk is het berekenen van de constanten van de oscillatorkring
uit deze formules dikwijls veel te omslachtig en zal men daarom liever
gebruik maken van de eenvoudigere, hoewel minder nauwkeurige, gra
fische methode.

§ 5. Grafische bepaling van L, Cp en Co
Voor de grafische bepaling van L, Cp en Co gaan wij uit van een publicatie
publicatie
van Mac. Namee in „Electronics”, Mei 1932. Het daarin aangegeven
principe passen wij echter op een enigszins andere wijze toe, waardoor
verschillende voordelen worden verkregen. Zo wordt in het aangehaalde
artikel niet uitgegaan van drie van te voren bepaalde instelpunten, maar
van een groter aantal willekeurige punten, waarbij op het oog een zo
goed mogelijk „gelijklopen ” der kringen wordt verkregen.
Om tot het gestelde doel te geraken, zullen wij eerst, voor een willekeurig

§ 5. Grafische bepaling van l-j ,
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'p dl 1*0

gekozen waarde van Cv als parameter, de resulterende capaciteit van
CVv en Cp berekenen, daarbij aan Cp verschillende waarden toekennend.
Er ontstaan dan een aantal krommen als afgebeeld in fig. 178. Op de
verticale as wordt bovendien een verdeling voor Co aangebracht. Uit deze
krommen kan nu het volgende worden afgelezen:
Nemen wij aan, dat
Cp 800 pF bedraagt. cpxCy
In dit geval geven Cp*Cv 300
de punten B, C, D
250
en E de capaciteit
200
van de sericschakeling van Cp en Cv
Cy^200
150voor de condensa■ '
torstanden Cv —
Cv = 100

100, 200, 300 en

50 -

500 pF aan. Wordt
0
nu verder nog een
200
400
8Ö0
600
100ÖCp
bepaalde nulcapa50 F
A
■44 7S6
citeit aangenomen,
100
namelijk Co = 50
Co
pF, dan geven de
Fig. 178. GraGschc voorstelling vmi de bepaling vuu de lolulc capaciteit ia de
o«cillntorkring volgen* Gg. 172. bij verschillende waarden van Cv. Cp en Co. Dc
afstanden AB. AC,
capaciteit van de eci inschakeling ven Cv en Cp kan onmiddellijk op dc verticale
as worden afgclczcn. Daar verder Co op dezelfde as naar beneden afgezet is,
AD en AE dc waar
volgt de totale capaciteit direct uit:
Cp x Cv
Co.
de van de totale
''tot — r
. f
Cp -■ Cv
kringcapaciteit bij
dc genoemde condensatorstanden aan. Op deze wijze krijgen wij snel
een eenvoudig overzicht over alle beslaande mogelijkheden. Nu zijn de
oscillatorfrequenties die bij de genoemde standen van Cv vereist worden
wel is waar bekend, doch L is voorlopig nog onbekend, zodat de vereiste
totale capaciteiten ook nog onbekend zijn. Wel weet men, dat zij
omgekeerd evenredig zijn met de kwadraten van de verlangde frequenties;
dus:

AB : AC : AD : AE

1
—

1

1

1

/127?:J32V42

Van Le voren staat reeds vast, dat aan deze cis voor ten hoogste drie
standen van Cv kan worden voldaan. Er zou echter getracht kunnen worden, de lij nen AE en AF zo te verschuiven, dat de gedeelten /1B, AC enz.
zo goed mogelijk overeenkomen met de vereiste verhouding. Voor dit
doel kan een doorzichtig blad papier met een lijnraster, waarvan de
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indeling met de gewenste verhoudingen overeenkomt, worden gebruikt.
Wordt een raster met parallel lopende lijnen willekeurig schuin doorge
sneden, dan ontstaat op de snijlijn een verdeling die steeds dezelfde ver
houding heeft. Dit raster wordt nu op fig. 1.8 gelegd en verschoven
tot een loodlijn (in ons voorbeeld AE) wordt aangetroffen, waarvan de
verdeling zo goed mogelijk met het raster samenvalt (fig. 179). Hieruit
volgen dan direct de gezochte waarden van Cp en Co. Met deze methode kan
men tamelijk snel werken, indien men eenmaal een tekening volgens
fig. 178 heeft gemaakt. Hiertegenover staan echter ook enige nadelen.
350

CpxCy
Cp+Cy 300
250
C<

200
150

KX.

c^oo_

50

O
50-

200

400

Cp

600''

1000 cp
■447S9

100-

Co

Fig. 179. V uur bet bcpnlen van de pun^tigsie waarde van Cp en Co kan ren doorzichtig blad met
een ra-ter worden gebruikt, waarop de gcweni*»e tnlale capaciteiten omgekeerd evenredig met
de kwadraten van de gewenste instcKrequentirr zijn getekend. Dit «oosler wordt nu zodanig
op fig. 178 gelegd, dut een loodlijn wordt aangetrufTen (in deze figuur AE), waarvan de
verdeling door dc krommen zo goed mogelijk met die vun het raster overeenstemt.

Er ontstaan onvermijdelijk enige kleine tekenfouten in de punt voor punt
getekende krommen van fig. 178, en daar hier juist kleine procentuele fre
quentieverschillen vermeden moeten worden, is het resultaat dikwijls
onbetrouwbaar.
In de tweede plaats moet de indeling van het raster zo goed mogelijk
met de snijpunten op een loodlijn door de krommen in fig. 178 samenvallen;
er blijven dus beslist verschillen bestaan. Hoe groot deze verschillen
mogen zijn en waar zij het belangrijkst zijn, is niet direct in te zien.
In aansluiting op de gedachtengang in het begin van dit hoofdstuk, zal nu
bovengenoemde methode zodanig worden veranderd, dat fig. 178 wordt
getekend voor de drie waarden van Cv, die bij de meest gewenste instelpunten volgens § 2 behoren. Tevens zullen dan de hiermee overeen-
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komende oscillatorfrequenties worden bepaald en zal een raster worden
getekend, dat met deze frequenties overeenkomt, d.w.z. waarbij de
onderlinge afstanden van de parallellijnen omgekeerd evenredig zijn met
de kwadraten van de frequenties. Nu moet het mogelijk zijn een plaats
voor AE en AF te vinden, waarbij de verhoudingen van de drie stukken
AB, AC en AD precies met het raster samenvallen. Het voordeel van
deze methode ten opzichte van de eerstgenoemde bestaat hierin, dat
men niet uit een oneindig groot aantal compromissen behoeft te kiezen,
doch een scherp gedefinieerd doel nastreeft.
Bij de practische uitvoering van
Cy
Cp deze methode treedt direct de moeiq lijkheid naar voren, dat vooi ieder
geval een nieuwe bundel krommen
volgens fig. 178 getekend moet wor
den, want voor verschillende appa
raten zullen meestal verschillende
Cyf
waarden van Cv bij de meest ge
schikte instclpuntcn worden gevon
den. Het zal dus wenselijk zijn,
over een diagram te beschikken,
waarin niet slechts Cp, doch ook Cv
continu veranderlijk voorkomt. Een
dergelijk diagram is in fig. 180 weer
gegeven. Hier zijn twee loodrechte
a
Ij
44 700
verdelingen voor Cv en Cp op een
Fip. 180. Nomogrnm niet twee vcrticnlc assen. Cv en
willekeurige afstand a 4- b van
Cp. De afstand X van liet snijpunt van beide diago
nalen lol aan de horizontale as is een maat voor <ic
elkaar aangebracht. Kiest men nu op
scriccapaciteit van Cvt en Cpt.
de Cv- en Cp-assen willekeurige waarden, CVl en Cpi, en trekt men diagonalen, zoals in fig. 180, dan kan voor

de loodlijn x het: volgende worden afgeleid:

b

a( 4- b

X

CV[

a

a -|- b

x

Cpy

a+b
x

of:

optellen

,

1 - 1 + 1
X

/ 1

= (« + 6) \L-vi
c~ +

C-Vt

Cpi

1 \
'~‘PV

.

(III A9)
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Hieruit volgt dus, dat de lengte x de capaciteit van CVI en Cpi in serie
voorstclt. Op grond van dit principe is het nu op zeer eenvoudige wijze
mogelijk een diagram te tekenen, waaruit de totale kringcapacitcit voor
verschillende instelpunten direct is af te lezen. Hiervoor worden weer de
waarden van Cv bij de vastgestelde instelpunten berekend en van deze
waarden uit de diagonalen getrokken (fig. 181). Wordt nu een bepaalde
waarde van Cp gekozen en van deze waarde uit een diagonaal getrokken,
dan ontstaan de loodlijnen
Cv
en X3, die telkens
CP
de resulterende capaciteiten
van Cpï met CVJ, CV2 en CP3
Cpi
voorstellen. Indien men nu
onder aan hel diagram van
fig. 181 weer de nulcapaciteit
Co uitzet, kan men bij een be
paalde keuze van Co direct
CV2
de totale kringcapacitcit af
lezen, die wij met
&
A2C en A3D hebben aangtduid. Dit diagram is dus
\*3
volkomen gelijk waardig aan
Cyf'
B,
dat uit fig. 178. Het bestaat
7
echter
uit rechte lijnen, en
O
het is nu op eenvoudige wijze
mogelijk andere waarden van
A
Cv in te voeren.
44793
~A2~ A3
Ai
Ter bepaling van de juiste
cj
waarde van Cp en Co wor
Fig. 181. Het Homogram uit fig. 180. waarbij op de Cv-as Co naur
berieden is uitgezet. De totale capaciteit is nu steeds gelijk aan de
den nu weer de oscillatorafstand van het snijpunt van de diagonalen tot aan de nieuwe
horizontale as AF.
frequenties
f2, f3 bepaald,
die met CVJ, CV2 en CVj overeenkomen, en dan worden de lijnen AF en
CpiF zolang verschoven tot men de gewenste verhouding heeft bereikt,
namelijk:
11]
ArB : A2C : A3D =

x.»

Aan deze eis kan exact worden voldaan. Het opzoeken van deze waar
den wordt echter bemoeilijkt, doordat de afstanden AJ3, A2C en A3D niet
op een en dezelfde lijn zijn uitgezet. Dezelfde verhouding hebben echter
ook de afstanden FB, FC en FD, en van deze omstandigheid wordt
gebruik gemaakt.
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Om de verhouding te onderzoeken, tekent men een waaiervormig raster
op doorzichtig millimeterpapicr, volgens fig. 182 Op een bepaalde schaal
worden loodrecht de waarden l/f]2, l/ff, 1 ƒ32 uitgezet, en van een wille
keurig punt uit wordt een waaier van drie lijnen getrokken. Iedere loodlijn
van de miliimetcrindeling wordt nu in dezelfde verhouding verdeeld. Dit
raster kan zo over fig. 181 worden geschoven, dat steeds een loodlijn van de
miliimetcrindeling van het raster met de lijn OCpi samenvalt. Men ziet
dan zeer snel, waar het mogelijk is een gelijktijdige bedekking van de
punten B,Cen D te verkrijgen. Het punt F volgt dan vanzelf als resterend
snijpunt van OCpi met de grondlijn van het raster.
Wordt bij een gekozen
waarde van Cp geen vol
komen bedekking verkre
gen, dan blijkt dit dus niet
de juiste waarde van Cp
te zijn. Dezelfde poging
1
moet dan bij een andere 72
t2
waarde van Cp herhaald
worden, enz., tot de ge
1
wenste verdeling bereikt

'I

is. Deze waarde van Cp
i
r—
o
-v-ozsw
is dan de gezochte en
Fig. 182. Waaiervorm!" raster voor het bepalen van de waarden van Cp
en Co in het diagram van fig. 181. Op de verticale as worden afstan
kan direct uit de figuur
den omgekeerd evenredig met de kwadraten van de gewenste instclirequenties
uitgezet, en uil een willekeurig punt zijn de lijnen ge
worden afgelezen. Verder
trokken die het waaiervormige raster voorstellen.
volgt uit het gevonden
punt F de waarde van Co. Op dezelfde manier kan b.v. ook de waarde
A3D worden gemeten. De bij deze kringcapaciteit behorende frequentie
/3 is bekend, en hieruit kan dan de vereiste L worden berekend.
De lijn OCpi kan bij deze methode het best worden voorgesteld als
de rand van een donker blad papier, die steeds zorgvuldig door punt
O moet gaan.
§ 6. Practisch voorbeeld
Bovenstaande beschouwingen zullen wij nu met een practisch voorbeeld
toelichten. In § 3 werd een ontvanger met een frequentiegebied van
536—1500 kHz beschouwd; wij zullen ook nu dit voorbeeld aannemen.
Eerst zullen wij de instelpuntcn volgens de benaderingsmethode vanTchebycheff bepalen. Eén punt valt in het midden van het frequentiegebied en
ligt dus bij de frequentie van 1018 kHz. Aan beide zijden blijft482 kHz over.
De beide andere punten zijn dan een bedrag:

—
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1/2 ƒ3 X 482 = 417 kHz
van het midden verwijderd en liggen dus bij 601 kHz, resp. 1435 kHz.
Wij stellen nu direct de bijbehorende oscillatorfrequenties vast, door bij de
berekende frequenties 470 kHz (middenfrequentie) op te tellen, dus:

fx = 1905 kHz, f2 = 1488 kHz,/3 = 1071 kHz.
Nu moeten de hiermee overeenkomende standen van Cv worden be
rekend. Voor deze berekening gaan wij uit van een H.F. kring met
L = 160 p.H, Co = 50 pF en Cv = 20—500 pF. Aan het einde van het golfgebied wordt dus 536 kHz met een totale capaciteit van 550 pF verkregen.
Hieruit volgt bij het eerste instelpunt voor de totale capaciteit:

C = 550

536 \2
1435

= 77 pF,

dus:
= 77—50

27 pF.

Op dezelfde wijze vindt men voor de andere instclpunten:
CV2 = 102 pF en CV3 = 388 pF.
Dezelfde waarden van Cv vinden wij dus in de oscillatorkring.
In de eerste drie kolommen van onderstaande tabel is nu een overzicht
van de tot dusver gevonden waarden gegeven:
/h.f.

Cv

Josc

106

Raster-

(kHz)

(pF)

(kHz)

fosc2

indeling (mm•

1500
1435
1018
601
536

20
27
102
388
500

1905
1488
1071

0,276
0,452
0,872

82,8
135,6
261,6

Op niet te kleine schaal wordt nu een diagram getekend volgens lig. 181
met diagonalen naar de punten Cv, die op afstanden van b.v. 27, 102 en
383 mm van de grondlijn kunnen liggen. Voor de zekerheid wordt onder
de grondlijn een marge van 100 mm vrijgelaten voor Co.
Nu moet een raster volgens lig. 182 worden getekend. Hiertoe zijn op een
blad doorzichtig millimeterpapier langs een van de assen stukken uitgezet,
die evenredig zijn met 1/fosc2- In de vierde kolom van bovenstaande tabel
zijn deze waarden aangegeven. Er worden dus stukken in de verhouding
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0,276 : 0,452 : 0,872 uitgezet, dus b.v. op afstandcu van 82,8 min, 135.6 mm
en 261,6 mm. V411 een willekeurig punt uit wordt een stralenbundel naar
deze punten getrokken. Hierbij moet nog worden opgemerkt, dat een
waaiervormig raster de voorkeur verdient boven het raster met evenwijdige
Cv
700

Cp
700

^-H-H
:zz

600

500

2_L_

±t g

□
_ Jn-I+FP
Tt

E3/

±nzp
JJ
I

600

500

- 400

400
388-

300

300

Fig. 133. Voorbeeld van een grafische bepaling van de
kringconstantcn van de oscillatorkrin^ van een ont
vangtoestel voor een frequcnlicgcbicd vun 536 tot
1500 kHz.
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lijnen uit fig. 179. Bij het maken van een waaiervormig raster kan men na
melijk van een zeer grote schaal uitgaan (in dit geval de grootste afstand
van 261,6 mm) en zodoende een grotere nauwkeurigheid bereiken. De
parallelverdeling kan daarentegen niet te groot worden genomen, daar
zij eventueel niet op de te zoeken verdeling van de lijn Cpi in fig. 181 zou
passen. Derhalve wordt hierbij aan de nauwkeurigheid een grens gesteld.
In fig. 183 is nu het voor bovengenoemd voorbeeld getekende diagram afgebeeld, terwijl het raster hiervoor in de gezochte stand is gelegd. Het
blijkt dat deze stand wordt bereikt, indien wordt uitgegaan van een
paddingcondensator van 600 pF. De plaats van het punt F1 komt dan over
een met een Co van 72 pF.
Thans moet nog de zelfinductie van de oscillatorkring worden bepaald.
Uit fig. 183 volgt dat, bij Cv — 388 pF, een scriecapaciteit van Cv met Cp
van 236 pF wordt gevonden. De totale kringcapaciteit is dan 236 -f- 72 =
308 pF. Bij deze stand van Cv bedraagt, volgens de tabel, de oscillatorfrequentie 1071 kHz. De zelfinductie volgt nu uit:

ƒ =
indien:

106

159155

2n^LC

Vlc

f in kHz,
L in p,H en
C in pF

wordt uitgedrukt.
Dus:

L =

159 1552

1071*X308

71,7 fiH.

§ 7. De mogelijkheden van de grafische bepaling
Uit het bovenstaande blijkt, dat de grafische bepaling van de constanten
van de oscillatorkring betrekkelijk eenvoudig en snel mogelijk is. De nauw
keurigheid is natuurlijk niet zo groot als bij een berekening volgens de
gegeven formules, welke berekening met een rekenmachine of logarithiretafel zou kunnen worden uitgevoerd. Daartegenover staat, dat de
invloed van eventuele fouten in de tekening onmiddellijk kan worden
onderzocht, want in het diagram kan nog worden gemeten welke frequentieverhoudingen ontstaan, indien Cp een bepaald bedr ag te hoog of te
laag wordt genomen. Een dergelijke overzichtelijkheid zal vooral tot haar
recht komen, als bij h«t ontwerpen van een apparaat verschillende
mogelijkheden snel met elkaar vergeleken moeten worden.
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De behandelde methode kan eveneens worden
toegepast voor een oscillatorkring, waarbij de
paddingcondcnsator in serie met dc spoel L is
7T^
geschakeld (fig. 184.i).
Op het eerste gezicht zal het principiële ver
schil met dc schakeling uit fig. 172 niet opvallen.
-7-7795
---------- T
Men moet echter bedenken, dat er nog een capa
Fig. 184a. Principeschakcling van
een veelvuldig gebruikte oscillatorciteit bestaat tussen de top van dc spoel en
kring. Dc paddingcondcnsator is in
serie met dc spoel L cu de instclaarde. Deze capaciteit staat dus parallel aan Cv.
condcnsator parallel aan dc spoel
geschakeld.
Om de invloed hiervan na te gaan, zullen wij de
schakeling van fig. 184a zoveel mogelijk terug
c>
brengen tot de vorm van de schakeling van
c>
fig. 172. Dan ontstaat de schakeling volgens
L
fig. 184b. De totale nulcapaciteit is verdeeld over
en C2. Voor een nauwkeurige berekening
-^r
. 4-7 796
mogen C1 en C2 niet zonder meer parallel gedacht
Fig. 184b. Dezelfde schakeling als in
worden. De formules worden echter niet ge
fig. 184a. Dc totale nulcapaciteit Co
is nu echter over Ct en C, verdeeld.
compliceerder, indien voor C2 een op grond van
Ct is dc instclcondcnsator. C, is een,
op grond van de ervaring, van te
de ervaring geschat bedrag aangenomen wordt
voren te schatten vast bedrag.
en dan wordt berekend hoe groot CL moet zijn,
Dc constanten van deze kring kunnen weer grafisch worden bepaald,
indien het diagram van fig.
hg. 181 enigszins wo rdt gewijzigd. Dit diagram moet
nu voor de bepaling van de capaciteit Cp
Cv
in serie met Cv + C2 worden gebruikt. Aan
CP1
de schaal voor Cv wordt dus een vast bedrag
C2, dat van te voren geschat is, toege
voegd. Bij het trekken van dc diagonalen
Cv2
naar CVl, Cv, en C«3 zou nu direct met de
&
vermeerdering van C2 rekening gehouden
Cv
kunnen worden. Voor een andere waarde
Z.i

=K0

van C2 zouden dan echter nieuwe diagonalen
getrokken moeten worden. Om dit te ver
mijden, wordt het bedrag C2 onder het punt
O toegevoegd. Trekt men nu een nieuwe
grondlijn, zoals in fig. 185, en trekt men de
diagonalen naar de nieuwe hoekpunten van
de grondlijn, dan geeft X weer de capaciteit
van de scrieschakeling aan. Hierbij moet nu
nog de nulcapaciteit Cx worden opgcteld,
hetgeen kan geschieden door een lijn, parallel

c

_Q

/

•

'A
-7-7797

Co
Fig. 185. Noinogram voor het bepalen van
Cp en C, in dc schakeling van fig. 184b.
Daar nu op de Cv-as naar beneden ook het
vaste bedrag C, is uitgezet verloopt de
grondlijn niet meer horizontaal.
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aan de nieuwe basis, op een afstand Cx, te trekken en de capaciteit telkens
tot deze lijn te meten, dus b.v. A2B. Het snijpunt van de diagonaal van Cpi
met de basis A is weer met F aangegeven, en de afstanden FB, FC, enz.
zijn weer evenredig met de kringcapaciteiten A2B, A^C enz. De grafische
bepaling kan verder geheel overeenkomstig de beschreven methode ge
schieden. Indien de juiste plaats van het raster op het Cp-diagram gevonden
is, moet erop gelet worden dat, om de juiste waarde voor Cx te vinden,
door het punt F een lijn (FA) parallel aan de nieuwe grondlijn getrokken
wordt.
§ 8. Nauwkeurigheid van de grafische methode
Zoals reeds gezegd, is het berekenen van de kringconstanten met de
daarvoor geldende formules ongetwijfeld nauwkeuriger dan de beschreven
grafische methode. Zo zal men bemerken, dat bij de grafische methode een
klein gebied op de schaal van Cp wordt gevonden, waarbij vrijwel overal
een even goed resultaat wordt verkregen. Theoretisch bestaat er natuurlijk
slechts cén juiste waarde van Cp, doch blijkbaar heeft een afwijking van Cp
in dit gebied geen grote invloed op het al of niet op elkaar passen van
het raster van het diagram.
De onnauwkeurigheid van de grafische methode is echter geen groot na
deel, als het de bedoeling is een uitgangspunt voor een experimentele
bepaling van de kringconstanten te vinden.
Om te onderzoeken van welke grootte-orde de fouten zijn die bij de gra
fische bepaling kunnen optreden, zullen wij aannemen, dat in fig. 183 niet de
juiste waarde van Cp is aangenomen. Dit betekent dus, dat het raster niet
• geheel door de punten B, C en D kan gaan. Nemen wij nu het ongunstigste
geval (kleinste afstand en hoogste frequentie), dan wordt punt B niet geheel
bedekt. Wij nemen verder aan, dat de lijn van het raster een halve milli
meter van het punt B verwijderd is in de richting langs FCp. Dit is een
fout, die nog juist waarneembaar zal zijn, indien met goed tekenmateriaal
wordt gewerkt.
Nu bedraagt de lengte FB in de originele tekening van fig. 183 60 mm.
Een fout van 0,5 mm op deze lengte betekent een procentuele fout van
0,8%. In de totale kringcapaciteit zal deze fout eveneens 0,8% bedragen.
De frequentie echter, die omgekeerd evenredig is met de wortel uit de
capaciteit, zal 0,4% afwijken. Daar de oscillatorfrequentie bij dezelfde
stand van de draaicondensator 1905 kHz moet bedragen, zal de afwijking
van dit bedrag 0,4 X 19 = ongeveer 8 kHz zijn.
In de practijk gebeurt echter iets anders. Met behulp van de verkeerde
constructie zijn Cp en L bepaald. Met de eveneens bepaalde Co zal bij het

§ 8. Nauwkeurigheid van de grafische methode

I

309

eerste instelpunt een fout van 8 kHz ontstaan. In werkelijkheid wordt
echter bij het instellen van de ontvanger, aan de condensator een zo
danige waarde gegeven, dat de juiste frequentie wordt verkregen. De
hierbij behorende nulcapaciteit zal nu niet gelijk zijn aan de berekende.
Daardoor worden verkeerde frequenties bij de andere instelpunten ver
kregen. Het punt F is namelijk 1/2 mm langs FCp verschoven. Op de
afstand FC, die 100 mm bedraagt, wordt een fout van 0,5 mm, dus van
l/2% gemaakt. Ten opzichte van de hierbij behorende frequentie, die
1488 kHz bedraagt, treedt dus een fout van 0,25% op, d.w.z. van 3,6 kHz.
Bij het derde instelpunt wordt eveneens een kleine fout gemaakt, doch
indien de paddingcondensator instelbaar is, wordt deze fout bij het in
stellen van de ontvanger weer opgeheven, waardoor ook de vorige fout
nog enigszins wordt gecorrigeerd.
Er kan nu geschat worden, hoe het verloop van de paddingkromme uit
fig. 175 door de bovenbeschreven onnauwkeurigheid wordt beïnvloed. Bij
de frequentie, die oorspronkelijk als het instelpunt in het midden aan
genomen werd, treedt een frequentie-afwijking van de grootte-orde van
3 kHz op; dit is in fig. 186 voorgesteld. Men ziet hieruit, dat bij het
tekenen de grootst mogelijke nauwkeurigheid moet worden betracht. De
invloed van een fout kan natuurlijk willekeurig worden beperkt, indien
men de schaal van het diagram zeer groot kiest. In ons voorbeeld was
de schaal van 1 mm gelijk aan 2 pF.
Een zwak punt van de
beschreven
grafische
Af(kHz)
methode is, dat juist
>6
de hoogste oscillator+5
l
frequenties
overeen.1
komen met de kleinste
+3 u
\i
afstanden langs de lijn
+2
Cp. Juist bij hoge
X V3, f(kHz)
‘2
0
frequenties bestaat de
-1
mogelijkheid van een
\\V
\\U
grote procentuele fout.
V
Dit betekent een grote
I
absolute waarde van
de fout in kHz. Daar
juist de fout in kHz
van belang is, zou een
Fig. 186. Twee paddingkromincn (gestreepte lijnen), die, als gevolg van
een onnauwkeurigheid van ongeveer 0,8%, bij het tekenen van de
systeem de voorkeur
grafische voorstelling in het middelste instelpunt een fout van 3 kHz
vertonen. De getrokken lijn komt overeen met de paddingkromme
verdienen, waarbij een
van fig. 175.

¥
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hogere frequentie ook met een grotere lengte in het diagram overeenkomt. Een methode waarbij dit het geval is, wordt in de volgende paragraaf beschreven.
§ 9. De reciproke methode
De in dc vorige paragrafen beschreven grafische methode voor het bepalen
van de kringconstantcn was er op gebaseerd, dat de totale wraarde van C,
samengesteld uit
Cp en Co. uit een nomogram kan worden afgelez.cn.
Daar in dit nomogram een schaalverdeling werd gebruikt, die evenredig
is met de capaciteit C, moest met afstanden evenredig met 1/f2 worden ge
werkt. Het zou veel wenselijker zijn een schaalverdeling evenredig met
1/C te gebruiken. Dit is op eenvoudige wijze mogelijk.
Voor de serieschakeling van de twee capaciteiten Cp en Cv geldt:

1_ 1
1
C~ Cp + ëö ’
Het werken met reciproke waarden is hier zelfs zeer logisch. Indien name
lijk de schalen voor Cv-1 en Cp"1 achter elkaar worden gelegd, wordt steeds
de totale waarde C-1 door het optellen van de betreffende waarden van
Cv-1 en Cp-1 gevonden. Bij gebruik van reciproke waarden geldt voor serieschakeling dus een soortgelijke formule als bij parallelschakeling wordt
toegepast. Ook het omgekeerde is juist. Voor de parallelschakeling van
twee capaciteiten, b.v. Cv en Co, geldt C = Co + Cv.
Hiervoor kan ook worden geschreven:

1
C

1
Co 4- Cv

Worden van het rechter lid teller en noemer door Co . Cv gedeeld, dan
krijgt men:
1
1
Co X
1
Cv

c

1
~
Co

1

\>v

Bij het gebruik van reciproke waarden van de capaciteiten, kan bij parallel
schakeling het nomogram van fig. 180 worden gebruikt. Fig. 187 geeft een
dergelijk nomogram voor de kring van fig. 172. Op de linker schaal boven
het nulpunt is Cv-1 uitgezet, en onder het nulpunt Cp-1. Indien b.v. een
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bepaald bedrag van Cp
Cv

Cv7

Cv21

C,

Cv3

D,
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met FO overeenkomt, is de reciproke waarde
van dc serieschakeling van
en
Co
Cp gelijk aan de afstand FCvJ1.
Het parallel schakelen van Co met
deze combinatie geschiedt weer vol
gens de bekende methode, waarbij nu
■Coi
de basislijn naar punt F scheef ver
loopt, hetgeen overigens niet van
belang is. De totale reciproke capaciteitswaarden zijn weer• gelijk aan de
afstanden A1B, A2C en A3D,
D9 en deze
afstanden zijn weer evenredig met de
stukken FB, FC en FJX Dc laatst
genoemde stukken verhouden zich
nu echter als:

FB : FC : FD = f* -.tf-.f*.

0
44799

Om deze verhouding op te zoeken,
wordt nu een waaiervormig raster
^3
met een verdeling evenredig met
F
de waarden van ƒ12, /z2 eu A2 gemaakt. Het is duidelijk, dat de lijn
Cp1
met deze frequentieverdeling, in
Fig. 187. Nomogram met twee verticale assen. Cv'* en
tegenstelling met de lijn uit de vorige
Co' , boven de nullijn, en Cp' onder het nulpunt.
Dc totale reciproke kringcapaciteit in dc schakeling
methode, niet door het punt O, doch
▼nn fig. 172 is b.v. voor dc waarden van Cp'\ Co/*
door
het punt F loopt, dat door pro
en FO (Cp''} gelijk aan dc afstand A,B.
beren moet worden gevonden.
Indien eenmaal een rechte lijn FCO~Y met de gewenste verdeling ge
vonden is, volgen de gezochte waarden voor Cp en Co uit de reciproke
waarden, die op de linker en de rechter schaal afgelezen kunnen worden.
Verder volgt dc zelfinductie uit een van de bekende verticale afstanden,
b.v. AkB met dc bijbehorende frequentie.
Een klein nadeel van deze methode in vergelijking met de vroegere
methode is, dat door het gebruik van reciproke schaalverdelingen
de waarde van C niet direct kan worden afgclezen. De berekening
is wel is waar zeer eenvoudig en kan b.v. met behulp van een
rekenschuif snel worden uitgevoerd, doch de gehele methode is
daardoor iets omslachtiger. Dit bezwaar komt speciaal tot uiting,
indien de reciproke schaalverdelingen voor het berekenen van een
kring volgens fig. 188 worden gebruikt.
'f

L

-
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Fig. 188a stelt de principeschakcling voor,
J"
',g
waarbij de paddingcondensator tussen het
z.L g
chassis en de spoel is geschakeld. Hierbij doen
4='g,
zich nog twee mogelijkheden voor, name
lijk die van fig. 188b en die van fig. 188c. In
J
—T-----fig. 188b is aangenomen, dat de spoel weinig
Fig. 188a. Principcschakeling van een
parallelcapaciteit heeft, doch dat de top van
oscillatorkring, waarbij de paddingcondcnsator
tussen bet chassis en de
de kring een niet te verwaarlozen capaciteit
spoel is geschakeld.
ten opzichte van aarde (chassis) heeft. Indien
nu de instelcondensator eveneens tussen de
top van de kring en het chassis geschakeld
L
is, moet Co parallel aan Cv worden geschakeld.
= =Cy
4=0,
Het nomogram van fig. 187 moet dan dus ge
cpt
wijzigd worden, en .wel overeenkomstig fig. 1£9;
in dit geval wordt eerst de reciproke waarde
van de parallelschakeling Cv
Co bepaald
Fig. 188b. Dezelfde schakeling, doch dc
top van dc kring heeft, in tegenstel
en dan die van Cp hierbij opgeteld. Er ont
ling met het geval uit fig. 188a t.o.v.
het chassis, een niet te verwaarlozen
staat weer een punt F buiten de linker lood
capaciteit.
rechte as. Nieuwe moeilijkheden treden hierbij
niet op.
De zaak wordt echter anders, indien de con L
TC1
stanten van een kring van fig. 188c, een in de
TC
-rO?
practijk veel toegepaste schakeling, bepaald
moet worden. In deze schakeling wordt reke G>f
X
~4^ÖOO
ning gehouden met een bepaalde eigencapaciFig. 188c. De spoel heeft bovendien een
teit Cj van de spoel. Voor het berekenen van de
bepaalde cigencapacitcit. Voor het be
rekenen van dc totale capaciteit van
totale capaciteit van de kring zal voor de
de kring, wordt nu de totale nulcapacitcit over C( en C. verdeeld, zo
combinatie Cv, C2 en Cp eerst de constructie
dat Ct dc instclcapaciteit vormt, ter
wijl voor C. weer een vast bedrag
volgens fig. 189 toegepast moeten worden.
wordt aangenomen.
Daarna moet men de spoelcapaciteit
parallel
aan deze combinatie berekenen. Jammer genoeg kan dit niet eenvoudig
door toevoeging van een geschat bedrag Cl geschieden, doch moet opnieuw
de nomogramconstructie met de diagonalen worden toegepast. Hierdoor
vervalt voor deze schakeling de mogelijkheid, door proberen de beste
combinatie van kringconstanten snel te bepalen. Het is echter wel mógelijk
voor C2 een geschat vast bedrag in te vullen en dan de gunstigste waarde
voor Cx (de instelcondensator wordt dan parallel aan de spoel geschakeld)
te zoeken. In dit geval kan de methode van fig. 187 worden toegepast.
Bij het uitzetten van de waarde van Cr-1 langs de linkeras, wordt dus
eerst de parallelcapaciteit van C2 in rekening gebracht. Er worden dus
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Cy-1

Co~1

afstanden gelijk aan

(G. 4-

G) \ (G* + G) 1

cor1
Cv2

cnz. op
de linker as uitgezet. Dit
brengt wel is waar geen
onoverkomelijke
moeilijklieden met zich, doch maakt
de reciproke methode bij deze
zeer veel gebruikte schake
ling minder aantrekkelijk.

§ 10. Practisch voorbeeld
F.

Als voorbeeld willen wij nu
voor de kring volgens lig.
Cy3
D,
188c, met behulp van de re
ciproke methode de verschil
lende constanten bepalen,
waarbij wij ook nu zullen
F.
uitgaan van de waarden
die in § 6 werden aange
nomen.
Eerst zullen wij
Cp
weer een tabel samenstellen,
Fig. 189. Nomogrnm voor het bepalen van de totale capaciteit
waarin de bekende waarden,
van de oscillatorkring van fig. 1886.
als de ingangsfrequentie fHF
in kHz en de overeenkomstige waarden van G en (G 4~ G)» worden
genoteerd. C2 is de strooicapacitcit van de kringtop ten opzichte van het
chassis, en zal op 20 pF worden geschat.

flJF

Cv

(G + G)

(kHz)

(PF)

(pF)

1500
1435
1018
601
536

20
27
102
388
500

47
122
408

In de vierde
waarden van

kolom

van

(G 4~ G),

104
Cv 4 G
(X 2 mm)

426
164
49

fosc

1 X JOsc~

(kHz)

105
(mm)

1905
1488
1071

254
155
80

bovenstaande tabel zijn
vermenigvuldigd met 2 X

de reciproke
104, vermeld;
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bij de practische uitvoering zijn deze (fig. 190) op de loodrechte as
uitgezet met een schaalverdeling van 2 mm per eenheid.
104
De waarde
= 213, overeenkomend met een capaciteit

Cv + c2

225r~y
213

cr

4+H+l

200

zEEEm

iï

175

225
219

LLLILM

I™ I

1

200

175

z

=4fW
EÏEÈ

150

-fl-n
100

82
75 -

50 -

25
24J5

O'r

Fig. 190. Voorbeeld van een grafische bepaling van de kringconstanten
voor een frequenticgebied van 536 tot 1500 kHz.

de oscillalorknng van fig. 188c»
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Cv = 27 pF, wordt door een lengte van 426 mm voorgesteld. Op dezelfde
wijze worden de twee andere punten uitgezet en de overeenkomende
diagonalen getrokken.
Het waaier vormig raster moet nu in stukken worden verdeeld, evenredig
met fosc2- In de laatste kolom zijn de verschillende waarden van fosc2>
vermenigvuldigd met 7 X 10“5, aangegeven. Deze waarden worden als
basis voor het raster *) gebruikt.
Uit de juiste plaats van het raster volgt nu, dat het snijpunt op de linker
loodlijn, dat met de waarde Cp-1 overeenkomt, 37 mm onder het nulpunt
Egt. Daar een schaal van 2 mm per eenheid wordt gebruikt, bedraagt
Cp-1 18,5 eenheden. Hieruit volgt:
104
Cp - 18,5- = 540 1pF.
Het snijpunt op de rechter as komt overeen met C/
het nulpunt, dus 219 eenheden, zodat

en ligt 438 mm boven

104
C1= —= 46pF.
Uit de gevonden waarden voor Cp en C} volgt, dat de kring verschilt van
die van het voorbeeld in § 6; daar werd nl. gevonden Cp = 600 pF, in
plaats van 540 pF, en Co = 72 pF in plaats van 46 -|- 20 — 66 pF. Deze
afwijkingen zijn niet groot, doch men zal bij de practischc uitvoering van
de grafische methode bemerken, dat de nauwkeurigheid voldoende groot is
om het verschil tussen de beide schakelingen duidelijk aan tc tonen.
Ten slotte moet nog de zelfinductie worden bepaald. Deze volgt weer uit
fosc en de totale capaciteit bij een bepaalde stand van Cv. Wordt b.v. het
snijpunt B gekozen, dat overeenkomt met een oscillatorfrequentic van
1905 kHz, dan is de afstand AB gelijk aan de totale capaciteit. Deze af
stand bedraagt in de tekening 225 mm, dus 112,5 eenheden, hetgeen
overeenkomt met:

104
Ctot — ------- = 89 pF.
112,5
1

De zelfinductie volgt nu uit:
159 1552
19052 X 89

= 78 fiH.

De vroeger gevonden waarde bedroeg 71,7 jzH.
Uit fig 19.0 blijkt, dat deze in weikelijkhcid tc klein zijn, zodat de snijpunten met de diagonalen buiten het gebied
van het raster vallen. Daarom i« het raster vlak voor deze punten iets vergroot.
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§ 11. Nauwkeurigheid van de reciproke methode
Om de nauwkeurigheid van de reciproke methode nader te onderzoeken,
gaan we uit van lig. 183, die op dezelfde schaal werd getekend als lig. 190.
(Voor (CVl + C2)-1 = 47-1 werd een lengte van 426 mm gekozen.)
De lengte van de diagonaal FB, die met een oscillatorfrequentic van
1905 kHz overeenkomt, bedraagt nu 278 mm. Een fout van 0,5 mm komt
op deze lengte overeen met een afwijking van 0,18% van /2, en dus
van 0,09% van de frequentie ƒ. Dit betekent een frequenticfout van
0,09 X 1905 = 1,7 kHz.
Dit is inderdaad zeer weinig, vooral indien men bedenkt, dat deze fout
in de practijk bij het instellen van de instelcondensator in mindere mate
op de andere instelpunten van de frequentieschaal wordt overgedragen.
Een fout van 0,5 mm op de lengte FD (89 mm) betekent een procentuele
fout van 0,28% in de frequentie. Daar het punt D met een oscillatorfrequentie van 1071 kHz overeenkomt, bedraagt de frequentiefout hier
dus 0,28 X 10,71 = 3 kHz. Het blijkt dus wel, dat bij het gebruik van de
reciproke methode in het algemeen een kleinere fout wordt gemaakt dan
bij de methode welke in § 6 werd beschreven. Dit bereikt men echter ten
koste van een minder goede overzichtelijkheid en een minder eenvoudig
opzoeken van de diagonaal FC{"\
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B. Correcties op de berekende paddingkromme
§ 1. Inleiding
Het is een bekend feit, dal de gemeten paddingkromme slechts zelden
met de van te voren berekende kromme overeenkomt. Dat bij een gra
fische behandeling bepaalde fouten te verwachten zijn werd reeds opge
merkt in de §§ A8 en 11. Verder kunnen afwijkingen als gevolg van onver
mijdelijke toleranties in de waarden der zelfinducties en capaciteiten
worden verwacht.
Principiële afwijkingen ontstaan echter, zelfs bij de nauwkeurigste be
rekening, doordat bij de beschreven methoden van een vereenvoudigd
principeschema (fig. 176 of 177) werd uitgegaan. Hierdoor was het mogelijk,
de oscillatorfrequentie uit de klassieke formule co2L Ctot = 1 te berekenen.
Nu werd in hoofdstuk II B § 5 reeds terloops de frequentie genoemd die
in enige schakelingen optrad. Zoo bleek dat, als men de kringen van
fig. 176 of 177 aanvulde met de serieweerstand van de spoel, de frequentie
inderdaad nog aan de klassieke vergelijking voldeed. Voegt men echter
bovendien nog paralleldemping toe, dan wordt een iets andere frequentie
verkregen.
Een volgende stap tot een betcre benadering van de -werkelijkheid is het
in rekening brengen van de invloed van roostcrcondensator en lekweerstand. Bij de schakeling van fig. 191 b.v. werd in eerste instantie aange
nomen, dat de aan het stuurrooster
4
toegevoerdc spanning gelijk is aan de
spanning
over L2, d.w.z. dat de terugCr
koppelverhouding
gelijk is aan de
HF
verhouding tussen de kringspanning
==Q en de spanning over L2. Bij de over
>/?
L2
dracht van de wisselspanning via de
elementen Cr en R heeft echter een
II----4"
44602
geringe wijziging van die spanning
Fig. 191. Voorbeeld van een eenvoudige tcrugkoppelplaats, die in hoofdzaak uit een fascHcbakeling.
verdraaiïng bestaat; in werkelijkheid
heeft de terugkoppelverhouding dus een iets gecompliceerdere vorm. Deze
correctie heeft natuurlijk ook weer invloed op de frequentie van de oscillatie.
Ongetwijfeld zijn er bij verschillende schakelingen nog wel meer van derge
lijke details op te sporen. Wij zullen hier echter niet al deze gevallen be-
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spreken, maar alleen de gedachtegang illustreren met de twee zojuist
genoemde voorbeelden, welke wel de voornaamste oorzaken van een af
wijkende paddingkromme zijn.

§ 2. Verstemmiug door verdeling van de dempingen
Voor de oorzaak van een afwijkende paddingkromme kan worden ver
wezen naar hoofdstuk II B § 5. Voor een oscillatorschakeling met een
afstemkring volgens lig. 193 werd als oscillatorfrequentie gevonden:
la

co2£C = 1 + - , .
R

L
7-^

i

Fig. 192. Principiële voorstelling van ecu
gebruikelijke anodekring met serie, cn
paralleldemping.

. .

(II B 15)

waarin C de capaciteit is van de in serie
geschakelde afstemcondensator en paddingcondensator, r de serieweerstand van
de spoel en R de weerstand parallel aan
de kring. Men kan deze vergelijking ook
anders schrijven, nl.:
L
co2----------- C = 1

(III B 1)

Hieruit blijkt, dat de invloed van de verdeelde demping gezien kan worden
als een schijnbare verkleining vani de zelfinductie.
zelfinductie. Het gehele verschijnsel
zou dus van te voren gecompenseerd kunnen worden door het vergroten
van de werkelijke zelfinductie, als r en R constant waren over het golfgebied. Dit is echter in het algemeen niet het geval.
Om na te gaan of deze reductiefactor belangrijk van 1 afwijkt, zullen we de
volgende waarden van de elementen in de anodekring aannemen:
coL
— = 50,
r
R = 15 000 O,
co = 107,
L = 75.10-6 H.

Men vindt dan:
r

coL

107 X 75 X 10~6

R

50 R

50 X 15 000

= 0,001.

in de effectieve zelfinductie geeft een veranEen verandering van 0,1%
1
dering in de frequentie van 0,05%. Bij de beschouwde frequentie van onge-
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veer 1600 kHz is dit dus 0,8 kHz. Deze fout kan niet groot genoemd
worden, doch wel zullen, bij enigszins abnormale waarden van r of 7?,
(extra deinpingsweerstanden) belangrijke verstemmingen kunnen worden
verwacht.
Voor een schakeling als in de practijk voorkomt, fig. 192, zal deze bere
kening weinig veranderen; het eindresultaat is dan (zie II B § 5):
wo“

L Ctot

r
l

i------ •

R

Cp
Cp -f-

(II B 25)

cp

De factor ---- — is steeds kleiner dan 1; voor een kleine Cv nagenoeg
Cp 4- Cv
gelijk aan 1. Hieruit volgt, dat de te verwachten verstomming onder in het
golfgebied even groot zal zijn als die in het vorige geval. Een compensatie
is hier echter beslist niet mogelijk, ook niet bij een constante waarde van r.
De conclusie die uit het laatste voorbeeld kan worden getrokken is, dat de
verstemming, als gevolg van verschillende dempingen, in normale gevallen
tamelijk klein is. In het algemeen is de paralleldemping, dus ook de ver
stemming, onafhankelijk van de omstandigheid of de afstemkring in de
anodeketen dan wel in de roosterketen geschakeld is. Brengt men om de
een of andere reden een extra demping aan, dan is het aan te bevelen de
totale demping in een van beide ketens te concentreren, d.w.z. dat men
bij het aanbrengen van een paralleldemping, de seriedemping zoo laag
mogelijk moet houden. Wordt paralleldemping aangebracht om de oscillatorspanning constant te houden, dan is dit laatste toch om reeds vroeger
genoemde redenen gewenst.
§ 3. Verstemming door faseverdraaiing in de combinatie CrR
Terwijl in hoofdstuk II B § 5 het product tZ als óen geheel werd behandeld,
heeft het thans wel voordelen in de kringloop roosterspanning, anodestroom, kringspanning, terugkoppeling, enkele optredende factoren, af
zonderlijk te bekijken. Men kan dan, uitgaande van de schakeling zonder
roostercondensator en lekweerstand, berekenen welke invloed het toe
voegen van de laatste factor op de frequentie heeft. De frequentie werd
in II B § 5 gevonden uit het negatief en reëel stellen van het product tZ.
Dit komt eigenlijk hierop neer, dat men de eis stelt, dat een aan het
stuurrooster toegevoerde wisselspanning een teruggckoppclde spanning
veroorzaakt, die daarmede nauwkeurig in fase is.
In het vereenvoudigde geval, dat de afstemkring in fig. 193 door een
terugkoppelspoel zonder tussenschakeling van Cr en R, direct met
het rooster gekoppeld is, moet dus de spanning aan de terugkoppel-

L'
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spoel juist in fase zijn met de anodestx-oom
/a, d.w.z. de stroom
door de afstemspoel
moet nauwkeurig 90° verschoven zijn t.o.v.
7. Ia. Uit deze voorwaarde kan de frequentie
berekend worden.
__ t Treedt echter door toevoeging van Cr en
Zl
Z3
R een extra faseverdraaiing van de terug
gekoppelde spanning op, dan moet
het
Fig. 193. Vereenvoudigde voorstelling van
fig. 192.
zelfde bedrag in tegengestelde zin worden
verschoven t.o.v. de genoemde 90°. Uit deze
voorwaarde is de gecorrigeerde frequentie te berekenen, die wij weer zullen
opvatten als een verstemming t.o.v. de resonantiefrequentie van de af
zonderlijke kring.
Terwijl de faseverdraaiing in het koppelelement CrR als een eenvoudig
gegeven beschouwd kan worden, zullen wij eerst voor het principeschema
van fig. 193 het verband berekenen tussen de extra faseverdraaiing van
en de verstemming. Daarvoor moet dus de verhouding la/Ij, be
rekend worden.
4

I*

In fig. 193 is:
en

'■ " T' ’■

I3=^

3

z3

Dus:

~ + -1 + F3)’

'i.

z2

Ia Z.
Z.
Z,
Z.
Z. Z.
— = ^4-^4—+ — + “
— - 11H- +—
4-4-;?
I.

Z
Z1

• Z2

Z3

zZo2

z3

•

(III B 2)

Indien deze verhouding zuiver imaginair is, bestaat er een faseverschuiving
van 90° tusschen lx en Ia. Bevat zij echter ook een reëel gedeelte, dan is de
Ia
verhouding van dit reële deel tot
het imaginaire deel gelijk aan de
Cr
tangens van de bewuste extra faseHF
verdraaiing.
ƒ/
\L2
/?
fc.
In vgl. (III B 2) kunnen de impe\r
danties Zx, Z2 en Z3 nog wat minder
algemeen geschreven worden. Als
----- ‘--------- Ml 1
eerste voorbeeld kan een kring zonder
Fig. 194. Oscillatorschakeling, waarbij slechts reke
ning gehouden is met de scricwccrstand.
paralleldemping (fig. 194) gekozen
worden, dus met Z2 = oo. Dan krijgt vgl. (III B 2) de volgende vorm:
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Zl = jcoLl 4- r 4-

1
jco Cp

en Z3 =

321

1
ja> Cv

dus:
/a

A

1

1
(jeu I-'i 4" r 4" ~—
JCO

Cp

) jco Cv,

Ia
— = 1 — w2 L1 Cv 4- jr a>Cv 4~

A.

(III B 3)

Cp

Deze vorm wordt zuiver imaginair, indien

CVCP

'2^i

1 — co2: L.Cv 4- — = 0 of
CP

= 1.

Cv 4- Cp

en Ia bij de resonantieZoals verwacht kan worden treedt tussen
frequentie inderdaad een faseverschuiving van 90° op. Bij een daarvan
afwijkende frequentie geldt voor de extra optredende faseverschuiving:

1 4" y?----- (O~
Cp
--roC[)

Cv
(III B4)

of:

1 — (O 2
'g V =•-

■^1 Ctot

.

(III B5)

rcoCtot

waarin:
Cp( v

Ctot ~

Cp 4" Cv

Wordt de resonantiefrequentie met a>o, aangeduid, dan krijgt men, door
teller en noemer van vgl. (III B 5) met (o
. o/a> te vermenigvuldigen:
1 — (O2/coo2

'5 <P =

ra)Ctot

(Dofü) ---

rcüoCtoi

‘o

= P~ r

.

(III B6)

Hierin is ft weer de reeds vroeger genoemde relatieve verstcmming, waar
voor met enige benadering ook geschreven kan worden:

2zlco

P = ----

Vergelijking (III B 6) geeft dus inderdaad een eenvoudig verband aan
tussen de extra faseverschuiving tussen II en Ia en de verstemming
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Aa) van de oscillatorfrequentie t.o.v. de resonantiefrequentie. Wij willen
nu dit resultaat op een practisch geval toepassen.
De grootste fasevcrschuiving in het CrR-element kan bij de laagste fre
quentie worden verwacht. Voor een hoge iniddenfrequentie zal deze
laagste frequentie ongeveer 150 -f- 450 = 600 kHz bedragen. Stelt men
Cr = 50 pF en R — 17 kQ (totale roosterdemping bij een lekweerstand
van 50 kQ), dan wordt:
1
1012
= 0,3.
ig <P = RcoCr =
17 000 X 2tc X 600 000 ><50
Deze verschuiving kan dus weer worden opgeheven door een verstemming
van de oscillatorkring:

p

r

'g V

(Hl B 7)

a)oLj

Schat men voor een gebruikelijke kring

cooL/|
r

50, dan vindt men:

1
2z1f
p = 0,3 X — = 0,006 = -ƒ .
50
ƒ

De procentuele verstemming die voor het opheffen van de faseverschuiving nodig is, bedraagt dus 0,3%. Voor de aangenomen frequentie van
600 kHz is dit 1,8 kHz. Dit is nog geen bijzonder hoog bedrag. Men kan
hierin echter een aanwijzing zien, dat grotere fouten in de paddingkromme
zullen optreden, als men van het normale gaat afwijken. Neemt men
b.v. Cr == 25 pF en R = 3300 fl (roosterlekweerstand van 10 kQ),
dan wordt tg (p reeds 10 maal zo groot, cn de frequentieafwijking wordt
dan 18 kHz.
Uit vgl. (III B 7) volgt echter, dat men de
optredende verstemming kan verkleinen
door de spoclkwaliteit co0£/r groot te
^Cv
kiezen. Men is hier echter reeds spoedig
Cpaan practische grenzen gebonden.
Overigens is de serieweerstand van de
\Z2
Z3
+
44006
spoel niet de enige kringdemping. In de
Fig.
195.
Schakeling
uit
fig.
192.
waarbij
practijk zal cr steeds paralleldemping aan
slechts rekening gehouden is met de
parallel weerstand.
wezig zijn; ia de eerste plaats de demping
door de inwendige weerstand van de
oscillatorbuis, in vele gevallen nog de demping door een extra weerstand
voor de z.g. parallelvoeding of voor het constant houden van de oscillator-
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spanning (zie hoofdstuk II-C). Om een indruk van de invloed van deze
paralleldempingen op de verstemming door de Cr //-combinatie te krijgen,
zullen wij als laatste voorbeeld nog de afstemkring volgens fig. 195 be
handelen. In de algemene vergelijking (III B 2) moet nu voor de diverse
impedanties worden geschreven:
1
Zl =
+ - TT",
yco Cp

Z2 = R en

Z3=T-

1

jCÜ Cv

dus:

1
JCO i-1 +

T.-1 +

> C1P

R

Cv

T=' + Cp

+ («ƒ<*>

1

4- -—;
Jft) Cp

1
j“>Ll ,
R
’ jRco Cp

co2 Lj Cv 4~

.

(III B 8)

Door hierin het reële deel gelijk te stellen aan nul, hetgeen overeenkomt
met een faseverschuiving van 90° tussen
en Ia, vindt men als
oscillatorfrcquentie zonder Cr en R de resonantiefrequentie. Met roostercondcnsator en lekweerstand treedt weer een afwijkende frequentie op,
waarbij de extra faseverschuiving gelijk is aan:
T
j
CV
2
I + —-------- CO2 L^Cv
Cp

1
RcoCp

R

tg<p =

Cp+ Cv (1—co2 LlCtot) R
^P

T

(III B 9)

1
o>Li— ——

coCp

Daar in het algemeen de werkelijke frequentie niet veel zal afwijken van de
resonantiéfrequcntie, mag men de noemer van de tweede breuk wel be
naderen door:
1
mL1-------T

(oCp

1
Cl) Cv

Daarmede wordt vgl. (III B 9):
Cp 4“ Cv
të(p =

Cp

(1 — U)2L-t Ctot) RcoCy — (1

CÜ2Ll Ctot)

Cp -p- Cv
CpCv

Ra)Cv2,
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of
co
1
tg <P = P —
C^O

R<*>CV2........................

(III B 10)

'-‘tot

en, indien men de verhouding cofcöo door 1 benadert:

P = lg

Ctol
Ra>Cv2 ’

(III B 11)

Ter illustratie van dit geval nog enige practische cijfers: Gebruiken wij
een voedingsweerstand van 25 kQ, en is de inwendige weerstand van de
buis 50 kQ, dan bedraagt R, de parallelschakeling van beiden, ongeveer
17 kQ. Nemen we weer het einde van het langegolfgebied in beschou
wing, dan wordt Cv = 500 -j- 80 = 580 pF en Cp = 200 pF; dus
Ctot = 150 pF. Voor tg cp werd reeds in het voorgaande voorbeeld 0,3 gevonden. De verstemming wordt nu:

P = 0,3 x

150.10-12

2ti x 600 000 x 17 000 X 5802 X 10‘24

= 0,002.

De procentuele verstemming bedraagt dus slechts 0,1%, dat is in dit geval
0,6 kHz. Voor een roostercondensator en een lekweerstand van 25 pF,
resp. 10 kQ, vindt men nu 6 kHz.
Terwijl de verhouding r/üJoL1 in vgl. (III B 7) vrij constant is over het
golfgebied, is dit met de overeenkomstige breuk in vgl. (III Bil) niet
het geval. Het verdient daarom wel aanbeveling nog na te gaan welke ver
stemming aan het begin van het golfgebied optreedt. De frequentie is dan
400
450 = 850 kHz, de faseverdraaiing in het normale Cr/?-element
tg(p = 0,21. Voor de berekening van de bedoelde breuk moet nu worden
aangenomen:
Cv = 20 4- 80 = 100 pF en Ctoi = ca. 70 pF.
Hieruit volgt dan:

P = 0,21 X

70 X 10’12

2ti X 850 000 X 17 000 X 1002 X ld-24

= 0,016.

De procentuele verstemming is weer de helft van dit bedrag, dus 0,8%,
hetgeen bij de aangenomen frequentie van 850 kHz een afwijking van de
paddingkromme van 6,8 kHz oplevert. Dit is onder normale omstandig

heden een vrij groot bedrag.
Het laatste voorbeeld toont zeer duidelijk het gevaar van parallcldemping
op de oscillatorkring. Deze maakt de oscillator dus gevoelig voor lase-
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verschuiving. In de schakeling volgens fig. 194 is de aanwezige paralleldemping inderdaad direct over de kring aangebracht. In schakelingen
met afgestemde roosterkring vervalt de weerstand Ra en staat de in
wendige weerstand parallel over de.terugkoppelspocl, en is dus min of meer
van de kring afgetakt. In plaats van de parallelwccrstand Ra
komt dan de roosterdemping, die van dezelfde grootteordc is als Ra.
Er komen gevallen voor, waarbij de parallcldemping groter is, en wel
indien men met behulp van een parallclwecrstand de oscillatorspanning
over het golflengtegcbied constant tracht te houden. Dit vrij werkzame
middel brengt dus ook nadelen met zich.
Een ander voorbeeld, waarbij een extra faseverschuiving optreedt,
is de in hoofdstuk II B § 7 beschreven Colpitts-schakcling (fig. 195).
In principe kan men zeggen, dat IY
A ~r—
weer 90° ten opzichte van Ia is ver
o,
schoven en dat dus ook de spanning over
Cp weer dezelfde fase heeft als 7a, het
Hl—
Cr
7=Ck
geen vereist wordt. Zoo beschouwd,
i
i/?
zou de oscillator in de resonantiefrequentie oscilleren. Men vergeet dan
■«■4007
echter, dat parallel aan Cp nog de
Fig. 196. Schakeling van een oscillator, waarbij
<lc terugkoppeling over de paddingcondcnsator
roosterdemping R is geschakeld en Cp
plaats vindt.
dus geen zuivere rcactantie is. Er
treedt aan dit koppelelement, geheel afgezien van de vroegere verschui
ving, een kleine afwijking van de faseverschuiving van 90° op. Ook deze
extra faseverschuiving zal weer door een verstomming ten opzichte van
de resonantiefrequentic gecompenseerd moeten worden.
' Om een indruk te krijgen van de grootte van deze verstemming, zullen wij
aannemen, dat R 17 kQ bedraagt (namelijk de roosterdemping bij een
lekweerstand van 50 kQ), Cp = 200 pF en de frequentie 850 kHz. De
faseverschuiving ten opzichte van 90° van de combinatie CpR wordt dan:

r

1

io12

RcoCp

17 000 X 2ti X ~850 000 X 200

= 0,055.

Deze extra faseverschuiving is dus weer van dezelfde grootte als de reeds
behandelde. De afstemkring is hier op dezelfde wijze gedempt.
Men ziet dus dat in alle behandelde voorbeelden verstemmingen optreden,
die van dezelfde grootteordc zijn als de afwijkingen in normale paddingkrommen. Dit verklaart waarom bij metingen een paddingkromme slechts
zelden geheel overeenkomt met de berekende.
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IV.

Stoi’ings verschijnselen en vervorming
ten gevolge van de karakteristiekkromming der ontvangbuizen

Inleiding

Voor een werkelijk vervormingsvrije werking van de ontvangbuis zou
een rechte anodestroom/roosterspanningskarakteristiek, of, in het geval
van een balansschakeling, eventueel een kwadratische vorm, vereiste zijn.
Voor een buis met een enigszins geschematiseerde opbouw echter wordt
de karakteristiek bepaald door de bekende 3/2-machtsvergelijking; de
werkelijke karakteristieken hebben zeker meer overeenkomst met deze
vergelijking dan met een rechte. Een andere oorzaak van kromming der
karakteristieken is het zogenaamde eilandeffect, waardoor de achter de
roosterdraden gelegen gedeelten van de kathode niet of weinig aan de
emissie deelnemen. Dc grootte van deze gedeelten varieert met de roosterspanning, cn daardoor ontstaat weer een afwijking van de 3/2-machts
vergelijking.
Ten slotte wordt dikwijls bewust de karakteristiek vervormd (door speciale
roostervormen), ter wille van de mogelijkheid van steilheidsregeling.
Een cn ander is oorzaak van storende verschijnselen en van vervorming
in de versterking, waarmede de toestelconstructeur bij de ontwikkeling
van apparaten rekening heeft te houden.
Deze storende verschijnselen zijn:
a. modulatiebrommen,
b. modulatieverdieping en -vervorming,
c. kruismodulatie,
d. superheterodyne fluittonen
e. vervorming door de tweede en derde harmonischen.
De storingen a t/m c worden zowel in de H.F.- en M.F. versterkbuizen als
in de mengbuizen opgewekt; de storing d komt uiteraard uitsluitend voor
bij de mengbuizen. De vervorming door de tweede en derde harmonischen
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt in de L.F. versterk- en eindbuizen; deze
vervorming zal daarom worden behandeld in de betreffende hoofdstukken
over L.F. versterking en eindversterking (boek II).
Na een verklaring van het ontstaan van deze verschijnselen en een mathe-
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matische toelichting, wordt aan de hand van verscheidene practische
voorbeelden geïllustreerd, op welke manier men bij het ontwikkelen van
het ontvangtoestel met deze storingsverschijnselen rekening kan houden.

A. Hoogfrequent- en middenfrequentversterkbuizen
§ 1. Modulatiebrommen
Van een rechte ï’n/i>g-karakteristiek (fig. 197a) is de steilheidskromme (die de
steilheid als functie van de negatieve roosterspanning voorstelt) een hori
zontale lijn (fig. 19Ib). Ofschoon een buis met een dergelijke karakteristiek,
oppervlakkig bekeken misschien wenselijk is, heeft zij als H.F. versterker
het nadeel, dat de versterking niet door middel van de negatieve rooster
spanning kan worden geregeld; de steilheid toch is voor verschillende
waarden der negatieve roosterspanning nul of constant. Aangezien van
practisch iedere H.F.- of M.F. versterkbuis de versterking door middel
van de automatische volumeregeling wordt geregeld, is de ifl/vg-karakteristiek van fig. 197a niet geschikt.
Als de 7*a/r>g-karakteristiek door een zuiver kwadratische kromme (fig. 198a)
wordt voorgesteld, is de steilheidskarakteristiek een schuine rechte lijn
(fig. 198b); de eerste afgeleide van een tweede machtskromme toch wordt
door een rechte fijn voorgesteld. In dit geval is de steilheid niet meer con
stant en bestaat de mogelijkheid de versterking van de buis door middel
van de negatieve roosterspanning te regelen. Zodra echter de steilheid
van een karakteristiek niet meer constant is, komt tegelijkertijd de eigen
schap van de buis naar voren, dat zij twee verschillende, op het rooster
aankomende wisselspanningen mengt, d.w.z. dat een H.F. trilling door een
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Fig. 197. a. Rechte üi/vg-karaktcristick. b. Dc
overeenkomstige S/ig-karakteristick verloopt hori
zontaal.

Fig. 193. a. Zuiver kwadratische ia/vg-karaktcristick. b. De
overeenkomstige S/tg-karakteristiek heeft een schuin, doch
recht verloop.
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L.F. trilling of door andere H.F. trillingen
wordt gemoduleerd. Dit kan gemakkelijk
op de volgende manier worden verklaard:
Als zich op het stuurrooster van de buis,
behalve het gewenste H.F. signaal met
frequentie co, een tweede signaal met fre
quentie p bevindt, zal de laatstgenoemde
wisselspanning de steilheid van de buis
in de frequentie van deze spanning varië
ren (zie fig. 198b). De versterking (steilheid
van de buis X impedantie van de anodekring) zal dus eveneens met de frequentie p
veranderen. Daardoor zal echter ook het
H.F. signaal, met frequentie cd, variëren
met de frequentie p, hetgeen door fig. 199
wordt geïllustreerd; in de anodekring ont
475^7
staat een met de frequentie p gemodu
Fig. 199. a. Sinusvormige wisselspanning
met frequentie p.
leerde wisselstroom.
b. Sinusvormigc wisselspanning met hoge
frequentie cu.
Het superponeren van twee trillingen door
c. Door toevoeren van bovengenoemde span
ningen a en b non het rooster van een ontde kromming van de karakteristiek wordt vangbuis met gebogen ia/vg-karakteristick,
ontstaat in de anodeketen van die buis een
o.a. in superheterodyne ontvangers toege
wisselstroom met frequentie a>. waarvan de
amplitude met de frequentie p varieert.
past, waarbij de H.F. trilling w1 door men
ging met een oscillatortrilling, a>2, in een M.F. trilling, a>3 = co2 — a)15
wordt getransformeerd.
De modulatie van het gewenste signaal betekent hier, dat in de anodeketen
o.a. wisselstromen ontstaan, met de som- en de verschilfrequentie van
beide trillingen cüj en co'22 (zie verder hoofdstuk II over mengbuizen).
Indien de frequentie van de tweede trilling p zeer laag is, dus als p een L.F.
wisselspanning is, die b.v. door het
f~
net in de antenneketen wordt ge
ïnduceerd, of die door onvoldoende
o
afvlakking van de negatieve roosterspanning op het rooster van de
o
7
betreffende buis terecht komt, ont
Chassis
staat het zogenaamde modulatie
-i-_ t l
■rCa
brommen; de gewenste hoogfre@220V-50Hz
_____ J
47553
quentie cd is dan door de storende
4f
wisselspanning p van het net ge
Fig. 200. Principcscbema van een antennekring met
capaciticve voetkoppeling bij een G/W-ontvangtocstel.
moduleerd. Een practisch voorbeeld
Door de sponningsdcling over Ck en Ca kan een on
toelaatbaar hoge bromspanning op het rooster van de
geeft fig. 230.
II.F. buis worden geïnduceerd.

I

4.
i 2

i
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Deze figuur stelt het principeschema voor van een antenneketen met capacitieve koppeling aan het benedeneinde van een afstemkring bij een
G. W. ontvanger (gelijkstroom/wisselstroom). Wordt het ontvangtoestel
zodanig op het lichtnet aangesloten dat het chassis een spanning van 220 V
ten opzichte van aarde bezit, dan verdeelt deze spanning zich over de
koppelcondensator Ck en de antennecapaciteit Ca. Voor Ck = 1500 pF
en Ca = 125 pF b.v. ontstaat over Ck
Ck een spanning van:
220

220
=----- = 17 V.
13

Deze bromspanning komt tevens geheel over Cv te staan. Zij wordt eventueel
nog door de roostercondensator Cr en de lekweerstand Rg afgevlakt; voor
1
Cr is 100 pF en Rg = 0,8 MQ bedraagt de afvlakking b.v.
-— = 40 X .
JTlg CD (^r

Op het stuurrooster van de H.F. buis komt dus nog een bromspanning
van 17/40 = 0,425 V terecht. Deze spanning moduleert de gewenste
H. F. spanning; na versterking en gelijkrichting komt zij dus als een bromtoon uit de luidspreker te voorschijn.
Voor het verkrijgen van een dieper inzicht in dit probleem, zullen wij dit
verschijnsel nog eens mathematisch bekijken. Wij gaan daarvoor uit van de
machtreeks voor de buiskaraktcristiek:

ia = lao + avg 4“ ftvg2 + yvg3-> enz. , • • • •

(IV A 1)

waarbij vg gedacht is als een roosterspanningsvariatie ten opzichte van de
spanning VgO van het werkpunt. De coëfficiënten a, /?, enz. behoren in
dit geval dus bij het gekozen werkpunt Vg0.
~ Een andere schrijfwijze hiervoor is:

ia = lao + Si Vg + 1I2 S2 Vg2 4- 1/6 S3 vg3 enz.

(IV A 2)

Hierin beduidt:
= momentele waarde van de totale anodestroom,
ia
lao = gelijkstroomcomponent van de anodestroom,
vg = roosterspanningsvariatie,
Sx = a = steilheid van de ia/vg-karakteristiek,
= steilheid van de S/vg-karakteristiek,
S2 =
«3
= 6 y = steilheid van de karakteristiek die S2 als functie van Vg
voorstelt.
In het geval van modulatiebrommen bevinden zich op het stuurrooster van
de betreffende buis het gewenste signaal
cos cot en de storende wissel-
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spanning V2 cos pt. In vergelijking (IV A 1) moet voor vg dus gesubstitueerd worden:
Vg = V\ COS CDt + 1^2 COS pt • • • • . . (IV A 3)

Bij verwaarlozing van de constante Iao en van de termen Vg32 en van hogere
orden, vindt men:
ia = aV1 cos cot 4" «kZ cos pt -f- PV±2 cos2 a>t

4- P V22 cos2 pt 4- 2pPj y2 cos cof cos pt

(IV A 4)

Hierin is p de cirkelfrequentie van de L.F. wisselspanning. Aangezien in de
anodeleiding van de buis een op de cirkelfrequentie co afgestemde kring is
opgenomen, zijn alleen de termen met cos cof van belang, waaruit volgt:
^ai

2/5

= a (1 + —
a

(IV A 5)

F2 cos pt) V1 cos co£

Uit deze vergelijking blijkt dat het gewenste signaal met frequentie co
door het storende signaal met frequentie p tot een modulatiediepte
9 /?
— U2 = ^2/^1 k2 is gemoduleerd. Het modulatiebrommen, dat wordt

gekenmerkt door de modulatiediepte van de storende wisselspanning op
de gewenste H.F. wisselspanning, bedraagt dus:

mb =

2/5
a

I

i

S2
V2=-^V2X 100%

(IV A 6)

Oj

*
Wij kunnen hieruit concluderen dat:
1) de brommodulatiedieptc bij eerste benadering onafhankelijk is van de
grootte der gewenste H.F. spanning;
2) de brommodulatiediepte recht evenredig is met de grootte van de bromwisselspanning en met de steilheid van de S/i>g-karakteristiek.

Aan de hand van vgl. (IV A 6) is het
nu mogelijk voor een bepaalde buis
uit de £a/vg-karakteristiek het percen
tage
modulatiebrommen
te
be
rekenen. Het is echter veel eenvou
diger dit door meting te bepalen.
Daarom wordt van iedere daarvoor
in aanmerking komende buis een
karakteristiek gepubliceerd, waaruit
als functie van S, kan worden afge
lezen welke bromwisselspanning op
het rooster toelaatbaar is voor een
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Fig. 201. Stoorspanuing op het rooster van de H.F.
buis UF 21 voor 1% brommodulatie als functie van
de steilheid.
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brommodulatiediepte van 1%. Fig. 201 geeft deze karakteristiek weer
voor de H.F. buis UF 21.
Aangezien de brom-modulatiediepte m.fc recht evenredig is met de bromwisselspanning, kan
met behulp van deze karakteristiek, ook voor
andere waarden van de brom-wisselspanning worden berekend. Is de buis
UF 21 b.v. op een steilheid van 1 mA/V ingesteld, dan zal een brom-wissel
spanning van 15 mV^ op het rooster van de buis een modulatiebrom
van 1% veroorzaken. Een effectieve brom-wisselspanning van 10 mV zal
dus in dezelfde instelling een modulatiebrom van 0,67% tot gevolg hebben.
Voor toepassing van deze karakteristiek kan nu als richtlijn worden aan
genomen dat, voor een fre
dB
+100
quentie van 500 Hz, een moduT
+ 90
>ui—flatiediepte van 1/2°/oo nog ju*st
♦ «4-4
toelaatbaar is (zie hiervoor ook
+70
+ 60 —
hoofdstuk XIII, boek III).
+50 —
Aangezien de modulatie-brom+ 40 —
karakteristiek voor een modu+ 30 —
T
+20 —
latiediepte van 1% wordt ge
+ 10publiceerd, zou dus de toe
i___
<2^
0'1Ó2Ö Th lil
bromwisselspanning
50 100 200 500 1000 2000 500010000Hz laatbare
uTssb slechts 1/20 van de waarde van
Fig. 202. Oorgevoelighcidskromnic, waarbij werd uitgegaan van
een frequentie van 1000 Hz.
deze kromme mogen bedragen.
Voor andere frequenties, b.v.
de veel voorkomende 50 Hz, moet echter de oorgevoeligheidskromme in
acht worden genomen (fig. 202).
Het menselijk oor is namelijk voor de frequenties van 50-100 Hz veel onge
voeliger dan voor die van 500 Hz. Voor 100 Hz is dit verschil in gevoelig
heid ca. 30 dB, d.w.z. voor 100 Hz kan een 32 X zo hoge spanning worden
toegelaten als voor 500 Hz. Dit komt hierop neer, dat de toelaatbare brom
wisselspanning ongeveer 1,5 maal groter kan zijn dan de karakteristiek voor
1% modulatiebrom aangeeft. Voor 50 Hz is het verschil in gevoeligheid
ten opzichte van 500 Hz ca. 40 dB; dit is een factor 100, zodat voor deze
frequentie zelfs een vijfmaal hogere brom-wisselspanning toegelaten kan
worden dan uit de gepubliceerde karakteristiek wordt afgeleid.
In het voorbeeld van blz. 330 vonden wij, dat op het stuurrooster een
brom-wisselspanning van 0,425 V optrad met een frequentie van 50 Hz.
Wordt als H.F. versterkbuis de UF 21 gebruikt, dan blijkt uit fig. 201 dat
gemiddeld een brom-wisselspanning van 5 X 0,03 = 0,15 V toelaatbaar is.
Hieruit volgt dus, dat de brom-wisselspanning van 0,425 V ontoelaatbaar is.
In de schakeling van fig. 200 kan hierin verbetering worden verkregen door

Ii

F

J.....................n
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in serie met de antenne een kleine capaciteit op te nemen, of door de koppelcapaciteit Ck te vergroten. Beide oplossingen verminderen echter de opslingering van de antenneketen. Een betere oplossing is daarom in dit geval,
aan de koppelcapaciteit Ck een t.o.v. de afstemspocl grote zelfinductie
parallel te schakelen. Voor de brom-wisselspanning vormt deze zelfinductie
een voldoende kortsluiting, terwijl de H.F. wisselstroom zijn weg zoekt
over Ck- Overigens ziet men hieruit, dat voor G/TF-toestellen de inductieve
antennekoppeling te prefereren is boven de capacitieve voetkoppeling.

§ 2. Modulatieverdieping en -vervorming
Beschouwen wij nu het geval dat op het stuurrooster een gemoduleerde
H.F. trilling wordt gebracht, dan valt er bij een rechte karakteristiek niets
op te merken. Daar de steilheid constant is, is de versterking onafhankelijk
van de momentele amplitude, en de modulatie-omhullende wordt getrouw
weergegeven.
Ook bij een zuiver kwadratische karakteristiek blijkt dit nog het geval te
zijn, ondanks het feit, dat nu de „difl'erentiaalsteilheid” niet meer constant
is. Men kan dit snel vaststellen, door in vgl. (IV A 5) de L.F. spanning V2
weg te laten; men ziet dat de anodcwisselstroom Iai recht evenredig is met
de ingangsamplitude
en dat als steilheid optreedt de constante factor
a, die niets anders is dan de difl’erentiaalsteilheid in het werkpunt.
Zet men nu voor een bepaalde negatieve roosterspanning de anodewisselstroom Ia als functie van de roosterwisselspanning Vg uit, dan ontstaat een
rechtelijn (fig. 203a)1). De
‘a
'a
afstand Oa in deze figuur

stelt dan de rooster-wisselspanning van de draaggolf voor, waarvan de
waarde, ten gevolge van
de modulatie, tussen Ob
en Oc varieert. De anodestroomvariatie schommelt
tussen 0^! en 0cv
Voert men ditzelfde uit
voor een normale karak
teristiek, dus voor een
io/vg-karakteristiek die af
wijkt van de rechte of de
kwadratische, dan neemt
de versterking voor een

°1~
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Fig. 203. Amplitude van de unodcwissclstroom als functie van de ampli
tude van de roosterwissclspanning: a. voor een zuiver kwadratische
la/vg-karakteristiek; b. voor een ia/vg-kromme, die afwijkt van de
kwadratische karakteristiek. In het laatste geval neemt de anodcwissclstrooni bij een grote waarde van de roostcrwisselspanning een naar
verhouding grotere waarde aan, waardoor modulatieverdieping en
-vervorming ontstaat.

’) Ia en l'g stellen hier de amplituden van de wisselstroom en de wisselspanning voor.
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grote waarde der roosterwisselspanning een andere waarde aan dan voor
een kleinere, zoals b.v. in fig. 203b is voorgesteld. In fig. 203a is de ver-

houding—- gelijk aan--; in fig. 203b (gebogen S/vg-karakteristiek)
. a1c1
,
ac
a1b1
ab
is —— echter groter dan —, en
en -7— is groter dan 7—, d.w.z. in het
ua1
(Ja
(Ja1
0
(Ja
laatste geval is de modulatiediepte ten gevolge van de karakteristiekkromming groter geworden. Noemt men de oorspronkelijke modulatie
diepte van het gemoduleerde signaal m19 en de modulatiediepte na
versterking van het signaal in de betreffende H.F. buis tm2, dan drukt
men de modulatieverdieping gewoonlijk in de volgende formule uit:

M=

TH o

TH

- * 100%

(IV A 7)

Uit fig. 203b volgt tevens dat er vervorming in de modulatie optreedt, want
cq cx is in deze figuur groter dan d1bv Bij een oorspronkelijk zuiver sinus
vormige modulatie ontstaan nu in de modulatie harmonischen. Deze ver
vorming wordt uitgedrukt in de verhouding:
■^2 (of 3) —

amplitude der modulatie met frequentie 2p (of 3p)

amplitude der modulatie met frequentie p

. (IV A 8)

Voor een meer nauwkeurige, beschouwing van deze vervormingsverschijnselen gaan wij weer uit van de machtreeks van vgl. (IV A 1) en substi
tueren wij daarin voor vg de wisselspanning
cos wf. Wij nemen aan, dat
de anodekring op de frequentie co is afgestemd, zodat alleen de termen met
cot van belang zijn. Werken wij de machtreeks uit en verwaarlozen wij
daarbij de termen Vf en van hogere orden, dan verkrijgen wij:

/
3 y
IaL = aVx 1 + - ' V2 cos cot
\
4 a
,

(IV A 9)

Hieruit blijkt reeds, dat de versterking inderdaad van de grootte der
toegevoerde -wisselspanning afhankelijk is, indien de term met y, ten
gevolge van de karakteristiekkromming, niet verwaarloosd mag worden.
Is het H.F. signaal gemoduleerd, dan moet in vgl. (IV A 9)
door
(1 -f- mx cos pt) worden vervangen. In de laatste term stelt
de
oorspronkelijke modulatiediepte voor en p de modulatiefrequentie. Het
resultaat van deze substitutie is:

3 y
.
v3
9 y
2
— m,2
X
1+7-v* 1+ö'nl2!
4 1
4 a
4 a
\
22
3 X. V12
9 y
X THj COS pt -]
Vj2 Bij2 cos 2 pt +
cos 3 pt cos cot (IV A 10)
8 a
16 a
= aV.

o
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Hieruit volgt voor de nieuwe modulatiediepte:

9

1 + 4,

y
1
(1(1 +
+ 7
K
2
a
4

------------------------------------ m,,
3 v
31
1 + - ' F/ 1 + - wi2)
4 a
2

7772

(IV A 11)

zodat de modulatieverdieping gelijk is aan:

M = — —-1
mj

3 y
3
Z - *7 (1 - 5 m7)
2 a
o8

. .

3

3 y

(IV A12)

(1 + 2

1 + 4

Voor een voldoend kleine waarde der wisselspanning kan vgl. (IV A 12)
vereenvoudigd worden-tot:

3

M = l2 -a *7 (1 -

-8 o.
1 '

en voor een kleine modulatiediepte tot:

- ux1 2 = -41

M = 2 a

S3

S!

V12

(IV A 13)

Uit de vergelijkingen (IV A 8) en (IV A 10) volgt ook de formule voor
modulatievervorming:
D,

9 L
8 a

3 S,.
m Vr2 = -------- - mK2
16 Sj
1

(IV A 14)

De vervorming door de derde harmonische 3p is t.o.v. die der tweede
harmonische 2p zo klein, dat wij ze kunnen verwaarlozen.
Uit de vergelijkingen (IV A 13) en (IV A 14) kunnen wij concluderen, dat
de modulatieverdieping en -vervorming evenredig zijn met het kwadraat
van de hoogfrequente roosterwisselspanning, terwijl de modulatievervor
ming bovendien evenredig is met de modulatiediepte.
Veronderstellen wij het geval, dat een draaggolf oorspronkelijk door een
zuiver sinusvormige frequentie van 500 Hz tot een diepte van 30% is
gemoduleerd, dan betekent een modulatievervorming D2 van 1% dat,
na versterking in de buis, eveneens een modulatiefrequentie van 1000 Hz
aanwezig is, waarvan de amplitude 1% van die der oorspronkelijke 500 Hz
bedraagt. De modulatiediepte van de tweede harmonische op de draaggolf
is dan gelijk aan 0,3%.
Om bij de ontwikkeling van een ontvanger van te voren met eventuele
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modulatievervorming rekening te kunnen houden (de modulatieverdieping
is van minder belang), wordt van de H.F. versterkbuizen een karakteristiek
gepubliceerd waaruit kan worden afgeleid hoe groot de modulatiever
vorming is voor een bepaalde roosterwisselspanning. Fig. 204 geeft een
dergelijke karakteristiek weer voor het heptodegedeelte van de buis ECH 21.
Hierin is de roosterwisselspanning,
_
waarbij 3/8 m % modulatievervor
ming optreedt, uitgezet als functie
vZ'?
van de steilheid. Aangezien voor
100
iedere versterkbuis eveneens een ka
rakteristiek wordt gepubliceerd van
de steilheid als functie van de nega
tieve roosterspanning, kan men met
■fffl
behulp van deze karakteristiek voor
1111
10
10000
elke instelling van de buis onmid
+75*5
Fig. 20-1. Ingangsspanning op het rooster van de als
dellijk uit fig. 204 aflezen bij welke
M.F. versterker gebruikte ECH 21 als functie van de
steilheid voor een modulatievervorming van 3/8 m %.
roosterwisselspanning
een
modu
(Dit is tevens de kruismodulatickromme voor een
kruismodulaticfactor van 1%.)
latievervorming van 3/8 m % op
treedt. (Waarom juist een waarde
van 3/8 m % is gekozen blijkt uit de volgende paragraaf.)
Ter illustratie van dit probleem willen wij nog de modulatievervorming
berekenen, die ontstaat in het M.F. gedeelte van een ontvanger met de
huizen ECH 21 - ECH 21 - EBL 21 (fig. 205). De totale versterking is in dit
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Fig. 205. Blokscbema van een ontvangtoestel, uitgerust met dc buizen 2 x ECH 21 - EBL 21, met vermelding van
de gevoeligheid per trap.

ontvangtoestel over de verschillende trappen als volgt verdeeld: De ge
voeligheid aan het rooster van de EBL 21 bedraagt 0,35 V (bij een uitgangsvermogen van 50 mW). Het triodegedeelte van de tweede ECH 21 geeft een
tienvoudige versterking, zodat dc gevoeligheid aan het rooster van deze
triode 0,035 V bedraagt. Dit komt overeen met een M.F. signaal van 200 mV
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(30% gemoduleerd) aan de detectiediode. De M.F. versterking in het
heptodegedeelte van de tweede ECH 21 is ongeveer 100 X, terwijl de
mcngbuis ECH 21 een ca. 60-voudige versterking oplevert. Hierdoor is de
gevoeligheid aan het stuurrooster van de mengbuis ca. 33 p,V. Nemen wij
een opslingering van de antenneketen van driemaal aan, dan wordt de
gevoeligheid aan de antenne ca. 10 p.V.
Bij het standaarduitgangsvermogen van 50 mW bevindt zich dus aan bet
rooster van de M.F. buis een signaal van 2 mV. Stellen wij voorop, dat de
automatische geluidsterkteregeling eerst bij een vijfmaal zo sterk signaal in
werking treedt, dan bevindt zich op dat moment een wisselspanning van
0,01 V aan het rooster van de M.F. buis, terwijl de steilheid nog 2200 p.A/V
bedraagt. Uit fig. 204 lezen wij af, dat bij deze spanning en in deze instelling
de vervorming verwaarloosbaar klein is. Nemen wij verder aan, dat op
beide buizen ECH 21 wordt geregeld en dat de luidsprekerspanning tot
ongeveer het achtvoudige toeneemt, als het antennesignaal nog 2000 maal
zo groot wordt, dan moet, om dit te bereiken, de totale versterking 2000/8 =
250 maal worden verzwakt. Wordt op beide buizen ECH 21 even sterk ge
regeld, dan moet de versterking per regelbuis dus ) 250 = 15,8 maal worden
verzwakt. De steilheid moet dus van 2200 p.A/V op 140 pA/V worden
teruggebracht. De vraag is nu hoeveel vervorming bij deze instelling van de
M.F. buis ontstaat.
Het M.F. signaal bedroeg bij het in werking treden van de automatische
geluidsterkteregeling 0,01 V. Uit de achtvoudige vergroting van het
uitgangsvermogen zou men een maximum spanning van 8 X 0,01 V =
0,08 V aan het rooster van de M.F. buis verwachten. Daar de versterking
van de M.F. buis echter 15,8 X verminderd is, moet de signaalsterkte
aan het rooster in werkelijkheid 15,8 X 0,08 = 1,3 V bedragen. Uit fig. 204
blijkt dat, bij een steilheid van 140 p.A/V, een signaalspanning van ca.
0,3 V een modulatievervorming van 3/8 m % tot gevolg heeft. Aangezien
deze vervorming evenredig is met het kwadraat van de roosterwisselspanning, zal in ons voorbeeld een vervorming van (l,3/0,3)
(1,3/0,3)2’- ’• 3/8 m %
te verwachten zijn. Voor een modulatiediepte van 30% zal de vervorming
door de tweede harmonische dus gelijk zijn aan (l,3/0,3)2.3/8.0,3 = 2,3%.
§ 3. Kruismodulatie
Indien op het rooster van de H.F. buis twee wisselspanningen van ver
schillende frequentie terecht komen, kan als gevolg van de gekromde
£a/i?g-karakteristiek kruismodulatic optreden. Hieronder verstaat men het
verschijnsel dat, bij ontvangst van een meestal zwakke zender, de modu
latie van een veel sterkere, op een andere golflengte werkende plaatse-
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lijke zender wordt gehoord, terwijl bij afwezigheid van de draaggolf van de
gewenste zender, de storende modulatie niet of veel zwakker wordt
gehoord.
Kruismodulatie ontstaat op de volgende manier: Zijn op het roos.ter van de
H.F. buis met gebogen £o/i>g-karakteristick het gewenste signaal V1 en een
storend signaal met amplitude V2, b.v. van een plaatselijke zender, aan
wezig, dan kan men hiervoor de versterking
voor het gewenste signaal Vx
als functie van de draaggolfspanning van het storende signaal JZ2 uitzetten.
Zoals reeds in § 2 werd bewezen, is, in geval van een kwadratische ia/vgkarakteristiek, de versterking onafhankelijk van de rooster-wisselspanning.
Voor een dergelijke karakteristiek is dus aY onafhankelijk van de grootte
van de storende amplitude K2, zodat fig. 206a ontstaat. Wijkt de ia/vg‘
karakteristiek echter af van de kwadratische vorm, dan zal de versterking
aT wel van de storende wisselspanning V2 afhankelijk zijn, zodat men b.v.
fig. 206b krijgt. Tekent men in de figuren a en b een variërende V2, dan ziet
men, dat in fig. a de versterking niet verandert, in fig. b daarentegen
varieert met de modulatie van V2.

“ƒ

<*1

f

t
“/=#)

T—v2

i

47560
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Fig. 206. Versterking at van het gewenste signaal als functie van de draaggolfspanning F. van
een storend signaal:
a. voor ccn buis met een kwadratische ia/vg-karuktcristick:
b. voor een buis met een ia/ug-karakteristiek die afwijkt van de kwadratische vorm. In
gewenste
het laatste geval varieert de versterking van het
1 * w
‘ signaal door de modulatie van de
storende draaggolf (kruismodulatie).

Voor een nauwkeuriger beschouwing gaan wij weer uit van de machtreeks
van vergelijking (IV A 1). Behalve het gewenste signaal VY cos w-fa bevindt
zich op het rooster een storend signaal, V2 cos a>2f, zodat in vgl. (IV A 1)
voor Vg gesubstitueerd moet worden:

vg= V. COS COjt 4“ K2 COS co2t.
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Aangezien in de anodekring van de betreffende buis een afstemkring is
opgenomen, die is afgestemd op de frequentie
zijn alleen de termen met
cos co^t van belang. Laten wij de grootheden
en van hogere orde buiten
beschouwing, dan is het resultaat van bovengenoemde substitutie:

Iai = aVY cos "1*

3 y
3 y
X + 1 -Fl2+ö \
4 a
2 a

/

. .

(IV A 15)

Aangezien kruismodulatie hoofdzakclijk bij ontvangst van een zwakke
zender optreedt, is Vr klein t.o.v. K2, zodat vergelijking (IV A 15) ver
eenvoudigt kan worden tot:
/
3 y
= aVT cos co^t I 1 —|---- — K2: 2
(IV A 16)
2 a

Deze formule bevestigt het reeds vermelde feit, dat de versterking van het
gewenste signaal afhankelijk is van de amplitude van de storende wissel
spanning, indien de term met y uit de machtreeks niet mag worden ver
waarloosd.
Is het storende signaal gemoduleerd, dan moet in vgl. (IV A 16) V2 worden
vervangen door V2 (1 4“ m2 cos
Men krijgt dan:
Ial = aVi cos

3 y
y
}
ld---- ---- (1 + x/2 mo2) F 3 - K>2 m2 cos pt
pt ! .
2 a
“
a
)

De modulatiediepte, veroorzaakt door het storende signaal op de draaggolf van het gewenste signaal, is dus gelijk aan:
3 - V*
a

1 +

2

- "*2 •
mk = ----- Vy---------------(I + Vs m,22)
a

Voor een voldoend kleine waarde van
worden tot:

kan deze formule vereenvoudigd

mfc = 3 - V22 m2 = K m2
a

(IV A 17)

In vgl. (IV A 17) is dus de op de gewenste golf geënte stoormodulatie
uitgedrukt in een gedeelte K van de modulatie m2 van de stoorzender.
De factor K wordt kruismodulatiefactor genoemd. K is blijkbaar, evenals
de brommodulatiefactor mfc, afhankelijk van de amplitude V2 van het
stoorsignaal.
Men kan K ook anders definiëren, als men let op de verhouding van de
geënte modulatie mk tot de gewenste modulatie
van de ontvangen golf.
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Neemt men eens aan, dat de stoorzender en de gewenste zender beide tot
dezelfde diepte gemoduleerd zijn, dus rn1 = m2, dan wordt de zojuist genoemde verhouding:

mk
mk
---- = ----- = X.
zn1
m2

De kruismodulatiefactor K is dus ook de verhouding van stoormodulatie
tot gewenste modulatie, in het geval dat de beide zenders even diep gemo
duleerd zijn.
Met behulp van vgl. (IV A 2) kan men K ook schrijven:
■
K = 3 - F22 = 1/
a

S3

— V 2

/2 sx 2 • • •

(IV A 18)

Uit deze formule voor K blijkt dat, bij eerste benadering, de kruismodulatie
factor onafhankelijk is van de grootte van het gewenste signaal en dat zij
recht evenredig is met het kwadraat van de storende roosterwisselspanning. Uit het feit dat het storende signaal als een modulatie van het ge
wenste signaal optreedt, kan eveneens de conclusie worden getrokken, dat
een eenmaal aanwezige kruismodulatie niet meer kan worden opgeheven
door selectiemiddelen achter de buis waarin de kruismodulatie is ontstaan.
Dit betekent dus, dat de kruismodulatiestoring door een bepaalde zender
door selectiemiddelen vóór de buis jnoet worden verhinderd.
Uit een vergelijking van de formules (IV A 14) en (IV A 18) blijkt nog,
dat de modulatievervorming D2 en de kruismodulatiefactor K wordt be
paald door dezelfde factor y/a die de kromming van de betreffende buiskarakteristiek kenmerkt, en dat beide verschijnselen evenredig zijn met het
kw adraat van de roosterwisselspanning. Hun onderling verband volgt uit:

Dz
T<2

K

y

K2

a

: 3 - = 3/8 m : 1.
a

De karakteristiek die de roosterwisselspanning als functie van de steilheid,
voor een modulatievervorming van 3/8 m % voorstelt, geldt dus ook voor
een kruismodulatie van 1%, met het verschil dat, voor modulatievervor
ming, Vi betrekking heeft op het gewenste signaal, bij kruismodulatie op
het storende signaal (zie fig. 204). Het is uit de practijk gebleken, dat een
kruismodulatiefactor van 1% in de meeste gevallen toelaatbaar is; dit is
de reden waarom de kruismodulatiekarakteristiek voor deze waarde wordt
gepubliceerd.
Vermelding verdient nog een principieel verschil tussen beide bovenge
noemde verschijnselen. Met betrekking tot modulatievervorming (en -ver-

1

§ 3. Kruismodulatie

I

341

dieping) is het gewenst, dat de buis bij instelling op een geringe steilheid
een relatief grote wisselspanning op het rooster kan verwerken. Bij in
stelling op een kleine roostcrvoorspanning zullen ook slechts kleine
wisselspauningsaniplituden op het rooster werkzaam zijn, zodat dan ook de
toelaatbare wisselspanning, met het oog op modulatievervorming, klein
mag zijn. Voor kruismodulatie is de situatie in dat opzicht ongunstiger;
de buis moet immers ook in de instelling op grote steilheid (ontvangst
van een zwakke zender) een aanzienlijke stoor-wisselspanning kunnen
verwerken.
Verder is er, wat kruismodulatie betreft, dikwijls ook nog verschil tussen
de H.F. buis en de mengbuis.
Bij de H.F. buis is de sterkte van het stoorsignaal V2 onafhankelijk van
de sterkte van de gewenste zender, doch alleen afhankelijk van de voorselectiviteit. Bij de mengbuis, voorafgegaan door een geregelde H.F. buis,
komt V2 het sterktst door als
zwak is. Is
ook tamelijk sterk, dan wordt
de H.F. buis geregeld en V2 mede verzwakt. Daarom worden in dit geval
zwakke gewenste signalen meer gestoord. (De M.F. buis zal practisch
buiten beschouwing kunnen blijven wegens voldoende voorselectiviteit.)
Met betrekking tot kruismodulatie dient dus, geheel algemeen genomen,
de toelaatbare storende wisselspanning op het rooster in ieder punt van de
karakteristiek groot te zijn.

Ter illustratie van het begrip kruismodulatie willen wij nog een practisch
voorbeeld behandelen. Nemen wij aan, dat de ontvanger is afgestemd op
een station met frequentie 1000 kHz, dat tot 30% met muziek is gemo
duleerd. De sterkte van het in de antenne geïnduceerde signaal is 100 j±V.
Verder wordt een tweede signaal ontvangen, dat afkomstig is van een tot
100% met spraak gemoduleerde plaatselijke zender, met een frequentie
van 1020 kHz. De sterkte van dit signaal in de antenne bedraagt b.v. 1 V.
Nu zal men het gewenste signaal in de anodeketen van de H.F. buis terug
vinden, natuurlijk weer voor 30% gemoduleerd met muziek. Tevens zal
men echter op deze draaggolf de modulatie van de spraak van de tweede
zender herkennen, en wel met een modulatiediepte van K %. Het is nu de
vraag of deze modulatiediepte van K % in verhouding tot die der 30%
van de gewenste zender storend werkt.
Indien de stoorzender eveneens tot 30% gemoduleerd zou zijn, zou de
diepte van de storende modulatie op de gewenste draaggolf naar ver
houding kleiner zijn, namelijk 0,3 K %. In het geval van gelijke modulatie
diepte van beide zenders geeft K immers de verhouding in % tussen de
storende en de gewenste modulatie weer. Dit wordt eveneens door
formule (IV A 17) uitgedrukt.
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Wij veronderstellen nu dat voor de H.F. buis EF 22 slechts één kring (met
een r/L = 50 000) is geschakeld en dat de opslingering van deze kring in
resonantie 6 maal bedraagt. Het storende signaal wordt uiteraard niet zes
maal versterkt, maar relatief evenzoveel malen verzwakt als de resonantiekromme van de betreffende kring voor een verstemming van 20 kHz aan
geeft. Deze resonantiekromme vindt men op bladzijde 36 (fig. 17).
Hiervoor moet eerst de factor fl/d worden bepaald. Deze kan men aflezen
uit fig. 20 op blz. 48: voor Af = 20 000 Hz is p/ö = 5. Uit fig. 17 blijkt nu,
dat het storende signaal vijfmaal minder versterkt wordt dan het gewenste
signaal, zodat op het rooster van de H.F. buis een storende wisselspanning
terecht komt van 6/5 X 1 = 1,2 V.
Bij ontvangst van een signaal van 100 p.V is het waarschijnlijk, dat de
automatische volumeregeling nog juist niet in
i werking getreden is, zodat
de buis EF 22 op de beginsteilheid van ca. 2,2 mA/V is ingesteld. Uit de
karakteristiek van fig. 207 vindt men
Vi {mVeff}
voor deze instelling, dat een signaal
SS
van 0,24 V een kruismodulatie van
1% veroorzaakt. De bovengenoemde
signaalspanning van 1,2 V zal dus een
00:
kruismodulatie van (l,2/0,24)2 =
25% tot gevolg hebben. De modulatie
10
door de storende zender zou dus onge
veer 80% van die der gewenste
n
no
noo
10000
uitzending bedragen. Dit voorbeeld
47S44 S(flA/V)
Fig. 207. Spanning van een stoorzender op het rooster
stelt natuurlijk een extreem geval
van de H.F. versterkbuis EF 22 als functie van de
steilheid voor een kruismodulatiefactor van 1%.
voor. De eis van een ongestoorde
ontvangst van een zwakke zender in
de nabijheid van een zeer sterke plaatselijke zender met een frequentie
verschil van slechts 20 kHz, terwijl de plaatselijke zender bovendien 100%
is gemoduleerd, leidt noodzakelijkerwijs tot de toepassing van twee afstemkringen voor de H.F. buis. Met een tweede kring van dezelfde selec
tiviteit, critisch gekoppeld met de vorige, zou het storende signaal nog ca.
vijfmaal verzwakt zijn, zodat de kruismodulatie 25 maal zo zwak zou zijn.
De factor K zou dan 1% in plaats van 25% bedragen, hetgeen reeds een
veel bevredigender resultaat is.
Zien wij af van het optreden van een dergelijk grote spanning als 1 V,
dan zal de kruismodulatie in de meeste gevallen voldoende gering zijn.
Bijna overal is de veldsterkte van een groot aantal zenders zo hoog, dat
met signaalsterkten gerekend kan worden, waarvoor de automatische
geluidsterkteregeling reeds in werking is getreden. Uit fig. 207 blijkt, dat
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het werkpunt zich dan in een gedeelte van de karakteristiek instelt, waar voor
1% kruismodulatie een spanning van 0,5 V of meer kan worden toegelaten.
Neemt men in plaats van de signaalsterkte van 1 V b.v. 0,25 V, hetgeen
ook reeds een zeer sterk signaal is, dan zal met één kring de storende wissel
spanning aan het rooster 1,2 X 0,25 = 0,3 V bedragen. De kruismodulatiefactor is dan (0,3/0,5)2 X 1% = 0,36%.

—

§ 4. Over de logarithmische steilheidskaraktcristiek

Indien wij weer uitgaan van de machtreeks:

ia = lao +

+ fivg2 + Vvg3 +

(vg genomen ten opzichte van het werkpunt), kunnen wij voor de steilheid
in de onmiddellijke omgeving van het werkpunt Vg0 schrijven:
Q

dia

+ 2fi vg + 3y vg2 4- . . . .

dvë

. .

(IV A 19)

Voor de constructie van de logarithmische steilheidskaraktcristiek wordt
dus als ordinaat uitgezet:

log S = log (a 4- 2fi Vg -|- 3 y Vg2 4- ■ . • ) = f (yg)

(IV A 20)

Daar log x = 0,434 In x, kunnen wij ook schrijven:
“log S = f (vg) = 0,434 In (a + 2^

4- 3y vg2 4- • • •)•

De steilheid van deze karakteristiek in het werkpunt is gelijk aan:

f(vg) vg = o —

= 0,434

-0.434Ï dS\
(

d vg

S \dvg)Vg = o

) Vg = 0

\

2/5 4“ 6y Vg 4- . . .
a 4- 2p Vg 4- 3y vg2 4- . .

=o

2/5
0,434 — .
a

(IV A 21)

Voor modulatiebrommen was de formule:
mb = 2 -V2
a

(IV A6)

.

afgeleid.
Uit de vergelijkingen (IV A 6) en (IV A 21) volgt dan:

f’

V
f

0,434

. .

en

V2 = 0,434 mb

1

I

(IV A 22)

L

f' M /

Deze vergelijking zegt dus, dat de toelaatbare spanning voor een bepaald

L
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percentage inodulatiebrommen des te groter is, naarmate f'(yg) kleiner
is, d.w.z. naarmate de steilheid van de logarithmische steilhcidskarakteristiek kleiner is. Hoewel voor de daarvoor in aanmerking komende
S/pA/v) buizen een karakteristiek
10000 wordt gepubliceerd, waar
t
:
uit reeds direct de toe
Ti II
laatbare
brom-wisselspanning als functie van
Vb=200V
- Rg2 =.60kirh
de steilheid van de buis
Vg3 =0V
voor een modulaticbrom
'TT——
men van 1% is af te lezen,
1000 stelt vgl. (IV A 22) ons
in staat dit reeds globaal
uit
de
logarithmische
S/vg-karakteristick te be
rekenen. Als voorbeeld
nemen wij de S/Pg1-kaI
rakteristiek (fig. 208) van
de UF 21 voor Vb =
J
100
J—
200 V en Rg2 = 60 kQ
(meelopende schermroosp’
terspanning).
In het punt van de karak
teristiek, waarvoor wij
willen weten welke brom/
spanning voor mi, = 1%
lil
toelaatbaar
is, trekken wij
-40 Vg1(V) -30
0°
-20
-10
47561
een raaklijn, in fig. 208
Fig. 20B. Logarithmische stcilheidskaraktcristick van de H.F. vcrstcrkb.v. in het punt A, voor
buis UF 21. De raaklijn geeft de steilheid van deze kromme, voor
S = 200 ptA/V. en is een maat voor modulaticbrommen en kruismodu
S = 200 jxA/V. Wij kiezen
latie in dat werkpunt.
langs deze raaklijn voor
d log S gemakshalve de afstand tussen de punten Sx = 100 [xA/V en
S2 = 1000 pA/V. Daarvoor is d (log S) = log S2 — log
= log S2/S1 =
log 10. Met deze afstand correspondeert een dv
d vg van 22 V. Dan is f' (vg) =

Tm rftt
mr

1
I'1 fll
■■

/
-

o

HH

-14+4

jTlt

i I

iL

1

-4L i

Lffl

L

log 10
(l°g S) — l°g
0

= 0,0455. De toelaatbare brom-wisselspanning

dvg
22
(in effectieve waarde uitgedrukt) in dit punt is dus gelijk aan:
0,434 X 0,01
^2 =

yr. 0.0455

= 0,0665 V — 66,5 mV.
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Op dezelfde manier kunnen natuurlijk ook voor andere werkpunten de
toelaatbare waarden der brom-wisselspanning globaal worden bepaald.
Ook voor de kruismodulatiefactor K kunnen bepaalde conclusies uit de
steilheid van de logarithmische S/vg-karakteristiek worden getrokken.
Daartoe differentiëren wij vgl. (IV A 21) nogmaals naar vvg
g en krijgen dan:

d2 ƒ (Vg)
1 d2 S
---- = 0,0434-------------------d Vg2
S d Vg2

0,434

1 /d S\2
S2 \d^gƒ ’

of:

0,434

d vg-

-------- --------------ö)—°’4'34 (
va 4- 2p Vg 4- 3y Vg2/

\

2p + Gyvg
+ 2p Vg

2

3y Vg2

Voor het werkpunt wordt dit:
= 0,434 — — 0,434
a
o

waaruit volgt:
3y
a

=M24+
\a/

2_^\ 2

1

Ó?868

(IV A 23)

a 1

. .

(IV A 24)

d vg2

d‘-f (l’g)
------- een
eenmaat
maatvoor
voordedekromming
krommingvan
vande lijn ƒ (yg) in het punt Pg0.
d Vg2
Indien in de logarithmische steilheidskarakteristiek tamelijk rechte ge
deelten voorkomen, waar dus de kromming gering is, kan voor die plaatsen
in vgl. (IV A 24) de tweede term t.o.v. de eerste worden verwaarloosd.
Beperken wij ons voor de eenvoud van behandeling alleen tot dergelijke
gedeelten van de logarithmische S-karakteristiek, dan krijgen wij:
Nu is

= 1/2(T)2=1/2^<2=2’65^fe)!2-

•

(IVA25)

a
Nu gold voor de kruismodulatiefactor:

3y
K = — V2
a

(IV A 18)

Uit de vergelijkingen (IV A 18) en (IV A 25) volgt dan:

K

2 — ___________________
V
y 2■

:

2,65>(/'(vg)(2’

of:
^2 =

1

ƒ' (»g)

r 2,65

(IV A 26)

Voor een bepaald percentage kruismodulatie zal dus de toelaatbare waarde
\
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van de storende spanning des te groter kunnen zijn, naarmate de steilheid
van de logarithmischc S-karakteristiek kleiner is. Voor een kruismodulatiefactor K — 1% wordt vgl. (IV A 26):
1

TTyg)

0,01
0,0615
2?65 “
‘

Uit de verhouding van de vergelijkingen (IV A 22) en (IV A 26) voor
mb = K = 1%, volgt:

VK

0,0615

Vmb

Zfaï : ƒ' fa)

0,00434

= 14,2;

d.w.z. in de „rechte” gedeelten van de logarithmische S/vg-karakteristiek
is de toelaatbare waarde van de storende rooster-wisselspanning voor 1%
kruismodulatie gelijk aan 14,2 X de toelaatbare brom-wisselspanning voor
1% modulatiebrommen. In het voorbeeld van blz. 344 zal de toelaatbare
spanning voor K = 1% dus zijn:
V2eff=- 14,2 x 0,0665 = ca. 0,95 V.

Voor de „gebogen” gedeelten van de logarithmische S/vg-karakteristiek
moet in vgl. (IV A 24) ook nog de laatste term in rekening worden gebracht.

3y

^ffa)

positief is, en
d
v
g
2
“
d2f (yR)
verkleind bij een negatieve waarde van --------Zoals bekend, betekent

Volgens vgl. (IV A 24) wordt — vergroot, indien
d Vg2

een positieve waarde van deze term, dat de logarithmische S/i>g-karakteristiek van bovenaf gezien concaaf is, terwijl een negatieve waarde
een convexe kromming van bovenaf voorstelt.
Voor het bepalen van de correctie van 3y/a maken wij gebruik van de
kromtestraal der logarithmische S/vg-karakteristiek. De kromtestraal
wordt voorgesteld door:
Q

= 11 + ƒ' fa)213/2
ƒ" fa)

(IV A 27)

Aangezien q in cm wordt gemeten, dienen de juiste eenheden ingevoerd
te worden. Daartoe stellen wij:
a = de logarithmische eenheid van de ordinaat in cm;
b — het aantal cm corresponderend met 1 V op de abscis.
Uitwerking van vgl. (IV A 27) met behulp van (IV A 21) en (IV A 23)
levert dan op:

■
i

i

ft

L
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Q =

s[
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1+^0,4342

2/?y) s/2

a
6y
r2 0,434

a

cm,

\aƒ j

dus:
$

l
a

/2/?\2 ) 3/2
a2
1 + - 0,434
0“

a
2 - 0,434 o

\a /

0~

of:

a
i

—

1/ /W

(IV A 28)

l2\ ----

\ a /

indien:
3/2

I + - 0,434
(
b~
p =

(IV

a
0,868 - Q
b~

Men kan nu in de „gebogen” gedeelten van de logarithmischc S/fg-karakteristiek q in cm globaal bepalen, door een zodanige cirkel te trekken, dat
deze met de karakteristiek in het betreffende werkpunt samenvalt. De
straal van deze cirkel in cm is dus de gezochte waarde voor q. Wordt deze
waarde in vgl. (IV A 29) ingevuld, dan kan p worden berekend, zodat met
behulp van vgl. (IV A 28) 3y/a ook voor de „gebogen” gedeelten van de
S/üg-karakteristiek kan worden bepaald.
logs
f.
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Een buis met goede eigen
schappen op het punt van
modulatiebrommen,
kruis
modulatie en modulatievervorming, zal men volgens
het voorafgaande kunnen
verkrijgen, in dien men deze
buis een log S-karakteristiek
geeft, welke recht en vlak
verloopt. Dit zou b.v. de
karakteristiek a-b-c-d in fig.
269 kunnen zijn. Op zichzelf

^.a
b

fc

Vg

9

______L_________
47559

Fig. 209. Principiële voorstelling van de logarithmischc steilhcidskarakteristick van een versterkbuis met regelbare steilheid. De lijn
a-b-c-d- zou de beste eigenschappen met betrekking tot kruismodulatie en modulaticvcrvorming oplcvcrcn. Uit practische overwe
gingen wordt echter aan de karakteristiek de gedaante f-b-c-g
gegeven.

348

TV - A. Hoogfrequent- en middenfrequentversterkbuizen

behoeft deze opgave niet moeilijk uitvoerbaar te zijn, maar een dergelijk
goede buis zou enige bezwaren meebrengen.
Bij de kleinste rooster-voorspanning (punt a) is een minimum steilheid
voor het verkrijgen van een bepaalde gevoeligheid vereist. De gebruike
lijke waarde is om en bij 2 mA/V.
Laat men nu, ter wille van geringe vervorming, enz., de steilheid bij toe
nemende negatieve voorspanning slechts langzaam afnemen, dan zal men
voor een bepaalde vermindering van de versterking een grote regelspanning
nodig hebben. M.a.w. de verbetering gaat ten koste van de regeleigenschappen. Om nu met een niet al te grote regelspanning de versterking toch
voldoende te kunnen onderdrukken, laat men na een zeker punt, c, de
steilheid sneller afnemen. Dit gaat uiteraard ten koste van meer kruis
modulatie, enz. in dit laatste gedeelte van de karakteristiek.
Men zou nu een karakteristiek verkrijgen waarbij de steilheid over een
betrekkelijk groot deel, c-a, weinig kleiner is dan die in a. Tekent men de
ia/vg-karakteristiek onder dergelijke omstandigheden, dan zal men be
merken, dat de anodestroom in punt a een aanzienlijke waarde verkrijgt,
welke niet alleen ongunstig is uit het oogpunt van economie, maar ook
voor het geruis in de anodeketen.
Zo komt men er toe het vlak verlopende deel van de karakteristiek op een
lager niveau te verleggen (dus kleiner dan de gebruikelijke 2 mA/V).
Dan moet de log S-karakteristiek echter, om toch nog de gewenste maximale
steilheid te bereiken, vanaf punt b steiler omhoog lopen. Ook hier offert
men weer iets van de goede krommingseigenschappen op.
In de werkelijke log S-karakteristieken van regelbuizen zal men steeds min
of meer de besproken drie gebieden herkennen. Een dergelijke kromme is
dus steeds een compromis tussen de drie eisen: goede regeleigenschappen,
logs goec^e krommingseigenschappen en ge
ringe anodestroom. Men zal er natuur
lijk steeds naar streven dit compromis
zo gunstig mogelijk te maken.
Een goede oplossing hiervoor openbaart
zich als men de log S-karakteristieken
beschouwt bij verschillende schermroosterspanningen. Een dergelijke schaar
karakteristieken
is
geschematiseerd
weergegeven in fig. 210. De karakte
vg
ristiek voor pg2 = 50 V kan zodanig
4756!
Fig. 210. Voorbeeld van een bundel logcrilhmischc
zijn, dat in punt a de gewenste maxi
S/vg-karakterütiekcn. De punten a, b geven de
verschillende instellingen aan bij regeling van
male steilheid wordt verkregen bij een
de buis.
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S(fiA/v}
redelijk vlak verloop. Zolang men in
7Ti1-| [ ) T rnTnCOOO
punt a werkt, brengt het geen nadeel
7
mee dat het verdere verloop tamelijk
nTTTh TTlT
^=0Y
steil is. Integendeel, dit maakt dat
■1 .
de anodestroom in a beperkt blijft.
-k noo
Is nu een kleinere steilheid gewenst,
Rg2^90kfl\
.
///
dan kan men met voordeel hiervoor
filmt
een karakteristiek kiezen bij hogere
.4 -1
V,.. b.v. punt b. Deze karakteristiek
XJO
verloopt bij deze steilheid vlakker dan
de voorafgaande. Dat daardoor de
anodestroom bij
= 0 ontoelaatbaar
groot zou zijn, doet nu echter niets ter
n
zake. Deze karakteristiek wordt im
mers niet gebruikt bij de begininstelling.
Bij een nog kleinere steilheid zou met
voordeel de karakteristiek voor Vg2 = -40 Vg1(v) -30
-20
47546
100 V gebruikt kunnen worden, enz.
Fig.211. Logarit hmisclic S/Kg,-karakteristieken voor
Men maakt dus steeds gebruik van een
verschillende waarden van de sebermroosterspanning
voor de JI.F. pcnlhocjc EF 22. De gestippelde
betere karakteristiek, zonder het nadeel
lijn geeft het verloop van het werkpunt weer, bij
regeling van de negatieve roosterspanning, in geval
van een grote anodestroom bij de
van voeding van het schermroostcr via een serie
weerstand (meelopende sebermroosterspanning).
begininstelling te hebben.
Het kiezen van een steeds hogere
sebermroosterspanning kan nu automatisch geschieden, door het schermrooster te voeden over een tamelijk hoge serieweerstand. Bij toe
nemende negatieve voorspanning nemen zowel anode- als schermroosterstroom af, en neemt dus de sebermroosterspanning toe. Voor een
bepaalde voorgeschreven serieweerstand vindt men dan werkpunten, die
in de gepubliceerde karakteristieken meestal door een stippellijn zijn
verbonden. Fig. 211 toont dit aan voor de H.F. penthode EF 22.
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B. Vervormingen bij mengbuizen
§ 1.

Inleiding

In A § 1 werd reeds opgemerkt dat, als twee signalen met verschillende
frequenties op het rooster komen, door de kromming van de ia/vg-karakteristiek, in de anodekring o.a. wisselstromen met de som- en verschilfrequenties van de oorspronkelijke frequenties ontstaan. Deze eigenschap
vindt b.v. toepassing in superheterodyne ontvangers, waarin Vi cos cojt
het gewenste H.F. signaal is, en Vh
Vh cos coht het oscillator- of hulpsignaal.
In de anodekring ontstaat dan een signaal met de frequentie a>o =
(»h — Wi.
Voor het berekenen en afleiden van de formules, die op de verschillende
vervormingen en nevenverschijnselen betrekking hebben, delen wij de
mengbuizen in twee groepen in, nl:

a) mengbuizen waarbij het H.F.- en het oscillatorsignaal aan hetzelfde
rooster worden toegevoerd;
b) mengbuizen waarbij het H.F.- en het oscillatorsignaal aan verschillende
roosters worden toegevoerd.
Hoewel de menging tegenwoordig bijna uitsluitend volgens het principe b)
plaats heeft, zullen wij, ter wille van de eenvoud der behandeling, uitgaan
van de afleiding van de formules van groep a). Evenals in het eerste ge
deelte over H.F. versterking, gaan wij uit van de machtreeks, waarbij
echter thans de termen tot en met t»g6 in rekening worden gebracht, dus:

ia = lao 4- avg 4- pve2 4- yvg3 4- övg4- 4- wg5 4- £rg6

(IV B 1)

De spanning vg aan het stuurrooster bestaat in elk geval uit:
vg = Vi + Vh cos co/!*,

waarin Vi het gewenste signaal 4* eventuele storende signalen voorstelt
en Vh het hulp- of oscillatorsignaal.
Na substitutie van deze waarde van Vg in vgl. (IV BI) en uitwerking
daarvan, vinden wij:

ia =

+ «o Vi “F Po Vi2 4" Yo J'i3 + • • • •

4- (Ai + atVi + Pi Vi2 4- yr V? + . . . .) Vh cos co/,* 44- (At + a* Vi 4- P2 Vi2 4- y2 Vi3 4- • • • •) n2 cos 2co/i* + ... enz., (IV B 2)

—

I
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waarin:

13
5
Ao = Iao+ - pVh2 + Q ö F/i4 -f- — C F/,6 4Z

o

Z

1Ö

o

3
15
ao = CL 4- - Y F/t2 4- — e

w+

15
Po = P 4- 3 ö F/,2 4- - C F/,4 4o

Yo = Y + 5 e Vh2 4- • • • •

enz.

3
5
Ai = « 4- - Y F/,2 + - e

n4 +

4-

at =

o

15
+ 3<5 V/,2 + /- f K,4 + •
4

15
Pi = 3y + -- £ F/,2 4- •
enz.

= 4 <5 4- 15 C Vh2 4-

Aangezien de anodekring op de frequentie (co/j — coi) — <uo is afgestemd,
zijn alleen de termen die F/| cos w/jt bevatten van belang; de andere termen
zullen alleen onder bijzondere omstandigheden de frequentie coo kunnen
opleveren. Wij kunnen ons dus beperken tot het volgende gedeelte van de
formule (IV B 2):

ia =

4- ai Vi 4- Pr Fj2 4- ^F;3

) F/t cosco/.t ....

(IV B 3)

Wij kunnen deze formule nog meer vereenvoudigen door eerst aan te nemen,
dat het hulpsignaal een zeer kleine waarde bezit. Hierdoor kunnen wij voor
de uitdrukkingen voor A19 a19 p19 enz. schrijven:

A=

a,

ai = 2/9,
Pi = 3y,
7i = 4<5,

zodat ver;gelijking (IV B 3) vereenvoudigd kan worden tot:
io = (a + 2/9 Vi + 3yPi2 + 4 <5 V? +.......... ) Vh cos wht . . . .

(IV B 4)

Substitueren wijhierin Vi = Vi cos cojt, dankrijgen wij:
33
/
3 (5
\
3
a 4--yFj24- 2p Fi(1 4- - -Fj2) coscojf + - yV^ cos 2 co^ 4ia =
2
\
2 p
)
&

4- 3(5 Fj3 cos 3 coit +

F/t COS CO/it.,
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Werken wij deze formule verder uit, vervangen wij coh — u>i door
laten wij de termen die niet van belang zijn weg, dan krijgen wij:

/
3 ö
iaM= P Vi Vh 1+ \
z p

I

COS d)ot

cdo

en

(IV B 5)

Hierin stelt ia (Wo) dan de M.F. wisselstroom voor x).

§ 2.

Modulatiebrommen

Indien op het rooster, behalve het gewenste signaal Vi cos (Dit ook een
brom-wisselspanning V2 cos pt aanwezig is, moeten wij in vgl. (IV B 4)
Vi = Vr cos (j^t 4“ V2 cos pt substitueren; wij vinden dan voor het gedeelte
van de anodestroom, dat de termen met cos a>ot en cos pt bevat (wij laten
hierbij dus de hogere harmonischen van het modulatiebrommen buiten
beschouwing):
3 ó
ö
K2 + 3 - K2: ? + • • ■
Iia (a>„) = P
Vh 1 H-------2/3 1
/3 2
3

P

5 e
.
1 4- _ - (Fi2 -f- K>2) 4- ... | cos pt

3 y

)

cos ajot . .

(IV B 6)

J

Dit komt overeen met een M.F. signaal, dat door een wisselspanning Vt
met frequentie p is gemoduleerd tot een modulatiediepte:

5 £

i + -5 - (^2 + *7) + • • • •

3v
, y/ TZ
mb = —Tl-------- ï---------- 3 ~ppT 2

. .

(IV B 7)

14- - -n VS + 3 - F22 4- • • •
2 p 1
p 2

Voor kleine waarden van V1 en V2 kan deze vergelijking vereenvoudigd
worden tot:

mb

= 3 Y- V2

P

(IV B 8)

Hieruit kunnen wij reeds als eerste conclusie trekken, dat het modulatie*
brommen bij eerste benadering recht evenredig is met de amplitude van de
brom-wisselspanning en onafhankelijk van de sterkte van het afgestemde
H.F. signaal. Dit komt dus geheel overeen met hetgeen over deze storing
bij H.F. buizen is gezegd, met het verschil, dat nu de factor y/P i.p.v. pja
maatgevend is.
*) Volgens de definitie der conversiestcilheid is: ia

= $c • f1',, waaruit volgt:

Sc = Wh (’ + y J

+ • • )•

Voor kleine waarden van V{ wordt dit:
Sc = P Vp
Daar

= 2/J, is de steilheid van de S/v^-karakteristiek dus een maat voor de conversiesteilheid.

Bovendien blijkt^lit het bovenstaande dat Se evenredig is met de hulpspanning V\, hetgeen ook reeds in A | 1

van hoofdstuk II werd vermeld.

I
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Voor de afleiding van de formule waaruit wij kunnen opmaken hoeveel
modulatieverdieping en -vervorming bij een mengbuis zal optreden, kunnen
wij eerst vergelijking (IV B 5) in overeenstemming brengen met de voor
H.F.- en M.F. buizen gevonden vergelijking (IV A 9), dus:
ia = (/? Vh) Vi

3
1+ 4*

2 ÖVh\
pVh ) Vi2 + • • •

cos ü)ot ....

(IV B 9)

In plaats van a uit vgl. (IV A 9) komt dus ftVh, en in plaats van y komt
2 ö Vh. Zonder verdere uitvoerige berekening kan nu vgl. (IV A 13) worden
getransformeerd in:
M=

3
2 <5 Vh
X ---------- Vi2 1---- ni, 2
8 1
2
pVh

d

3

0

,
3
’
1-------- 7Zl,“

8

1

Vi2 . .

(IV B 10),

en, voor een kleine modulatiediepte, in:

ö
M=3- Vi2
P

(IV B 11)

Op dezelfde wijze kan men direct afleiden de vervorming door de tweede
harmonische:
__
90
(IV B 12)
D9 = — — m

2

4 p

K2

Wij zien hieruit dat de modulatieverdicping en -vervorming, evenals bij
de H.F.- en M.F. versterkbuizen, recht evenredig is met het kwadraat van
het H.F. signaal, en de modulatievervorming bovendien nog evenredig is
met de modulatiediepte. Thans is de factor ö/fi maatgevend, terwijl do«e
bij de H.F. buizen y/a is. Voor de mengbuizen gelden dus in principe
dezelfde formules als voor de H.F. buizen, echter zijn zij als het ware van
een hogere orde. Evenals voor de H.F.- en M.F. buizen, worden ook voor de
mengbuizen karakteristieken gepubliceerd, waaruit ineens de modulaticvervorming, afhankelijk van de instelling van de buis, kan worden af
gelezen.

§ 4.

Kruismodulatie

Voor het geval van kruismodulatie kan vgl. (IV A 18), evenals in de vorige
paragraaf geschiedde, getransformeerd worden in:

K= 3

—z* jz2=6 - j/22

pn

p 2

(IV B 13)
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Voor alle drie verschijnselen kunnen wij dus concluderen dat in principe
de mengbuizen zich op dezelfde wijze gedragen als de H.F.-versterkbuizen,
met het verschil dat, voor het berekenen van deze verschijnselen, in de
machtreeks met een term van hogere orde gerekend moet worden.
Trouwens, ook bij de versterking kan hetzelfde worden geconstateerd.
Bij de H.F. versterking rekent men toch met de steilheid S of bij benadering
met a. Bij de mengbuis rekent men met de conversiesteilheid Sc, of, bij
eerste benadering, met ƒ?.
De gevonden uitdrukkingen voor modulatiebrommen, modulatievervorming en kruismodulatie gelden echter uitsluitend voor kleine waarden van
de diverse wisselspanningen. Wat het gewenste H.F. signaal en het storende
signaal betreft, zal hieraan in de meeste gevallen worden voldaan.
De conversiesteilheid is echter, zoals uit hoofdstuk II blijkt, in eerste be
nadering evenredig met de hulpspanning F/t, zodat deze spanning bijna
altijd groot gekozen wordt. Daarom dienen de gevonden uitdrukkingen nog
voor de in de practijk voorkomende waarden der spanningen te worden
herzien.

§ 5.

Berekeningen voor een willekeurige waarde van het oscillalorsignaal

Om meer algemeen geldende resultaten te verkrijgen, is het nodig dc groot
heden
oq, ft, en
waarin de grootte van het hulpsignaal F/, zit, in
haar volledige vorm in vgl. (IV B 3) te verwerken. Substitueren wij nu
in vgl. (IV B 3) Vi = V1 cos Wjt + V2 cos pt (modulatiebrommen), dan
vinden wij na herleiding en onder weglating van de termen die niet van
belang zijn, terwijl tevens co/| — co£ door a>o vervangen is:

1
’

(o>0) = X “ï

Vh cos

a>ot f 1 + 2 — V2 cos PM > • •
\

(IV

ai

hetgeen in eerste benadering overeenkomt met een modulatie door de
storende frequentie p tot een modulatiediepte

o Pl rr
mjj = 2---- V2.
«i
door de formules op blz. 351, dan krijgen wij weer,
Vervangen wij cq en
onder weglating van de termen van hogere orde, de vroeger gevonden
3y
waarde: mfr = — V2.

Op dezelfde manier kunnen wij de uitdrukkingen voor de andere storende
verschijnselen afleiden. Wij vinden dan voor:
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modulatieverdieping:

3 y,
M = — Vi2;
2a.

modulatievervormitig:
8 a,

m Vi2;

kriiismodulaliefactor:

k

= 3 — r22.
«1

Na substitutie van «i en
en verwaarlozing der termen van hogere orde
gaan deze uitdrukkingen voor M, D2 en iC, zoals te verwachten is, over in
de reeds gevondene, voor een kleine waarde van het oscillatorsignaal.
Het voordeel is nu, dat de gevonden uitdrukkingen gelden voor elke
waarde van de hulpspanning Vjt. Wel beïnvloedt de grootte van Vh de
termen an ft. en yx; dit is echter geen bezwaar, daar men in het algemeen
de oscillatorspanning een bepaalde, vooruit vastgestelde, waarde geeft.
Verder geldt hier weer dezelfde restrictie als bij directe H.F. versterking,
nl. dat de amplituden van Vi en V2 klein moeten zijn, d.w.z. y-Ja. V2 <
ca. 0,02.
§ 6.

Mengbuizen waarbij het H.F.- en het oscillatorsignaal aan verschillende
roostcrs worden toegevoerd

In dit geval beschikken wij als het ware over twee stuurroosters, a en 6;
de anodestroom zal dus door de spanningen aan beide roosters worden beinvloed.
De meest algemene formule luidt dus:

ia = «a Va 4- Qfc Vb 4" fiza Va' + Pab Va Vb +

Kfc2 +

4- y3a Va3 4-y2aö Va2 Vb 4" Va2b Va V/,2 + y3b Vf,3 4- enz.
Nemen wij aan dat het oscillatorsignaal aan het rooster a wordt toege
voerd en het H.F. signaal met eventuele storende signalen aan het rooster
6, dan moeten in bovenstaande vergelijking de volgende vormen worden
gesubstitueerd:
Va = Vh cos OJfct
en
Vb = Vi.
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Na enige bewerkingen en herleidingen vinden wij:
ia = Ao + ao Vi-^po F£2 + yo Ki34-...(A-Fa1^ + ftï/i24-71^34-..)X
Vh cos a>ht 4- (A2 4- «2 Vi 4- P2 Vi2 4- 72 ^t3 • • •) PK2 cos 2 m/»t, enz.
Hierin betekenen:
Ao — lao 4~ g P%a

n2

ao = «6 r 9 Yzab Vh2 4- • . .

1
Po = Pïb + - özab Vh2 4- enz.

Ai

3
= aa 4- - y3a Vh2 4- • • •
4

3
ai = Pab 4- - Ö3ab Vh2 4" • • •
4

Pi = Taïb 4- • • • • enz.
Aangezien de anodeketen op de frequentie a>o = a>h — coi is afgestemd, zijn
alleen de termen met Vh cos co/jt van belang. Wij kunnen ons dus bepalen
tot:
ia = (Ai 4- aY Vi 4- pr Vi2 4- yi K3........... ) Vh cos co/jt.

Deze formule komt geheel overeen met vergelijking (IV B3), zodat voor
de afleiding van de uitdrukkingen voor de verschillende verschijnselen
naar de voorgaande paragrafen kan worden verwezen.

§ 7.

Over de logarithmische steilheidskarakteristick

Uit de voorgaande paragrafen blijkt reeds duidelijk de analogie van de ver
schillende karakteristieke eigenschappen tussen de H.F.- en de meng
buizen. Wij constateerden dat de uitdrukkingen voor S, X, mfr enz. bij de
H.F. versterk-, resp. mengbuizen worden bepaald door de coëfficiënten
van een machtreeks, met dien verstande, dat de coëfficiënten in het laatste
geval één plaats in de machtreeks zijn opgeschoven. Hieruit is gemakkelijk
in te zien dat, bij de mengbuizen, tussen de factoren K, mb en de steilheid
van de logarithmische Sc/«g-karakteristiek hetzelfde verband bestaat als
bij de H.F. versterkbuizen (zie A § 4), zodat wij hiervoor de theoretische
afleidingen achterwege kunnen laten.
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C. Meting der storingsverschijnselen
§ 1.

Theoretische beschouwingen

Denkt men zich op het fooster van een versterkbuis een L.F. wisselspanning
Fj cos pt, dan zullen in de anodestroom, ten gevolge van de karakteristiekkromming, harmonischen van de oorspronkelijke frequentie p voor
komen. Dit ziet men onmiddellijk als men weer uitgaat van de machtreeks:
ia = Ia? +

4- Pvg2 4- yvg3 . . . . enz.

Substitutie van vg = V\ cos pt, levert op:

l*a — ^ao

+ 1 BV^ + aV, cos pil
4U

+ * £ Pi2 cos 2 pt 4- - y Vj3
4

Z,

3 y
1 -|--------F1:
4 a

cos 3 pt

2

+
(IV C 1)

Het percentage tweede harmonischen ten opzichte van de grondgolf is
nu gelijk aan:

d2 = -

a

3 y

(IV C 2)

1 + 4 -a v2

Voor een kleine waarde van de wisselspanning kan vgl. (IV C 2) worden
vereenvoudigd tot:
1
(IV C3)
d2 = -^V,. 100%
2 a

Op analoge wijze kan men voor het percentage derde harmonischen schrijven:
1 y
d^--^2. 100%
4 a

(IV C 4)

(In hoofdstuk VI over L.F. versterking zal men dit uitvoeriger terugvinden.)
Vergelijken wij deze formules met die van modulatiebrommen (IV A 6),
modulatieverdieping (IV A 13), modulatievervorming (IV A 14) en kruis
modulatie (IV A 17), dan blijkt daaruit een bepaald verband, dat door
onderstaande formules wordt uitgedrukt:
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modulatiebrommen:

= 4 d2

modulatieverdieping:

M = 6 d3

modulatie ver vorming: D2 = 41/2 m d.3

K = 12 d3

kruismodulatie:

De rooster-wisselspanning, waarbij b.v. 1% modulatiebrommen optreedt,
kan men dus vinden door te meten bij welke waarde van de rooster-wisselspanning d2 = 1/4%.
Voor de afleiding van bovengenoemde formules waren echter enige ver
waarlozingen ingevoerd, waardoor de meetresultaten volgens deze methode
slechts een benaderend karakter kunnen hebben. Nauwkeuriger is daarom de
methode waarbij de verschillende verschijnselen in hun directe uitingen
worden gemeten. Wij willen daarom alleen deze methode in het kort be
schrijven.

§ 2.

Modulatieverdieping en -vervorming

Aan het rooster van de te onderzoeken buis wordt, via een versterker, een
zuiver sinusvormige H.F. wisselspanning met frequentie m toegevoerd,
waarvan de amplitude wordt gemoduleerd door middel van een sinusvor
mige L.F. wisselspanning met frequentie p. De modulatiediepte wordt
ingesteld op b.v.
= 30% (zie fig. 212).
Generator
P

Tk
Generator
CU

Versterker*
T*- verzwakker

Te
meten
buis

LF.
Versterker

■Versterker

Filter
P

Versterker
P

n

AVC
Filter
Filter
2pof3p
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Fig. 212. Blokschcraa van de meetinutallatie voor meting van modulatieverdieping en -vervorming. u>
tie; p = modulatiefrequentic.

- hoogfrequen-

Nadat het gemoduleerde signaal de te meten buis heeft gepasseerd, zal de
modulatiediepte, ten gevolge van de karakteristiekkromming, groter zijn
geworden. Daarom wordt direct achter de buis nogmaals de modulatie
diepte, m2, gemeten. De procentuele modulatieverdieping is nu gelijk aan:

M=

m2 — mx

%•

7ni

Op de buis volgt een versterker, afgestemd op de frequentie co, die
zodanig is tegengekoppeld, dat geen vervorming ontstaat door de

I

■r-
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karakteristiek der daarin toegepaste buizen. Hierop volgt een detector, die
een gemoduleerde gelijkspanning levert. De gelijkgerichte spanning wordt
na afvlakking, verder als regelspanning naar de H.F. versterker terugge
voerd, zodat een uiterst constante waarde van de draaggolf aan de
detector wordt toegevoerd. De spanning na de detector wordt door een
L.F. versterker versterkt. Aan deze versterker zijn twee filters, elk met een
versterker, aangesloten. Het ene filter laat alleen de grondfrequentie p
door, het andere filter de frequentie 2p of 3p. De versterker achter dit laat
ste filter is regelbaar, terwijl de thermokoppels Tfc, die op de uitgang van
beide versterkers zijn aangesloten, tegen elkander zijn geschakeld. Door nu
de versterking van de tweede of de derde harmonische zo te regelen, dat de
meter M nul aanwijst, kan uit deze versterking de verhouding van de be
treffende harmonische tot de grondfrequentie worden bepaald. Volgens
vgl. (IV A 8) is de vervorming door de tweede harmonische gelijk aan:

amplitude tweede harmonische

O2 =

§3.

amplitude grondfrequentie

Modulatiebrommen

Op het rooster van de te meten buis wordt de versterkte sinus vormige
H.F. spanning co en een L.F. wisselspanning met frequentie p = 500 Hz ge
bracht (zie fig. 213). De wisselspanning met frequentie co wordt nu, ten ge
volge van de karakteristiekkroinming van de buis, door de spanning van
500 Hz gemoduleerd. Het doel van de meting kan tweeërlei zijn: het be
palen van de modulatiediepte bij een bepaalde stoorspanning, of het meten
van de vereiste stoorspanning voor een bepaalde modulatiediepte van b.v.
Versterker
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Te
meten
buis

S

Versterker
co

Detector

Filter
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Fig. 213. Blokschema van de mcetinstallatic voor meting van de toelaatbare bromwieselspanning op het rooster van
<lc te meten bui», in verband met modulatiebrommen.
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1%. In beide gevallen wordt de door 500 Hz gemoduleerde spanning
eerst versterkt en daarna gelijkgericht. In de meetversterker is weer
tegenkoppeling toegepast, terwijl de uitgangsspanning zo constant
mogelijk wordt gehouden door het toevoeren van een versterkte regelspanning vanuit het detectorcircuit. Op dc detector volgt een filter voor
500 Hz en een L.F. versterker, waarvan de uitgangsspanning wordt ge
meten. Deze uitgangsspanning is dan een maat voor de broin-modulatiediepte.
Voor de meting van de grafiek, zoals door fig. 201 wordt voorgesteld, volgt
op de L.F. versterker weer een detector met een bepaalde negatieve voorspanning. De gelijkgerichte spanning wordt daarna in een gelijkspanningsversterker versterkt en als negatieve regelspanning toegevoerd aan de in
gang van de 500 Hz versterker, die achter de generator is geschakeld. Door
de zeer krachtige versterkingsregeling blijft de L.F. uitgangsspanning inge
steld op een constante waarde, die juist iets groter is dan de voorspanning
van de detector en overeenkomt met een modulatiediepte van b.v. 1%.
De uitgangsspanning van de 500 Hz versterker achter dc generator is nu
dus direct de gevraagde brom-wisselspanning, die in fig. 2 1 op de verticale
as is uitgezet. Voor het bepalen van de steilheid is achter de buis nog een
tweede versterker, afgestemd op a>, geschakeld, waarvan de uitgangs
spanning een maat is voor de steilheid van de betreffende buis.

§ 4.

Kruismodulatie

Doel van de meting is, de diepte te bepalen van de modulatie met frequentie
p van de storende zender op de gewenste zender met frequentie a>1. Aan
het rooster van de te meten buis worden dus twee wisselspanningen toegevoerd (zie fig. 214):
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P
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Fig. 214. Blokschema van de meetinstallatie voor meting van dc toelaatbare stoorapanning op het rooster van de te
meten buis, in verband met kruismodulatie: oj, = gewenste spanning; <ot = atoorspanning;
stoorspanniug; p = modulatie der
atoorapanning.
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1) een sinusvormige H.F. wisselspanning met frequentie cox en
2) een tot 30% met frequentie p gemoduleerde H.F. wisselspanning met
frequentie co2.

De gewenste trilling met frequentie cox zal nu in de buis door de modulatie
van de storende zender worden gemoduleerd. Op de buis volgt weer de
zelfde installatie als werd toegepast voor het meten van modulatiebrommen. Ook hierbij kan de installatie zo worden uitgevoerd, dat aan
de uitgang van de versterker co2 de spanning wordt gemeten die nodig is
voor een kruismodulatie van 1%. Op deze wijze is b.v. de grafiek van
fig. 204 opgenomen.
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D. Fluittonen
§ 1.

Inleiding

Hoewel ook in een directe ontvanger interferentiefluittonen kunnen ont
staan, zijn superlieterodyne ontvangers hierdoor toch wel gekenmerkt.
Indien Vich aan de detector van de ontvanger, behalve de gewenste fre
quentie nog een tweede signaal bevindt, waarvan de frequentie slechts
weinig van de andere afwijkt, zullen door de kromming van de karak
teristiek o.a. de som- en verschilfrequenties van deze twee signalen ont
staan. Als nu de verschilfrequentie lager is dan ca. 8000 Hz, zal deze in het
L.F.-gedeelte worden meeversterkt en als fluittoon in de luidspreker hoor
baar zijn. Dit geldt zowel voor de directe als voor de superheterodyne ont
vanger. Het verschil in dit opzicht tussen beide ontvangers is echter,
dat bij een superheterodyne ontvanger meer kans bestaat, dat een storend
signaal met een frequentie die slechts weinig van het gewenste signaal af
wijkt, op de detector terecht komt. In de directe ontvanger treedt alleen een
fluittoon op wegens de interferentie van de oorspronkelijke draaggolven
van twee zenders met een hoorbare verschilfrequentie. In superheterodyne
toestellen speelt echter ook de hulposcillator nog een rol.
Aangezien bij het ontwerpen van een superheterodyne ontvanger terdege
met het ontstaan van fluittonen gerekend kan en moet worden, zullen wij in
de volgende paragrafen de verschillende storingsmogelijkhcden nagaan.
De hierbij optredende frequenties zullen wij betitelen met:

ƒƒ
ƒ/!
f0
fs

==
=
=
=

gewenste hoogfrequentie,
oscillatorfrequentie,
middeufrequentie,
storende frequentie.

Uit de volgende paragrafen zal blijken, dat een „volkomen fluitloze”
ontvangst van een geheel golfgebied practisch niet is te verwezenlijken.
Het is echter wel mogelijk, door een juiste keuze van de iniddenfrequentie,
’ waarbij vooral met de frequentie van de locale zenders in het betreffende
land rekening gehouden dient te worden, het aantal fluittonen tot een
minimum te beperken. Bovendien zal men het meestal zo kunnen regelen,
dat de fluittonen optreden bij de zenders die voor de luisteraars van dat
land van secundaire interesse zijn.
Uit de voorgaande paragrafen kan men reeds de algemene conclusie trekken
dat, indien op de mengbuis spanningen met de frequenties ƒ;, fs en ('h
i

§ 2. ƒ,=ƒ,.
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inwerken, in de anodeketen allerlei combinatiefrequenties van de vorm:

± m fi ± n fs ± qfy
worden r angetroffen, waarin zn, n en q gehele getallen, eventueel nul,
kunnen zijn. In het algemeen komen combinaties met hogere waarden
van m, 11 en q alleen in kleine amplituden voor. Dergelijke combinaties
kunnen nu interfereren met de normale middenfrequentie (m = —1.
n = 0, q = +1), maar ook onderling. Er ontstaat dus een zeer groot aantal
mogelijkheden, waarvan de meest voorkomende in de volgende paragrafen
zullen worden behandeld.

§2.

fs = fo. (m = 0,
O, n = 1, q = 0)

Als een ongewenste zender een frequentie heeft die weinig afwijkt van
de middenfrequentie van het ontvangtoestel, zal een fluittoon optreden
indien het stoorsignaal op het rooster van de mengbuis voldoende sterk is.
Immers, in hoofdstuk II, A § 1 hebben wij gezien dat in de anodeketen van
de mengbuis, behalve de som- en de verschilfrequentics, ook de oorspron
kelijke frequentie voorkomt. Voor het bovengenoemde storende signaal
werkt de mengbuis dan als een gewone II.F. versterker. Als voor de meng
buis geen selectieve kring aanwezig zou zijn, zou de stoorzender op elk
afgestemd station een fluittoon veroorzaken door interferentie met het
normale M.F. signaal. Bij aanwezigheid van één of meer H.F. kringen zal
de storingskans uiteraard het grootst zijn in het frequentiegebied dat het
dichtst bij de middenfrequentie is gelegen. Hieruit volgt dat de midden
frequentie in elk geval buiten de omroepbanden moet worden gekozen.
Behalve door een goede voorselectie, kan deze fluitstoring worden verholpen
door gebruik te maken van een serie- of parallelkring, die op de midden
frequentie van de ontvanger is afgestemd en in de antenneketen is opge
nomen.

§3.

G = V2

en fs = 1/3 fo (m = 0, n = 2 of 3, q = 0)

Zenders waarvan de frequentie gelijk is aan de helft of een derde der
middenfrequentie kunnen eveneens aanleiding tot fluittonen geven, name
lijk indien de tweede of de derde harmonische van deze zenders voldoende
sterk doorkomt (b.v. in het geval van een plaatselijke zender). Hiervoor
geldt dan weer hetgeen in de vorige paragraaf is uiteengezet. Verder be
staat de mogelijkheid dat een zender met de frequentie l/2 f0 of 1/3 f0
bij afstemming zich zelf stoort. Ten gevolge van de kromming van de buiskarakteristiek ontstaan namelijk harmonischen van de frequentie die op
het stuurrooster van de betreffende buis aanwezig is. Op die manier kunnen
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dus weer storende frequenties ontstaan, die ongeveer gelijk zijn aan de
middenfrequentie en die door interferentie van het normale M.F. signaal
een fluittoon veroorzaken.

§ 4.

f$ = ft- 4- 2 fo (spiegelfrequentie) (m

0, n = 1, q = —1)

In hoofdstuk III, A § 1, hebben wij gezien dat de oscillatorfrequentie ge
woonlijk hoger wordt gekozen dan de hoogfrequentie. Zonder H.F. voor
selectie zouden wij een volkomen gelijkwaardige werking krijgen voor de
H.F. signalen fh—fo en fh + ƒ,• Als f = fh —f> het gewenste signaal is,
noemt men fs = ƒ, -|- f, de spiegelfrequentie (ten opzichte van de oscillatorfrequcntie is de spiegelfrequentie als het ware het spiegelbeeld van de
gewenste hoogfrequentie). Is nu, behalve het gewenste signaal, ook een
signaal waarvan de frequentie in de buurt ligt van de spiegelfrequentie,
op het rooster van de mengbuis aanwezig, dan zal dit een fluittoon tot ge
volg hebben. Het zal duidelijk zijn, dat deze storing kan worden verminderd
door een goede voorselectie toe te passen. De verzwakking van de spiegel
frequentie wordt dan bepaald door de kwaliteit r/L van de toegepaste
kring, door de frequentieafstand en door de sterkteverhouding van de ge
wenste tot de storende zender. Deze verzwakking, dus de verhouding van de
spanning op het stuurrooster van de mengbuis van de gewenste en van
de storende zender, noemt men spiegelverhouding van de ontvanger.
Aangezien de spiegelfrequentie tweemaal het bedrag van de middenfre
quentie verschilt van de gewenste frequentie, zal de spiegelverhouding des
te hoger zijn naarmate de middenfrequentie hoger is. Uit de practijk
blijkt, dat een spiegelverhouding van minstens 5000 nodig is om storing
door sterke zenders te voorkomen. Voor een lage middenfrequentie(b.v.
125 kHz) en een spoelkwaliteit r/L van 50 000, zijn dan minstens twee
kringen vereist, en dan zijn nog dikwijls speciale voorzorgsmaatregelen,
zoals toepassing van een spiegelfilter, gewenst. Het gebruik van kringen van
betere kwaliteit zou natuurlijk een betere spiegelverhouding opleveren.
In verband met het verloop van de paddingkromme kan hiermee meestal
niet te ver worden gegaan.
Daar de spiegelfrequentie hoger is dan die van de gewenste zender, is het
zeer ongewenst, dat de resonantiekromme van het hoogfrequentgedeelte
een „staart” vertoont aan die kant van de afstemming. Dit is b.v. het geval
bij de capacitieve topkoppeling (zie hoofdstuk I, D § 9). Het gevaar van
de spiegelfrequentie is echter niet voor alle golfgebieden even groot.
Beschouwen wij alleen de midden- en de langegolf, dan krijgen wij het
volgende beeld voor de lage (b.v. 125 kHz) en voor de hoge (475 kHz)
middenfrequentie.

i
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§ 5. ± n ƒ, =F q Jh = fo

middengolf:
(500—1500 kHz)
langegolf:
(150—300 kHz)

fo = 125 kHz

fQ = 475 kHz

stoorfrequentie

stoorfrequentie

750—1750 kHz

1450—2450 kHz

400—550 kHz

1100—1250 kHz

Voor de lage middcnfrequentie blijkt dus vooral het middengolfgebied
gevaarlijk te zijn. Als storende zenders kunnen bijna alle zenders in dit
gebied (boven 750 kHz) in aanmerking komen. Voor de lange golf bestaat
minder gevaar, daar tussen 400 en 500 kHz zeer weinig zenders werkzaam
zijn. Voor de hoge middcnfrequentie is de situatie gunstiger. Hiervoor blijkt
de middengolf vrij ongevaarlijk te zijn, terwijl nu juist de lange golf on
gunstig wordt (tussen 1100 en 1250 kHz werken verscheidene sterke
middengolfzenders).
In verband hiermede blijkt dan ook dat aan het II.F. gedeelte de zwaarste
eisen worden gesteld als lage middcnfrequentie wordt toegepast. Wij willen
hierbij nog even memoreren, dat de vereiste selectiviteit van het H.F. ge
deelte ook nog wordt bepaald door andere factoren, door kruismodulatie
bijvoorbeeld (zie hiervoor A § 3 van dit hoofdstuk).

§5.

± n fs =f= q f/t = fo (m = 0, n

0, q 7^ 0)

Zowel de storende zender als de oscillator kunnen harmonischen opwekken,
waarvan het verschil weer ongeveer de middcnfrequentie kan bedragen.
Duiden wij de harmonischen van het storend signaal met n aan en die van
het oscillatorsignaal met </, dan wordt de algemene formule hiervoor:
zfc

=F qfh = fo....................................... (IV D 1)

Daaruit volgt voor de frequentie van de storende zender:

± ƒ» = -n ± -n<1 A

(IV D 2)

Substitueren wij hierin voor fh:
o»

dan wordt dit:

of:

fo
<7
± fs = - - ± - (fi 4" fo) ,
n
n

(IV D 3)

fs
•±4-l
±
fo - n

(IV D4)

’

n

Jo

+1

Voor een bepaalde middcnfrequentie kan aan de hand van formule

1
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366

D. Fluittonen

(IV D 3) een grafiek worden vervaardigd waaruit voor iedere afstemfrequentie onmiddellijk kan worden afgelezen door welke storende fre
quenties fluittonen kunnen worden veroorzaakt. Fig. 215 geeft hiervan een
voorbeeld voor een middenfrequentie van 470 kHz. Langs de horizontale
as is de frequentie fi van de gewenste zender afgezet, langs de verticale
as die van de storende zender, fs. De genummerde lijnen geven daarin
de volgende fluitoorzaken weer:
Lijn nr.

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Fluitoorzaak

fs — f»
fs —fh — fo
2 fs ~ fh — fo
2/s-2A=/0
fh — 2 fs = fo
2fh-fs=fo
2fh — 2fs=f0
fs~fi=fo
fi fs = fo

Lijn nr.

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fluitoorzaak
s fs ~fh = fo
3 fs
2 fh — fo
S fs
3 fh —■ fo
fh ~3fs=fo
2fh-3fs=fo
3 fh — 2 fs = f0
*fh
3fs=f)
^fs-^fh-fo
4fh -Sfs=fo

Daar vele. storingen door de hannonischen van de stoorzenderfrequentie
worden veroorzaakt, zal de storende zender vrij sterk moeten zijn alvorens
de uitwerking daarvan hinderlijk wordt. Daarom is deze storing meestal
van een plaatselijke zender afkomstig, terwijl de invloedssfeer sterk afhangt
van het vermogen van deze zender.
Wil men nu onderzoeken of een bepaalde zender aanleiding zal geven tot
fluittonen, dan trekt men in fig. 215 door de frequentie van deze zender een
horizontale lijn. De snijpunten van deze lijn met de verschillende schuine
lijnen geven de frequenties aan waarop een fluittoon zal worden gehoord.
Nemen wij als voorbeeld de zender Hilversum met een frequentie van
995 kHz, dan zullen, vooral in de omgeving van deze zender, de volgende
stations met hinderlijke fluittonen worden ontvangen.

a. Kattowitz - frequentie 758 kHz.

Het snijpunt met de lijn 7 geeft aan, dat op de frequentie van 760 kHz
de middenfrequentie wordt opgewekt door de tweede harmonische
van de oscillator en van de storende zender. Bij afstemming op Katto
witz (758 kHz) geeft dit:
2 (758 + 470) — 2 x 995 = 466 kHz.
Er zal dus een fluittoon ontstaan van ca. 4000 Hz.

- ->S_

§ 5. ± nf,

qfh = f0
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Fig. 215. Fluitjcsgrafick voor ccn middcnfrcqucntic van 470 kHz. Langs dc horizontale as is de frequentie van de ge
wenste zender afgezet, langs de verticale as de frequentie van dc storende zender De snijpunten van de horizontale
lijnen geven de verschillende storingsmogelijkhcdcn.
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b. Lcipzig - frequentie 785 kHz.
Het snijpunt met de lijn 11 valt op 790 kHz (derde harmonische stoor
zender — tweede harmonische oscillator). Bij afstemming op Leipzig
(785 kHz) geeft dit:

3 X 995 — 2 (785 4- 470) = 475 kHz.

Er zal dus een fluittoon van ca. 5000 kHz optreden.
C.

Scottish National - frequentie 1050 kHz.

Het snijpunt met de lijn 3 ligt op 1050 kHz. De tweede harmonische
van Hilversum levert met de oscillatorfrequentie eveneens 470 kHz
op. Een geringe afwijking van de oscillatorfrequentie is dus oorzaak
dat de ontvangst door een fluittoon zal worden gestoord.

§6.

fs — fi = f0 (m = — 1, n = 1, q = 0)

Zoals het gewenste H.F. signaal, tezamen met het oscillatorsignaal, in de
mengbuis de middenfrequentie oplevert, kan dit natuurlijk ook plaats heb
ben indien een storend signaal tegelijk met het H.F. signaal op het rooster
van de mengbuis aankomt. Uit hoofdstuk II blijkt, dat voor de menging
een vrij groot hulpsignaal nodig is. In dit geval kan dus een fluittoon wor
den verwacht, indien fs afkomstig is van een sterke plaatselijke zender.
Deze storing wordt in fig. 215 voorgesteld door lijn 8.

§7.

fs = n f0 of fj = n fo

Dit geval staat, zoals blijken zal, iets buiten de vorige gevallen. In de
detectorbuis zullen door de kromming van de karakteristiek van iedere
signaalspanning harmonischen worden opgewekt. Aangezien het M.F.
signaal op de detectiediode in vele gevallen een vrij hoge waarde kan aan
nemen, kunnen ook de harmonischen vrij sterk zijn. Langs verschillende
wegen, zoals voedingslijnen, A.V.R. schakeling enz., kunnen deze harmoni
schen in het H.F. gedeelte terugkomen en de zogenaamde detectorfluitjes
veroorzaken. Ter illustratie diene het volgende voorbeeld. Voor een mid
denfrequentie van 125 kHz is de vijfde harmonische 625 kHz. Wordt het
toestel afgestemd op Brussel (622 kHz), dan zal de oscillator afgestemd zijn
op 622 -f- 125 = 747 kHz. Indien de vijfde harmonische van de midden
frequentie tot het stuurrooster van de mengbuis doordringt, zal deze met
het aanwezige oscillatorsignaal een verschilfrequentie 747 — 625 — 122 kHz
opleveren, zodat een fluittoon .van 125 — 122 = 3 kHz hoorbaar zal zijn.
Deze fluittonen kunnen zeer hinderlijk zijn, doordat zij aan weerszijden
van elk station optreden. Als het ontvangtoestel namelijk precies is afge-

§ 7. ƒ5 = n Jo of Ji = 71 fo
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stemd, zal de op deze manier ontstane middenfrequentie gelijk worden

aan de «. jrspronkelijke frequentie en zal dus geen interferentie meer
optreden. Hierdoor onderscheidt deze fluitstoring zich dan ook van de

andere fluittonen.
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V. Detectie
A. Verschillende detectorschakelingen
§ 1. Inleiding
Om de modulatie van de gemoduleerde H.F.- of M.F. trilling te scheiden,
moet deze laatste worden gelijkgericht en afgevlakt, waarna een gemid
delde stroom of spanning wordt verkregen, die met de modulatie fluctueert.
Voor deze gelijkrichting zal men, zeer algemeen gesproken, gebruik maken
van een schakelelement met een gebogen karakteristiek. In een dergelijk
element treedt bij het aanloggen van een wisselspanning een toeneming
van de gemiddelde stroom op. Geeft men de beschouwde karakteris
tiek als een machtreeks van v weer:
i = Io + OLV + pv2 4- . . . = Iq + aVsin (J)t + fiV2sin2 cot -f- . . .
= Io 4- aVsin cot —1/2 p V2 cos 2a>t
1/2 p V2
,

dan ziet men onmiddellijk, dat de gelijkstroom Io met een bedrag 1/2 P V2
is vergroot.
In de keuze van het niet-lineaire schakelelement is men niet tot één geval
beperkt; men heeft schakelingen met een metaalgelijkrichter, een diode
of een buis met één of meer roosters. Het zal blijken, dat van deze verschillende mogelijkheden de diodeschakeling het meest in aanmerking
komt voor toepassing in radio-omroepontvangers; dit systeem zal nog
afzonderlijk worden behandeld in V B.
Het schema voor de gelijkrichting in de meest primitieve vorm is weer
gegeven in fig. 216a. Daar de toeneming van de gemiddelde stroom in deze
keten essentieel niet-lineair met de aangelegde wisselspanning, en in eerste
benadering kwadratisch is, spreekt men hier meestal van kwadratische
detectie. Strikt genomen is deze term alleen juist voor een gelijkrichter
met een zuiver kwadratische karakteristiek. In het algemeen komen in de
vergelijking voor de gemiddelde stroom ook termen van een hogere dan
de tweede graad voor.
De schakeling van fig. 2I6a heeft Voor de practijk geen betekenis, daar men
voor de verdere versterking van de L.F. trilling niet een stroom, doch een
spanning nodig heeft.

§ 1. Inleiding
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♦IIn fig. 21 b is het principcschema dan ook
aangevuld met een weerstand R, waaraan
*|c=4= 1/
een spanning wordt verkregen, die kan
worden versterkt. Deze weerstand is over
a_
b_
brugd door een condensator C, die de
l ig. 216a. Principiële voorstelling van een
gcïijkrichtcr.
resterende II.F. pulsatie afvlakt en waar
Fig. 216b. Fig. a aangcvuld
o
• met een RCkelen, zodnt de gelijkgerichte spanning van
door een beter rendement wordt ver
weerstand R kan worden afg<
'■Gnomen.
kregen. In de gelijkrichtketen treedt nu,
in serie met de aangelegde wisselspanning, de resulterende gelijkspanning
op. Deze omstandigheid heeft bij de meeste gelijkrichtcrs het gunstige
effect, dat het verband tussen gelijkspanning en wisselspanning een zui
vere evenredigheid nadert en wel des te meer, naarmate de wisselspanning
groter wordt gekozen: men spreekt dan van ,,lineaire detectie”.
De lineaire detectie is globaal als volgt te verklaren. Het doorlopen gedeelte van de karakteristiek van de diode, en eveneens dat van de metaalgelijkrichter, naderen, bij groter wordende signalen, meer en meer dat
van een zogenaamde ideale gelijkrichter, d.w.z. een element dat in de
richting van de stroomdoorgang een zekere weerstand heeft en in de
andere richting isoleert. Bij indirect verhitte dioden wordt de inwendige
weerstand Ri in de doorlaatrichting reeds spoedig zeer klein ten opzichte
van de uitwendige weerstand R. In dat geval laadt de condensator C zich
gedurende de eerste periode van de aangelegde wisselspanning tot bijna de
topwaarde op; daarna wordt telkens, bij elke spanningstop, in korte tijd
de lading aangevuld, die gedurende de rest van de periode door R betrek
kelijk langzaam wcgvloeit. Voor wisselspanningen boven een bepaald
bedrag blijft dus de gelijkspanning aan C gelijk aan de toegevoerde ampli
tude en is het verband lineair.
In het bovengenoemde geval spreekt men wel van „topdctectic”. Dat de
spanning aan C de topwaarde bereikt, is echter voor lineaire detectie niet
essentieel. Er komen namelijk detectoren voor (o.a. sommige direct verhitte
dioden), waarbij wel is waar Ri afneemt met toenemend signaal, echter tot
een zekere grens is bereikt. Ook dan stelt zich een evenwicht in tussen
het opladen over Ri en het ontladen over I?, waarbij de spanning aan C
echter lager blijft dan de toegevoerde amplitude. Toch bestaat ook dan,
over een groot gebied, het lineaire verband tussen wisselspanning en ge
lijkspanning; echter kan men daarbij nog niet van topdetectie spreken.
Bij de schakelingen 216a en 216b met eenvoudige twee-electroden gelijkrichters, levert de wisselspanning stroom in de gelijkrichtketen. De H.F.- of M.F.
spanningsbron wordt dus belast. Men kan als niet-lineair schakclelement
echter ook een buis kiezen, waarbij de wisselspanning wordt gelegd aan een
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stuurelectrode welke geen stroom opneemt. Dan ontstaat fig. 217a, waarin de
triode natuurlijk ook een tetrode, penthode enz. had kunnen zijn. Deze
schakeling is geheel analoog aan fig. 216a; echter kan men nu, ter verkrijging
van de gelijkgerichte spanning, in de anodeketen een weerstand opnemen,
zonder dat deze het werkpunt op de gelijkrichtkarakteristiek beïnvloedt.
In het algemeen heeft men dus niet-lineaire detectie. Schakeltechnisch
spreekt men van anodedetectie.
Principieel is het echter niet
nodig, dat de anodedetectie nietlincair is, want ook hier kan men
v
de schakeling weer wijzigen in
R
de geest van fig. 216b; men ver
o’
krijgt dan fig. 217b. Indien de
50916
kathodeweerstand Rk voldoende
Fig. 217. a. Principeschcnm van een niet-lineaire anodedctcctor.
b. Principeschcma van een anodcdctector met auto
hoog wordt gekozen, stelt zich
matische negatieve roosterspanning, waarbij de detec
tie nagenoeg lineair is.
een automatische voorspanning
in, waarbij zonder signaal practisch geen anodestroom vloeit. Bij aanwezigheid van een signaal, is een
geringe toeneming van de gemiddelde anodestroom reeds voldoende
om de voorspanning aanzienlijk te verhogen. Dientengevolge verkrijgt het
stuurrooster van de buis een zo grote negatieve voorspanning, dat nog
slechts in de uiterste positieve toppen van de wisselspanning anodestroom
ontstaat. Het gemiddelde niveau van C houdt gelijke tred met de toege
voerde amplitude, en er ontstaat weer een lineair verband. Met hetzelfde
recht als bij de schakeling volgens fig. 216b kan men dus ook hier spreken
van lineaire detectie.
§ 2. Diodedetectie
Hoewel de diodedetectie in V B zeer’ uitvoerig zal worden behandeld,
zullen hier reeds de voornaamste eigenschappen vluchtig worden beschouwd,
om een vergelijking met de andere systemen van gelijkrichting mogelijk
te maken.
Zoals reeds gezegd, is de gelijkrichting voor voldoend grote signalen
lineair. De grens waarboven lineariteit optreedt, ligt bij 0,5—1 V.
Daarna blijft lineariteit bestaan tot aan het gebied waar de diode ver
zadigd raakt. De maximaal toelaatbare spanning aan de diode ligt echter
beneden deze grens.
Daar de gelijkgerichte spanning in het gehele gebied vrijwel gelijk is aan
de wisselspanningsamplitude, is de „versterking” van de detectortrap,
of misschien beter de overdracht, gemakkelijk te berekenen. Men verstaat
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hieronder de verhouding tussen effectieve L.F. spanning en effectieve
H.F. of M.F. ingangsspanning, voor een. modulaticdiepte
modulaticdiept< van de ingangsspanning van 30%. Onder de ge
Vir(V,ff)
noemde omstandigheden wordt deze
Z ! 3 [B* '‘-ci.eai,
versterking vrijwel 0,3, wat men ge
~f T "ffl “F
makkelijk met behulp van de gepu
11 II
1000
bliceerde krommen kan controleren
(zie b.v. fig. 218).
. i -U
‘-JUUUU-'
-WWHtr-'
i l i
- ‘'-.‘t/De diode wordt in twee verschillende
HDD
schakelingen toegepast, welke in fig.
zrj-ffliit—
IJ-'BJJJI i i llillll _ —
T-f-pH!ir~WpTTiI'i
=3t :::::::
219 naast elkaar zijn weergegeven. In
I Hl I
fig. 219a bevat de L.F. spanning bij
10
een voldoend grote afvlakcondensator
—Hrrlm
e
slechts een zeer geringe M.F.- of
H.F. rimpel, hetgeen natuurlijk een
groot voordeel is. Bovendien is de
Ijl
ffi* 1 zEjzf41 T jj|»n
1—TT
demping van de schakeling op de
OJ
voorafgaande keten geringer dan bij
de schakeling volgens fig. 219b. Een
nadeel van de schakeling 219b is bo
I llTiliii llilïllil
O.W—
0.01
ai
t
vendien, dat de L.F. spanning nog de
10 W 100
<4121
volledige H.F.- of M.F. spanning
Fig. 218. Dctectiekarukleristiek (L.F. spanning als
functie van de tot 30®o gemoduleerde H.F. span
bevat en dus daarna moet worden
ning) van ccn diodcdetector.
gefilterd. Het schema van fig. 219b
wordt b.v. toegepast als de aan de detector voorafgaande kring reeds aan
één zijde geaard is (eventueel via de voedingsspanning). Dit is met de
H.F. kringen van directe ontvangers bijna steeds het geval. Verder wordt
deze schakeling ook toegepast,
LF
als men het L.F. gedeelte van
het schema galvanisch van
R
R
de H.F.- of M.F. keten ge
wnjuinrscheiden moet houden, of LFllc»c' * 4indien deze laatste direct in de
b *7577
A
anodeketen van de voor
Fig. 219. Principe van ccn diodcdctector: a. met in serie ge
schakelde bclastingsweerstand; b. niet parallel geschakelde be
gaande versterkbuis is ge
Instingswcerstund.
schakeld en dus met de voe
dingsspanning verbonden is. Men kan dan aan fig. 219b een blokkeringscondensator, C', toevoegen, die, samen met C, als het ware één condensator
vormt en die men ten opzichte van C groot kiest, opdat de voorafgaande
afstemkring geen L.F. spanning tegen aarde verkrijgt.
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De demping van deze schakeling is groter dan die van fig. 219a. De vooraf
gaande kring moet niet alleen de stroomimpulsen door de diode leveren,
doch bovendien een wisselstroom doorR. Terwijl de vervangingsweerstand
van fig. 219a gelijk is aan % R (bij grote signalen), wordt die van fig. 219b:
1
1
RHF = - R//R = - R

2

3

(V Al)

In moderne superheterodyne toestellen wordt de detectortrap meesta]
voorafgegaan door een M.F. bandfilter, waarvan de secundaire kring geïso
leerd is ten opzichte van de primaire kring. In het algemeen wordt dan de
schakeling van fig. 219a toegepast. In de vroegere ,,directe” ontvangtoe
stellen volgde de detectortrap dikwijls direct op de afgestemde anodeketen
van een H.F. versterkbuis. Men trof dan de schakeling van fig. 219b aan,
tenzij reeds door een speciale secundaire wikkeling voor een scheiding
tussen de beide trappen was gezorgd.
Voor het hier beschreven systeem van detectie is, zoals reeds gezegd,
het gebruik van een diode niet essentieel. Men zou deze b.v. ook kunnen
vervangen door een metaalgelijkrichter. Tot nu toe zijn echter nog geen
metaalgelijkrichters beschikbaar, die in eigenschappen kunnen worden
gelijkgesteld aan een normale diode. De karakteristiek benadert veel
minder die van de zogenaamde ideale gelijkrichtcr, waardoor een
slechtere overdracht ontstaat, terwijl dergelijke gelijkrichters bovendien
een vrij grote, soms variërende, eigencapaciteit en een kleinere dempingsweerstand hebben.
De toepassing van deze gelijkrichters is daardoor zeer beperkt gebleven,
zodat wij ze verder buiten beschouwing zullen laten. Hetzelfde geldt
voor de kristalgelijkrichters.
§ 3. Roosterdetectie

De roosterdetectorschakeling is een combinatie van de diodegelijkrichting
en de L.F. versterking in één buis. Deze schakeling ontstaat uit die van
fig. 219b, indien als diode het stuurrooster en de kathode van een versterkbuis worden gebruikt. Daar aan het rooster dan tevens de L.F. spanning
optreedt, is versterking zonder meer mogelijk; zo ontstaat de schakeling
van fig. 220. Hierin is de anodeweerstand, waaraan de versterkte L.F.
spanning optreedt, overbrugd door een condensator, waardoor de eveneens
doorgelaten H.F.- of M.F. component wordt onderdrukt. In vele ontvang
apparaten wordt met voordeel gebruik gemaakt van de aanwezigheid van
deze H.F. component in de anodestroom, namelijk door de anodekring
terug te koppelen met de voorgaande H.F. kring, waardoor deze wordt

I
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ontdempt. Men heeft dan de bekende schakeling van roosterdetectie met
terugkoppeling, die in vele kleine apparaten voor plaatselijke ontvangst
is toegepast.
Wordt in de schakeling van fig. 220 een pcnthode toegepast, dan kan men
daarmede een vrij grote L.F. versterking, b.
100 a 200 maal, bereiken.
Bij een afgegeven L.F. spanning van
enige volt, nodig voor het uitsturen
LF
van een steile eindbuis, is aan
=r=C
het rooster dus slechts een vrij zwakke
=r ï__
H.F. wisselspanning nodig, waarbij de
I Vb
4detectie nog geheel kwadratisch is. Het
Fig. 220. Principc>chcinu van een pcnthode als
rooMcrdctcclor.
is daardoor niet mogelijk voor deze
schakeling een bepaalde versterking
aan tc geven; men kan echter wel voor enige veel voorkomende L.F. span
ningen de nodige H.F. spanning opgeven. Hieronder volgen ter oriëntatie
enige gegevens van de EF 6, die menigmaal als roosterdetector is ge
bruikt. In de anodeleiding is een koppelweerstand van 0,2 MQ opgenomen.
De voedingsweerstand van het schermrooster bedraagt 0,6 MQ. Deze is
nodig omdat anders de schermroosterspanning hoger zou zijn dan de
anodespanning. Als L.F. spanningen zijn de spanningen aangenomen
die nodig zijn om het standaard uitgangsvermogen (50 inW) uit de eindbuizen EL 3, EL 5, resp. EL 2 te verkrijgen.

Eindbuis
Vi (H.F. of M.F.)
Fo (L.F.)

EL 3

EL 5

EL 2

max.

0,035 V

0,043 V

0,063 V

ca. 1,5 V

0,35 V

0,5 V

0,9 V

19 V

Voor deze tabel werd, zoals gewoonlijk, de modulatiediepte op 30%
gesteld.
Uit de drie eerste kolommen blijkt, dat de uitgangsspanning meer dan
lineair toeneemt met de ingangsspanning; bij deze kleine waarde van het
signaal is nl. de detectie nog'vrijwel kwadratisch. In de vierde kolom is
echter een maximaal af te geven L.F. spanning aangegeven. Inderdaad
blijkt dat, bij een meer en meer toenemend H.F. signaal, de uitgangs
spanning eerst lineair gaat toenemen, maar daarna minder dan lineair,
totdat bij 19 V zelfs een maximum optreedt (fig. 221). Bij een toenemend
ingangssignaal verkrijgt het rooster, ten gevolge van de gelijkrichting
van de draaggolf, een toenemende negatieve gemiddelde voorspanning.
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Het werkpunt van de L.F. versterkbuis schuift dus naar de bcnedenbocht
van de karakteristiek. Niet alleen neemt daardoor de L.F. versterking af,
inaar bovendien gaat de buis als anodedetector werken.
Het effect van de anodedetectie is tegengesteld aan dat van de diodedetectie. Immers, de eerste doet de gemiddelde anodestroom toenemen,
de tweede maakt het rooster
'.(V)
negatiever. Bij een toenemend
20vEFG
signaal ontstaat de L.F. spanning
Vb = 300V
1C
/?a=,0,2Mn
dus als de som van beide effecten,
Rg2— 0,6
12
m^0,3
waarvan de anodedetectie ten
slotte de overhand gaat krijgen.
e
Bij die waarde van het signaal
4
ontstaat het maximum in fig. 221.
Dit maximum, dat bij alle roosteroL
2
4
8
o
6
10
12
14
16
detectorcn optreedt, was de oor
45/21
zaak dat men aanvankelijk naar
Fig. 221. L.F. uitgnng'spaniiing als functie van <le tol
een oplossing zocht, waarbij een
30% genmoduleerde H.F. in;'angsspanning van een volgens
fig. 220 geschakeld© anodedetector* EF 6.
versterkbuis werd gebruikt met
een grote roosterruimte; de anode
detectie ontstaat dan pas bij een groot H.F. signaal. Men spreekt dan wel
van ..power detector”. Reeds spoedig sloeg men echter de andere weg
in door de functies van de detector en de L.F. versterker te scheiden.
Daardoor ontstond de „binode”, en later kwamen velé andere combi
naties van dioden en versterkbuizen, die alle neerkomen op de toepassing
van de schakeling uit fig. 218b.
Voor zeer eenvoudige apparaten zal echter de roosterdetector, ondanks
het gemis aan werkelijke lineariteit, steeds een aantrekkelijke oplossing

blijven.
§ 4.

Anodedetectie

De anodedetector wordt wel toegepast in „directe” ontvangers, wanneer
het voor het behoud van een goede selectiviteit van groot belang is, de
kringen zo weinig mogelijk te dempen. Het voordeel van de geringe dem
ping wordt dan echter verkregen ten koste van een niet-lineaire detectie.
Voor een behoorlijk effect kiest men een buis met een zo scherp mogelijk
gebogen karakteristiek (grote coëfficiënt van de kwadratische term),
en kiest men bovendien de voorspanning zodanig, dat werkelijk in de
grootste kromming wordt gewerkt. Bovendien moet deze buis een hoge
inwendige weerstand hebben, opdat de L.F. stroomvariaties in de anödeketen in grote spanningsvariaties kunnen worden omgezet. Een indertijd
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voor dit doel gebruikte buis was de triode E 499 met een versterkingsfactor p. = 100. De gunstigste instelling van deze buis bij Vj, — 200 V is
Ra = 0,3 MQ en Vgmcd = —1,8 V.
Ter oriëntatie zijn in fig. 222 ook voor andere voorspanningen enige krommen
weergegeven, die het verband geven tussen de ongemoduleerde ingangsspanning en de variatie in de anodespanning. Het valt op, dat al deze
4 Va
£499
krommen vrijwel een kwadratisch
110
Ra^0,3Mn
Vb~200V
verloop hebben. Door in deze figuur
100
n,
een bepaalde draaggolf aan te nemen
11
&
90
en deze 30% te laten variëren, kan
men de detectorversterking bij deze
80
draaggolf bepalen.
70
Maakt men het ingangssignaal zo
60
groot, dat de negatieve voorspanning
wordt overschreden, dan treedt ook
50
hier roosterstroom op en valt het
40
voordeel van de schakeling weg.
$
30
De anodedetector heeft dus, evenals
de roosterdetector, een begrenzing.
20
Als het rooster direct met de voor
10
afgaande kring is verbonden, be
OU
tekent deze roosterstroom een dis
o 0,4 0,8 1,2 16 2,0 2,4 2,8 3,2
VlIIF(^=0).
continue, sterke kringbelasting, die
13114
een sterke vervorming van de L.F.
Fig. 222. Anodcspiinningsvariotic I Va als functie van
de ongcniodulccrdc H.F. ingangsspnnning voor ver
spanning zal veroorzaken. Is het
schillende waarden van de negatieve roosterspanning,
voor de 1’liilips triodc E 499 als anodedetcctor ge
rooster via een roostercondcnsator
schakeld.
met de kring verbonden, dan treedt
roosterdetectie op, waarvan het effect weer tegengesteld is aan dat van de
anodedetectie; het resultaat is dan weer een detectie-karakteristiek van
de vorm van fig. 221.
Om het optreden van roosterstroom te vertragen, kan men, in plaats
van een vaste voorspanning toe te passen, in de kathodeleiding een weer
stand, overbrugd door een grote condensator, opnemen. Hierdoor wordt
de negatieve voorspanning bij toenemende ingangsspanning, dus toe
nemende anodestroom, automatisch groter. Men werkt dan achtereen
volgens op verschillende krommen van fig. 222; de detectie wordt dus bij
grotere signalen minder effectief dan bij vaste voorspanning. In fig. 222
is door enige punten aangegeven, welke instellingen ontstaan bij een
kathodeweerstand van 16 kQ. Daaruit blijkt dat men, desondanks, bij
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een signaal van ca. 2,4 V, weer roosterstroom kan verwachten; immers,
bij een modulatiediepte van 30% treden aan het rooster spanningstoppen
op van Vmax = 2,4 ƒ2 X 1,3 = 4,3 V, terwijl de negatieve voorspanning
zich op slechts 4 V instelt.
Resumerend kan men zeggen, dat voor omroepontvangers de anode
detectie meer nadelen biedt dan voordelen. De moderne buizen worden
dan ook nimmer als anodedetector gepubliceerd.

§ 5. Lineaire anodedetectie
Uit de practische gegevens over deze schakeling blijkt dat zij voor
toepassing in omroepontvangers
la
eigenlijk niet in aanmerking komt;
voor meetinrichtingen kan zij
echter van nut zijn.
De schakeling die in fig. 217b
werd weergegeven, is eigenlijk
een anodedetector met een naar de
B
kathodeleiding verplaatste kopI
Rk A
I
vg
pelweerstand. Zij onderscheidt
+
I
zich van de anodedetector met
i
I
automatische voorspanning door
I
de veel grotere kathodeweeri
I
stand met een kleinere parallelI
47569
condensator. De lading van de
condensator moet nl. de L.F.
Fig. 223. ia/tg-karakteristick met wccrstandslijn voor dc
kathodeweerstand Rk. Door dc stroom die gedurende
variaties kunnen' volgen. Maakt
de tijd van het gearceerde gedeelte van dc roostcrwisselspanning loopt, ontstaat over de weerstand Rk automa
men de kathodeweerstand Rk vol
tisch de vereiste negatieve roosterspanning.
doende groot, dan stelt zich de
anodestroom, bij afwezigheid van een ingangsspanning, op bijna nul in. Dit
kan dus een vrij gunstig punt voor de anodedetectie zijn (fig. 223 punt A).
Wordt aan het rooster een wisselspanning toegevoerd, dan stijgt de ge
middelde anodestroom. De spanning aan de kathodeweerstand Rk neemt
eveneens toe, d.w.z. de buis krijgt een hogere negatieve voorspanning
(punt B). Deze stijging van de voorspanning kan nooit groter zijn dan de
wisselspanningsamplitude, want anders zou geen anodestroomtoeneming
kunnen optreden. Er stelt zich dus een evenwicht in, waarbij de voor
spanning zoveel toeneemt (van A naar B), dat de overblijvende stroomtoppen door Rk deze voorspanning opleveren. Hoe groter Rk is, des te klei
nere stroomtoppen daarvoor nodig zijn en des te meer de spannings-
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toeneming over Rk het maximum nadert, d.i. de amplitude van de toe
gevoerde spanning.
Daar de detectie in punt A nooit ideaal is, zal de werking bij een kleine
amplitude minder gunstig zijn. De gelijkrichter wordt pas lineair nadat een
bepaalde amplitude is overschreden. Bij zeer grote amplituden worden de
spanningstoppen rechts van punt A ten slotte zo groot (hoewel altijd nog
klein t.o.v. de amplitude zelf), dat roosterstroom gaat vloeien. Als
dempingsvrije, lineaire detector is deze schakeling dus tussen twee
amplitudegrenzen te gebruiken. De dempingsvrijheid geldt niet voor zeer
hoge frequenties, waar de demping door andere factoren wordt bepaald.
Ter illustratie van deze schakeling zijn enige metingen gedaan aan een
EBC 3. Bij een kathodeweerstand Rk — 0,1 Mf) treedt roosterstroom op
met een draaggolf van 40 Ve^y, die een modulatiediepte van 90% heeft.
Voor Rk
0,5 MQ Egt deze grens bij 50 ^CJJ- I*1 beide gevallen is de ver
vorming van de L.F. spanning, uitgaande van een sinusvormige modulatie,
kleiner dan 1%.
De afwijking van de zuivere lineaire detectie blijkt het best uit onder
staande tabel, die voor verschillende gevallen de L.F. uitgangsspanning
geeft als functie van het roostersignaal. De tabel geldt voor een kathode
weerstand van 0,5 M£l.
m

m = 0,9

= 0,3

Draaggolf

L.F. spanning

I

I

(V^)

1,5
2
3
4
7
10

15
20

1

0,9
1,3
2,2
3,0
5,5
7,5
13,4
17

Vervorming
(%)
14
10
7
5,6
2,7
2,0
1,4
1,1

L.F. spanning

Vervorming

(Vej)

(%)

0,44
0,7
1,0
1,8
2,5
4,4
5,6

2,5

1,1
1
1
1
1
1

Een groot practisch bezwaar van de schakeling is de zeer grote weerstand,
die in de kathodeleiding moet worden geschakeld. De bezwaren die daar
mee samenhangen gelden misschien in mindere mate voor meetschakelingen, of kunnen daar worden vermeden door het treffen van bijzondere
maatregelen.
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B. Diodedetectie
§ 1. Grondvergelijkingen voor de diodegelijkrichting
We zagen reeds dat, van de verschillende detectorschakelingen, voor omroepontvangers de diodedetector wel het meest in aanmerking komt.
Uitgaande van de schakeling van fig. 224, waarin de weerstand R zowel parallel aan condensator C als parallel aan de diode kan zijn
geschakeld, ontstaat, bij gelijkrichting van een
ongemoduleerd signaal v = VHF cos cot, over
-iJUUUUlrweerstand R een gelijkspanning V=. Beide span
ningen sturen samen de diode. Voorlopig blijft de
oorsprong van de gelijkspanning V= nog even
____ x_________ I
buiten beschouwing. Zij wordt zonder meer aan4*5^8
Fig. 224. Principescliema van
wezig verondersteld.
een diodedetector, waarbij de
H.F. draaggolf
cos a>t
Voor de kleine stromen, die in het algemeen bij
wordt gelijkgericht, en over de
weerstand R de gelijkgerichte
de diodedetectie optreden, bestaat het volgende
spanning J'= ontstaat.
verband tussen diodestroom en diodespanning:

nr1^

Vg

10000

i = Ae

vt

. .

(V BI)

5000

2000
1000

500
200
100

50

20
10

5

2
va

-Ofi

-0,6

-0,4

-0,2

_/
0

50914

Fig. 225. Stroom door dc diode als functie van
de aangelegde spanning.

Hierin zijn:
i = de diodestroom bij een anode*
spanning va;
A = de diodestroom bij een anodespanning van 0 V;
Vt = een constante, de zogenaamde
temperatuurspanning,
die voor de
meeste dioden ongeveer 0,1 V bedraagt;
e = het grondgetal van de natuurlijke
logarithme = 2,72.
Dit verband geldt voor de meeste
dioden tot een anodestroom van onge
veer 100 pA. In fig. 225 is een gemeten
kromme afgebeeld. De waarde van A
in vgl. (V B 1) is een fictieve stroom
waarde, namelijk de waarde die' zou

i

I

1
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ontstaan indien vgl. (V B
1) gold tot een anodespanning va = 0 V.
BI)
In het geval van fig. 255 is dus A gelijk aan 3,7 mA en niet aan 0,3 mA
(de werkelijke waarde bij 0 V). Aangezien de spanning aan de anode
van de diode is samengesteld uit een gelijkspanning
en een wissel
spanning Vhf cos a>t, kunnen wij voor vergelijking (V BI) schrijven:
?hf

i = ^ewCO8o,/ +

r=
W

(V B2)

Door de diode vloeit een gemiddelde stroom, die men vindt door integratie
van i over een gehele periode. Hiervoor vinden wij:

2n
r

Imed — - ~
Zji

v= 2n
VHF
- co»

Ae
idcot = —
2n

£

(kot

. .

(V B 3)

o

O

2n

Noemt men de uitdrukking

ƒ

1

/ £

cos lut _

dcol.

2ti
O

die niet verder kan worden vereenvoudigd, Bo, dan wordt de gemiddelde
diodestroom:
Imed = Ae^r Bo .

. .

.

(VB4)

De waarde van B0 is in onderstaande tabel voor enige waarden van
VHF
aangegeven x).

r

t

VHF
Vt

0
0.1
0,2
0,3
0,5
0,7
1,0

Vhf
~Vt

Bo

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

1,0
1,0025
1,01
1,02
1,06
1,13
1,27

.
Vhf
Voor waarden van ------Vt

Vt

1,55
2,28
3,29
4,88
7,4
11,0
27,0

6
7
8
9
10

B„
67
168
427
1094
2816

1 kan men bij benadering schrijven:

Bo= 1 4*)

Vhf

Bo

Vhf

72 ~Vti

2

(V B 5)

Bo is een Bcsscl functie van de nulde orde, waarvan de waarde afgclezen kan worden uit tabellen (zie o.a. de
functiclafels van Jahnke cn Emde).

,
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Vhf

= 1 is de fout van deze benadering ongeveer 1,3%.
Vt
1 geldt bij benadering:
Voor waarden van
Vt

Voor

1
Bo =

1/

VHF

(V B 6)

------- s vt
Vhf

Vt

Vhf
De fout van deze benadering bedraagt ca. 5% voor —— = 3, en voor
Vhf
1
5 minder dan 1%.
VT
In fig. 226 is Imed voorgesteld als functie van V=, voor verschillende
waarden van VhF- Deze gemeten krommen komen overeen met de
berekende krommen voor Vt = 0,1 V en A = 3,7 mA.
Imedk1^

win

24 §

!
<=>■

------I5

7

v S <xi

IÖ CS CS CS Ö Q>

6

5
4
3
F

2
1

V^(V)-2fl

-1fi

-1,6

-1,4

—1,2

-1,0 — 0,8 -0,6

-0,4 -O?

Jo
0

Fig. 226. De gemiddelde diodcstroom Imed nis functie van de
negatieve gelijkspanning V=, voor kleine waarden van de
H.F. wisselspanning VHF-

Nu moet nog in aanmerking worden genomen, dat de voorlopig wille
keurig aangenomen gelijkspanning wordt verkregen door de spanningsval in de lekweerstand R, zodat de stroom Imed niet alleen moet voldoen

aan vergelijking (V B 4), maar ook aan:

~V= = Imed R

. (V B 7)

In fig. 226 wordt deze betrekking voor R = 0,5 MQ voorgesteld door de

rechte lijn OP. Zo stelt b.v. het punt P de waarde voor van Imcd> voor een
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lekweerstand van 0,5 MO en een H.F. amplitude van 0,5 V. Uit de vergelijkingen (V B 4) en (V B 7) volgt dan:
r=

F„ = —A ReVt Bo

....

(V B8)

Indien men voor V= schrijft:
V= = Vr 4- A F,

waarin VT de spanningsval in de weerstand R voorstelt zonder H.F. sig
naal, en A V de spanningstocneming ten gevolge van de gelijkrichting,
gaat vgl. (V B 8) over in:
F= = Vr 4- AV = —AR E

VT

Bo

. .

(V B9)

Voor VhF = 0 is Bo = 1; dan geldt:
Vr

Vr = —AR E^f ,

zodat vgl. (V B 9) op de volgende manier kan worden geschreven:
Fr 4- av

Vre^T Bo,

(V B 10)

of:

1 +

AV

AV

K = £ v'

(V B 11)

bo

Uit deze formule kan A V worden berekend. Wij zullen deze berekening
uitvoeren voor twee extreme gevallen, namelijk voor een zeer klein H.F.
signaal ( VhF < 0,03 V) en voor een groot H.F. signaal (Vhf > 1 V).

§ 2. Gelijkrichting van een zwak H.F. signaal

Voor het geval dat VhF < Vt (b.v. Vhf < 0,03 V), geldt vgl. (V B 5),
zodat vgl. (V B 11) wordt:

av
AV

Fwf2^

I 4- —- = e rr

1 ' vr

..(VB 12)

4 Vt2)

Indien VjfF klein is, zal ook A V klein zijn t.o.v. Vt; in dit geval geldt bij
benadering:
df
av
£ VT = 1 4- —- .
Vt
Daaruit volgt voor vgl. (V B 12):
AV

1 + t; \

Vt
W.

Vhf2\
Vt2) ’

1 +4
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of, bij benadering:
AV _ A V ' Vhf2
~Vr ~~Vt + 4 VT2 ’

waaruit volgt:

AV = -

1 VHF2

1
~VT

VT

4

(V B 13)

1

Uit deze vergelijking kan de conclusie worden getrokken dat, voor zeer
kleine waarden van het H.F. signaal (Vhf C
de verandering van de
gelijkspanning over de weerstand welke door de gelijkrichting wordt
verkregen, evenredig is met het kwadraat van de amplitude van het H.F.
signaal. Wij kunnen dus korter schrijven:

4V=kVHF2,

indien
k= — - —
4 VT

1
1 —

Fy*

W

Tot deze conclusie komt men ook, als men uitgaat van de karakteristiek
voor Vhf = 0 V in fig. 240, blz. 403. De positie van bet werkpunt wordt
bepaald door snijding van de opeenvolgende karakteristieken met de
weerstandslijn.
De toeneming van V = voor een H.F. spanning van 0,2 V (snijpunt S)
blijkt nu ongeveer viermaal zo groot te zijn als die voor 0,1 V (snij
punt P), d.w.z. A V is evenredig met Vhf2-

§3.

Gelijkrichting van een sterk H.F. signaal

Voor Vhf > 1 V geldt bij benadering vgl. (V B 6). Substitutie van deze
vergelijking in vgl. (V B 11) geeft het volgende resultaat:
1

i

av

--------- = --------- -------- R
£ VT

Vr

VT .

. .

(VB 14)

2,^

Vt
of, door toepassing van de natuurlijke logarithme:
,

/

AV\

ln V + v;)=

Vhf

av

Vhf

---------+
-----------—---- 11/92 In
In 2tc-------VT Vt
Vt

..(VB 15)
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v
♦
j
Vhf
.. Vhf
AV
Voor grote waarden van —
(> 10) zijn —— en----- groot ten opzichte
VT
V’r
Vt
van beide logarithmische termen, zodat (V B 15) wordt:

0 =

Vhf

AV

Vt

Vt

of:

AV = — Vhf

(V B 16)

De verandering van de gelijkspanning aan de lekweerstand is voor
grote signalen gelijk aan de amplitude van de H.F. wisselspanning;
de detectie is dus lineair. Hetzelfde resultaat verkrijgt men ook uit de
volgende eenvoudige beschouwing.
Ten gevolge van het sterke signaal verkrijgt de diode door de oplading van
de condensator een zo grote negatieve voorspanning, dat de diode gedurende
het grootste gedeelte van de periode bijna niet geleidend is. Als de lek
weerstand nu zo groot is, dat de lading, die gedurende dit practisch stroom
loze gedeelte van de periode wordt afgevoerd, te verwaarloozen is, wordt
de diodecondensator opgeladen tot
VLF (Veff)
de amplitude van de wisselspanning.
E:i!
§ 4. Practische detectiekromme
Voor een H.F. signaal, waarvan de
sterkte tussen de twee grenzen,
0,03 V en 1 V, ligt, hetgeen in de
practijk veelvuldig voorkomt, zou
men de in B § 2 afgeleide vergelijking
(V B 11) moeten gebruiken. Daar
men dan voor het bepalen van Bo
voor ieder afzonderlijk geval van een
tabel gebruik zou moeten maken, is
het practischer een kromme te pu
bliceren, die aan de normale om
standigheden is aangepast en die in
de eerste plaats V= en A V als
functie van Vhf weergeeft (fig. 227).
Daarbij is een lekweerstand van
0,5 MQ gebruikt, een veel voor
komende waarde. Aangezien de be
treffende buizen met indirecte ver
hitting eenzelfde type kathode, dus

1000
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II (SE = ==?ffl ~r Hffl
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ffil
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Fig. 227. Gelijkspanning V= en toeneming van de
gelijkspanning, dF over de bei^stingsweerstand R
(= 0,5 MQ) van >en >l.odc me. ndirccte verhitting, als
functie van d. ongcmoduiccrde H.F. wisselspanning
Fj/F- Bovendien de L.F. wisselspanning KLF als
functie vhu de i.ot 30% gemoduleerde H.F. spanning.
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ook vrijwel dezelfde temperatuurspanning Vt hebben, zijn de krommen
van fig. 227 voor vele verschillende dioden bruikbaar, b.v. zowel voor de
AB 1 als voor de EB 4, EBC 3, UBL 21, enz.
Voor het bepalen van de L.F. spanning, die in het in fig. 227 getekende
schema, bij modulatie van de draaggolf VhF-, ontstaat, kan men gebruik
maken van de kromme van A V. Men kan dan immers Vhf laten variëren
tussen de door de modulatiediepte gegeven grenzen en nagaan welke
variatie van A V daarmede correspondeert. Daar in het algemeen een modu
latiediepte van 30% als standaard voor de berekeningen en metingen
van een ontvanger wordt aangenomen, is in fig. 227 bovendien de L.F.
spanning als functie van de draaggolf Vhf voor m = 0,3 weergegeven.

Eigenlijk is het niet geheel juist om van deze laatste kromme gebruik te
maken. In bijna alle schema’s is nl. de roostcrlekweerstand van de volgende
buis, via een koppelcondensator, parallel geschakeld aan de diodeweerstand. De belasting van de diodeschakeling is dus voor L.F. wisselspanning
niet meer gelijk aan die voor gelijkspanning, d.w.z. Rw
Rg. Hoe groot in
een dergelijk geval de L.F. wisselspanning wordt, kan met behulp van de
karakteristieken van fig. 226 worden bepaald. De L.F. wisselspanning
blijkt dan iets lager te zijn dan uit de kromme van fig. 227 zou volgen, en
wel afhankelijk van de waarde van Rw.
De grootte van deze afwijking kan worden bepaald uit het karakteristickenveld van fig. 226, dat in fig. 228 nog eens uitgebreider is weergegeven. De
grootte van de spanning V=y die bij een bepaalde draaggolf (b.v. 3 V)
aan een weerstand Rg = 0,5 MQ wordt verkregen, volgt, zoals reeds werd
beschreven, uit de snijding van de belastingslijn Rg met de kromme voor
VHF = 3 V. Wanneer nu Imed, ten gevolge van de modulatie, varieert,
wordt de corresponderende variatie van
niet meer bepaald door de
lijn Rg = 0,5 MQ, maar door een lijn Rw = 0,3 MQ (Rw is samengesteld
uit de parallelschakeling van Rg = 0,5 MQ en het volgende roosterlek van
b.v. 0,7 MQ). De lijn Rw wordt dus zodanig door het rustwerkpunt ge
trokken, dat een toeneming van Imed van 1 p-A overeenkomt met een toe
neming A V van 0,3 V.
Bij variatie van Vhf
hF ten gevolge van de modulatie, worden de variaties
van Va en Imcd zowel bepaald door de karakteristieken voor de betref
fende Vhf als door de nieuw gevonden belastingslijn jRw; deze variaties
worden dus gevonden door de snijpunten van beide lijnen.
Voor een draaggolf Vhf = 3 V vindt men dus de bijbehorende instelling
van
uit het snijpunt van de lijn Rg met de kromme voor 3 V. Wordt
nu VhF-> hij een modulatiediepte van 33,3%, veranderd tussen 2 en 4 V,

J

F

/
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dan worden de uiterste waarden van
gevonden uit de snijpunten van
Rw met de desbetreffende krommen.
Fig. 228 laat zien, dat deze verandering door het tamelijk steile verloop van
de Kf/F-krommen uiterst gering is, als de wisselstroombclasting Rw niet
te veel afwijkt van Rs; in het algemeen is de fout dan ook te verwaarlozen.
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Fig. 228. De gemiddelde diodestroom Irncd nis functie van de negatieve gelijk*
spanning F=, voor verschillende waarden van de II.F. wisselspanning i‘rJ{F'.
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§ 5. Invloed van de weerstand en de condensator op de diodcdetectie
In de einduitkomst van B
B§3
§ 3 en § 4 spelen noch de weerstand R noch de
condensator C van fig. 224 een rol. Dit is een gevolg van de idealisering van
de omstandigheden. In de practijk is dikwijls wel degelijk een invloed van
deze grootheden merkbaar.
De invloed van de weerstand R doet zich gelden als deze waarde betrek
kelijk klein wordt. In dat geval komen momentele waarden van i voor,
die niet meer voldoen aan de exponentiële diodekarakteristiek volgens
vgl. (V BI) (zie fig. 225), maar die min of meer worden gegeven door een
karakteristiek van de vorm:
Va
l = —

Bi

(V B 17)

Het tot nu toe beschouwde exponentiële gedeelte van de kromme links
van de verticale as speelt nu niet zo’n grote rol; de door vgl. (V B 17)
benaderde stroom, die bij positieve spanningen aan de diode optreedt,
heeft het grootste aandeel. (Dat positieve spanningen optreden, kan men
ook reeds opmaken uit fig. 228.)
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De gelijkrichting onder dergelijke omstandigheden treedt ook op in voedingsgelijkrichters en in oscillatorschakelingen (zie hoofdstuk II). Daarom
kan hier worden volstaan met de opmerking dat, ook in deze gevallen, de
gelijkgerichte spanning recht evenredig is met de wisselspanning, maar
kleiner is dan de amplitude VhF, de verhouding Zl VIVhF staat nu in een
bepaald verband met de verhouding RgjRi. Hoe kleiner de laatste ver
houding is, des te kleiner is ook zJ V ten opzichte van VhF- Nauwkeuriger
wordt dit verband geïllustreerd door de rechter helft van fig. 229, waarin
verschillende verhoudingen AVIV
hF-, afhankelijk van de parameter
AV/VaP.
Rg/Ri^ worden gevonden,
^Ir,=2000..,.
Deze invloed van Rg op
^HF
_ 60^
de detectie kan bete20^
10^
-l
i
l
ilill
kenis krijgen bij direct
Ofi
batterijdioden,
verhitte
0,4
waar de afwijking van de
0^
7ËX
111 ilill
__ E tttttll exponentiële karakteris
o__________________
. 1000
. ..
50 100 200 500
0,1 O2
0,5 1
2
5
10 20
tiek eerder optreedt dan
05
~~ coRgC 47551
bij
indirect
verhitte
Fig. 229. AV/VHF nis functiei van ajRgC voor verschillende waarden
van Rg/Ri, in <*de —
schakeling —
met de belastingswcerstand in serie met
dioden.
de diode.
De invloed van de con
densator C is in B §§ 3 en 4 op de achtergrond geraakt, omdat werd ver
ondersteld dat aan de combinatie RC alleen een gelijkspanning d V op
treedt, dus dat C zo groot is, dat de fluctuerende stroom i daaraan geen
H.F. rimpelspanning doet ontstaan.
Er zijn echter bijzondere gevallen, b.v. bij de gelijkrichting van de A.V.R.
spanning, waarbij C om bepaalde redenen vrij klein wordt gekozen, De
dan niet meer te verwaarlozen rimpelspanning aan C zou nu moeten
worden verantwoord in een derde term in de exponent van de £-macht
van vgl. (V B 2), en wel een term, waarin i zelf weer voorkomt.
De berekening van de gelijkspanning V= wordt nu echter zo gecompli
ceerd, dat hier beter kan worden volstaan met enige uit metingen ver
kregen gegevens. Bij kleine waarden van C verhoogt deze de impedantie
in de gelijkrichtketen, waardoor de gemiddelde stroom Imc<i afneemt,
dus ook de spanning V=. De impedantie 1/coC moet men echter zien
in verhouding tot Rg, zodat eigenlijk het bedrag RgcoC maatgevend is
voor de spanningsverlaging (zie ook hoofdstuk IX); dit wordt experimen
teel inderdaad bevestigd. Het is dus nuttig de in fig. 229 aangegeven
verhoudingen van gelijkspanning tot signaalspanning, voor verschillende
waarden Rg/Ri, bovendien als functie van RgcoC, weer te geven.
De aldus verkregen krommen naderen allen, voor zeer kleine waarden van
=■
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Vjjp

C of co, het bedrag 1/tt. ------- is namelijk de gemiddelde spanning aan z\g
R,

zonder condensator, als Ri klein is ten opzichte van Rg. Uit de gegeven
krommen blijkt verder, dat het effect onder de normale omstandigheden
nauwelijks merkbaar zal zijn. Beschouwt men b.v. een detectorschakeling met Rg = 0,5 MQ en C = 100 pF bij een frequentie van 125 kHz,
d.w.z. a> = 106, dan is RgcnC = 50.
Bij de A.V.R. diode kan echter een 10 maal zo kleine waarde van C voorkomen, dus RgOiC = 5. Hier is reeds een belangrijke vermindering van de
gelijkspanning merkbaar.
I Wty-?2000\
Wordt de schakeling van _AV*
fig. 219b toegepast, dan
20 kT
0,6
kan bij zeer kleine waar
ZOkZ
den van C geen gelijk:::
0,4
richting meer plaats heb
0,2
ben. Voor dit geval werd
ii
iiiiiiii i
0
Q5
1
2
5
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een afzonderlijke schaar
0,1 0,2
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krommen opgemeten, die
Fig. 230. JV/VUF als functie van toKgC voor vcrsclüllcndc wanrdcn van
Kg'Ki, in de schakeling met dc bclastingHwecrstnnd parallel aan
in fig. 230 is weergegeven.
dc diode.
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Als de gelijk te richten draaggolf gemoduleerd is, kan nog een ongewenst
effect ontstaan, juist door een te grote waarde van C. Dit is het geval,
wanneer in de omhullende van de draaggolf snel afnemende gedeelten
voorkomen en de gelijkgerichte spanning over C niet zo snel over de
belastingsweerstand R kan weglekken als dc draaggolf afneemt; de gelijk
gerichte spanning blijft dan achter bij de omhullende, waardoor een aan
zienlijke vervorming kan ontstaan. Deze vervorming treedt dus op,
indien de relaxatietijd RC groot wordt ten opzichte van de periode van
de modulerende trilling. De vervorming is dus afhankelijk van de inodulatiefrequentie, en wel worden de hoge frequenties het meest geschaad.
Dit verschijnsel kan trouwens ook worden opgevat als een geval, waarbij de
laagfrequente belastingsimpedantie van dc gclijkrichter kleiner is dan de
gelijkstroombelasting. De laagfrequente wisselstroombelasting, die uit de
parallelschakeling Rj/C bestaat, is dan complex. In B §11 wordt het ge
val behandeld, dat beide belastingen verschillend in grootte, echter reëel
zijn. Dit geval is beter toegankelijk voor een iets nauwkeurigere behande
ling. Dc beschouwing in § 11 kan echter ook dienen ter verkrijging van een
beter inzicht in het geval van een te grote waarde van C. Men komt dan
tot de conclusie, dat de betreffende vervorming afhangt van de verhouding

tussen —p, (p = hoekfrequentie van de modulatie) en R, of, hetgeen

pC

=
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op hetzelfde neerkomt, tussen CR •en 1/p. Tot deze conclusie kwamen wij
ook hierboven.
In practische gevallen kunnen de volgende waarden voorkomen:
C = 200 pF, R = 0,5 MQ en p = 2n x 5000.
1
1012
Dan vindt men voor de impedantie
=
- = 1/6 MQ.
pC
200 X 30 000
'
De L.F. belastingsimpedantie is inderdaad reeds veel lager dan de gelijkstroombelasting van 0,5 MQ.
In het algemeen treedt dan nog geen sterke vervorming op. Dit is echter
hieraan te danken, dat de modulatiediepte, bij een frequentie van de orde
van 5000 Hz, meestal gering is, dus de snelheid waarmede de draaggolf
telkens afneemt niet zo groot is als bij 100% modulatie het geval zou zijn.
Dat de modulatiediepte bij het ontstaan van deze vervorming een rol
speelt, vindt men ook in § 11 weer anders belicht.
Ten slotte treedt nog een vermindering van de gelijkspanning op als de
eigencapaciteit van de diode een rol gaat spelen. Door de diode vloeit
dan, zowel in de schakeling van fig. 219a als in die van fig. 219b, een
extra wisselstroom, die in C een zekere spanningsval veroorzaakt. Is de
impedantie van C klein ten opzichte van Rg, dus coCRg groot ten opzichte
van 1, dan komt deze spanningsvermindering overeen met een schijnbare
reductie van de ingangswisselspanning, zodat deze wordt:
Vhf' = VHF

C

(V B 18)

cTCd

In de meeste gevallen is echter Cj ten opzichte van C zo klein, dat deze
reductie buiten beschouwing mag blijven.
§ 6. Demping van de voorafgaande kring door de diode

In fig. 224 werd verondersteld, dat de diode direct op een spanningsbron is
aangesloten. In het algemeen wordt de
o
diode echter parallel aan een afgestemde
Vhf
o
o
kring geschakeld. In dat geval is het van
-’-fui/nnr4
------belang de belasting van de kring, ten
l
.{
47579
gevolge van de detectie, te kennen.
Fig. 231. Schakeling van een diode achter een
Deze demping, die parallel aan de kring
ofstemkring.
wordt gedacht, stellen wij voor door
RhF (zie fig. 231). Indien de amplitude van de door de diode vloeiende
H.F. stroom IhF wordt berekend, kan de waarde van RhF worden
gedefinieerd met behulp van de vergelijking (V B 19):

s_

r>

Vhf

Rhf = .......
Ihf

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

(V B 19)
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IHF is de amplitude van de grondgolf van de momentele diodestroom £,
die door vergelijking (V B 2) wordt gegeven. In de gebruikelijke selec
tieve schakelingen is nl. alleen de demping door de grondgolf belangrijk.
Nu is, volgens de Fourier-reeksontwikkeling:
2n

1 r.
= - I i cos ot d ot

Ihf

(V B 20)

O

In verband met vgl. (V B 2) volgt hieruit:
2n
* VHF COS ojt + __'="
E VT
vt

A
Ihf = —

f

cos ot dot,

TT J
o

of:
Ihf = 2 A e vt

1

2n
ƒ’ VHF
/ e”FT COS cot

2^7

y

cos ot dajt .

(V B 21)

o

Indien de uitdrukking:
2n

1

.

2n J

VHF
cos ait
E VT

(V B 22)

cos ot dot .

o

wordt aangeduid met

wordt vgl. (V B 21) 1):
v=
Ihf = 2 A £vt Br

Voor het geval

1

Voor

. .

(V B23)

.

Vhf
Vt < 1, geldt bij benadering:

1 Vhf
2 Vt

1 Vhf2
1 + o
8 VT2

>1 seldt:
VHF
1
_________ evr

= Bo =
F

..(VB 25)

VT

Met behulp van vgl. (V B 4) kan vgl. (V B 23) ook op de volgende wijze

worden geschreven:
Ihf = 2 Imed Q
‘)

B, is een Bcssel functie van dc eerste orde, die, evenals Bo, uit tabellen kan worden bepaald.

(V B 26)
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waarin:

Q =

(V B 27)
Bo

De waarde van Q is in onderstaande tabel berekend voor verschillendewaarden van VhfI VtVhf
VT

0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,7
1,0

Vhf

Q

Vt

0
0,05
0,1
0,15
0,24
0,33
0,45

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

Q
0,57
0,7
0,76
0,81
0,84
0,86
0,89

Vhf

Q

Vt

6
7
8
9
10
11

0,91
0,92
0,93
0,94
0,94
0,95

Uit de vergelijkingen (V B 5) en (V B 24) volgt, voor Vhf/Vt
bij benadering (zie ook de tabel):

0v = 1^,
2 Vt
en uit de vergelijkingen (V B 6) en (V B 25) voor Vhf/Vt

0=1

1,

(V B 28)
1;

(V B 29)

De belasting van de diode op de voorgeschakelde kring wordt dus,
volgens de vergelijkingen (V B 19) en (V B 26):
o

Vhf

Vhf

Ihf

2 Imed Q

(V B 30)

Daar Imed = —- , wordt:
R
Vhf 1
Rhf = - R —
2
V
V_ Q

(V B 31)

De verhouding Vhf/V= is niet alleen afhankelijk van het signaal Vhf,
maar wordt ook bepaald door de temperatuurspanning Vt- Deze laatste
is zelden bekend; de gelijkspanning, die bij afwezigheid van een signaal aan
R optreedt, kan hiervoor als maatstaf dienen.
In fig. 232 is de gemeten Rhf als functie van Vhf bij drie verschillende
waarden van de rust-gelijkspanning Vr voorgesteld.

§ 7. Demping door dc diode bij een kleine waarde van het H.F. signaal
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§ 7. Demping door de diode bij een kleine waarde van het H.F. signaal

Hoewel fig. 232 een beeld geeft van de diodedemping voor practisch alle
voorkomende gevallen waarbij een lekweerstand van 0,5 MQ wordt toege
past, heeft het zijn nut de algemene formule (V B 31) nog eens nader te
bezien voor twee extreme gevallen.
Men komt dan nl. tot vrij een
320
voudige uitkomsten, die in vele ge
280
vallen als vuistformule voor een
240
willekeurige belastingsweerstand R
kunnen dienen.
200
Wij beschouwen eerst het geval,
160
dat VhF kleiner is dan 0,1 V. In
(V B 30) kan dan de waarde van
120
Q uit vgl. (V B 28) worden ge
80
substitueerd, waaruit volgt:
40
Vt
..(VB 32)
RHF = y---Imcd
0
10 20
50 100 200 500 10002000 500010000
Indien Vt bekend is, kan de dem
Fig. 232. Dcmpingswccrstand vuu dc diodcscbakcliag
ping dus uit een gelijkstroommet indirect verhitte diode, RHF> nis functie van de
dranggolfspanning niet amplitude FIJ l' voor drie ver
meting worden bepaald. Overigens
schillende waarden van dc rustgelijkspanning Fr,
hij
een hclastingswccrstand van 0,5 MQ.
is de waarde Imcd in dit geval
vrijwel gelijk aan de gelijkstroom
Ir die zonder signaal optreedt; de superpositie van de relatief geringe
wisselstroom op Ir zal immers weinig invloed op de gemiddelde waarde uit
oefenen. Men zou dus ook kunnen schrijven:
T)

VT

RHF =
waaruit kan worden geconcludeerd, dat de H.F. weerstand gelijk is aan de
differentiaalweerstand dva/di van de diode behorend bij de stroom Ir.
Door differentiëren van (V BI) verkrijgt men nl.:

di

1
i
=----- Ae^t = -----Öva
Vt
Vt

(V B 33)

Dit resultaat is trouwens gemakkelijk in te zien. Voor deze zeer kleine sig
nalen is de detectie nog weinig effectief, zodat dc over de weerstand R
ontwikkelde gelijkspanning zeer klein is t.o.v. VhFï in R gaat dan ook
slechts weinig vermogen verloren. Dit komt dus hierop neer, dat bijna het
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gehele door de kring afgegeven vermogen door de diode wordt opge
nomen, zodat deze als een parallelweerstand aan de kring kan worden
opgevat. De waarde van deze weerstand voor de gesuperponeerde
wisselstroom is inderdaad de differentiaalweerstand.
Ten slotte nog een numeriek voorbeeld: Vele gangbare dioden, die een
temperatuurspanning van ongeveer 0,1 V hebben, stellen zich met een
belastingsweerstand van 0,5 MQ in op een ruststroom van 1 p.A (overeen
komend met V= = 0,5 V). Daaruit volgt een differentiaalweerstand van
100 kQ. Voor signalen beneden 100 mV klopt dit inderdaad met fig. 232.
§ 8. Demping door de diode bij een grote waarde van het H.F. signaal

Voor het geval Vhf > 1 V (overeenkomend met Vhf/Vt > 18), vindt
men uit de tabel waarden voor Q die 1 al dicht naderen. Dan wordt dus:
1
Vhf
Rhf = - R -JiL

2

r=-

(V B 34)

Voor zeer grote signalen, b.v. VjjF = 18 V, nadert ook Vhf/V= de waarde
1, zodat dan geldt:
1
(V B 35)
Rhf = - R
Li

In fig. 232 ziet men dat de H.F. weerstand, voor signalen boven 2 V, inder
daad van de orde van 250 kQ wordt, d.w.z. gelijk wordt aan 1/2 R.
Voor een bepaald gebied van signalen meet men ook dempingsweerstanden
groter dan x/2 R, in tegenstelling tot de uit de berekening gevonden
waarden. Hieruit blijkt, dat de omstandigheden in deze berekening benaderd
zijn. Nu kan de momentele diodestroom bij grote signalen groter
worden dan 100 p.A, zodat vgl. (V BI), waarvan werd uitgegaan, eigen
lijk niet meer geldig is. Het volgende eenvoudige bewijs toont echter aan,
dat de demping bij grote signalen, onafhankelijk van de vorm van de
diodekarakteristiek, steeds door (V B 35) wordt benaderd.
Indien de vervangingsweerstand van de diodeschakeling Rhf is, geeft
het signaal met amplitude Vhf daaraan een vermogen af:
Wd =

(V B 36)

2RHF

Dit vermogen gaat deels in de weerstand ƒ?, deels in de diode verloren.
In de weerstand, waaraan een gelijkspanning wordt gemeten die vrijwel

gelijk is aan Vhf-» gaat verloren:
Vhf2

Wr =

R

(V B 37)
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In de diode gaat blijkbaar zeer weinig verloren, daar gedurende de stroomdoorgang nagenoeg geen spanning aan de diode overblijft. Immers, men
vindt de spanning Vjif bijna geheel over R terug.
Men begaat dus geen grote fout, als
men de beide vermogens aan elkaar ge
L
^HF= ^2
'R
VHF
lijkstelt; dus:
2

Vhf‘

Vhf'

2Rhf

r

1
RlIF = ö R

ƒ 47550

of:

..(VB 35)

Fig. 233. Vcrvnngingsschcma van dc diodcschakcling met parallel geschakelde belastingswccrstand, ter verduidelijking van
dc II.F. demping door de diodcschakcling.

Deze waarde van de diodedemping geldt voor het geval, dat de lekweerstand parallel met de condensator is geschakeld. Is daarentegen
de weerstand R parallel aan de diode geschakeld, dan geeft dc afstemkring,
behalve het vermogen Wd aan de diodeschakcling, nog een wisselstroomvermogen aan de weerstand R af. Het vervangingsschema wordt dan
als in fig. 233 is voorgesteld. Men vindt dan voor de totale dempingsweerstand:
1
(V Al)
RHF = ^R

§ 9. Practiscli voorbeeld
versterking

van

de

invloed

der diodedemping op de

Aangezien de in de vorige paragrafen verkregen resultaten tot eenvoudige
uitkomsten leidden, zal men voor voorlopige schattingen gaarne daarvan
gebruik maken. Bij controlemetingen blijken dan echter afwijkingen van de
berekeningen op te treden. Het is nuttig na tc gaan, van welke grootteorde dergclijke afwijkingen kunnen worden.
De diodedemping beïnvloedt de versterking en dc selectiviteit van de
onmiddellijk voorafgaande versterkertrap.
Voor het voorbeeld gaan wij uit van een als
zeer normaal geldende M.F. trap (zie fig. 234).
’OOpF
Dc spoelen van de laatste M.F. transfor
mator hebben een r/L = 20 000, en zijn afge
takt op 7/10 van haar windingen. De afstemcapaciteit van de spoelen bedraagt 100 pF.
4 7547
Fig. 234. Principcschcma van de laat
De'impedantie van iedere M.F. kring zonder
ste M.F. trap met dc daaropvolgende
detcctiediodc. Ter vermindering van dc
uitwendige demping wordt nu, tussen de
demping zijn dc M.F. pentbode en dc
L
diode op aftakkingen (/ = 0,7) van dc
spoelen aangesloten.
uiteinden van de kring gemeten: Z = — =

i
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500 kQ. De inwendige weerstand van de voorafgaande H.F. buis wordt op
1 MQ gesteld. De impedantie van de primaire kring wordt nu 0,5 MQ,
parallel met (10/7)2 X 1 MQ, dus 0,4 MQ.
Voor een krachtig M.F. signaal (b.v. 10 V) kan men met een demping
RhF — 0,5 R = 0,25 MQ rekenen. Daar RftF echter op een aftakking
van 7/10 is aangesloten, wordt de demping over de gehele kring ca.
0,5 MQ. De impedantie van de secundaire kring is 0,5 MQ, parallel met
0,5 MQ, dat is dus 0,25 MQ. De gemiddelde impedantie, die de versterking
bepaalt, zou dus voor een groot signaal bedragen:

Z = V Z^Z2 = 317 kQ.
•
Bij een veel kleiner signaal, b.v. 200 mV, vindt inen echter voor de gemid
delde indirect verhitte diode met een Vr van 0,6 V, een demping van 110 kQ
(zie fig. 232). De impedantie van de secundaire kring bedraagt 153 kQ
(nl. 500 kQ parallel met 220 kQ), zodat de totale impedantie van het
bandfilter wordt:
Z = y ZXZ2 = 248 kQ.

Vergelijkt men dit bedrag met het voorgaande, dan blijkt dat men een fout
van circa 25% maakt, als men niet de volledige formule voor de demping,
maar de benaderde waarde van 0,5 R gebruikt.
Maar zelfs in het geval dat de demping op de juiste wijze wordt berekend,
bestaat de mogelijkheid, dat men bij het meten juist geen gemiddelde diode
aantreft, doch een met een Vr van b.v. 0,3 of 0,9 V. In deze gevallen bedraagt de werkelijke demping 200, resp. 75 kQ, en de impedanties
worden nu:
voor Vr = 0,3 V: Z2 = 222 kft en Z = 298 kQ;
voor Vr = 0,9 V: Z2 = 115 kQ en Z = 214 kQ.

Bij de meting kunnen dus afwijkingen van de berekende M.F. versterking
van 20%, resp. 14%, worden gevonden. In het hier beschouwde geval had
men nog grotere afwijkingen gevonden, indien de diode niet aan een af
takking, doch over de gehele kring was aangesloten.
Door dezelfde oorzaken ontstaan natuurlijk ook afwijkingen in de bereke
ning van de selectiviteit van de M.F. transformator; zij zijn van dezelfde
grootte-orde als de zojuist gevonden bedragen voor de impedanties.
Behalve van de impedantie van het M.F. bandfilter, hangt de M.F.
versterking ook nog af van de relatieve koppeling tussen de beide
kringen. De spanning aan de secundaire zijde van het bandfilter be
draagt namelijk:

§ 9. Practisch voorbeeld van de invloed der diodedemping op de versterking
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K
E2 = Ia(

;

7

’ ’........................

K^

(I B 16)

1 +
Hierin is Z de reeds berekende gemiddelde impedantie en K/ö de relatieve
koppeling. In fig. 13 wordt aangegeven hoe de betrekking

K/ö
1 + K2/ö2

verloopt als functie van K/ö.
Voor K/ö = 1 (kritische koppeling) is de versterking maximaal en relatief
weinig afhankelijk van veranderingen in ö. Dikwijls wordt echter de ver
houding K/ö, in verband met de selectiviteit, kleiner genomen dan 1, en
dan oefent de demping ook langs deze weg een invloed uit op de ver
sterking.
De gemiddelde verlieshoek bedraagt:

<5 = y

ö2

1'4

L_

r2_

cdLy ü)L2

Voor de verlieshoek van iedere kring afzonderlijk kan men schrijven:
*ï _ rx Ct
1 _
1
coLr~ Lr X coQ” Z^C/

Hieruit volgt, dat de gemiddelde verlieshoek omgekeerd evenredig is met
de gemiddelde impedantie van het bandlilter. Een zekere procentuele
afwijking van de gemiddelde impedantie geeft dus dezelfde procentuele
afwijking van de relatieve koppeling.
Wij komen nog eenmaal terug op het geval, dat de diodedemping gelijk
werd gesteld aan 1/2 R, en de M.F. transformator zodanig wordt gecon
strueerd, dat bij deze demping inderdaad een kritische koppeling wordt
verkregen. Dit is te verwezenlijken, door de M.F. transformator b.v. met
behulp van een frequentiemodulator in te stellen en een sterk meetsignaal
toe te voeren. Het blijkt nu, dat de gemiddelde impedantie Z ongeveer
25% afneemt, indien het signaal wordt verlaagd tot 200 mV. De relatieve
koppeling neemt eveneens met 25% af. Uit fig. 13 volgt dan, dat de versterking door de factor

K2/ö2 mCt on8eveer

afneemt, geheel afge

zien van de vermindering door de kleinere impedantie Z. Deze verminde
ring wordt nog groter, als de relatieve koppeling bij een groot signaal b.v.
gelijk is aan 0,5. Dan heeft dezelfde verandering van 25% in de koppeling
een vermindering van ongeveer 20% in de versterking ten gevolge.
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Tot dergelijke afwijkingen geven natuurlijk ook de spreidingen tussen
verschillende dioden of tussen 'wisselstroom- en batterijdioden aanleiding.
Indien de koppeling oorspronkelijk overkritisch is, neemt de door fig. 13
gegeven factor bij vergroting van de demping toe. Daardoor wordt de
vermindering van de versterking, ten gevolge van de kleinere gemiddelde
impedantie, weer enigszins gecompenseerd.

§ 10. Direct verhitte dioden

Bij de voorgaande berekening werd uitgegaan van de vergelijking voor de
z.g. aanloopstroom:
I
va
(V BI)
i = Ae^r
Er werd echter reeds eerder op gewezen (B§§1 en 5) dat deze betrekking
slechts geldig is voor stromen die beneden een zekere grens liggen. Daar
boven gaat de kromme, via een overgangsgebied, over naar het positieve
roosterspanningsgebied, waar, ten gevolge van de toenemende invloed
der ruimtelading, geldt:

i = kVa3‘2.
Onder sommige omstandigheden speelt het zojuist genoemde over
gangsgebied, eventueel tot in het ruimteladingsgebied verlengd, een
grotere rol dan het aanloopgebied. Dit was b.v. het geval in
B § 5. Een ander voorbeeld vindt men bij de meeste direct ver
hitte dioden. Bij deze buizen begint het overgangsgebied reeds bij be
trekkelijk lage stroomwaarden, doordat rondom de zeer dunne
kathode de ruimtelading eeider invloed uitoefent dan bij de dikkere
indirect verhitte kathoden. Het gevolg is een minder effectieve gelijkrichting. Bij signalen van enige sterkte wordt reeds spoedig een deel van
de diodekarakteristiek doorlopen, dat practisch het best weer te geven
is door de vroeger gegeven vergelijking:

i

Va

(V B 17)

Ri

Uitgaande van deze karakteristiek kan men A V als functie van Izhf
berekenen (zie II B § 9); men vindt dan tussen deze beiden een ver
houding, afhankelijk van RijR^ die onder de voorkomende omstandig
heden kleiner is dan de waarde ]/ 2, welke geldt voor de uit de aanaanloopstroom berekende topdetectie. Voor batterijbuizen volgt uit de
gepubliceerde kromme (fig. 235) een verhouding AV/Vhf — IA
^et

!
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gebied, waarin voor de batterijdiode v'-IK
de formule (V B 1) voor de aan—ITri1’
loopstroom geldig is, kunnen hierin
I llllll I_ I_______
Illllll i I llllll
verschillen tussen de batterij- en 1000
de wisselstroomdiodc, door verschil
len in de constanten A en Vt, ont
P
— V-.VlT--staan. De grootheid A houdt ver
band met de verzadigingsstroom
‘ Hi !!
en de contactpotentiaal; door beide
I 11 «• i!
10
oorzaken is A bij batterij dioden
kleiner dan bij wisselstroomdiodcn.
De kleinere waarde van A uit zich
practisch in een kleinere voorspan■H' 11------ning Vr zonder signaal en heeft ten
7!
i
O,
gevolge dat, ook bij kleinere sig
nalen, de detectie minder effectief
en de dempingsweerstand groter is.
<
qorl—
10
100
0,01
0,1
De tempcratuurspanning Vt is voor
beide typen dioden vrijwel gelijk. De
Fig. 235. Gelijkspanning V= en toeneming van dc
gelijkspanning, . |K, over dc bclastingswecrstand H
kathoden hebben dan ook ongeveer
(0, '■ MQ) van een direct verhitte batterijdiode als
functie van dc ongemodulccrdc H.F. wisselspanning
dezelfde temperatuur. De gelijkheid
Bovendien de L.F. wisselspanning als
functie van dc tot 30% gemoduleerde H.F. spanning.
van Vt blijkt onmiddellijk als de
stroomkarakteristiek van de diode
logarithinisch wordt uitgezet. Het aanloopgedeelte moet dan recht zijn en
zijn helling is een maat voor Vt- Inderdaad vindt men voor beide typen
dioden dezelfde helling van het rechte stuk.
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Fig. 236. Vier verschillende aansluitmogelijkheden van de gloeidraad van een
direct verhitte batlcrijdiodc, in verband met de gunstigste detectie (schakeling
a is de gunstigste).

Een eventueel verschil zou nog veroorzaakt kunnen worden door het spanningsvcrlies langs de direct verhitte kathode. Bij de moderne dioden is dit
practisch van geen betekenis; de anode oinsluit slechts een in verhouding
klein gedeelte van de totale gloeidraad, zodat het spanningsverlies
langs deze weg zonder invloed blijft. Toch biedt de gloeidraadvoeding
door gelijkstroom enige schakelingsinogelijkheden (fig. 236a t/m d), die de
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moeite van een nadere beschouwing waard zijn. De normale (en aanbe
volen) schakeling is die van fig. 236a. Zij geeft de grootste L.F. spanning en
biedt de mogelijkheid een tweede diode voor het A.V.R. systeem aan de
andere zijde van de gloeidraad aan te brengen. Deze diode heeft dan auto
matisch een vertragingsspanning, die gelijk is aan het spanningsverlies
langs de gloeidraad.
In fig. 236b is het verkeerde uiteinde
van de gloeidraad met aarde en de
negatieve pool verbonden, waardoor
de diode een negatieve voorspanning
krijgt, die gelijk is aan de gloeispanning. Deze schakeling heeft
generlei voordelen en een lagere
L.F. spanning tot gevolg.
In fig. 23.6c heeft de diode een kleine
positieve voorspanning, gelijk aan
het spanningsverlies langs de gloei
draad tussen de plaats van de
80
anode en de inklemming van de
40
gloeidraad. Daar men in een meer
gekromd gedeelte van de diode
O
10 20
50 100 200 500 1000 2000 500010000
Vnp{mV) 47549 karakteristiek werkt, is de detectie
bij kleine signalen effectiever. Ten
Fig. 237. Dcmpingswcerstand van de diodcschakcling
met direct verhitte batterijdiodc. RH F* als functie
gevolge van de toeneming van de
van de draaggolfspanning met amplitude VHF voor
drie verschillende waarden van de rustgclijkspanning
diodestroom
wordt de demping
Vr, bij een bclastingsweerstand van 0,5 MQ.
echter groter, zodat uiteindelijk het
resultaat slechter is dan in fig. 236a.
Voor fig. 236d geldt hetzelfde als voor fig. 236c, echter met het verschil,
dat de toegenomen demping nog sterker is.
Voor de vier besproken schakelingen werd, in een normale ontvanger,
de L.F. spanning steeds bij hetzelfde M.F. signaal gemeten. De resultaten
waren:

a)
b)
c)
d)

34,5
19,0
21,5
15,0

mV
mV
mV
mV

L.F.
L.F.
L.F.
L.F.

Ter vergelijking met de wisselstroomdioden zijn in fig. 235 en 237 voor
de direct verhitte batterijdioden de corresponderende krommen van
de fig. 227 en 232 weergegeven.

..
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De lekwecrstand vormt een L.F. belasting van de gelijkrichter. In het
schema van fig. 219a en b is de L.F. belasting vrijwel gelijk aan de gelijkstroomweerstand Rg (= R). In
practische gevallen wiijkt de L.F.
IfrcOSCöf
belasting, echter van Rg af. De
Cf
verkleining van de wisselstroomLmrumJ
weerstand wordt dan veroorzaakt
C2
*3
^3
ft
door de parallelschakeling van «•—,W-

41-

de lekweerstand R2 van de vol
=j=c4
*2\
=7=^
(= J?
^i)
gende buis aan Rg (=
1) en
eventueel ook nog door de af47J4Ó
vlakweerstand R2 van de autoFig. 238. Diodcschtikcling niet dc daaropvolgende L.F.
trap. Door dc parallelschakeling van dc lekwecrstand
matische
volumeregeling
(zie
ƒ?, (en eventueel de afvlnkwccrstand R3) wordt dc wissclslroombelasting Rw van dc diode verkleind, en kun voor
fig. 238). Ten slotte is er in B § 5
grote modulnticdicptcn vervorming ontstaan.
reeds op gewezen dat de afvlakcondensator deel uitmaakt van de L.F. belasting.
lmed(?A)

32
28

fff-

24

20

£
12

2_i_2_. 2

-11V -10

2_. 4 \J_
r!

J \

2

3

4

5

6

7

Z

4tUo

RS
Fig. 239. Gemiddelde diodestroom Imed als functie van dc gelijkspanning I'= met dc II.F. wisselspanning
(amplitude) VHF nis parameter. Dc Hg-lijn stelt dc diodeweerstand voor, die tegelijkertijd dc gclijkstroomweerstand vormt. Dc f?u-lijn stelt dc wissclstroombclusling voor. Zodra dc L.F. amplitude groter
wordt dan PX treedt ernstige vervorming op, doordat dc modulatictoppcn worden afgesneden.

r
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Het verschil tussen de wisselstroom- en de gelijkstroomweerstand in
de diodeketen kan tot vervorming aanleiding geven. Om dit in te zien
beschouwen wij fig. 239, die overeenkomt met fig. 228. Bedraagt de H.F.
spanning b.v. 5 V, dan ligt het werkpunt in P, indien wij de gelijkstroom
weerstand gelijk aan Rg = 0,5 MQ stellen. Wordt de L.F. weerstand alleen
door de lekwcerstand
= Rg gevormd, dan beweegt zich het werkpunt
op de lijn Kg, bij een modulatiediepte van 80%, tussen de punten S en Q
heen en weer. Aangezien de lijnen voor constante K/y/r tussen deze punten
op gelijke afstanden van elkander liggen, wordt de wisselspanning die bij
een sinusvormige modulatie aan de lekweerstand ontstaat, eveneens
sinusvormig. Is echter de wisselstroomweerstand niet gelijk aan Rg, dan
moet het verband tussen A V en Imcd worden voorgesteld door de rechte
Rw, die eveneens door het werkpunt P loopt (zie ook B § 4). Nu be
weegt zich het werkpunt, bij modulatie, op de lijn Rw heen en weer. Bij een
bepaalde modulatiediepte komt het werkpunt tot aan het punt X, en bet
zal duidelijk zijn dat voor een grotere modulatiediepte een aanzienlijke
vervorming optreedt, daar de top van de L.F. spanning aan die zijde wordt
afgesneden.
Indien wij de krommingen aan de onderzijde van de karakteristieken ver
waarlozen, is de maximaal toelaatbare modulatiediepte met het oog op
bovengenoemde vervorming gelijk aan:

Wmax

_ (XT)
([/T)’

Ter wille van de eenvoud voeren wij een iets zwaardere eis in en
stellen:

mmax

Nu geldt bij benadering:

_ (-VT)
(OT)

(XT) = (PT) Rw en (OT) = (PT) Rg-,

dus:
— R*0
mmax —

(V B 38)

In werkelijkheid is mmax iets groter, daar de karakteristieken niet met
de stroomcoordinaat parallel lopen en het punt O niet met U
samenvalt.
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Voor kleine signalen is de toelaatbare modulatiediepte belangrijk groter
en kan zij gelijk zijn aan 1. Dit ziet men het duidelijkst door de figuur
op een andere schaal uit te zetten (fig. 240). Bij kleine signalen zal inderdaad
geen afsnijding van de top optreden. Nu zien wij echter, dat PY
PX
en PS 5^ PQ-> zodat er, onafhankelijk van de Rw/Rg verhouding, toch ver
vorming optreedt; voor kleine signalen is nl. de detectie kwadratisch.
ImedW

1.2

0,8
0,4

O

~1'4

~t2 -1,1

-1,0 — 0,9 —0,8 -0,7

-0,6 -0,5

~O,4

47570

V=(Vj

Fig. 210. Gemiddelde diodestroom Jmed als functie van de gelijkspanning V-- met de H.F.
spanning (kleine amplitude)
als parameter. De signaalsterkte is klein, waardoor de
detectie kwadratisch is; bij een grote modulatiediepte worden nu echter geen modulatietoppen afgesneden.

Uit. vgl. (V B 13) volgde voor kleine signalen:
4V= kVHF2.
Voor een gemoduleerd signaal dient VffF vervangen te worden door

VHF (1 + Tn cos PO» zodat:
A V — kVjiF2 (1 + m cos P*)2»
of:

4V=kVIiF20 + 'Ll2 m2 + 2 in cospt + wl/2 m2 cos 2 pt) .

...

(V B 39)

De L.F. spanning bevat dus, behalve de frequentie p, ook nog de frequentie
2p; de vervorming wordt gegeven door:
d2

2m

= V4 m,

(V B40)

404

V - B. Diodedetectie

d.w.z. bij een modulatiediepte van 80% heeft men reeds een vervorming
van 20% door de tweede harmonische.
Uit het voorgaande kan dus worden geconcludeerd, dat de detectie alleen
vervormingsvrij werkt als de gelijkrichting lineair is en de L.F. wisselstroombelasting van de diode weinig verschilt van de waarde van de
gelijkstroombelasting Rg.
Wijkt Rw sterk van Rg af, dan kan, zoals men uit de stippellijnen in fig. 239
ziet, het afsnijden van de toppen van de modulatie worden vermeden door
de lekweerstand niet met de kathode te verbinden, doch met een punt dat
ten opzichte van de kathode een positieve voorspanning heeft.
De belasting op de voorafgaande kring wordt dan echter belangrijk
vergroot en wel, volgens vgl. (V B 30), tot:

1 Vhf 1
Khf — — — - — •
2 Imcd Q
Door de positieve voorspanning neemt immers Imed toe, zodat de waarde
van Rhf afneemt.
Uit vgl. (V B 38) volgt, dat men bij lineaire detectie enerzijds de diodeweerstand niet te hoog, anderzijds de lekweerstand van de volgende L.F.
buis zo groot mogelijk moet kiezen. De laatstgenoemde weerstand is
echter altijd aan grenzen gebonden en, bij automatische negatieve roostervoorspanning groter dan voor vaste negatieve voorspanning. Het is, dus
voordelig de L.F. buis, resp. de buis die achter de diode is geschakeld,
automatische negatieve voorspanning te geven. De diodeweerstand kan
echter, wegens de demping van de aan de diode voorafgaande kring,
niet te klein worden gekozen, zodat in ieder geval een compromis gesloten
zal moeten worden. Neemt men aan, dat de diodeweerstand 0,5 MQ
bedraagt, en de lekweerstand van de volgende buis 1 MQ, dan wordt
Hw =

X Lg

q,33 mq en
= 0,33 MQ

— 0,33/0,5 = 0,66. De maximale

0,5 —I- 1,0
modulatiediepte is in dit geval dus 66%. Kiest men daarentegen een diodelekweerstand van 0,3 MQ, dan wordt
g
de maximale modulatiediepte gelijk
c2
o
aan 77%, dus gunstiger. Vergroot
4F
men bovendien de lekweerstand
R2'
tot b.v. 1,5 MQ, dan wordt de
maximale modulatiediepte 83%.
Deze cijfers worden in het algemeen
4757/
gunstiger door de omstandigheid
Fig. 241. Diodeschokeling met daaropvolgende L.F. trap,
waarbij de diodcbelastingswecrstand tevens als potentiodat de diodebelastingsweerstand
meter voor dc geluidsterktcregeling dienst doet.

§11. Vervorming bij diodcdetectie

405

tevens dient als potentiometer voor de geluidsterktcregeling (fig. 241).
Men zou hiervoor ook de roosterlekweerstand van de volgende buis kunnen
gebruiken (fig. 242). De eerste methode is echter steeds te prefereren,
hetgeen men zeer eenvoudig op de volgende manier kan inzien. In fig. 241
is de weerstand van het tussen het glijcontact van de potentiometer Rr
en aarde geschakelde gedeelte gelijk aan pRv De L.F. wisselstroomimpedantie van de detectorkring bedraagt dan:

Rw = (1-p) R. +

PRi 7?2

De gelijkstroomweerstand R„ is gelijk aan
inodulatiediepte is dus:
Rtv

K

. .

pRr -j- R2

(V B 41)

9

cn de maximale toelaatbare

pR„

(V B42)

= (!-p) + pïir + I<2

Indien p = 1 (maximale geluidsterkte), wordt Rw/Rg =

R^_

R

+

terwijl

Rw/Rg voor waarden van p
p < 1 snel 1 nadert.
o

-niumr-

*2

'*2\

Ri

^7S72

Fig. 242. Diodcschakcling met daaropvolgende L.F.
trap, waarbij de Ickwccrsland van de L.F. versterker
als potcntiomclcr voor de geluidstcrktcrcgeling gebruikt
wordt. Deze methode is, met het oog op de Rw/Rgverhouding, niet zo gunstig als die van fig. 241.

47 $73
Fig. 243. De schakeling van fig. 241, waarbij echter, ter
verbetering van de Ktc/Kg-verhouding, in serie niet de
potcntiomclcr Rt een vaste weerstand, /i3, is opgenomen.

In de schakeling van fig. 242 is Rw/Rg daarentegen voortdurend gelijk aan
r2
„
,
en
onafhankelijk
de stand van de volumeregcling.
----------------------j—van
---- ---------------------Ri
R2
In het eerste geval wordt dus de toelaatbare modulaticdieptc, bij verkleining
van de geluidsterkte, steeds groter, een omstandigheid die juist gunstig
werkt, daar men alleen bij kleine modulaticdieptc op maximale geluid
sterkte zou willen instellen.
Om te verhinderen dat in de schakeling van fig. 241 de weerstand Rr geheel
wordt ingcschakeld, en daardoor de toelaatbare modulaticdieptc teveel
zou worden verlaagd, wordt in de practijk dikwijls de schakeling van fig. 243
toegepast. Er blijft dan altijd een weerstand R3 van b.v. 0,1 Mfl voorge
schakeld. Vanzelfsprekend bereikt de maximale L.F. spanning dan niet

-i
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meer de waarde die zij zonder de weerstand R3 zou hebben; met een
weerstand R1 van 0,5 MQ wordt ^ij maximaal ongeveer 16% verkleind.
De weerstand R3 heeft nog twee andere functies. Ten eerste vermindert
hij de invloed van de strooicapaciteitcn in de laatste M.F. transfor
mator (zie hoofdstuk X); ten tweede voorkomt hij een te grote demping
door de diode bij aansluiting van een gramofoonopnemer op de volume
regelaar Rt.
Indien de diode direct vóór de eindbuis wordt geschakeld, is de lekweerstand, die parallel aan de diodelekweerstand komt te staan, veel kleiner,
zodat het dan aanbeveling verdient, de diodebelastingsweerstand kleiner
te nemen. Gezien de huidige voorkeur voor grotere modulatiediepten
van de uitzendingen, is het zeker raadzaam hierop te letten.
Bij deze beschouwing werd met de afvlakweerstand van de automatische
volumeregeling, die wegens de tijdconstante van deze regeling niet te groot
mag worden gekozen, nog geen rekening gehouden. Is deze weerstand ook
in de detectiekring aanwezig, dan kan men gemakkelijk berekenen hoe
veel de bovengenoemde maximale modulaticdiepte kleiner wordt. Ook op
grond hiervan is het voordelig voor de automatische volumeregeling een
aparte diode te gebruiken, hetzij met of zonder uitstelspanning.
§ 12. Wisselwerking tussen afgestemde kring en L.F. belasting
In het voorafgaande werd uitgegaan van een gegeven, al of niet gemodu
leerde wisselspanning, die niet door hetgeen zich in de gelijkrichtketen
afspeelt werd beïnvloed. Noch de grootte van de draaggolf, noch de modulatiediepte, werden door de eigenschappen van de diode of van de L.F.
belasting aangetast. Deze toestand treft men b.v. aan als de wissel
spanning afkomstig is van een meetgenerator, waarvan de inwendige
weerstand zeer laag is t.o.v. de vervangingsweerstand der diodeschakeling.
Het aantal parameters dat bij deze uitkomsten optrad, was niet groot.
In het ontvangtoestel is de wisselspanning afkomstig van een afgestemde
kring of van een bandfilter, waaraan een stroom wordt toegevoerd. Er
wordt dan een nieuwe parameter aan de schakeling toegevoegd, nl. de
impedantie van deze kring. De vraag is nu, welke invloed deze parameter
op de vroegere uitkomsten heeft. Het zal blijken dat het niet voldoende is
de draaggolf VhF aan de kring te berekenen, en dan de vroegere uitkom
sten toe te passen. In afwijking van het voorgaande, doet nu de L.F. be
lasting wel degelijk haar invloed gelden; de grootte van deze invloed is
afhankelijk van de kringimpedantie, met andere woorden, „gezien vanuit
de L.F. belasting” heeft de schakeling een zekere inwendige weerstand

gekregen, die afhankelijk is van de kringimpedantie.
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Aan de andere kant is natuurlijk de demping van de kring door de
diodeschakeling van belang. Men zal hier eventueel moeten onderscheiden
de demping van de draaggolf en die van de zijgolven. Deze dempingen
blijken inderdaad verschillend te zijn en bovendien afhankelijk van de L.F.
belasting, m.a.w. de kring of het bandlilter als spanningsbron wordt via
de diode als tussenschakel belast door de L.F. belastingsweerstand.
Deze tussenschakel maakt, dat de werkelijke belasting van de kring
niet gelijk is aan de L.F. weerstand, maar er wel in nauw verband mee staat.
In de volgende paragrafen zullen daarom de voorafgaande beschouwingen
nog eens worden herzien.
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In fig. 244 is een eenvoudige schakeling van een diode met voorafgaande
/?

S.Vg

h

-ojumr-j

K>

L

5^

;/?

I

lL

zVCi
i

$

47574

Fig. 244.

Diode met

voorafgaande

I

j

Vhf

L—J

. 1____ ;

H.F. trap.
Fig. 245a. Vervungingsschcma van de schakeling van
fig. 244. waarbij de H.F. trap is vervangen door een
stroombron S Kg.

S.Vg

!
-

versterktrap met één kring voorgesteld.
Hierin kan de buis vervangen worden door een
Rv'
Vhf
Rhi
<9
stroombron -Skg, waarbij de inwendige weer
stand Ri van de buis in de kring opgenomen
gedacht is. Men kan zich deze weerstand Ri
<au»
tezamen met de vervangingsweerstand van
Fig. 245b. Vcrvnngingsschcma van
Gg. a. waarbij alles is teruggebruebt
de kring zelf, en eventueel de paralleldcmping
tot een stroombron S Kg en een paral
lelschakeling van Rv, de belasting
door de diodelekweerstand, in één weerstand
vanuit de diode gezien, en ƒ?ƒƒƒ•'. de
H.F. demping van de diodeschakcling.
Rv geconcentreerd, parallel aan de verliesvrije kring L-C, voorstellen (fig. 245a). In de
vervangingsweerstand Rv is dan niet begrepen de verlies weerstand RhF
ten gevolge van de stroom door de diode zelf. De totale kringdemping
is dus nu gesplitst in een vervangingsweerstand Rv^ waarvan de grootte
onafhankelijk is van de amplitude, en in een dempingsweerstand RhF-»
die wél afhankelijk is van de amplitude in de kring (fig. 245b). De wissel
spanning over de kring, dus ook aan de diode, berekent men nu uit:
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VHF = s Vg

RyRjIF

(V B43)

Ry + RlIF

Met behulp van deze formule zou het gelijkrichteffect zeer eenvoudig als
functie van S Vg in plaats van Vjjp kunnen worden berekend, ware niet
Rhf afhankelijk van Vffp. Rhf dient dus geëlimineerd te worden.
Per definitie is:

Rhf =

Vhf

(V B 44)

LHF

Voor signalen groter dan 1 V, is IhF-> volgens vgl. (V B 26), gelijk aan
2 Imed (Q = !)•
Substitutie van (V B 44) in (V B 43) geeft dan:
(V B45)

Vhf = Rv (S Vg — 2 Imed)
35
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Fig. 246. Krommenschaar, die het verband tussen de gemiddelde diodcstroom Imcd, de gelijkspanning
over de bclastingswecrstand en de
door de voorafgaande buis afgegeven H.F. wisselspanning SVgRv voorstelt,
voor Rv = 0,2 MQ.

Gaan wij voor het berekenen van de detectie uit van vgl. (V B 4) en vullen
wij voor Bo de waarde van vgl. (V B 6) in (voor grote signaalsterkte),
dan verkrijgen wij:
A

Imed —

VHP
~Vt
Substitutie van vgl. (V B 45) geeft:

£ Kt

.

(V B 46)

F
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(SVg—2 Imed) Rv V=
£
VT
+Vt

J
.

Irried —

. .

(V B47)

o
— ^Imcd^Rv
271—_—

In plaats van een betrekking tussen Vhf, Imed en V=, als werd voorge
steld door de lig. 226 en 228, vindt men nu een dergelijk verband tussen
SKg, Imed en K, of, analoog aan Vhf, tussen SVg Rv, Imed en V=.
In het. laatste geval heeft dus de spanning aan de kring, die zonder diodedèmping aanwezig zou zijn, de plaats ingenomen van Vhf- In fig. 246 zijn de
krommen weergegeven, die volgens vgl. (V B 47) zijn berekend, gebaseerd
op een totale verliesweerstand Rv = 200
kQ; als parameter treedt nu het bedrag
SVg Rv op. Dergelijke krommen zou men
-r^TVM
ook kunnen meten met de schakeling
u
volgens fig. 247.
Op analoge wijze als in B § 3 voor grote
signalen (Vhf > 1 V) werd afgeleid dat
Fig. 2-17. Principcschcma voor de meting
van de krommen van fig. 246.
de gelijkgerichte spanning zl V = —Vhf is,
vindt men nu voor de gedetecteerde
spanning:
. . (V B48)
AV
V_ = -(SVg-2Imed)Rv. .

rflT
i 4=

14 c

Daar Imed =

R

wordt vgl. (V B 48):
V.

S VgRv

Rv'
1 + 2 R

of:
R
K= = _SKg^__i
R + 27?r

(V B 49)

Deze laatste betrekking kan ook direct worden gevonden, als men in vgl.
(V B 43) voor Rhf de waarde 1/2 R invult. De voorgaande afleiding is
echter nodig om de krommen van fig. 246 te construeren.
Past men dezelfde beschouwingen toe op een diode achter een bandfilter, dan moet voor (V B 43),:

I/
Vhf = fS Vg (/ Rv

Rv Rhf

..(VB 50)

Rv + Rhf
worden geschreven. Hierin is dan verondersteld, dat de totale impedantie
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van elke kring gelijk is aan Rv. Meestal is ƒ van de orde 1/2 (zie hoofdstuk
IB§2).
Vult men nu weer voor RjiF in:

Rhf =

Vhf

Vhf

Ihf

2 Imed

dan verkrijgt men ditmaal een vierkants vergelijking voor Vhf, die, enigs
zins benaderd, tot oplossing geeft: J)
Vhf =Rv(fSVg — Imed)

(V B 51)

Deze komt dus in de plaats van vergelijking (V B 45).
Dit leidt verder weer tot een vergelijking geheel analoog
loog aan (V B 47),
waarin echter S Vg vervangen is door ƒ SVg en 2 Irned door Imed- Op deze
wijze vinden wij voor een diode achter een bandfilter een krommenschaar
als die van fig. 246, maar ongeveer tweemaal zo steil, en waarin als
parameter/SVg Rv voorkomt.
Ten slotte vindt men in plaats van (V B49):

V_ = -fSVgRv

R

..(VB 52).

R + Rv

Aangezien ƒ S Vg Rv de in de kring, zonder diodedemping, geïnduceerde
spanning voorstelt (in geval van een enkele kring is ƒ = 1), volgt uit de
uitdrukkingen (V B 49) en (V B 52), dat de gelijkgerichte spanning dus
danig van de waarde van de kringweerstand afhangt alsof de inwendige
weerstand van de diodeschakeling gelijk is aan 2 Rv in geval van een enkele
kring, resp. gelijk aan Rv bij een bandfilter.
Indien de toegevoerde wisselspanning is gemoduleerd, moet er weer
rekening mee worden gehouden, dat de belasting van de gelijkrichtschakeling voor de L.F. wisselspanning niet gelijk behoeft te zijn aan de belasting
Rg voor gelijkspanning. In de karakteristiekenschaar van fig. 246 moet dus
door het werkpunt P een nieuwe belastinglijn XY, overeenkomend met de
wisselstroombelasting Rw, worden getrokken. Vergelijkt men nu deze
figuren met fig. 228 of fig. 239, dan bemerkt men, dat de
waarde van Rw een veel grotere invloed heeft op de te ver
krijgen L.F. wisselspanning, een gevolg van het veel minder
steile verloop der karakteristieken.
QmSVgRy

Fig. 248. Vervangingsschcmu van fig. 245a uit het oogpunt van dc L.F. spanning. Dc diode
met de voorafgaande H.F. trap wordt als een L.F. generator met een spanning mSJ'gKi’
en met een inwendige weerstand RLF opgevat.
47562

‘)

Bij deze benadering is gebruik gemaakt van het feit dat lmed < ./ SKg.
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§13. Gelijkrichtkarakteristieken na een afgestemde kring

De diodeschakeling die door een kring of een bandlilter wordt voorafgegaan,
is dus blijkbaar op te vatten als een L.F. spanningsbron met een zekere
inwendige weerstand Rlf (fig« 248). Hierop wees trouwens ook reeds het
op de voorgaande bladzijde behandelde, waar wij voor de gelijkspanning,
volgens vgl. (V B 49) en (V B 52), tot dezelfde conclusie kwamen.
Hoewel de L.F. spanning nu voor een bepaald geval grafisch met behulp
van een karakteristiekenschaar (fig. 246) kan worden bepaald, kan men er
in het algemeen mee volstaan de inwendige L.F. weerstand Rlf van de
schakeling te kennen; de uitwendige L.F. spanning VlFo berekent men dan
uit:
Rtv___

VlFo = VLFi

(V B 53)

R■w H- Rlf

Hierin is VLFi de inwendige L.F. spanning van de schakeling, of wel de
„open spanning”, die optreedt bij belasting met een oneindig hoge weerstand. Daar bij een oneindig hoge Rg een gelijkspanning gelijk aan S Vge Rresp. ƒ S Vg Rv, optreedt, zal de open wisselspanning m S Vg Rv, resp.
mfS Vg Rv bedragen. Dus:
Rw
VLFo = m S Vg Rv
Rlf + Rw
. (V B 54)
resp.

VLFo = mf$ Vg Rv
I

Rtv

\

RlfRtv

I

Uit de vcrvangingsschakeling (fig. 248) ziet men, dat de inwendige weerstand Rlf ook kan worden gedefinieerd als:

D
Ö VLFo
Rlf =------ . .------ ,
ö Ilf

(V B 55)

bij constante spanning m S Vg Rv.
Immers, als de stroom in de keten door een verandering van Rtv iets toeneemt, ontstaat aan Rlf een evenredig grotere spanningsval, waardoor

KlFo afneemt.
Wij willen dit nog eens aan de hand van fig. 246 bekijken. Daartoe gaan wij
uit van de belasting Rg en een modulatie, die overeenkomt met de afstand
PS langs de belastinglijn Rg. Nu wijzigt men de belasting tot Rw; de modu
latie strekt zich dan uit tot het punt Y. De amplitudevariatie —ÜVlFo
is dan gelijk aan de horizontale afstand van de punten S en Y, een bedrag
dat men in deze figuur ÖV= kan noemen. Gelijktijdig neemt de amplitude
van de wisselstroom toe met een bedrag gelijk aan de verticale afstand van
de punten S en Y, dus met een bedrag dlmed-
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In plaats van'vgl. (V B 55) kan dus worden geschreven:
(V B 56)

Rlf = T-r—...................
O 'med

Dit differentiaalquotiënt kan worden berekend uit vgl. (V B 47) voor de
krommen van een enkele kring, resp. uit de vergelijking die voor de
krommen van een bandfilter geldt.
Door de logarithme van vgl. (V B 47) te differentiëren vinden wij:
Rlf =

ö V=

Vt

O 1 med

1 med

+ 2 Rv

1

Vt
\
2(SVe-2Imed)Rv\

.

(V B 57)

Voor een waarde S Vg Rv > 1 V wordt dit vrij goed benaderd door:
VT
Rlf — y
F 2 Rv
'med

(V B 58)

In de meeste gevallen zal de impedantie van de afgestemde kring groot zijn
ten opzichte van VT/I/ned, zodat dan:
.

Rlf = 2 Rv,

(V B 59)

welke uitdrukking eigenlijk reeds uit vgl. (V B 49) kon worden voorspeld.
Op dezelfde manier vindt men, voor de diodeschakeling achter een bandfilter, uit de vergelijkingen (V B 47) en (V B 52):

Rlf =

dr=

VT

Ö Imed

Imcd

Rv

1

VT

..(VB 60)

'2(SfVg-Imed) Rv

of, bij benadering:
Rlf = Rv

.

(V B 61)

Wij hebben dus voorlopig het volgende resultaat verkregen: De demping,
die de detector voor de draaggolf op de voorafgaande kring uitoefent,
wordt hoofdzakelijk bepaald door de gelijkstroombelasting van de diode
schakeling, terwijl de inwendige weerstand van de gelijkrichtschakeling
voor de modulatiefrequentie hoofdzakelijk wordt bepaald door de impe
dantie van de voorafgaande H.F. kring of bandfilter.
öy
Aangezien Rlf = ------— bij constante Vg werd berekend, wordt de inÖImed
wendige weerstand van de diodeschakeling voor de modulatiefrequentie
ook bepaald door de helling van de krommen van fig. 246.

§14. Vervorming van dc modulatie, indien Rw

Rg (na een afgestemde kring)
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§ 14. Vervorming van de modulatie, indien Rwz±Rg (na een afgestemde kring)

In § 11 werd afgeleid dat de maximale modulatiedicpte (d.i. de modulatiedieptc waarbij de top van de bijbehorende L.F. spanning nog niet wordt
afgesneden) wordt bepaald door:
inmax —

Rw

(V B 38)

Thans moet echter alles ten opzichte van het signaal aan het rooster van de
voorafgaande buis worden bekeken. Indien de kromming van de karak
teristieken wordt verwaarloosd, vindt incn uit fig. 246:
(XT)

m max

(UT)’

Ter wille van de eenvoud voeren wij weer een iets zwaardere eis in, en wel:
mmax

<XT)
(OT)'

Nu is:

(XPJ = (PP,) Pw,
(OP,) = (PP,) Rg,
(TPJ = (PP,) Rlf,
dus:
mmax —

Rlf +
Rlf + V

(V B 62)

een voorwaarde die in de meeste gevallen geinakkelijker is te vervullen
dan de vroeger afgeleide vergelijking (V B 38).
Uit de volgende paragraaf blijkt namelijk, dat de diodeschakeling (waar
voor Rw < Rg) een verkleining van de modulatiedicpte aan de detector
veroorzaakt.

§15. Diodcdeinping, indien Rw

Rg (na een afgestemde kring)

In § 13 werd, uitgaande van de demping die de diodeschakeling op de voorafgaande kring uitoefent, eerst de ongemoduleerde wisselspanning aan de
kring berekend en daaruit weer de gelijkgerichte spanning aan Rg. Ver
volgens bleek het mogelijk nog verder te gaan, en ook de karakteristieken
te berekenen waaruit de L.F. wisselspanning, in het geval van modulatie,
kon worden bepaald. Keren wij echter op het uitgangspunt terug, dan zal
men zien dat men de demping van de gemoduleerde draaggolf ook direct
kan berekenen en daaruit weer kan afleiden welke draaggolf en welke
modulatiedicpte nu aan de kring worden gevonden.
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Voor de door de diode veroorzaakte demping van de voorafgaande kring
werd voor H.F. signalen groter dan 1 V afgeleid:

Rhf = 1/2 #

Vhf

(V B 34)

Indien de draaggolf niet gemoduleerd is, heeft het parallel schakelen van de
weerstand R2 v*a de koppelcondensator C2 geen invloed (hg. 238). De dem
ping voor de draaggolf heeft dus dezelfde waarde als in de eenvoudige
schakeling waarvoor Rw — Rg. Is echter de draaggolf gemoduleerd, dan
wordt ook in de weerstand R2 energie gedissipeerd, welke door de zijbanden
van de draaggolf moet worden geleverd. Bij modulatie van een voldoend
grote draaggolf (d.w.z. VhfIVt
1), treedt over de lekweerstand een
spanning V= -j- m Vhf cos pt op. De door de diode vloeiende stroom is
dientengevolge gelijk aan:

Va
rn Vhf cos pt
1 med ~ ~
h
Rw
Rg
waarin p de modulatiefrequentie voorstelt.
Het gedurende een H.F. periode aan de
vermogen is:

. .

(V B63)

gelijkrichter toegevoerde
(V B 64)

w = V2 ïhf Vhf (1 + m cos pi),
of, door substitutie van vgl. (V B 26):

w = Imed Vhf (1 + m cos pt)....................................... (VB 65)
Elimineren wij hierin de waarde van Imcd [vgl* (V B 63)], dan wordt dit:

V_ Vhf (1 4-m cos pt)
w =----------------------------------Kg

+

m Khf2cos pt
Riv

m-2 Vhf2 cos2 pt

+-

(VB66)

Rw

De energie over de gehele L.F. periode is dus:
2n

W = — ƒ wdpt,

W=

V= Vhf

m2 Vhf2

+ V2: -------------- ,
1

2

,

Vhf

ig~vT

c

ot

1
)
m2-------- (
Wwi

..(VB 67)

§15. Diodcdcmping, indien Rw^£-R& (na een afgestemde kring)
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Hieruit volgt dat de belasting voor de draaggolf gelijk is aan:
1/ R

VHF

/2^ JZ=

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

(V B 68)

en voor de zijbanden:
1/2 Rw

(V B 69)

Een diode waarvoor Rw <Z Rg, veroorzaakt dus een verkleining van de
modulatiedieptc in de anodeketen van de voorafgaande versterkbuis.
De oorspronkelijke modulatiediepte wordt namelijk veranderd in de ver
houding van de totale kringimpedantie voor de zijbanden, en voor de
draaggolf dus in de '“verhouding:

(Rvll^Rw)
R
w (2RV + Rg)
Rw
m' = m--------------------—
= mm — ------------------(RvH'/2Rg)
RRgt (2BV4-PW)

..(VB 70)

Indien men voor deze nieuwe modulatiediepte de beperking van vgl.
(V B 38) stelt, verkrijgt men voor de oorspronkelijke maximale modu
latiediepte weer, zoals in § 13:
2 Rv

I

Rw

Rlf 4~ Riv

mmax = 2 Rv + Rs

RLF 4“ Rg

..(VB 62)

Voor het geval van een bandfiltcr wordt de invloed van de verschil
lende dempingen uit (V B 50) gevonden. De oorspronkelijke modulatie
dieptc wordt nu veranderd in de verhouding:

m' =

"I

/

72^

'1+^

Rv 4~ V2 R*v = m

^ÏTrT

Mg

14-1^

Rv 4- V2 Rs

Rw

Daar in het algemeen Rw en Rg groot zijn ten opzichte van Rv, kan men
voor m' ook bij benadering schrijven:
,
1 “F Rv/Rg
Rw Rv H- Rg
m=m — — — ■ = m — ——
1 4~ Rv/Riv
Rg Rv 4~ Rw

(V B 71)

Evenals in vgl. (V B 52) ziet men ook hier Rv in de plaats van 2 Rv voor
een enkele kring treden.
Uit de §§ 13-15, betreffende de invloed van de voorafgaande H.F. kring,
resp. het bandfiltcr, kan nu het volgende worden geconcludeerd:
1. De versterking van de voorafgaande trap wordt schijnbaar verminderd.
Deze versterking wordt meestal gevonden als het quotiënt van de wis-
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selspanningcn die aan de diode en het rooster van de voorgaande
versterkbuis worden gemeten. Bij de meting aan de diode treedt
echter, wegens de kleine inwendige weerstand van de meetzender,
geen vermindering van de modulatiediepte op, zodat de versterking
van de voortrap op deze wijze met het bedrag van de modulatievermindering kleiner wordt gevonden.
2. Een verder gevolg van de vermindering van de modulatiediepte is, dat
een modulatiediepte die groter is dan Rw}Rg, nog zonder vervorming
kan worden ontvangen, daar een modulatiediepte van Rw!Rg aan de
diode overeenkomt met een grotere modulatiediepte aan het rooster
van de voorafgaande buis.
3. Voor hoge modulatiefrequenties wordt de impedantie van de vooraf
gaande H.F. kring kleiner dan Rv; zij krijgt bovendien nog een reactantiecomponente. De demping van de zijbanden, die gelijk is aan
Vs
heeft dus voor de hoge modulatiefrequenties minder invloed
dan voor de lage, zodat op grond hiervan het verlies aan hoge tonen,
door de selectiviteit van de voorafgaande kring, gedeeltelijk wordt
gecompenseerd.
Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat? voor kleine signalen, de
afleiding van de vergelijkingen (V B 70) en (V B 71) niet meer opgaat.
Voor signalen beneden 1 V kan zelfs een kleine vergroting van de modu
latiediepte optreden, die ongeveer 10% van de oorspronkelijke kan be
dragen. De signalen waarbij de modulatiediepte niet wordt veranderd,
liggen om en nabij 1 V.

§16. Rekenvoorbeeld
Wij zullen nu aan de hand van een voorbeeld de toepassing van de gevonden resultaten illustreren:
Gegeven zij een M.F. bandfdter met een kringimpedantie Rv = 400 kQ
(inclusief de inwendige weerstand van de voorafgaande buis); de gelijkstroombelasting van de detector Rg = 0,5 MO, de wisselstroombclasting
Rw == 0,33 MQ, de steilheid van de voorafgaande buis S = 1,8 mA/V, de
amplitude van de ongemoduleerde draaggolf aan het rooster van de voor
afgaande buis Vg = 50 mV. Gevraagd wordt te berekenen:

1. de gelijkspanning
aan de diode-belastingsweerstand;
2. de amplitude van de L.F. wisselspanning VlF-, die na detectie bij een
modulatiediepte van 30% ontstaat;
3. de maximale modulatiediepte van Kg, die nog zonder vervorming
door afsnijding van de toppen kan worden toegelaten.

!

§16. Rekenvoorbeeld

417

(1) Veronderstel dat het bandfilter kritisch is gekoppeld, dan kan men voor
(V B 52) schrijven:

V= = 1/2 X 0,0018 X 0,05 X 400 000 X

0,5

0,5 4- 0,4

= 10 V.

Indien men minder algemeen wil rekenen, maar gebruik kan maken van
gepubliceerde karakteristieken, zou men ten eerste de aan de diodeschakeling aangelegde wisselspanning kunnen berekenen. Gezien de hoge
spanning, volgt voor de demping:
== 1/2 X 500 000 = 250 000 Q.
De tweede kring van het bandfilter krijgt dus een impedantie van:

400 000 // 250 000 = 154 000 Q,

en de amplitude van de aan deze kring opgewekte spanning wordt:
Vhf = 0,05 X 0,0018 X Va V 400 000 X 154 OÖÖ = 11,1 V (topwaarde)
= 8 Ve#.

Met deze spanning geeft een wisselstroomdiode uit fig. 227 een gelijkspan
ning van ongeveer 11 V en een batterijdiode uit fig. 235 ca. 8 V.
Hieruit blijkt dat men, in verband met toegepaste benaderingen, aan de
nauwkeurigheid niet te hoge eisen kan stellen.

(2) De amplitude van de L.F. wisselspanning is, voor een mödulatiediepte
van 30%, volgens fig. 248 en vgl. (V B 54):
Rw
Vlf = mfS Vë Rv —
Rv + Rw

0,3 X 0,5 X 0,0018 X 0,05 X 400 000 X -

0,33

0,33 + "0,4

i

I

= 2,45 V.

Men zou ook eerst de verminderde modulaticdiepte van de draaggolf aan
de diode kunnen berekenen en dan gebruik maken van de diodekarakteristiek (fig. 227). Volgens (V B 71) is:

m = 0,3

0,33
n < X

0,4 + 0,5
—— - = 0,243.
0,4 + 0,33

Fig. 227 geeft voor m = 0,3 en VhF = 8 V^een L.F. spanning van 2,3 Ve#.
Voor m — 0,243 wordt de L.F. amplitude dus

Klf=2,3V2 X

2£t3 = 2,6 V.
0,3

(3) De maximaal toelaatbare mödulatiediepte aan de voorversterkbuis
wordt verkregen uit de vergelijkingen (V B 61) en (V B 62):
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0,4 4- 0,33
= 0,81 = 81%.
^^max — —

0,4 4- 0,5

§ 17. Metingen aan de detectortrap

In de voorafgaande paragrafen zijn de voornaamste punten behandeld,
die bij het ontwerpen van een detectortrap in aanmerking moeten worden
genomen. Zo nu en dan blijkt echter, dat er bij de metingen aan de detec
tortrap of liever aan de detectortrap met voorafgaande M.F. trap, speciale
maatregelen noodzakelijk zijn.
De klassieke methode om de versterking van een bepaalde trap in een ont
vanger te meten, is een gemoduleerd signaal van een meetzender aan de
uitgangsklemmen van de betreffende trap toe te voeren, het uitgangssignaal
van het apparaat vast te stellen en hierna met de meetzender aan de ingangsklemmen van de trap op hetzelfde uitgangssignaal in te stellen. De
verhouding van de beide toegevoerde signalen geeft de versterking.
De meting bij constant uitgangsvermogen heeft kennelijk de bedoeling
de detector steeds in dezelfde toestand te gebruiken, wat nodig is, daar de
werking afhankelijk is van de signaalsterkte. Toch is deze maatregel op
zichzelf nog niet voldoende om fouten te vermijden, zoals uit het volgende
zal blijken.
a. Indien het signaal aan de detector een zodanige sterkte heeft, dat er
verandering van de modulatiediepte optreedt (zie § 13), constateert
men deze verandering als het meetsignaal via de M.F. trap wordt toege
voerd; echter niet als de meetzender direct met de diode wordt verbonden. Voert men het meetsignaal aan de M.F. buis toe, dan verkrijgt
men niet alleen de M.F. versterking, doch tegelijkertijd een modulatievervlakking bij grote en een modulatieverdieping bij kleine signalen,
Bij grote signalen meet men dus een te klein bedrag voor de M.F.
versterking, bij kleine signalen een te groot. Het zou uit practische over
wegingen ongetwijfeld juist zijn de werkelijke versterking, zoals deze
■ bij de ontvangst van omroepsignalen optreedt, op deze wijze te meten.
Dit versterkingscijfer is echter niet zonder meer bruikbaar om het ont
werp van de M.F. kring te controleren; men zou een fout van ca. 10%
kunnen krijgen.
Het is daarom juister de M.F. versterking zo te meten, dat de modu
latiediepte hierbij geen rol kan spelen, dus met een ongemoduleerd
signaal. Men kan dan echter niet het L.F. uitgangssignaal als indicator
gebruiken, maar men zou b.v. in plaats hiervan de gelijkstroom door
de diode-lekweerstand moeten meten. Meestal is echter de toeneming
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van deze stroom ten opzichte van de ruststroom zo klein, dat deze
meting te onnauwkeurig wordt. Een belangrijke verbetering krijgt men,
als men een tweede apparaat van hetzelfde type neemt en daarvan de
tweede M.F. trap als mcetversterkcr gebruikt. Van dit hulpapparaat
meet men de diodestroom, terwijl het rooster van de M.F. buis via een
capaciteit van 1 pF aan de anode van de diode van het te meten appa
raat wordt gekoppeld. Liefst maakt men deze koppeling variabel,
daar de M.F. buis van de hulpontvanger bij grote signalen niet mag
worden overbelast.
Wordt de M.F. versterking op deze wijze, bij een constante draaggolf
op de diode, gemeten, dan is het zeer eenvoudig gelijktijdig de ver
andering van de modulatiediepte te bepalen. Daartoe behoeft men
slechts het te meten signaal te moduleren en gelijktijdig, bij constant
gehouden draaggolf, aan de diode het L.F. uitgangssignaal te meten.
Dit zal in het algemeen veranderen, indien men het meetsignaal van
de diode naar de M.F. buis verlegt. Uit de verhouding van de beide
L.F. spanningen verkrijgt men de verandering in de modulatiediepte.
Dezelfde opstelling is uitermate geschikt voor een experimentele be
paling van de diodedemping volgens een substitutiemethode. Bij con
stant gehouden meetsignaal op de M.F. buis vervangt men dan de
diode door een weerstand, die zo gekozen wordt, dat men in de hulp
ontvanger dezelfde gelijkstroom afleest als met de diode. Bij vervanging
van de diode door een weerstand, moet natuurlijk de secundaire M.F.
kring van het te meten apparaat goed afgestemd blijven 1).
b. Door de eigencapaciteit van de diode ontstaat een meetfout, die niet
gemakkelijk te vermijden is. In B § 5 werd er op gewezen, dat* de toege
voerde spanning verminderd wordt met de spanningsval aan de over de
belasting geschakelde condensator. Verlegt men het meetsignaal van
de M.F. buis naar de diode, dan ver
Ck
dwijnt deze reductie (zie fig. 249). Terwijl
i
het logisch zou zijn, het meetsignaal
O
tussen de punten 1 en 2 te leggen,
waarmee gewoonlijk ook de secundaire
------ dlflTUlr
van de M.F. transformator is verbon
den, is dit nu niet mogelijk, daar de
4*564
Fig. 249. Schakeling voor meting van de
meetzender bijna altijd aan één zijde is
gevoeligheid van de dctectortrnp.
geaard. Ten gevolge hiervan ontstaat
nu geen spanningsdeling over
en C<'2» maar over Cfc, de koppel-

I

*)

Bij hel opnieuw trimmen vim de M.F. kring, wat meestal nodig zul zijn, treedt nog een gevaar op; bij moderne
M.F. transformatoren vindt dit trimmen dikwijls plaats door het indruaien van een ijzerkern. Daarbij verundert
niet alleen de afstemming van de kring, doch gelijktijdig de kwalitcitsfactor r/L van de spoel. Dit geeft weer een
verandering in de versterking, die wel is waar niet groot, maar zeker niet verwaarloosbaar is, vooral wanneer een
grote dempingsweerstand moet worden bepaald. Bij een bepaalde ijzerkcrnspocl veranderde de r/L b.v. van.
16800 op 22000, als de kern volledig in- en uitgedraaid werd.

=
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condensator met de signaalgenerator en C2 (waaraan de zeer hoge
impedantie van de M.F. kring parallel staat).
Nu is Ck meestal veel groter dan Cx, zodat de vermindering in de toege
voerde spanning kan worden verwaarloosd. Men zou nu kunnen voor
stellen de koppelcondensator Cfc kleiner te kiezen, zodat ook bij de
directe meting aan de diode dezelfde spanningsvermindering optreedt.
Dit brengt echter een grote onzekerheidsfactor in de meting, aange
zien reeds een kleine verstemming van de M.F. kring, o.a. door de
draad naar Cfc, een belangrijke verandering in de grootte van de totale
capaciteit C2 betekent. Het is daarom beter Ck groot te houden. Men
kan echter de kring tussen de punten 1 en 2 kortsluiten, zodat dan
een spanningsdeling over Ck en (Cj, 4" C2) ontstaat. Deze deling wordt
door grotere capaciteiten bepaald, zodat zij minder onzeker is. Men
kan nu Ck ten opzichte van Ct -f- C2 zodanig kiezen, dat dezelfde
reductie wordt verkregen als bij de meting via de M.F. buis.
De spanningsreductie kan worden bepaald door, bij de meting via een
M.F. buis, een keer een tamelijk grote waarde van Cj te gebruiken.
Echter moet die waarde niet zo groot zijn, dat de L.F. belasting van de
diode merkbaar wordt veranderd (een bruikbare waarde is b.v. Cx =
200 pF). De reductie valt dan weg en is dus gelijk aan de gevoeligheidstoename door de vergroting van Cv
c. Bij de meting direct aan de diode is een blokkeringscondensator Ck
(fig. 249) nodig; de lekweerstand R zou anders via de M.F. transformator
en de meetzender zijn kortgesloten. Terwijl nu onder b werd aanbe
volen Ck niet te klein te kiezen, mag aan de andere kant Ck niet te
groot zijn; Ck staat nl. voor de L.F.-wisselspanning direct parallel
aan R, en beïnvloedt hierdoor dus ook de L.F. wisselstroombelasting
van de diode.
In B § 4 werd er op gewezen, dat het L.F. signaal wordt verkleind als
Rw kleiner wordt dan Rg. Bij wisselstroomdioden is deze invloed niet
groot; bij batterij dioden kan hij echter een rol spelen. Daar de modulatiefirequentie bij metingen meestal 400 a 500 Hz bedraagt, behoeft het
geen moeilijkheden op te leveren om de impedantie van Ck groot te
maken ten opzichte van 0,3 MQ, d.i. de gebruikelijke waarde van Rw
Kiest men Ck = 200 pF, dan bedraagt deze impedantie voor 500 Hz:

1

= 1,6 MQ, *

w Ck
hetgeen practisch voldoende hoog is.
d. Onder a werd vermeld hoe de diodedemping volgens de substitutie-
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methode kan worden bepaald. Zo nu en dan geeft men er echter de
voorkeur aan de demping direct uit de selectiviteitsmeting aan de
M.F. kring te bepalen. Daarbij w<ordt, zoals bekend, onderzocht
hoeveel de meetzender moet worden verstemd om een versterkings•

i

.

vermindering

1

van

1 : — - ten opzichte van de

lZ 2

resonantiewaarde

te verkrijgen. Deze methode is echter slechts juist als men er voor
zorgt dat het signaal aan de diode constant blijft; de diodedemping
is immers afhankelijk van de signaalsterkte.
Men gaat dus zo te werk, dat men vaststelt
hoeveel de meetzender moet worden ver
stemd om bij een ]/ 2 X zo groot meetsignaal
een constant gehouden gedetecteerd signaal
R 1F M,}
te verkrijgen.
0,1MÜ'
Uit fig. 232 volgt b.v. dat. indien men de
i 3V
WJLlr-*
^7563
diodedemping bij een signaal van 0,3 V
1-2 tin
I"+
door een verlaging van 1/1/ 2 van het signaal,
Fig. 250.
(
Compcnsntiescbtikcling
voor metingI van de spanningsdus tot ongeveer 0,2 V, zou meten, de dem
toeneming IIK aan de dctccticdiode.
ping ondertussen van 130 kQ op 110 kQ
zou zijn gezakt.
e. Zo nu en dan zal men de werkelijk optredende gedetecteerde gelijk
spanning wensen te meten. De moeilijkheid bij kleine M.F. signalen be
staat dan hierin, dat deze spanning ten opzichte van de reeds in rust
verkregen gelijkspanning klein is, zodat een enigszins nauwkeurige
bepaling onmogelijk is. In zulke gevallen is het echter mogelijk de span
ning in de rusttoestand te compenseren, zodat men voor de meting van
de gewenste spanning een gevoeliger instrument kan gebruiken. Een
hiervoor geschikte schakeling is afgebeeld in fig. 250.
Het meetinstrument M voor 1 of 2 llA wordt bij een signaalsterkte
nul met behulp van de potentiometer op 0 ingesteld. Daarna verkrijgt
men uit de aflezing van M en de bekende waarde van R het bedrag A F,
dat bij verschillende signalen optreedt.

i
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C. Diodedetectie onder verschillende
omstandigheden
§ 1. Inleiding

•

In het voorafgaande werd eerst de detectie van een ongemoduleerde draaggolf beschouwd en daarna die van de amplitudegemoduleerde draaggolf.
Nu kan echter in de selectieve versterker vóór de detectie nog een eigen
aardige deformatie van de gemoduleerde draaggolf optreden, die ook van
invloed is op het gelijkgerichte signaal. Deze deformatie bestaat in de onge
lijke versterking van de drie componenten van de gemoduleerde trilling:
draaggolf plus de twee zijgolven.
Indien de beide laatste onderling gelijk, maar verschillend van de draag
golf, worden doorgegeven, ontstaat een wijziging van de modulatiediepte.
Worden beide zij golven onderling verschillend doorgegeven, dan ontstaat
een vervorming van de oorspronkelijke omhullende van de gemoduleerde
trilling; ook daardoor ontstaat na de detectie een vervorming. Hoewel deze
vervorming eigenlijk reeds vóór de detector heeft plaats gehad, kan zij
toch het best bij de detectie worden behandeld. Dit is juist zo practisch,
omdat men daarbij uitgaat van de gemoduleerde trilling, gezien als som
van enige componenten met verschillende frequentie. Van dezelfde bere
keningen kan men dan gebruik maken voor het geval dat twee signalen,
maar ditmaal een gewenst en een storend signaal, gelijktijdig op de
detector inwerken. In dit geval zal men vinden dat, bij lineaire detectie,
de sterkste van beide demodulerend op het zwakkere signaal werkt.
§ 2. De draaggolf.met ongelijke zijbanden
Onderdrukking van beide zijbanden t.o.v. de draagolf heeft eigenlijk in elk
selectief systeem plaats. In hoofdstuk I is er echter reeds op gewezen dat
om deze onderdrukking te beperken, naar selectieve middelen met een
„vlakke” resonantietop wordt gestreefd.
Onsymmetrische weergave der zijbanden kan gewild of ongewild voorkomen.
Soms wordt reeds in de zender opzettelijk een zijband geheel onderdrukt,
om op deze wijze een kleiner deel van het frequentiespectrum in beslag te
nemen. Ook in ontvangers wordt soms hetzelfde gedaan, en wel in het H.F.
en het M.F. gedeelte van een televisie-ontvanger. De versterking in de
afstemkringen wordt o.a. bepaald door de breedte van de gewenste
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frequentieband. Als de bandbreedte gehalveerd kan worden, wint men
aanzienlijk aan versterking.
Gedeeltelijke onderdrukking van een zijband komt onopzettelijk voor in
superheterodyne ontvangers, als door de frequentieverschuiving van de
oscillator het M.F. signaal niet meer overeenkomt met de resonantiefrequentie van de M.F. versterker en daardoor één zijband min of meer samen
valt met de top van de resonantiekromme en de andere zijband met de voet.
Hetzelfde kan zich voordoen als men de ontvanger iets buiten afstemming
brengt, om op deze wijze een storende zender, die in frequentie dicht bij de
gewenste ligt, te verzwakken.
In het volgende zal eerst meer illustratief worden nagegaan hoe men zich
de draaggolf met asymmetrische zijgolven moet voorstellen; daarna zal een
benaderende berekening worden gegeven van de effecten die optreden.
De formule die een zuiver sinusvormige amplitudegeinoduleerde draag
golf voorstelt, luidt:
v=

m cos (pt 4~ cp) ( cos cot

(V Cl)

Hierin is co de frequentie van de draaggolf en p die van de modulatie. (In
deze formule wordt dikwijls cosinus gebruikt en niet sinus, omdat dan bij de
verschillende berekeningen slechts plus tekens voorkomen, waardoor de
kans op vergissingen kleiner is.)
Deze vergelijking kan in de volgende vorm worden geschreven:

v = V cos cot + 1/2 m V cos ) (co + p) t + cp ' + x/2 m V cos ) (co—p) t — q>[
... (V C2)

In deze formule herkent men nu duidelijk de draaggolf met de frequentie co
en de twee zijbanden met de frequenties co
p en co — p.
Uit vergelijking (V Cl) volgt, dat v voor cos cot — 0 nul is, d.w.z. de nul
punten van de gemoduleerde H.F. trilling vallen samen met de nulpunten
van de draaggolf, zodat men in de gemoduleerde draaggolf duidelijk de
frequentie co tcrugvindt. In vgl. (V C 2) betekent dit, dat in de nul
punten van de draaggolf de amplituden van de componenten van de zij
banden gelijk, maar tegengesteld gericht zijn. De betekenis van de hoek cp
ziet men het best, als men de situatie op het tijdstip t = 0 bekijkt. Uit
vgl. (V C 2) volgt dan dat de draaggolf de maximale waarde V bezit. De
zijbandcomponenten zijn in dat geval (t = 0) aan elkaar gelijk en gelijk
gericht; de grootte wordt gegeven door J/2 mV cos cp. Aan de andere kant
ziet men uit vgl. (V C 1), dat het modulatielid op het tijdstip t = 0 de
waarde 1 -j- m cos cp heeft. Verder ziet men dat, telkens als de draaggolf
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haar maximale waarde heeft bereikt, de amplituden van de componenten
van de zijbanden gelijk en gelijkgericht zijn.
In fig. 251 is een trilling afgebeeld, die op deze wijze uit de draaggolf en de
daarbij behorende zijbandcomponenten is opgebouwd.
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Fig. 251. Grafische voorstelling van een gemoduleerde H.F. trilling, die uit dc draaggolf a cn dc zijbundcomponenten
b en c is sam<icngcsteld.
‘
"
*" getrokken lijn d stelt dc resultante
De dik

Kromme a stelt de draaggolf met de frequentie co en met de amplitude
V voor. Kromme b is een zijband met de frequentie co 4- p en met de am
plitude 1/2 mV; kromme c de andere zijbandcomponent met de frequentie
co—p en eveneens met de amplitude x/2 mV.
In ons voorbeeld is m — 0,8 en, ter wille van de duidelijkheid van de teke. ning, is p = x/4 co. De trillingstijden van c, a en b verhouden zich als:

Tc : Ta : Tb =

1

co — p

1
11,
CO

CO + P

1

1

1

a>

V7co

— = 20 : 15 : 12.

In de practijk zal co natuurlijk een veel hogere waarde hebben dan p.
Hierop komen wij nog terug. De hoek cp is in dit voorbeeld 30° ge
nomen; de resultante d van de draaggolf a en de zijbanden b en c wordt door
optelling van de corresponderende verticale afstanden tot de as van a,
b en c verkregen. Hieruit is duidelijk te zien hoe een sinusvormig amplitudegemoduleerde draaggolf is samengesteld. De in het voorafgaande besproken
eigenschappen komen in deze figuur duidelijk naar voren.
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Na de detectie van het H.F. signaal verkrijgen wij de L.F. spanning. Zoals
wij reeds hebben gezien, wordt hoofdzakelijk diodedetectic toegepast,
waarbij de detectie door oplading van een condensator tot aan de topwaarde
van de resultante d plaats heeft. Deze toppen liggen op de kromme
en, indien deze snel op elkaar volgen, zoals meestal het geval is (co p), zal
de condensatorspanning de kromme van de toppen volgen. Deze omhullende
is sinusvormig [zie in vgl. (V C 1) het lid ) 1 4- m Cos (pt -f- <?){].
Verder kan nog worden opgemerkt, dat de gemiddelde waarde van de
gelijkspanning na detectie door de amplitude van de draaggolf a wordt
gegeven.
Wij kunnen ons nu afvragen wat er gebeurt als in fig. 251 een zijband totaal
wordt weggelaten. De H.F. spanning kan in dit geval worden voorgesteld
door de formule:

v = V cos cot + aV cos J (w + p) J 4~

I

5

}

• •

. . .

(V C 3)

De grootheid a stelt de verhouding van de amplitude van de ene zijband
tot die van de draaggolf voor en vervangt de grootheid x/o m in vgl. (V C 2).
Fig. 252 stelt vgl. (V C 3) grafisch voor. Hierin is a weer de draaggolf met
frequentie co en amplitude F, terwijl b de ene zijbandcomponente voorstelt
met frequentie co -f- p en amplitude aV.
Dè andere zijbandcomponent is dus weggelaten. In dit voorbeeld kozen wij
a = 0,4 en, ter wille van de duidelijkheid, p = 1/4 co.
De hoek
is gelijk aan 30°. De resultante d wordt door optelling van de
verticale afstanden van a en b tot de as verkregen. Uit formule (V C 3)

Fig. 252. Grafische voorstelling van een gemoduleerde H.F. trilling, die uit een draaggolf a cu slechts écn zijbandcoraponent fc is samengesteld. De dik getrokken lijn d stelt de resultante voor.
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is te concluderen, dat de H.F. trilling voor cos a>l = 0 in het alge
meen niet gelijk aan nul wordt. De nulpunten van d zullen dus in dit geval
niet met die van de draaggolf a samenvallen.
Dit is ook duidelijk te zien in fig. 252; hierin zijn zelfs de onderlinge af
standen niet meer gelijk; er treedt dus tevens frequentiemodulatie op,
hetgeen onvermijdelijk is bij onderdrukking van een zijband.

/f

Fig. 253. Een periode van de vervormde kromme, Kj, uit fig. 252 inet, ter vergelijking,
een zuiver sinus vormige lijn, ƒ.

Na detectie wordt weer de L.F. spanning verkregen. Nemen wij weer aan
dat co groot is ten opzichte van p, dan weten wij dat de omhullende van de
toppen de L.F. spanning weergeeft. Door gebruik te maken van de nog te
geven berekening, werden in fig. 252 de omhullenden V\ en V2 gecon
strueerd. Deze krommeif zijn weer „golfvormige lijnen”. De vervormde
omhullende is in fig. 253 nog eens getekend, en wel zodanig, dat de
oppervlakken aan weerszijden van de as gelijk zijn. Bovendien is in deze
figuur een zuivere sinuslijn,/, aangebracht, waarvan de amplitude voor een
duidelijke vergelijking ongeveer even groot is genomen als die van Vv
Wij zien nu dat de amplituden van V1 aan beide zijden van de as niet meer
aan elkaar gelijk zijn. Het blijkt dat de vervorming hoofdzakelijk uit een
tweede harmonische bestaat.
Indien van een normaal gemoduleerde draaggolf één zijband wordt onder
drukt, wordt de amplitude van de L.F. spanning ongeveer gehalveerd.
In fig. 252 is duidelijk te zien, dat de momentele samenwerking van de twee
zijbanden niet meer bestaat.
Nemen wij voor de draaggolf en de ene zijband een gelijke amplitude aan
(a = 1), dan verkrijgen wij het resultaat dat voorgesteld is in fig. 254. De
H.F. trilling is in dit geval gelijk aan:

pt
v = Vcos cüt + Vcos (co + p) t = 2 Vcos — cos
2

, P
t
2

. •

(V C4)

De fasehoek cp is hier nul gekozen, en is evenmin als in het vorige geval
van belang.
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'•-------- " *eu3

Fig. 254. Grafische voorstelling van een gemoduleerde II.F.
II, F. trilling die uit een draaggólf
d._.
a en een zijbandcomponcnt b
met gelijke amplitude is samengesteld. De dik getrokken lijn <1 stelt de resultantei voor.

Na detectie wordt voor de L.F. spanning de positieve waarde van cos ~—

2

verkregen. De afzonderlijke takken van de L.F. spanning bestaan uit halve
sinussen van de frequentie 1l2p- De L.F. spanning reikt nu met haar mini
mum waarde tot aan de as. Er wordt dus een sterk vervormde L.F. spanning
verkregen, die ongeveer 15% tweede en 3% derde harmonischen bevat.
Dit resultaat kan practisch worden verkregen, indien men uitgaat van een
draaggólf met twee zijbanden en men een van deze zijbanden onderdrukt,
terwijl de draaggólf ten opzichte van de andere zijbandcomponent wordt
verzwakt. In de commerciële H.F. telefonie gaat men soms zover, dat
men alleen de ene zijband uitzendt (totaal onderdrukte draaggólf). In de
ontvangers wordt dan weer de draaggólf toegevoegd, ten einde te voor
komen dat de L.F. spanning na detectie een te grote vervorming zou
hebben.
Voor een draaggólf inet één zijband komen wij nu tot de volgende
conclusies:
1) de resulterende H.F. trilling is frequcntiegemoduleerd;
2) na detectie wordt een L.F. spanning verkregen, waarvan de amplitude
ongeveer gelijk is aan de helft van de amplitude die optreedt in het ge
val van een draaggólf met twee zijbanden;
3) de gedetecteerde spanning heeft een sinus vormig karakter met enige
vervorming (in hoofdzaak de tweede harmonische).

*
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Analoge beschouwingen kunnen ook voor een draaggolf met twee ongelijke
zijbanden worden gegeven. Deze kunnen dan worden gekarakteriseerd door
twee getallen, a en /?, die de verhouding van de amplituden van de zijbanden
tot die van de draaggolf aangeven, dus:
v = Vcos

+ aVcos ) (co 4- p) f 4- 97 < 4- pVcos

) (°>—p) t~(P ((

(V C 5)

Wij moeten er op wijzen, dat in de volgende beschouwingen niet in aan
merking is genomen, dat bij het doorlopen van de draaggolf met haar zij
banden in het versterkergedeelte, ook de hoek cp voor de frequenties co 4~ P
en co—p op verschillende manieren kan worden beïnvloed. Daarom speelt
cp bij de verdere beschouwingen geen essentiële rol; gemakshalve zullen wij
alleen het speciale geval cp = 0 behandelen. Er is nl. altijd wel een begintijdstip te vinden, waarbij de drie componenten in fase zijn. De vraag is nu,
wat na de detectie uit vergelijking (V C 5) ontstaat.
Om de mathematische behandeling eenvoudig te houden, nemen wij aan
dat de detectie zuiver lineair is, dus dat de gelijkgerichte spanning (L.F.
spanning) steeds gelijk is aan de momentele topspanning van de II.F.
trilling. Aangezien dan de vervorming het kleinst is, zal men hiervoor in het
algemeen zorgen. De momentele topspanningen kunnen nu op de volgende
wijze worden berekend.
De overeenstemming tussen de figuren 252 en 254 geeft ons aanleiding te
proberen vergelijking (V C 5) in een vorm te schrijven waarin men een
draaggolf, vermenigvuldigd met een periodiek veranderlijke factor, een
modulatielid dus, kan terugvinden. In fig. 254 zagen wij reeds, dat dit
modulatielid niet meer zuiver sinusvormig is.
Nu kan vgl. (V C 5) als volgt worden geschreven:
v = V [ cos cot } 1 4~ ( a + P) cospt £ + sin cot ) (/?—a) sin pij] .

(V C 6)

In deze vergelijking is v opgebouwd uit twee componenten met frequentie co
en een faseverschil van 90°. De totale spanning wordt dus gevonden door
vectoriële optelling van de componenten. De amplitude volgt dan uit:
vmax = V I) 1 4- (p 4~ P) cos pt |2 4“ )

—a) sin pt^2 . .

(V C 7)

Deze vergelijking kan na enige herleiding ook als volgt worden geschreven:
Vmax = v / 1 4- (« — py 4" 2 (a 4- P) cos pt 4- 4a/? cos2 pt

(V C 8)

De formules (V C 7) en (V C 8) stellen dus de gelijkgerichte spanning als
wordt gesubstitueerd,
functie van de tijd voor. Indien a = p = 1/2
verkrijgt men uit vergelijking (V C 7) direct de normale L.F. spanning bij

gelijke zijbanden. Vergelijking (V C 7) wordt dan:

-

1
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Vmax = V (1 +

I
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COS pt).

De verkregen L.F. spanning kan uit formule (V C 8) in een Fourier reeks
met de frequenties p, 2p, 3p, enz. worden ontwikkeld. Men komt dan ten
slotte tot een oplossing met elliptische integralen. Daarom zullen wij voor
deze ontwikkeling een eenvoudigere oplossing kiezen, die zonder al te grote
fouten eveneens tot het doel voert. Wij ontwikkelen hiertoe de uitdrukking
(V C 8) in een machtreeks van cos pt. Indien wij uit deze reeks de compo
nenten afzonderen, die de frequenties p, 2p, 3p, enz. opleveren, verkrijgen
wij ten slotte de te berekenen vervorming. Wij zullen de vervorming be
rekenen tot en met de vierde harmonische, d.w.z. de reeks wordt ontwik
keld tot en met de leden die cos 4 pt bevatten.
Eerst zullen wij laten zien hoe het op zeer eenvoudige wijze mogelijk is de
harmonischen cos pt, cos 2pt, enz. uit een machtreeks van cos pt af te
scheiden.
Nemen wij aan, dat de ontwikkeling van de machtreeks voor (V C 8)
kan worden voorgesteld door:
vmax = Fj/o+ZiCospf+/2cos2pr+/3cos3pt+/4cos4pt 4- . . J

1

(V C 9)

dan worden uit deze reeks de harmonischen cos pt, cos 2pt, enz. gezocht.
Indien wij (V C 9) als volgt uitgewerkt denken:

Vmax = V)g0 + gi cospf + g2 cos 2pt + g3 cos 3 pr +
is dus de opgave g0,
enz. uit te drukken in /0,
Nu zijn de volgende betrekkingen bekend:

cos 4 pt -|- . . J (V C 10)
enz.

cos pt = cos pt
1
1
cos2pt = - + - cos 2 pt

3
1
cos3 pt = — cos pt -r cos 3 pt
4
4

(V C 11)

5 1
1
cos4 pt =-- 1-- cos 2 pt 4~ — cos 4 pt
8

2

8

Substitutie van de waarden uit vgl. (V C 11) in vgl. (V C 9) geeft de reeks
van vgl. (V C 8) de vorm van vergelijking (V C 10). Wel is waar wordt
dan een kleine fout gemaakt, daar b.v. een lid als cos6 pt ook termen met
cos 4 pt en cos 2 pt bevat. Deze laatste termen zijn echter klein ten opzichte
van de reeds aanwezige termen uit de lagere machten. Voor (V C 10)
kunnen wij dus schrijven:

I

f I
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(/
1
5
\
/
33 .
\ \
= *) ƒ<> + -5/2 + „ƒ< + • • •)+ ƒ1 + 7/3 ■+- •- •-y•) cospf •-+
\\
Z
o
'
\
+ ( 9 ƒ2 + 9/4 +•••') cos 2 pt +

+ Q/4 + ■■■

+

cos3pt +
(V C 12)

COS 4pf + . . .

Hieruit volgt:

1 .
5
00 — fo + 9 ƒ2 + - fi
Z

O

3
— fi + 4 J3
02

1
9 ƒ2

1
2

(V C 13)

1
ës = 4Ï3

Si ~

1

qJ\

o

Wij zullen de berekening eerst geven voor het geval van totale onder
drukking van één zijband. In vgl. (V C 8) wordt dan /? — 0 gesteld (het
zelfde geldt natuurlijk ook voor a = 0), zodat:

vmax = V

2 a cos pt =

a2

1

2a

= V ƒ (1 + a2) 1 + FT-2 cos P'
1+ az

»/»

. .

(V C 14)

Wij zullen nu de volgende bekende reeksontwikkeling (geldig voor x
gebruiken:

(1 + x)n = 1 + \ +

11 (11 — 1)

1 2

+ x n,
waarin:
x =

wordt gesubstitueerd.

n (n-1) (n-2)

x2 + -

2a
cos pt
1 + a2

1-2-3

X3 + • • .

1).

I
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(Wel is waar wordt niet voldaan aan de voorwaarde x
1, als a = 1
en cos pt = 1. Men kan zich echter practisch aan deze moeilijkheid
onttrekken, door af te zien van het geval dat a = 1 is. Overigens mag men
dit geval zo dicht benaderen als men wil.)
Voor n = 1/2 wordt de reeksontwikkeling dus:
v

5
128

111
^2
8
16

J

De machtreeks wordt bij het lid cos 4 pt afgebroken, daar voor ons de hogere
harmonischen geen betekenis hebben. Indien wij deze ontwikkeling voor
vgl. (V C 14) toepassen, verkrijgen wij:
vmax —

(

(1 + a2)'1’ +

I

----- 1, C°S pt — 1I<
(1 4- a2) *

a4

5

a3

a2
2 7i

i

cos4 pt .
(1 4- a2)*'* cos^‘“-8 (TT^)V.

COS2 pt 4-

•4

(V C 15)

Uit de vergelijkingen (V C 15) en (V G 13) volgt nu, indien a tamelijk
klein is ten opzichte van 1:
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Voor de vervorming berekenen wij nu:
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Voor a = 0,15 berekenen wij dus:

d2 = 3,75%; d3 = 0,3%; d4 = uiterst klein.
Voor a = 0,4:

d2 = 10%; d3 = 2%; d4 = 0,5%.
In het geval dat a = 1, hetgeen zou kunnen voorkomen als de amplitude
van de draaggolf en die van de zijbanden langs kunstmatige weg aan elkaar
gelijk gemaakt werden, is het niet toelaatbaar de benaderde waarde van de
vervorming te gebruiken. In dit geval moeten d2, d3 en d4 uit de volledige
vergelijkingen voor g2, §3 en 04 worden berekend. Daaruit vinden wij dan:

d2 = 15%; d3 = 3%; d4 = 1%.
öWr

12

10

8

6

H
z:i±:

4

2

ou
o

0J2

0,1

0,3

0.4

46134

0,5 at

Fig. 255. Vervorming door dc tweede en de derde harmonischen als functie van de
factor a, die de verhouding van de zijbandcomponent en dc draaggolf voorstclt.

Fig. 255 stelt de vervorming door de tweede en de derde harmonischen
voor als functie van a.
Deze vervorming kan vanzelfsprekend ook voor een draaggolf met twee
asymmetrische zijbanden worden berekend. Daar een dergelijke bereke
ning tamelijk uitvoerig is, zullen wij hier slechts de eindresultaten ver
melden:

1 (a — P)2

2e harmonische: d9 = — --------- ;
2 (a + /?)

(V C 18)

3e harmonische: d3 = — (a — fl)2;
8
. ,
j
1
4e harmonische: a4 = —- -----------------.—-—————

64

■

(a + p)
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Wij krijgen dan voor
a = 0,15 en /? = 0,05: d2 = 1,25%; d3 = 0,1%; d4 = uiterst klein;
a = 0,4 en 0 = 0,1: d2 = 4,5%; d3 = 1,1%; d4 = 0,3%.

Deze resultaten geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:

1. de vervorming bestaat in hoofdzaak uit een tweede harmonische;
2. als de tweede zijband niet volledig is onderdrukt, vermindert de ver
vorming zeer sterk.
Fig. 252 stelde de resulterende H.F. trilling van een draaggolf met slechts éón
zijbandcomponent voor (a = 0,4 en (p = 30°). De omhullenden Fx en F2
in deze figuur zijn met behulp van de gegeven berekeningen geconstrueerd.
Zoals wij reeds opmerkten (en zoals ook duidelijk uit deze figuur is te
zien), wordt de amplitude van de na de detectie verkregen L.F. spanning
ongeveer gelijk aan de helft van die van een draaggolf met 2 zijbanden.
Het optreden van frequcntiemodulatie (in fig. 252 waren de onderlinge af
standen van de nulpunten van de resulterende H.F. trilling niet meer aan
elkaar gelijk) werd ook reeds vermeld. Dit is nu ook duidelijk uit de be
rekening te zien.
In vgl. (V C 5) werd de H.F. spanning ontleed in een sinus- en een cosinus
component.
Voor de fasehoek van de resulterende H.F. trilling volgt daaruit:

(ft — a) sin pt
tg <p =

j

| 1 + (P + a) cos pt'

(V C 19)

Wij zien hieruit, dat de fase van de resulterende H.F. trilling van de modu
latie afhangt. Aldus beschouwd zou men van fasemodulatie moeten spreken.
Met de variatie van de fase gaat natuurlijk ook een verschuiving der nuldoorgangen gepaard.
Ten slotte kan mathematisch worden bewezen dat, bij een draaggolf met
asymmetrische zijbanden, evenals in andere gevallen, naast de ver
vorming combinatietonen optreden, zodra de modulatie uit verscheidene
frequenties, p, q, enz., is samengesteld.

§ 3. Demodulatie-effect
Zijn op de detector twee signalen, Fx en F2, gelijktijdig aanwezig, dan kan
men de som van deze beide spanningen weer voorstellen door (V C 5),
waarin V = Fx, aF = V2 en fl = 0. De frequenties van beide signalen zijn
dan resp. (o en co + p. Voor de verdere beschouwingen over de detectie van
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deze signalen kan men dus gebruik maken van de resultaten die reeds in
het voorgaande werden afgeleid.
Wij willen nu met V2 = aV aanduiden een betrekkelijk zwakke storende
zender, en met V\ een veel sterkere, gewenste, zender. Voorlopig zijn
beide ongemoduleerd. In dat geval zou V2 zich kenbaar kunnen maken door
het ontstaan van een interferentietoon met de frequentie p. Neemt men
echter aan dat deze frequentie buiten het hoorbare gebied ligt, wat zeer
goed mogelijk is, dan zal V2 nog geen hinder veroorzaken. Het laat zich
echter aanzien dat, zodra de stoorzender V2 wordt gemoduleerd, deze
modulatie na gelijkrichting hoorbaar wordt en dus stoort. Welk L.F. sig
naal is nu uit de modulatie van V2 te verwachten? Als alleen de stoorspanning Iz2 aanwezig is, zal bij lineaire detectie, voor een modulatiedicpte
m een L.F. signaal ontstaan dat gelijk is aan mV2. Eigenaardig, maar zeer
gunstig is nu, dat dit storende L.F. signaal bij aanwezigheid van het ge
wenste signaal V\ aanzienlijk afneemt. Dit is dus een selectie die, buiten de
selectiviteit van de kringen, extra wordt verkregen. Bij kwadratische de
tectie treedt dit effect niet op.
In C § 2 werd afgeleid hoe de som van spanningen volgens (V C 5) ook
geschreven kan worden als een spanning van één frequentie (echter met
variërende fase), die gemoduleerd is volgens (V C 8). In het hier be
schouwde geval
= 0) zou men verkrijgen:
Vrnax = Ki ƒ 1 + a2 + 2 a cos pt,

(V C 20)

of, uitgewerkt volgens vgl. (V CIO):
Vmax

= K feo + gi cos pt

+ g2 cos 2 pt 4~ • • •) • • • (V C 21)

De waarden van g0,
g2, enz. kunnen uit de gegevens van C § 2 voor
gegeven a en fl = 0 worden opgezocht [vgl. (V C 16)].
In vergelijking (V C 21) ziet men dus de combinatie van een gewenst en
van een storend signaal als een trilling, waarvan de omhullende gevarieerd
wordt volgens de vorm tussen haakjes. Bij lineaire detectie is dc L.F. span
ning aan de diodeweerstand gelijk aan Vmax- Deze bevat dus, volgens vgl.
(V C 21), ook componenten met de frequenties p, 2p, 3p, enz. Daar echter
verondersteld werd, dat p onhoorbaar was, interesseren deze ons verder
niet. Er blijft dan nog over de gelijkgerichte spanning
Zolang
V2 ongemoduleerd, dus constant is, is deze gelijkspanning onschadelijk,
maar zodra V2 wordt gemoduleerd verandert a, dus ook g0. V\ gQ wordt
dan een variërende grootheid, die als storende L.F. spanning wordt ver

sterkt.
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Voor deze component kan men dus, bij variatie van V2, bij benadering
schrijven:
= V <feo
av2
(V C22)
*4 Vmax
1 d v2

Terwijl men bij variatie van V2 met d V2 een L.F. spanning gelijk aan dit
laatste bedrag zou verwachten, ontstaat echter d ^max, een bedrag dat
kleiner zal blijken te zijn. Men kan dus als demodulatiefactor definiëren
de verhouding:
D

I

4 k„KI V

j, dg0

.

1 dV2

dK

(V C23)

Om deze demodulatiefactor te kunnen berekenen, moet dus eerst uit vgl.
(V C 16) de waarde van g0 worden opgezocht:
go

1
a2
4 (Ta2)’'’

(1 + a2)'* -

(V C 16)

Dan wordt dus:
D= V.

<lëo
dV2

- v.

da

da
~dV2

K

en, daar a = —

D

(V C25)

da

Door differentiëring van de zo juist gegeven waarde van g0 vindt men dan:

D =

1

2

a

I 1+

1
a3
- 4~ — «2 4 lZ (1 4- a2)3

. .

(V C 26)

Dit verband tussen de demodulaticfactor D en de verhouding der beide
draaggolven, a, is voorgesteld in lig. 256. Bij kleine waarden van a, d.w.z.
bij een zwakke stoorzender, is de demodulatiefactor nagenoeg gelijk aan de
helft van de draaggolfverhouding. Dit is ook in (V C 26) gemakkelijk te
zien; voor een kleine waarde van a valt de tweede term weg tegen de
eerste, en kan men de wortel gelijk 1 stellen.
Een andere snelle conclusie, nl. dat de demodulatiefactor bij zeer grote a
gelijk aan 3/4 zou worden, is foutief. Hier geldt nl. de benadering voor
niet meer. Het vermoeden dat voor grote waarden van a (storing veel ster
ker dan tc ontvangen signaal) geen demodulatie van de storing meer op-
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treedt, dus D = 1, ligt voor de hand. Dit blijkt bij een exacte berekening
ook waar te zijn; bij a — 0,8 begint de kromme van fig. 256 merkbaar van
de werkelijkheid af te wijken.
Uit hg. 256 blijkt dus dat, indien de
(o
storende zender door de selectieve
middelen reeds tot op 1/10 van het
niveau
van de gewenste zender is
0.6
gebracht, het demodulatie-effect de
ri
0,4
' L.F. stoorspanning nog eens met 1/20
reduceert, hetgeen een niet onbelang
O?
rijke bijdrage tot de selectie betekent.
I I I
Dat dit demodulatie-effect niet op
Ofi Ofi
22 0,4
&
1.4 a
$0
4ÏS65
treedt bij kwadratische detectie is
Fig. 256. Drmodulatiefuctor D als functie van de
snel in te zien. In dat geval is de
factor a. die nu de verhouding van de draaggolvcn
van dc gewenste zender tot die van een storende
gelijkgerichte spanning:
zender voorstelt.

jlFm
J

V

kVmax2.

Vult men nu ^ma.x volgens (V C 20) in, dan verkrijgt men:

V = kV(2 (1 4- a2 -|- 2' a cos pt),
of:

V = k (VT2 + V2 4- 2
Wordt weer de interferentietoon 2 k V}
gelaten, dan blijft dus over:
V= k

V2 cos pt) .

.

. .

(V C 27)

cos pt buiten beschouwing

4- k V.2,

terwijl men bij afwezigheid van het gewenste signaal,
zou hebben:
V = k K2.

V\, gevonden

Men ziet dat nu variaties in V2 door modulatie in beide gevallen geheel
dezelfde invloed hebben op V, dus dat van een demodulatie-effect geen
sprake is.
Tussen beide vormen van detectie ligt een overgangsgebied van matig
sterke signalen, waarbij een zekere demodulatie wordt gemeten, die echter
geringer is dan de voor lineaire detectie berekende waarde.

Literatuuroverzicht betreffende Hoofdstuk V
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Introductie van de delen V en VI
Aansluitend aan het in dit boek (Deel IV) behandelde volgt onderstaand
een overzicht van de te behandelen stof van de delen V en VI.
De overdracht van de na de detectie ontstane l.f. trillingen naar de eindtrap geschiedt via verscheidene koppelelementen, die meestal alle fre
quenties niet in dezelfde mate doorlaten. Op deze wijze ontstaat de z.g.
lineaire vervorming van het l.f. signaal; dit wordt door de weergavekromme van het toestel uitgebeeld. Dit en de verschillende koppelingsmogelijkheden met hun eigenschappen worden behandeld in hoofdstuk VI.
Denderde taak van het ontvangtoestel is het verhogen van het energieniveau. Dit heeft in de eindtrap plaats, d.w.z. in de eindversterkbuis met
de daaraan gekoppelde luidspreker. Aangezien echter de werkelijke acoustische energie moeilijk is te meten, houden de beschouwingen van de eind
trap gewoonlijk bij de luidspreker op en neemt men de door de eindbuis
afgegeven energie als maatstaf aan.
Daar de eindtrap van het ontvangtoestel de meeste energie opneemt,
zal men er in vele gevallen naar streven dit energieverbruik zo laag mogclijk
te houden, b.v. door toepassing van speciale schakelingen, als de balans
schakeling klasse A/B en klasse B. Alle daarmee verband houdende pro
blemen worden behandeld in hoofdstuk VII.
Ook in de eindtrap ontstaat vervorming, vooral door de kromming van de
karakteristiek. Zowel de lineaire als de laatstgenoemde niet-lineaire ver
vorming van het l.f. signaal worden in vele gevallen gereduceerd door toe
passing van negatieve terugkoppeling. Hierbij voert men een gedeelte
van de uitgangsspanning of -stroom in tegenfase terug naar de ingangskring
van de l.f. trap. Naarmate men een groter deel van de spanning terug
koppelt, zal de totale versterking verminderen; echter wordt deze ver
sterking dan des te minder beïnvloed door de koppelingselementen en de
kromming van de buiskarakteristiek. Deze z.g. tegenkoppeling vindt men
uitvoerig beschreven in hoofdstuk VIII.
Het voor de ontvanger nodige vermogen kan men van een batterij of van
het lichtnet betrekken; in het laatste geval kan het een wisselstroomnet
of een gelijkstroomnet zijn. Bij het gebruik van batterijen zal men in dit
opzicht niet veel problemen ontmoeten. In het geval van ontvangers voor
netvoeding, en vooral indien men de eis stelt dat het ontvangtoestel zowel
voor wissel- als gelijkstroomvoeding (eventueel ook voor batterijvoeding)
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geschikt moet zijn, doen zich verscheidene interessante problemen
voor, die in hoofdstuk IX, het laatste van boek II, worden behandeld.

In een moderne ontvanger

treft men diverse verfijningen in de
schakeling aan; regelingen die oorspronkelijk met de hand werden uitge
voerd, geschieden nu automatisch. Zo is het b.v. noodzakelijk dat de ge
voeligheid, en dus de versterking, van het ontvangtoestel wordt aangepast
aan de door de zender in de antenne geïnduceerde spanning; deze spanning
kan een waarde hebben tussen 1 p.V en 1 V. Daartoe maakt men gebruik
van versterkbuizen met een sterk gebogen karakteristiek, waarvan de
steilheid kan worden geregeld met de negatieve roosterspanning. Hoewel
men daardoor vervorming introduceert (zie hoofdstuk IV), heeft men nu de
mogelijkheid van een eenvoudige automatische versterkingsregeling. De
roostervoorspanning wordt dan nl. verkregen door gelijkrichting van de
versterkte draaggolfspanning. Dit principe is bekend onder de naam
,,automatische geluidsterkteregeling” of ook wel „automatische fadingcompensatie”.
Ten gevolge van de automatische geluidsterkteregeling wordt de verster
king rondom het punt van afstemming min of meer afgevlakt, waardoor
het voor de luisteraar moeilijker is de juiste afstemming te vinden. Daarom
wordt dikwijls met de automatische geluidsterkteregeling ook een systeem
voor zichtbare afstemindicatie toegepast.
Behalve de automatische geluidsterkteregeling, bezit het ontvangtoestel
nog een sterkteregeling die met de hand wordt bediend en waarmee ver
schillen in de modulatiediepte of, bij constante modulatie, het gewenste
geluidsterkteniveau wordt ingesteld.
Een andere automatische regeling, die wel toepassing vindt in luxe superheterodyne ontvangers, is de automatische frequentieregeling. Deze corri
geert kleine afwijkingen in de oscillatorfrequentie, die door verschillende
omstandigheden kunnen optreden. Daar de schakeling vrij gecompliceerd
is, en het optredende effect lang niet zo storend is als de fading, wordt deze
automatische regeling weinig toegepast. Men geeft er dan de voorkeur aan
de fout zelf, i.c. het verloop van de oscillatorfrequentie, te vermijden.
Aangezien echter met de automatische frequentieregeling interessante
problemen zijn verbonden, die ook voor andere gevallen van belang kunnen
zijn, wordt deze regeling toch uitvoerig beschreven.
Een derde regeling beoogt een in de zender onvermijdelijke fout automatisch
in de ontvanger te corrigeren. Dit betreft het opzettelijk comprimeren
van de contrasten in muziek en spraak. De contrasten van het l.f.
signaal dat aan de eindtrap wordt toegevoerd, zijn dus kleiner dan die van
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de oorspronkelijke muziek. Hoewel deze fout niet direct storend is, komt
een correctie ervan uiteraard de weergavekwaliteit ten goede. Deze cor
rectie noemt men contrastexpansie. Zij kan natuurlijk alleen automatisch
geschieden.
In enkele gevallen past men in de ontvangers en versterkers ook het omge
keerde toe, dus een contrastcompressie, nl. als men een zo groot mogelijk
uitgangsvermogen wil bereiken, echter zonder de eindtrap zo ruim te
dimensionneren dat een extra reserve aanwezig is voor de dikwijls kort
stondige spanningsstoten. Om dan overmodulatie, met de daarmee ge
paard gaande sterke vervorming te voorkomen, dienen de sterke con
trasten van te voren te worden onderdrukt. In wezen komt dit natuurlijk
neer op een vervorming, die echter minder storend is dan een overmodulatie
van de eindtrap.
Bovengenoemde drie regelingen vallen onder het begrip „re;geltechniek”
en zijn uit dien hoofde ondergebracht in het eerste hoofdstuk van deel VI
(hoofdstuk X).
Al deze regelingen berusten op het feit, dat een spanning of stroom wordt
teruggevoerd naar een ander gedeelte van de schakeling, waardoor dus
bewust een koppeling tussen die schakelgedeelten tot stand wordt ge
bracht. Zoals bekend, hangt het van de fase van de teruggekoppelde span
ning of stroom af, of de schakeling neiging heeft tot genereren, d.w.z. of de
instelling van de betreffende schakeling stabiel of labiel is. Op welke wijze
men dit kan controleren en van te voren berekenen, vindt men behandeld
in hoofdstuk XI.
In de ontvanger komen echter op verschillende plaatsen ook terugkoppe
lingen en terugwerkingen voor, die een parasitair karakter hebben. De
belangrijkste oorzaak hiervan is de anode-rooster-capaciteit van de electronenbuis. In hoofdstuk XII wordt beschreven welke gevolgen deze
terugwerkingen hebben en op welke wijze er rekening mee kan worden
gehouden.
Ten slotte treden in het ontvangtoestel nevenverschijnselen op, die meer
of minder storend kunnen zijn. Zo veroorzaken onregelmatige stroomfluctuaties in de weerstanden en in de electronenbuizen spanningen die
als ruisen in de luidspreker hoorbaar zijn. Andere storingsoorzaken zijn
b.v. brommen, microfonisch effect, restsignaal, storingen waarmee men
bij het ontwerpen terdege rekening moet en kan houden. Al deze min of
meer storende nevenverschijnselen worden behandeld in hoofdstuk XIII.
Als afsluiting van het boek worden, met toepassing van het in de voor
gaande hoofdstukken behandelde, verscheidene ontwerpen van ontvang
toestellen en versterkers uitvoerig berekend (hoofdstuk XIV).
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