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TRILLINGSKETENS.
Ongedempte vrije trilling. — Bij de behandeling van de
wisselstroomen werd aangetoond, dat een, uit een capaciteit
en zelfinductie bestaande, keten met den wisselstroom,
waaraan hij is aangesloten, in resonantie komt, wanneer er
tusschen de frequentie van den wisselstroom en de zelfinductie
en capaciteit van de keten een zeker verband bestaat. Dit
noodzakelijk verband wordt gegeven door de vroeger afgeleide
formule (van Thomson) :

T = 2 7r |ZL C
waarin T de trillingstijd in seconden, L en C de zelfinductie
en capaciteit resp. in Henry en Farad voorstellen.
Wanneer wij den ohmschen weerstand en de energie
verliezen als te verwaarloozen klein beschouwen, dan neemt de
keten geen energie uit de hoofdleiding op en deze kan dus,
zoo gauw de keten in trilling is gebracht, weggenomen worden.
Evenzoo behoeft men een slinger, wanneer hij eenmaal
op gang is, geen energie meer toe te voeren om de slingering
te laten voortduren (hierbij wordt aangenomen dat er geen
demping is). Om nu een slinger aan den gang te brengen,
tillen wij hem eerst een eind uit zijn evenwichtstoestand.
Door deze manipulatie hebben wij aan den slinger een hoeveel
heid potentiëele energie gegeven. Vervolgens laten wij den
slinger los en het systeem aan zichzelf over.
Geheel analoog kunnen wij nu het volgende gaan uitvoeren :
1
ii

i

Wij nemen (fig. 1) een stroomkring, waarin achtereenvolg ens
een condensator, een weerstandslooze zelfinductie en een
<
schakelaar zijn opgenomen. De condensator wordt op de ■een
of andere wijze opgeladen,
waardoor tusschen de ,platen een
__
electrisch veld ontstaat. Wij hebben dus electrische energie
toegevoerd. Vervolgens wordt de schakelaar ingezet.
De condensator zal zich nu over de zelfinductie gaan
ontladen. De stroomsterkte, die eerst nul was, groeit aan en
tengevolge daarvan zal er in de zelfinductie een tegenspanning
worden opgewekt, die een snel aangroeien van den stroom
belemmert. Wanneer de condensator ontladen is, zal de
stroom een maximum zijn en daarna gaan afnemen. De
inductiespanning, die in de zelfinductie
ontstaat, is nu niet meer tegengesteld
gericht, dus op het oogenblik, dat de
condensator ontladen is, bestaat er nog
wel een inductiespanning, die zoodanig
gericht is, dat zij den stroom in dezelfde
richting in stand houdt. Deze stroom
zal nu den condensator weer opladen,
maar nu tegengesteld. De oplading
Fig. 1.
duurt zoo lang tot de energie, die in
het magnetisch veld zat opgehoopt, uit
geput is. De condensator is dan weer geheel opgeladen en de
totale energie zit nu weer in het electrisch veld tusschen de
beide condensatorplaten. De toestand is dus geheel als
voorheen, met dit verschil, dat de polariteit der platen
omgekeerd is. Hetzelfde procédé zal zich nu telkens herhalen.
Populair voorgesteld is het alsof de lading na het inzetten
van den schakelaar zich met zoo'n groote impuls van de eene
plaat naar de andere beweegt, dat ze als het ware geheel
doorschiet.
Er heeft dus voortdurend omzetting plaats van magnetische
in electrische energie. Die, welke opgezameld is in een
magnetisch veld, is
^2» die in het electrisch veld van
een condensator is
C V2.
In de eerste trilling van <"de groep kunnen wij dus stellen :
1/
Z2

T j 2

= Vt C vm2.

, _ c vn~
I1 m2
L

vm
2

Dit is dus de amplitude van de eerste trilling. De waarden
van de overige amplituden hangen af van het decrement.
Wij zien in deze electrische trillingen groote analogie met
den vroeger behandelden mechanischen slinger. De massa
van den slinger komt overeen met de lading. Ging bij een
slinger de potentiëele energie periodiek over in kinetische,
hier gaat de electrische energie (van het electrische veld van
den condensator) periodiek over in de magnetische (van het
magnetisch veld der zelfinductie).
Het systeem voert een z.g. vrije ongedempte trilling uit.
Zooals reeds boven vermeld is, wordt de trillingstijd van deze
keten gegeven door:
T = 2 77 IZZTC
Meestal zijn L en C uitgedrukt in resp. Henry en Farad, zeer
klein, zoodat de trillingstijden van de orde van grootte van
één millioenste seconde worden.
Aangezien de golflengte X met T samenhangt volgens de
formule
X = vT

wordt X gegeven door :
X = 2 7T v [Z L C

v is de voortplantingssnelheid = 3.1010 cm/sec. {= snelheid
van het licht).
Wij kunnen ook de capaciteit en de zelfinductie uitdrukken
in de eenheid : centimeter. In aanmerking genomen, dat 1
Farad = 9.1011 cm en 1 Henry = 109 cm, vinden wij dus :
X

2 77 3.1010 |/Z, (Henry) C (Farad)
2 77 |/109 L (Henry) 9.1011 C (Farad)
= 2 77 \/L (cm) C (cm)

Alle grootheden zijn dus nu uitgedrukt in cm.
Gedempte vrije trilling. —■ Bij het voorgaande veronder
stelden wij, dat er in onzen kring geen weerstand aanwezig
was. Wij gaan dus nu daarin een weerstand inschakelen,
waardoor energie verloren gaat door warmte-ontwikkeling.
De electrische trilling zal derhalve, analoog aan het geval
van den slinger, niet maar steeds doorgaan, doch tenslotte
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ophouden en wel op het ©ogenblik, dat de totale energie
geheel in Joulesche warmte is omgezet. Tengevolge van dit
feit zal de trilling gedempt worden.
De formule van de stroomsterkte zal weer veel gelijken
op die van den slinger (zie Hoofdstuk V, Deel I) :
/ = A
e

1

Rt
2L

sin <i)^

t

waarin o»! voorstelt :
1

ÏÜ

LC

De formule van Thomson wordt dus voor dit geval :

1
LC

ft = 2 ,

4 £2

Bij de ongedempte trilling was :

fo =

1
27

zoodat de frequentie dus kleiner is geworden.
De formule voor de gedempte harmonische trilling luidde :

u = a

1
— sin
ekt

(O £ t.

De dempingsfactor k uit het mechanische geval komt over
R
R
R
zal dus
een met den factor i- r- uit het electrische. Deze
2L
ook beslissend zijn voor de soort van ontlading, die ontstaat,

dan krijgen wij het geval van een
1 4£2 > Cz
aperiodische ontlading. De stroom zal dan eerst snel toenemen en daarna langzaam tot nul afnemen. Daarmede is het
proces afgeloopen. De ontladingstijd is recht evenredig met
capaciteit en weerstand (CR).
R2
J1
Is --j— —
dan hebben wij het grensgeval voor
LC
aperiodiciteit.
j

4

2
Is 4R£2

<

dan treedt een periodische trilling op.

Wij kunnen nu weer het logarithmisch decrement invoeren
en dit is dan analoog aan dat bij den slinger (8 = k T

p _ R
1
~
1 “ Tl ƒ?

R
2L

S — o t

Indien zooals gewoonlijk, de weerstand R klein is, zal in

R2

de formule voor
de term - -- te verwaarloozen zijn t.o.v.
1
4 L~
L~q en bij benadering mogen wij dus ook voor de gedempte

trilling nog de formule gebruiken :
_1

tl = 2 :

1

LC

Vullen wij dit nu in, in de formule voor het log. decrement,
dan vinden wij :

8

R
2L

R

2 7r[ZLC

C
L

Om de trilling dus minder gedempt te maken, is het aan te
C
bevelen, niet alleen R, maar ook
klein te maken. Wij moeten
hierbij echter bedenken, dat met L ook R (weerstand van de
spoel) toeneemt en dus het voordeel gedeeltelijk weer te niet
gaat. Bij goed gebouwde trillingsketens ligt het log. decrement
beneden 0.01. Een reeks trillingen zou dus nooit uitgetrild
zijn. Men beschouwt echter practisch dat de trillingen
ophouden, als de amplitude gedaald is tot 0.01 (1 %) van
de eerste amplitude. Van dit standpunt uitgaande is het aantal
trillingen in één groep :
4.6
8

(4.6 is de natuurlijke logarithme van 100).
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Gedwongen trilling. — De volgende trillingskring, dien wij
willen beschouwen, is gelijk aan de voorgaande, met dit
verschil, dat nu de condensator niet éénmaal wordt opgeladen
en daarna het systeem aan zichzelf wordt overgelaten, maar
wij sluiten nu op de keten een wisselspanning aan.
Hiermede hebben wij weer het geval bereikt, dat in het
hoofdstuk der wisselstroomen besproken is.
Zooals vroeger afgeleid, werd de resonantie-frequentie
gegeven door:
co

1___

[7LC
Bij al deze z.g. gesloten trillingsketens is de invloed op
een ver verwijderd punt zeer gering. De invloed op dit punt,
veroorzaakt door den stroom in een bepaald punt van de
keten, wordt n.1. steeds te niet gedaan door de stroomwerking
in het diametrale punt van de keten, aangezien daar de
stroomrichting immers juist tegengesteld is.

Opwekken van hoogfrequentie trillingen. — De methode,
aangegeven bij de bespreking van de vrije trillingsketen, n.1.
den condensator opladen en daarna ontladen door den
schakelaar in te zetten, is natuurlijk practisch niet bruikbaar,
aangezien een dergelijke hoogfrequentie-trilling na ongeveer
0.001 seconde uitgetrild is, tengevolge van de demping.
Men zou dus iedere duizendste seconde den condensator
moeten laden, den schakelaar inzetten en daarna weer uittrekken. Voor de radiotelegrafie zijn nu 4 methoden van
opwekking van bijzonder belang :
le. Het direct produceeren van een hoogfrequenten wissel
stroom 'door een geschikte dynamo. Hoewel dit op het
eerste gezicht wel het meest eenvoudige lijkt, is de uit
voering ervan een zeer moeilijk technisch probleem.
Het werd toegepast bij de machine-zenders van
R. Goldschmidt en Alexanderson.
2e. Het gebruik maken van de trillingen, opgewekt door
een gelijkstroom lichtboog, waarbij de boog tevens deel
uitmaakt van een trillingsketen.
Dit vond toepassing bij de Poulsen zenders.
3e. Het werken met zendlampen.
4e. De methode van de vonkenbrug.
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Op de eerste twee methoden zullen wij niet verder ingaan,
de derde wordt later behandeld, maar de vierde sluit prachtig
aan bij onze theoretische methode
van het opladen en inzetten van
den schakelaar. De uitvoering is
zoodanig, dat in de keten worden
opgenomen een zelfinductie, een
capaciteit en een vonkenbrug,
bestaande
uit
2
geïsoleerde
koperen bollen op een kleinen
afstand van elkander geplaatst
Fig. 2.
(figuur 2). Een inductor van
Rhumkorff wordt nu aan beide
zijden van de vonkenbrug aangesloten. De inductor zal de
condensatorplaten opladen en bij een zekere spanning zal
de brug ,.doorslaan”, d.w.z. de lading zoekt haar weg door
de lucht van de eene bol naar de andere. Tengevolge hiervan
wordt de lucht tusschen de bollen geleidend en de keten
is dus vanaf dit oogenblik gesloten. De electriciteit zal zich
nu naar de andere plaat begeven en de condensator wordt
dus tegengesteld opgeladen. Dit veroorzaakt nu weer een
opnieuw doorslaan van de vonkenbrug enz. Door het energie
verlies tengevolge van de warmte-ontwikkeling in de vonk,
zal de spanning steeds meer afnemen en zij is tenslotte niet
voldoende meer om doorslag van de vonkenbrug te ver
oorzaken. De trilling is dus afgeloopen. De inductor moet
nu eerst weer den condensator opladen om een nieuwe
trilling
mogelijk te
maken. Men behoeft
niet bang te zijn, dat
// I I I I I I I I \\
er trillingen in de
/1 I I I I 11 I I Iï
111 I 11 11 11 /
keten vonk—inductor
w \ 11 i i i 11 //
optreden, daar de zelf
inductie van de secon
daire spoel van den
(6)
inductor hiervoor veel
Fig. 3.
te groot is.

tt]

Open trillingsketen. — Wij keeren nu terug tot de
vrije trillingsketen. Worden de platen van den condensator
langzaam uit elkaar gebogen (fig. 3 a en 3 b), dan zal het
electrisch veld niet meer geheel tusschen de platen liggen,
maar zich naar buiten uitzetten. Er treedt een z.g. strooiveld
7

op. Wanneer de condensatorplaten geheel uit elkaar gebogen
zijn (fig. 3 c), loopen de electrische krachtlijnen in zeer groote
bogen van de eene plaat naar de andere.
Het is bekend, dat electrische toe
standen zich met de snelheid van het
\ I ' /
licht (300.000 km/sec.) in de ruimte
~
voortplanten. Wanneer de conden
' .HZ///- satorplaten na % periode ten op
/
zichte van elkaar de spanning nul
\
\ \ \
/ / /
hebben, zullen er in de nabijheid van
/ / /
\ \k \
de trillingsketen geen electrische
/ / /
\
o
/ / /
krachtlijnen
loopen,doch het vroegere
I
o
I I
I I I
o
I I i veld heeft geen tijd gehad om in de
l
O
I I
condensatorplaten terug te keeren,
I i i
\ \ '
F*
I / /
zoodat dientengevolge op grooteren
\
/ / /
\ X '
afstand zich gesloten krachtlijnen
\ \ X
/; /
hebben afgescheiden, welke zich
naar alle kanten uitbreiden. Fig. 4
geeft de doorsnede van een dergelijk
,, stralingsveld".
Aangezien electrische (of mag
netische) krachtlijnen steeds een
hoeveelheid energie vertegenwoor
Cc)
digen, is dus een bepaalde energie
Fig. 3.
door straling uit den trillingskring
verdwenen. Tengevolge hiervan wordt de trilling gedempt
en deze soort demping heet stralingsdemping.
Een dergelijke trillingsketen, waarin een deel der energie
als straling wordt uitgezon
den, heet een open keten, in
tegenstelling met de vroeger
behandelde ketens, die wij
daarom gesloten noemden.
De werking op een ver
verwijderd punt is nu wel
groot, daar in alle deelen
van de keten, gezien vanuit
het genoemde punt, dezelfde
stroomrichting heerscht.
In de open keten hebben
Fig. 4.
wij nu den eenvoudigsten
vorm van een zender, wan
neer wij hem op de een of andere manier energie kunnen geven.
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1

Dit heeft Marconi in 1897 gedaan, door in de keten een
vonkenbrug op te nemen. De condensatorplaten liet hij
piaten bleven over
weg. alleen de toevoerdraden naar de platen
en deze moesten zoowel de capaciteit als de zelfinductie
leveren, daar ook deze laatste als zoodanig werd weggelaten,
Wij zouden dus 2 verticale draden krijgen ( van groote
lengte) met in het midden de v<onkenbrug. Het bleek echter
wanneer men de eene zijde van de vonkenbrug ging aarden,
dat de aarde zich dan zoodanig
ftnkcnne
gedroeg alsof zij het spiegelbeeld van
dien eenen draad was, zoodat de
tweede kon vervallen. Het schema
wordt dan als aangegeven in fig. 5.
Als stroombron gebruikte Marconi een
inductieklos.
ƒ
De formule voor de golflengte in
een gesloten keten luidde :

1
T

A = 2

1/£C

en deze geldt alleen wanneer de
p.
afmetingen van de keten klein zijn
t.o.v. de golflengte, d.w.z. ze geldt alleen wanneer wij kunnen
aannemen, dat de stroom (resp. spanning) in ieder punt van
de keten op hetzelfde oogenblik zijn maximale waarde
bereikt. Dit nu is bij een lange rechte open keten niet het
geval. Wij kunnen hier de trilling precies nagaan wat stroom
en spanning betreft. Aangezien de uiteinden van den draad
den stroom blokkeeren, moet er zich voor den stroom aan de
uiteinden een knoop, in het midden (in de vonkopening) een
buik bevinden. Voor de spanning echter is het juist andersom.
Deze is aan de uiteinden van den draad het grootst en de
buiken bevinden zich aan de uiteinden, de knoop in het
midden. In fig. 6 stelt de kromme a de stroomsterkte voor
(in ieder punt in horizontale richting uitgezet), de kromme b
de grootte der spanning (ook in ieder punt horizontaal
uitgezet). Aangezien wij hier uiteinden hebben, zullen de
zijn zij dan ook
trillingen, staande trillingen worden en <aldus
’
trillingstijd, aan
in fig. 7a en 7b geteekend, telkens nai
gegeven door de cijfers 0—8.
Geheel analoog aan het mechanische geval zien we, dat de
golflengte van dit systeem vier maal de antenne-lengte is
(waarbij onder de lengte het bovenste stuk wordt verstaan).
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Door de straling zijn deze open trillingsketens sterk gedempt.
Het logarithmisch decrement ligt hier ongeveer bij 0.25.
Het voordeel van een open keten (d.i. een kring waarin
C en L over de geheele lengte verdeeld is) is haar groot
sti;alingsvermogen. Daarvoor moet er echter een flinke
hoeveelheid energie in de trillingsketen aanwezig zijn. Dit is
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nu echter juist niet het geval, hetgeen een groot nadeel is.
De vroeger besproken gesloten keten (d.i. een keten, waarin
C en L op bepaalde punten zijn geconcentreerd) had juist een
groote energie, terwijl de straling
I
Z
daar zeer gering was. Het ligt
dus voor de hand om door een
WW
geschikte combinatie dezer beide
ketens een goed rendeerend
compromis te zoeken.
i
n
i
Wanneer een trillingskring 1
in de buurt komt van een
11
andere (fig. 8 II) met een eigen
Fig. 8.
frequentie w2, dan zal, door
het magnetisch veld van de spoel II, in de spoel I door
inductie een E.M.K. met een periode <o2, opgewekt
worden. Het is dus, alsof <er in den kring I een wissel-

rwoin
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r

spanning in serie is opgenomen met een frequentie <o2,
zoodat volgens het behandelde bij de wisselstroomen,
in kring I een maximum stroomsterkte optreedt bij het
resonantiegeval
Wanneer nu in den kring I een stroommeter is geplaatst,
terwijl van dien kring de variable L en C zeer nauwkeurig
kunnen worden bepaald (en dus de bijbehoorende wj kan
worden berekend), dan hebben wij hier een z.g. golfmeter.
Want bij maximale stroomsterkte in I weten wij, dat <0X = <o2.
Nu is <0! te berekenen, waardoor ook w2 bekend is. Wij
moeten echter bij dit experiment op enkele dingen letten en
wel om redenen, die later verklaard worden :
le. De ,,koppeling” moet zeer los zijn.
2e. De demping in de ketens moet gering zijn.

Gekoppelde trillingsketens. — Voor de energie-overdracht
van de eene op de andere keten komen in de hoogfrequent-techniek drie methoden
in aanmerking, die op een
<-0
inductieve, een capacitieve of___
<3 >o____
een galvanische koppeling be3
rusten. Bij de inductieve of
<3 P
magnetische koppeling (fig. 9)
zorgen magnetische, bij de
Fig. 9.
capacitieve (fig. 10) electrische
krachtlijnen voor de wisselwerking tusschen de primaire
en de secondaire keten, terwijl bij de galvanische koppeling
(fig. 11) het spanningsverschil tusschen de uiteinden van

Fig. 10

Fig. 11.

een weerstand de energie-overdracht verzorgt. Vaak stelt
men capacitieve en magnetische koppeling samen tot een
gemengde (fig. 12).
De meest belangrijke koppeling, die dan ook bij alle zend
en ontvanginstallaties wordt gebruikt, is de inductieve. De

11

capacitieve wordt meest alleen in ontvangers en in enkele
lampzenders gebruikt. De galvanische koppeling komt in de
hoogfrequente schakelingen vrijwel niet voor, doch wordt wel
in laagfrequente systemen gebruikt.
Wanneer wij 2 ketens I en II
hebben (fig. 13), die ieder voor
o
zich dezelfde eigen frequentie <o0
hebben (dit geval is voor ons alleen
van belang) en wij zetten een van
hen (b.v. door vonkenbrug en
inductor) in vrije trilling, terwijl wij
Fig. 12.
ons de andere keten nog even
onderbroken denken, dan zien wij
dat een in de buurt gebrachte golfmeter de frequentie o>o
aanwijst. Sluiten wij nu ook de tweede keten, dan blijkt
de golfmeter geen grooten stroom meer te registreeren bij een
frequentie <ü0, maar bij twee andere frequenties coj en w2
(met dus de bijbehoorende
golflengten Ai en X2). De oor
zaak hiervan is, dat niet alleen
keten I induceerend werkt op
I
I
keten II, maar ook omgekeerd
keten II op keten I. Wij zien
hier weer de analogie met het
mechanische geval, waar wij
Fig. 13
ook twee nieuwe frequenties
kregen.
Het magnetische veld uit den trillenden kring I
induceert in de spoel van kring II een stroom ; staat dus
eigenlijk energie af aan kring II. De phase van keten II is
bij die van I ten achter. Door het afnemen van energie uit
kring I door kring II wordt I dus hoe langer hoe meer
gedempt en ten slotte is alle energie overgegaan in II. Daarna
neemt II de rol van I over, raakt dus I in phase achter,
terwijl de energie dus weer van II op I overgaat, enz.
De snelheid, waarmede deze energie-overdracht geschiedt,
hangt dus af van de wederkeerige inductie.
Wanneer krachtlijnen, uitgaande van een spoel, een andere spoel
snijden, zal in deze laatste een E.M.K. worden opgewekt wanneer men
het aantal krachtlijnen laat veranderen.
Men noemt dit verschijnsel de wederzijdsche of wederkeerige inductie
lusschen de beide spoelen.
Nu heeft deze wederzijdsche inductie, aangeduid door de letter M, een
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bepaalden invloed op de zelfinducties van de afzonderlijke spoelen.
Als wij veronderstellen, dat de stroomen in de spoelen zoodanig gericht
zijn, dat de magnetische velden elkander versterken en dat de spoelen in
serie zijn geschakeld, dan zullen de coëfficiënten1 van zelfinductie, die wij
en
noemen, nu geworden zijn: (Li + M) en (Lq 4- M) of in
totaal :
L1 + L2 4- 2 M.

Hadden daarentegen de stroomen een zoodanige richting gehad, dat de
tot stand gebrachte magnetische velden elkander tegenwerkten, dan zou
de totale zclfinductie geworden zijn :

Ll + L2~ 2 M‘
Schakelen wij twee spoelen, die gekoppeld zijn, parallel, dan worden
de formules voor de berekening van de totale zelfinductie coëfficiënt
als volgt.
Speelvelden elkaar ondersteunende :
L] L2 — MLl ■+■ L2 — 2 M

Speelvelden elkaar tegenwerkende :
— M-

£«1 + Lq + 2 M.
Spoelen niet gekoppeld :

1
Ltot.

L1

L2

enz.

L3

De coëfficiënt van wederzijdsche inductie is de Henry en wordt als
volgt omschreven :
Ttvec spoelen hebben een ivederzijdschc zelfinductie coëfficiënt van
1 Henry, indien een stroomverandering van 1 Ampère per seconde in de
cene spoel, een spanning van 1 V. induceert in de andere spoel.
Deze coëfficiënt is te beschouwen als behoorende bij elke spoel en niet
bij één der spoelen.
Op dit beginsel berust de werking van den variometer. Loopt er door
één spoel een sinusvormigen wisselstroom Ip, dan is de, in de andere spoel
geïnduceerde, spanning : Es =
M Ip Volt.

Wij gaan nu

den koppelingsfactor k invoeren.

k =

M
L2

waarin LA en L2 de beide zelfinducties, M de coëfficiënt van
wederkeerige inductie is. Wiskundig kan men nu de nieuw
13

ontstane koppelingsgolflengten
blijkt dat :

en

Ai

A2

berekenen.

Het

*y
y

— 8
2 7T

a2

8i

— ^•o

82
2 7T

Hierin is :

k = koppelingsfactor,
= log. decrement van keten I,
82 = log. decrement van keten II. Wij noemen nu :

8i

K

2ir

82 \ 2
)

de koppelingsgraad.

Voor kleine (8i — 82) kunnen wij voor K den koppelings
factor k inzetten en de formule wordt dan :

Ai = Ao |/1 — k

A2 = Ao |/1 + k.

en

Wij zien hieruit, dat voor een groote k, dus bij vaste
koppeling, de Ax en A2 ver uit elkaar liggen. Hierdoor is het

'

ij

i i

; jjij

Fig. 14.
meteen duidelijk, waarom wij bij het gebruik van den golfmeter een losse koppeling moesten aanwenden. Wij zouden
anders 2 golflengten hebben gevonden.
Wordt in de keten I het decrement vergroot, door bijv,
meer weerstand in te schakelen, dan kunnen wij bereiken, dat :

k2 =

14

8i

82 V
2 tt

)

waardoor er dus alleen maar de oorspronkelijke golflengte
optreedt, ook bij vaste koppeling.
Het resultaat is dan, dat de keten I, door de sterke demping
zeer spoedig uitgetrild is, waardoor de kring II met eigen
frequentie a>2 en demping S2 alleen verder trilt. Hierop berust
de vonkenbrug van Wien.
Het trillingsverloop voor 2 gekoppelde ketens bij matig
vaste koppeling is voorgesteld in fig. 14.
Na deze beschouwing over de gekoppelde ketens gaan wij
weer terug naar den eersten zender van
Marconi. Deze werd door Braun ver
beterd en wel door een gesloten en een
open keten inductief te koppelen
(fig. 15).
De energie van de gesloten keten
gaat op de gekoppelde antenneketen
over en wel langzaam bij losse koppe
ling, snel bij vaste koppeling. In de
open keten treden alleen stralingsverliezen op, hetgeen wij juist wenschen.
In de gesloten keten echter gaat veel
energie in de vonkenbrug verloren in
den vorm van warmte. Wij moeten dus
zien de energie zoo spoedig mogelijk in
de antenne-keten over te nemen. Dit
kan door een vaste koppeling, doch
het gevolg hiervan echter is, dat de
antenne-keten weer terugwerkt op de
gesloten keten, zoodat de energie hierin
Fig. 15.
weer periodiek terugkeert en wij niet
alleen de verliezen in de vonk behouden, doch bovendien nog
2 golflengten in plaats van één uitzenden.
Dit probleem is nu door Wien aldus opgelost, dat hij het
primaire systeem afkoppelde op het oogenblik, dat dit voor
de eerste maal zijn energie geheel aan de antenne-keten had
afgegeven (fig. 19).

DE

WIENSCHE VONKENBRUG.

De Wiensche vonkenbrug bestaat uit verscheidene vonkovergangen in serie geschakeld. De electroden van de vonkpolen, die 0.2 mm van elkaar verwijderd zijn, bestaan uit
zilver. Zij worden van elkander gescheiden door mica en
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Fig. 16.
Wiensche Vonkenbrug.
van het model zooals bij Radio-Holland in gebruik. Van de 10 vonken zijn
er 9 kortgesloten. A koelplaten. D kortsluitveeren. T porseleinen buisjes
en P isolatoren ter isolatie van de brug en het massief. V schroef voor
het aanklemmen der vonken. E verbindingsklemmen.

Fig. 17.
Onderdeden der Wiensche Vonkenbrug.
A koperen koelplaat. L contactplaatsen voor den kortsluitveer D. F gaten
voor het doorsteken der porseleinen buisjes T. B koperen vonkpool.
K zilveren vonkelectrode. H rand waarop de mica ring C ligt.
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zijn zoodanig samengeperst, dat de ruimte binnen het mica
hermetisch gesloten is. Zooals in figuur 17 en 18, waarin
een gedeelte in doorsnee is aangegeven, valt waar te nemen,
dient de groef in de vonkplaat (vonkpool) om neerslag van
metaaldeeltjes tegen het mica te voorkomen. De vonk neemt nl.
kleine deeltjes van het metaal mede en deze zouden tegen
het mica kunnen neerslaan en zoodoende kortsluiting ver
oorzaken. Door het aanbrengen van de groef is de afstand
bij het einde van het mica grooter geworden, er zal dus daar
geen vonk overspringen.
M/C*
De electroden hebben een
groot oppervlak, waardoor
de vonk kan verschuiven en
niet telkens op dezelfde
plaats behoeft over te sprin
gen, terwijl ook z.g. koel\ VQA/f<PL^ A T
platen zijn aangebracht om ^Z. 4S~C
een sterke afkoeling van de
vonkenbaan te bevorderen ;
aan deze omstandigheden is
voornamelijk de verhooging
Kost A\t.AA T
van den weerstand toe te
schrijven, zoodat na één
Fig. 18.
halve slingering het opnieuw
doorslaan, door de iets verminderde E.M.K., wordt verhinderd,
Immers, zooals figuur 19 doet zien, zal in den gesloten

hl

I

gesloten kring
(smoorvonk)

'

antennekring
(smoorvonk)

I

l

Fig. 19.

slingerkring, wanneer de vonk na één halve slingering niet meer
overgaat, deze ophouden met den open slingerkring een
17
II

2

gekoppeld systeem te vormen. Bij een niet te vaste koppeling
kunnen zij niet meer op elkaar inwerken.
De antenne, éénmaal aangestooten, heeft nu gelegenheid
ongehinderd uit te stralen met haar eigen trillingsgetal, haar
eigen golflengte ; er ontstaat hier geen tweede golf.
De vonkenbrug van Wien wordt wel blusch- of smoorvonk
genoemd, omdat zij de electrische vonk gauw uitbluscht en
de terugwerking onmogelijk maakt, smoort.
De gesloten trillingsketen duidt men wel aan met den naam
stootkring en deze naam wordt ontleend aan het feit, dat deze
kring als het ware een electrischen stoot aan de open keten
geeft. De geheele hier beschreven methode van aanstooting
van de antenne is algemeen bekend als die van de stootopwekking.
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HOOFDSTUK II.
DE VONKZENDER.

In een radio-telegraaf-installatie is het noodig om den zendcondensator tot een hoog spanningsverschil op te laden om
een maximale afgifte van vermogen te kunnen bereiken. Het
vermogen van een gesloten trillingsketen is evenredig aan
de capaciteit van den condensator, de tweede macht van de
spanning waartoe de condensator is geladen en het aantal
keeren dat deze per seconde wordt ontladen. Geschiedt dit
f keeren per seconde, dus als de vonkfrequentie ƒ is, dan is :

P = 4 C E2 x ƒ Watt.

Tot nu toe gebruikten wij voor het opladen van den
condensator een inductieklos, doch, ofschoon daarmede
spanningen zijn op te wekken van een groote piekwaarde,
duren deze slechts zeer kort.
Wanneer een condensator, die een capaciteit heeft van
C farad, geladen wordt via een inductievrijen weerstand van
R Ohm, door een stroombron, welke een constante E.M.K.
levert van E Volt, zal deze condensator alleen dan tot de
spanning van E Volt worden geladen, wanneer de E.M.K.
op den condensator blijft aangesloten gedurende een tijds
verloop, dat ten minste gelijk is aan 5 X C R seconden. Van
daar dat de secondaire van een inductieklos een condensator,
welke daarop is aangesloten, slechts tot een klein gedeelte
van de maximale spanning zal opladen, omdat de zeer groote
E.M.K., die bij het verbreken van den primairen stroom in
de secondaire optreedt, haar arbeid verricht door den weer
stand van de secondaire, die eenige duizenden Ohm bedraagt
en slechts een klein breukdeel van een seconde duurt.
Tusschen de uiteinden van de secondaire, waaraan een
paar electroden zijn bevestigd, zal, wanneer daaraan geen
condensator verbonden is, een onregelmatige, dunne, blauw
achtige vonk optreden van ongeveer 25 cm lengte, welke veel
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overeenkomst vertoont met een bliksemstraal. Verbinden wij
nu de uiteinden aan een condensator van b.v. 0.01 mfd., dan
blijkt het, dat geen vonk optreedt, tenzij de afstand tusschen
de electroden wordt teruggebracht tot eenige millimeters.
Ofschoon de secondaire intermitteerende E.M.K.’n kan
opwekken met een piekwaarde
]
van 500.000 V., blijkt het dat
de condensator niet hooger kan wordeni opgeladen dan
ongeveer 20.000 V. Iedere toename van den weerstand van
de secondaire of iedere vermeerderingj van de capaciteit van
den condensator, vermindert de effectieve vonklengte eni de
spanning op den condensator.
Om dus een condensator tot een hoog potentiaal te kunnen
opladen, moet, in verband met den korten duur van de laadspanning, CR klein zijn. Nu is C bepaald door de golflengte,
terwijl noodzakelijkerwijze R. wegens het groote aantal
windingen van de secondaire, groot is. Waar bovendien de
vonkfrequentie f gering is, blijkt dus dat een inductie-klos
slechts een kleine capaciteit kan opladen tot een maximale
waarde. Hij kan daarom alleen gebruikt worden bij zenders
van gering vermogen (nood-installatie), doch ook daar is hij
vrijwel algemeen vervangen door den wisselstroom-generator,
die de opgewekte wisselspanning toevoert aan een h.s.
transformator.
Wanneer wij de wisselspanning van een generator recht
streeks aansluiten op de primaire van een transformator, dan
zal de secondaire daarvan den condensator opladen (zie
fig. 23, waarin wij in stroomkring I de spoel Lp als niet
aanwezig denken). Indien wij nu de vonkenbrug beschouwen
als te zijn samengesteld uit twee electroden, waarvan de
afstand regelbaar is, dan zal het van dien afstand afhangen,
tot welk potentiaal de condensator wordt opgeladen. Is
deze klein, dan zal reeds een ontlading plaats vinden lang
vóór dat de periodiek wisselende E.M.K. van den trans
formator haar maximale waarde heeft bereikt. Op het
oogenblik van de ontlading verliest de condensator zijn
energie en indien er geen boogvorming optreedt, welke
veroorzaakt wordt door den transformatorstroom zelf, zal de
nog steeds stijgende E.M.K. den condensator opnieuw
laden. Gedurende één periode van den wisselstroom zullen
meerdere ontladingen plaats vinden. Dit is echter alleen
mogelijk als in den laadkring een smoorspoel is opgenomen,
die de boogvorming voorkomt.
Maken wij den afstand tusschen de electroden zooveel

20

grooter, dat de normale transformatorspanning geen boogvorming daarover kan veroorzaken, dan is het mogelijk om
een condensatorontlading te krijgen na b.v. 4 of 5 perioden
van den wisselstroom, waardoor een zoodanig potentiaal
verschil wordt veroorzaakt dat de condensator zich over den
grooteren luchtweerstand kan ontladen.
Een dergelijke toestand is echter alleen bereikbaar als er
resonantie aanwezig is tusschen den laadstroomkring en de
frequentie van de wisselspanning. In dit geval is het zelfs,
onder bepaalde omstandigheden, mogelijk den afstand
tusschen de electroden zoodanig te regelen, dat er één
ontlading van den condensator plaats vindt bij iedere halve
periode van den wisselstroom zonder dat boogvorming
optreedt.
Om een goed inzicht te krijgen in de verschijnselen, die
bij resonantie optreden, zullen wij deze nagaan voor den
kring, die gebruikt wordt om den condensator op te laden.
Wanneer een periodiek veranderende E.M.K. wordt aan
gesloten op een kring, waarin een capaciteit is opgenomen,
doch geen zelfinductie, dan zal daarin een stroom vloeien,
waarvan de grootte evenredig is aan de verandering per
seconde van de aangelegde E.M.K. De grootste verandering
vindt plaats op de oogenblikken dat de spanning de nulwaarde
bereikt, terwijl de verandering practisch nul is wanneer de
E.M.K. haar maximum bereikt heeft. De laadstroom van den
condensator zal dus een maximale waarde hebben op het
©ogenblik dat de E.M.K. nul is, terwijl hij nul is als de E.M.K.
een maximum is.
Wordt aan een condensator een E.M.K. aangelegd, die
steeds dezelfde waarde behoudt, dan zal, zoodra stroom in den
condensator vloeit, daarin
een tegen-E.M.K. worden
opgewekt. De stroom vloeit
zoolang,tot de tegen-E.M.K.
van den condensator gelijk 4
is aan de aangelegde E.M.K.
Verbinden wij nu een
wisselende E.M.K. aan den
condensator, dan is de tegenE.M.K. het grootst wanneer
de laadstroom zoo lang
Fig. 20.
mogelijk in één richting
heeft gevloeid. Dit is dus steeds op de oogenblikken dat de
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stroom door zijn nulpunten gaat. De tegen-E.M.K. en de
aangelegde E.M.K. hebben een phase-verschil van 180°,
terwijl de laadstroom 90° voorijlt bij de E.M.K. (fig. 20).
In het Hoofdstuk Wisselstroom (Deel I) hebben wij aan
getoond dat, als een wisselende E.M.K. is aangesloten op
een stroomkring die alleen zelfinductie heeft, er tusschen
stroom en spanning een phase-verschil bestaat van 90|° en
dat de stroom bij de E.M.K. van de stroombron na-ijlt.
Wordt een wisselspanning op een kring aangesloten waarin
zoowel zelfinductie als capaciteit, doch geen weerstand, aan
wezig is, dan zal gedurende de eerste halve periode van de
E.M.K. de laadstroom eerst snel toenemen, vervolgens lang
zamer tot een maximum is bereikt wanneer de tegen-E.M.K.
van den condensator (klemspanning) gelijk is aan de aan
gelegde E.M.K. Daarna neemt de stroom weer af, eerst
langzaam, dan al sneller en sneller tot hij de nulwaarde bereikt.
Gedurende dezen geheelen tijd, dus zoolang als er stroom
vloeit, neemt de tegen-E.M.K. van den condensator in
waarde toe (fig. 21).
Voor iederen kring is de tijd, die er noodig is voor den
stroom om tot een maximum te stijgen en weer tot nul af
te nemen, aan vaste factoren gebonden, die den eigen
slingertijd van den stroomkring bepalen.
De energie, die gedurende de lading door den toenemenden
stroom in de zelfinductie en door de toenemende spanning
in den condensator, in beide is opgezameld, wordt bij
afnemenden laadstroom door de zelfinductie weer terug
gegeven.
Hierdoor neemt de laadspanning van den condensator nog
meer toe. Zoolang dus de stroom in één richting vloeit neemt
de klemspanning van den conden
sator toe. Wanneer de frequentie
van de, aan een stroomkring aan
gelegde, E.M.K. dezelfde is als de
£
eigen slingering van den kring, dan
zal in de eerste halve periode de
i • *" 'Sr'^oo^
klemspanning van den condensator
ongeveer 2.3 maal zoo groot zijn als
Fig. 21.
de middelbare waarde van de aan
gelegde spanning.
Als nu, na de eerste halve periode, de E.M.K. van richting
verandert, zullen stroom en condensatorspanning een zelfde
beeld vertoonen als in fig. 21, met dit verschil, dat de resp.
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waarden grooter zullen zijn. Iedere halve periode nemen deze
waarden toe, terwijl haar phaseverhoudingen ten opzichte
van de aangelegde E.M.K. dezelfde blijven als die gedurende
de eerste halve periode (fig. 22).
Nadat de condensatorspanning een maximum heeft bereikt
is het phase-verschil tusschen stroom en deze spanning 90°.
Het punt, dat van veel belang is voor de later te verklaren
verschijnselen bij het gebruik van een bluschvonk en hetwelk
goed begrepen dient te worden, is, dat, wanneer na iedere

S8

s _zoo*«'
= /rz^vj'xw/v'.vz.vty o**«P.

Fig. 22.

halve periode de E.M.K. nul is, de condensatorspanning een
maximale waarde heeft.
Uit fig. 22 blijkt nog, dat de E.M.K. van irichting verandert
op het oogenblik, dat de stroom nul is enl wanneer dit het
geval is, dus wanneer stroom en spanning met elkaar in phase
zijn, is er in den kring, dien wij thans bespreken, n.1. den
laagfrequent kring van een vonkzender, resonantie aanwezig.
Is er geen weerstand in den resonantiekring, dan slingert
de stroom tot een hoe langer hoe grootere waarde op, omdat
geen energie verloren gaat en de generator steeds nieuwe
energie toevoert.
Nu er echter wel weerstand is, vindt er energie-verlies
plaats, dat afhangt van de grootte van den weerstand en de
hoeveelheid stroom, die daar doorheen vloeit. En omdat deze
stroom steeds in waarde toeneemt, wordt ook het energie
verlies voortdurend grooter.
Er zal dus op het laatst een evenwichtstoestand ontstaan
en deze is bereikt als de hoeveelheid energie, welke geleverd
wordt door den generator, gelijk is aan die, welke in den
weerstand verloren gaat. De laadstroom en de klemspanning
van den condensator hebben dan hun maximale waarden
bereikt.
Wanneer er voor gezorgd wordt om in den l.f. laadkring
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van een vonkzender resonantie tot stand te brengen tusschen
de frequentie van de E.M.K. van den generator, die den
condensator oplaadt en den kring waarop zij is aangesloten,
dan is de energie, noodig om die lading tot een maximale
waarde op te voeren, het geringst.
Beschouwen wij nu de schematische voorstelling van een
vonkzender zooals aangegeven in fig. 23, dan zijn daarin
de volgende kringen te onderscheiden :
le. laagfrequent laagspanningskring aangeduid met I ;
2e. laagfrequent hoogspanningskring aangeduid met II ;
3e. de gesloten slingerkring aangeduid met III :
4e. de open of antennekring aangeduid met IV.

wijl
o

I o

O

I O

Fig. 23.

r

De stroomkringen I en II vormen samen den laadkring van
den condensator C. In dezen kring is opgenomen de h.s.
transformator T, waarvan de primaire Tp in serie is
geschakeld met den l.f. laagspanningskring, terwijl de
secondaire Tg in den l.f. h.s. kring is opgenomen. De
condensator C maakt deel uit zoowel van den l.f. als van den
h.f. kring. De stroomkringen I en II dienen om de energie
op te wekken in den gesloten slingerkring III, terwijl deze
laatste als functie heeft om energie te leveren aan de antenne.
Nu is in het algemeen de frequentie van den wisselstroom,
die door den generator wordt geleverd, 500 Hz.
Er moet dus resonantie ontstaan tusschen deze frequentie
en de eigen slingering van den l.f. stroomkring. De stroom
kring III wordt afgestemd op de golflengte waarop moet
worden geseind. Indien deze golf 600 m is, dan is de frequentie
500.000 Hz.
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Omdat nu de condensator C deel uitmaakt van beide stroom
kringen, is het dus duidelijk dat, wegens het groote verschil
tusschen hun eigen frequenties, de waarden van de zelfinducties in beide geheel verschillend zijn. Omdat de
frequentie van den wisselstroom gebonden is aan de vonkfrequentie en de waarde van de capaciteit van den condensator
bepaald wordt door de golflengte waarop moet worden
uitgeseind en dus beide, althans niet buiten bepaalde grenzen,
kunnen worden gewijzigd, blijft er niets anders over om
resonantie te krijgen in den laadstroomkring dan de zelfinductie daarvan regelbaar te maken.
Nu heeft het anker van den wisselstroomgenerator reeds
een hooge zelfinductie, zoodat in den l.f. kring I een zelfinductiespoel Lp wordt opgenomen, die een zoodanige waarde
heeft dat deze, gevoegd bij die van het anker, de zelfinductie
vormt om resonantie tot stand te brengen. Lp wordt de laagfrequent resonantiespoel genoemd.
Om den condensator C tot de vereischte spanning op te
laden, gebruiken wij den h.s. transformator T, waarvan de
primaire en de secondaire inductief zoo vastgekoppeld zijn,
dat de beide kringen voor resonantie-doeleinden kunnen
beschouwd worden als één stroomkring te vormen. Omdat
echter de stroomsterkten en de spanningen in de beide kringen
geheel verschillend zijn (de onderlinge waarden worden
immers bepaald door de transformatie-verhouding, die
woonlijk 1 : 40 of 1 : 50 is) zal een zelfinductie of een
capaciteit een geheel andere waarde moeten hebben als zij in
de primaire of in de secondaire zijn opgenomen om toch
hetzelfde effect te veroorzaken.
Berekend kan worden dat, bij gebruik van een verhoogingstransformator met een transformatieverhouding T, een zelf
inductie, die in de secondaire wordt verbonden, een T2 X
zoo groote waarde moet hebben als een zelfinductie, welke
in de primaire wordt opgenomen om hetzelfde effect op de
eigen slingering van den stroomkring te verkrijgen. Om
dezelfde reden moet een condensator in de secondaire T2 X
zoo klein zijn als in de primaire.
Het is nuttig om deze verhouding te kennen, teneinde ons
in staat te stellen te berekenen welke waarde aan de regelbare
primaire zelfinductiespoel Lp moet worden gegeven om
resonantie tot stand te brengen.
Wij hebben dan niets anders te doen als de stroomkringen
I en II als één enkelen kring te beschouwen, daarbij uitgaande
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van de wetenschap, dat de zelfinductie of de capaciteit, aan
gesloten op de secondaire van den transformator een
equivalante waarde kan worden gegeven, die dan naar de
primaire wordt overgebracht.
Z.
Een zelfinductie L in de secondaire wordt
in de primaire,
T2
_
______
J
n
R
C«_H
WU1UL rp, en
een weerstand XR\ wordt
een condensator C wordt
1T2 X C.
De functie van de vonkenbrug is om den laadkring
gelegenheid te geven den condensator te laden. Wanneer
deze lading een bepaalde waarde bereikt, verdwijnt plotseling
de isoleerende hoedanigheid van de lucht en de ruimte
tusschen de vonkpolen wordt geleidend en verhit, waarbij
een lichtverschijnsel optreedt. Een electrische vonk wordt
gevormd, die zoolang zij aanwezig is als een geleider kan
worden aangemerkt. Uit dien hoofde bezit zij weerstand,
waarin energie verloren gaat, waarvan de grootte bepaald
wordt door haar lengte en de hoeveelheid electriciteit welke
zij voert.
Wanneer eenmaal de weerstand van de lucht is verbroken,
is zelfs een zwakke stroom voldoende om de vonk te onder
houden, doch wanneer deze stroom beneden een bepaalde
waarde is afgenomen, zal het van de afkoelende eigenschappen
van de vonkenbrug afhangen, binnen welken tijd zij weder in
een niet-geleidenden toestand is teruggekeerd. Wij hebben op
bladz. 17 gezien op welke wijze dit geschiedt en dat, bij een
bepaalde koppeling, na 3 trillingen (fig. 19) van den gesloten
keten de energie aan de secondaire is overgedragen.
Nu zal het van de lengte van de vonk V (fig. 23) afhangen
tot welke spanning de condensator C wordt opgeladen, zoodat
wij deze lengte kunnen instellen op ieder punt van de
spanningskromme. Gesteld dat wij dit doen op het punt A
(fig. 22), dus op een oogenblik waarop de condensator nog
niet zijn maximale spanning heeft bereikt. Ook de laadstroom
is dan nog niet tot zijn nulwaarde gedaald. Wanneer dus nu
de condensatorontlading optreedt, vindt de laadstroom een
weg over de geleidende vonk en er treedt nu boogvorming op.
Hierdoor wordt de bluschwerking van de vonk verminderd,
omdat als de h.f. ontlading is afgeloopen, de laadstroom nog
voldoende sterkte heeft om het geleidende pad van de vonkruimte te onderhouden. Gedurende dezen tijd kan de
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condensator niet opnieuw geladen worden en een zekere
onregelmatigheid in de ontladingen vindt plaats.
Wordt echter de vonklengte zoodanig ingesteld, dat de
ontlading plaats vindt op het punt B, dan is de condensatorlading het hoogst, terwijl de laadstroom nul is.
In fig. 24 is deze toestand weergegeven. Wanneer op het
tijdstip B de condensatorspanning zoodanig is dat een
ontlading plaats vindt en wanneer dan tevens de spanning

o

c

&

Fig. 24.

van den generator weer van 0 in tegengestelde richting aan
groeit, ontlaadt de condensator zich opnieuw op het tijdstip C.
Wij krijgen dus per halve periode van de wisselspanning één
ontlading. Is de frequentie van den wisselstroom 500 Hz., dan
ontstaan dus per seconde 1000 vonken.
De tijdsduur van iedere halve periode van den wisselstroom
is 1/iooo sec., in welken tijd de condensator telkens wordt
opgeladen. Hierna ontlaadt hij zich en wij zagen hierboven,
dat dit bij de Wiensche vonkenbrug 3 trillingen duurde.
Gesteld nu dat er wordt gewerkt op een golflengte van
600 m, d.w.z. bij een frequentie van 500.000 Hz., dan is de
tijdsduur van de 3 trillingen dus 3/soo.ooo sec.
Hieruit zien wij dat de tijd, waarin de condensator zich
ontlaadt, uitermate klein is vergeleken bij dien waarin hij
opgeladen wordt. De vonkenbrug heeft dus allen tijd om te
kunnen afkoelen. Wegens den korten tijd, noodig voor de
ontlading, is de kans op boogvorming gering.
De desionisatie bij de Wiensche vonkenbrug is zoo goed,
dat er weinig gevaar bestaat voor het optreden van boogwordt, dat
vorming, mits de wisselstroom zo<•odanig
’ *w geregeld
w
w
per halve periode een ontlading plaats vindt bij punt B
in fig. 24.
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Öm het optreden van een boog te voorkomen, wordt even
eens gebruik gemaakt van de primaire resonantiespoel.
Wanneer n.1. de condensator zich ontlaadt en de vonkenbrug
geleidend wordt, is de condensator kortgesloten en bestaat
de laadstroomkring dus uitsluitend uit zelfinductie en weer
stand. De laadstroom, die anders een ontoelaatbare waarde
zou bereiken, wordt nu door de impedantie van den kring
zoodanig gereduceerd, dat hij niet in staat is om het geleidend
vermogen van de vonkenbrug te onderhouden. De functie van
de spoel Lp is dus tweeërlei. De waarde van de impedantie
is dan ook zoo gekozen dat zij, met de zelfinductie, die in den
kring aanwezig is (anker van den generator enz.), eenerzijds
er voor zorgt dat resonantie tot stand komt tusschen de
frequentie van den wisselstroom en den laadkring ]), ander
zijds bij het optreden van de vonk den stroom tot een
zoodanige waarde reduceert, dat de brug op den juisten tijd
weder nietgeleidend wordt. Hierdoor treedt geen boogvorming op, terwijl de laadstroom in staat is den condensator
opnieuw op te laden.
In den gesloten kring III is de regelbare zelfinductiespoel Lo
opgenomen (fig. 23), die groot genoeg is om met den
condensator C op de vereischte frequenties van 500, 455, 425
en 375 kp/s (600, 660, 705 en 800 m) af te stemmen.
Inductief aan deze spoel is L01 gekoppeld, welke dient om
de energie van den gesloten op den open kring over te
brengen. Ook is een galvanische koppeling mogelijk, waarbij
Lo en Lol samen één spoel vormen, waarop de benoodigde
zelfinductie voor de beide kringen wordt afgetakt.
De koppeling tusschen den gesloten en den open kring is
een zeer belangrijke factor. Hoe vaster zij is, des te vlugger
wordt de energie van de eene op de andere overgebracht.
Is zij te vast, dan zal de terug-geïnduceerde spanning in den
vonkkring in staat zijn de nog niet gedesioniseerde vonkruimte wederom door te slaan. Is zij te los, dan duurt de
overdracht te lang, waardoor de vonkenbrug sterk wordt
verhit. Hier tusschen in is een gunstigste koppelingsgraad te
vinden, die afhangt van een juiste bluschwerking van de
vonkenbrug. Deze kan bepaald worden door in den open kring
een ampèremeter A/m (fig. 23) op te nemen. De koppeling
1) In werkelijkheid wordt, ten einde de boog vorming nog beter te
voorkomen, de afstemming zoodanig geregeld, dat de eigen frequentie van
den laadkring iets lager ligt dan de frequentie van den generator.
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wordt dan zoo lang gewijzigd, nadat de beide kringen op de
juiste frequentie zijn afgestemd, tot de grootste stroomopname
is bereikt. De koppeling bedraagt 16 a 20 %.
Ook in de vonk vindt men een aanwijzing of de juiste
koppeling is gevonden, want dan zullen de vonkontladingen
zoo klein mogelijk zijn, een blauwachtig-groene kleur hebben
en als een licht sissend geluid hoorbaar zijn. Een zuiver
muzikale toon zal dan worden uitgezonden.
Een geelachtige vonk duidt op boogvorming. Voor het vaststellen van den juisten toon wordt wel gebruik gemaakt van
een z.g. tooncontroleur, bestaande uit een spoel waarop een
kristal-detector is aangesloten. In een koptelefoon, die daaraan kan worden verbonden, neemt men dan den toon waar,
Om een absolute regelmaat in de ontladingen te krijgen.
moet ook aan de voorwaarde worden voldaan, dat zoowel de
bekrachtiging van den wisselstroomgenerator als de primaire
zelfinductiespoel op de juiste waarden zijn ingesteld, terwijl
voor het bereiken van resonantie in den laadkring, omdat Lp
niet continu regelbaar is, het toerental van de machine moet
worden bijgeregeld. Is de generatorspanning niet juist
ingesteld, dan zullen de vonkontladingen niet met gelijke
tusschenruimten optreden, er vinden z.g. partiëele ontladingen
plaats en een onzuivere toon is het gevolg.
Hierboven vermeldden wij reeds, dat er een onregelmatig
heid in de ontladingen optrad als deze plaats vinden op het
punt A van de kromme van fig. 22.
Dit kan geschieden als de vonkwijdte te klein is voor de
beschikbare spanning. Omgekeerd kan ook de vonkwijdte te
groot zijn en dan zal b.v. de condensator zich pas ontladen
bij het punt C. dus wanneer hij tot een hoogere spanning is
opgeladen. Geschiedt dit inderdaad bij punt C, dan blijkt uit
de figuur dat er één periode van den wisselstroom is voorbij
gegaan. Op deze wijze treden er dus bij een wisselstroomfrequentie van 500 perioden 500 vonken op en de voortgebrachte toon is veel lager.
Hoe beter de bluschwerking van de vonk is, des te gelijk
matiger hebben de ontladingen plaats en kan de koppeling
tusschen de gesloten en de open kringen vaster gemaakt
worden.
De spoel La (gewoonlijk een variometer. Zie deel III) dient
om den open kring in resonantie te brengen met den gesloten
kring.
Ten slotte vermelden wij volledigheidshalve nog, dat in

29

sommige gevallen het niet gewenscht is, om in den laadstroomkring een zelfinductiespoel tot het verkrijgen van resonantie
op te nemen. In dat geval worden de verschillende zelfinducties zoo nauwkeurig mogelijk berekend en uiteindelijk
wordt dan resonantie verkregen door regeling, hetzij van den
magnetischen lekstroom van den transformator, hetzij door
regeling van het toerental van den generator. De lekstroom
kan geregeld worden als de ijzeren kern uitschuifbaar is
aangebracht.
Door het vermeerderen van den lekstroom wordt de
effectieve zelfinductie van den transformator vermeerderd.
Beide methodes kunnen echter slechts beperkt worden toe
gepast, aangezien iedere verandering van den magnetischen
lekstroom verandering brengt in de secondaire spanning van
den transformator, terwijl een verandering van het toerental
invloed uitoefent op het vermogen dat de zender afgeeft.
Dit laatste is alleen het geval wanneer de wisselstroomspanning niet regelbaar is, zooals bij de convertoren. Bij de
motor-generatoren kan door middel van den spanningsregulator weer worden bijgeregeld.
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HOOFDSTUK III.
DE ZEND ANTENNE.

Een verticale draad, die aan het eene eind aan aarde ver
bonden is, terwijl het andere eind ergens aan een hooger
gelegen punt geïsoleerd is bevestigd, bezit weerstand, zelfinductie en capaciteit en zal dus electrisch in zijn eigen
frequentie kunnen trillen, mits de weerstand niet te groot is.
Zelfinductie heeft de draad, aangezien een magnetisch veld
optreedt zoodra er een stroom doorheen gaat, capaciteit omdat,
wanneer er een spanningsverschil aanwezig is tusschen het
bovenste eind en aarde, er electrostatische krachtlijnen
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tusschen den draad en aarde loopen. Draad en aarde vormen
de platen van een condensator, waarbij de daar tusschen
gelegen lucht het diëlectricum vormt. Zulk een draad wordt
..antenne” genoemd.
Geven wij den draad den vorm van fig. 25 en is het
horizontale deel lang ten opzichte van het verticale, dan zal
het grootste deel van de capaciteit aanwezig zijn tusschen
het hoog gelegen horizontale gedeelte en aarde, terwijl, als
wij een wisselspanning aanleggen in serie met den verticalen
draad, daarin een stroom zal heen en weer gaan, die om dit
gedeelte een magnetisch veld veroorzaakt. Wanneer nu nog,
zooals gewoonlijk het geval is, een spoel in serie met den
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verticalen draad wordt opgenomen, mogen wij voor practische
doeleinden aannemen, dat alle zelfinductie in het verticale
gedeelte en alle capaciteit in het horizontale stuk geconcen
treerd is. Wij krijgen dus een toestand als voorgesteld in
fig. 26. Wanneer wij nu de som van de kleine capaciteiten
voorstellen door één grootere capaciteit C, die de effectieve
l------- !---- !---- T---- ,
antenne-capaciteit vertegenwoordigt
I
i
>
(fig. 27). terwijl R de totale, in
1
i
i
I
I
I
verschillende
vormen, optredende
d. .1
z
weerstand is en L de zelfinductie
1
i
i
i
1
i
voorstelt, dan blijkt dat de antenne
i
i
i
i
i
-rhnmhnhnh////////// gelijk is aan een gesloten keten. Het
voornaamste verschil tusschen beide
Fig. 26.
is, dat in de gesloten keten de
magnetische en electrostatische krachtlijnen binnen beperkte
ruimten haar invloed uitoefenen, terwijl dat bij de antenne
niet zoo is. Evenals de behandelde
gesloten ketens kan een antenne
worden
aangestooten
in
iedere
L
gewenschte frequentie. In een ge
sloten kring zijn zelfinductie en
; . Sc
capaciteit
afzonderlijk
aanwezig,
terwijl in een open trillingskring deze
grootheden over de geheele draad
lengte verdeeld zijn.
///ƒ////////////
Een antenne, die uitsluitend uit
Fig. 27.
een verticaal deel bestaat, bezit de
zelfde eigenschappen als die van fig. 26, het eenige verschil
is, dat de verhouding tusschen capaciteit en zelfinductie
geringer is. Het aanbrengen van een horizontaal stuk boven
aan heeft als voornaamste ge
volg, dat de capaciteit aan
merkelijk wordt vergroot, terwijl
de zelfinductie slechts weinig
toeneemt.
Wanneer dus in de spoel van
fig.
28 een h.f. wisselspanning
i i
/
wordt
geïnduceerd
en
de
1 \ C
’7" antennekring in resonantie is
Fig. 28.
gebracht met de frequentie van
deze spanning, dan weten wij
gesloten
nog van de resonantie-verschijnselen in de
kringen, dat er tusschen de spanning en den stroom een
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phaseverschil van 90° bestaat. Is de stroom op een bepaald
oogenblik aan het aardeinde 0, dan zal het spanningsverschil
tusschen het boveneinde en aarde een maximum zijn. Er wordt
dan geen magnetisch veld gevormd, doch er zullen electrostatische krachtlijnen aanwezig zijn, zooals fig. 28 doet zien.
Na verloop van % periode zal het spanningsverschil tusschen
antenne en aarde 0 zijn, doch nu is de stroom een maximum.
Uit fig. 29 blijkt, dat er nu een magnetisch veld rondom den
draad aanwezig is. Aan het aardeinde (voet van de antenne)
is de stroom het sterkst, terwijl hij
naar boven toe geleidelijk afneemt en
0 is aan den top. Dat de stroom in
den geheelen draad niet overal even
sterk is, moet worden toegeschreven
aan het feit, dat zijn capaciteit op alle
punten verschillend is. Zij is het
grootst vlak bij de aarde en dus is I
daar het grootst.
Fig. 29.
In de onmiddellijke nabijheid van
de antenne bestaat er een phaseverschil van 90° tusschen de
magnetische en electrische velden, doch op eenigen afstand
daarvan is de toestand anders, zoodat de voorstellingen van
fig. 28 en 29 ook als zoodanig moeten worden beschouwd. Er
is daarbij geen rekening gehouden met de uitgestraalde
energie. Bij een phase-verschil van 90° tusschen de beide
velden slingert de energie heen en weer van het eene veld naar
het andere, zonder dat er iets wordt uitgestraald. Bij de
behandeling van de afgestemde gesloten ketens bleek ook,
dat alle energie, in de beide velden aanwezig, iedere halve
periode weer in de keten terugkeerde. Bij de antenne is de
toestand anders. Wanneer daarin een stroom optreedt,
verspreidt zich het magnetisch veld met de snelheid van het
licht in de ruimte, terwijl, door een optredend spannings
verschil tusschen het boveneinde en aarde, de electrostatische
krachtlijnen van den voet van de antenne uit eveneens zich
met dezelfde snelheid voortplanten.
Door de snelheid van voortbewegen der velden krijgen wij
een geheel gewijzigden toestand, omdat het magnetisch veld
daardoor een electrische kracht in den aether veroorzaakt,
evenals het dat zou doen in den een of anderen geleider, die
rechthoekig op de krachtlijnen is geplaatst en door deze
worden gesneden. Er wordt door het voortbewegende
magnetische veld een electrisch veld veroorzaakt, dat recht-
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hoekig staat op de richting van voortplanting en op de
magnetische krachtlijnen. Eveneens brengt het bewegende
electrostatische veld een daarbij behoorend magnetisch veld
teweeg, dat rechthoekig daarop staat. De beide componenten
(electrisch en magnetisch) van een uitgestraalde golf zijn in
phase, hetgeen beteekent dat een bepaalde hoeveelheid energie
wordt verbruikt.
De normale velden, veroorzaakt door magnetische en
electrostatische inductie in de onmiddellijke nabijheid van de
antenne, hebben een phase-verschil van 90°, waaruit volgt
dat hierdoor geen energie door uitstraling verloren gaat. De
intensiteit van deze velden verandert omgekeerd evenredig
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met het kwadraat van den afstand tot de antenne, terwijl
daarentegen de intensiteit van de uitgestraalde golven
omgekeerd evenredig verandert alleen met den afstand.
Hieruit volgt, dat op eenigen afstand van de antenne het
inductieveld reeds zwak is vergeleken bij het stralingsveld
om spoedig practisch te verdwijnen.
Wanneer in de antenne h.f. trillingen worden opgewekt, is
het tijdsverloop tusschen het aangroeien van den stroom tot
een maximum en het afnemen tot nul, zoo klein, dat het
daardoor veroorzaakte magnetische veld zich nog voort
beweegt als de stroom reeds nul is. Hierdoor zal slechts de
energie van het magnetische veld in de onmiddellijke nabij
heid van de antenne daarin terugkeeren. De rest zal zich
naar buiten uit voortplanten als een aethergolf. Hoe grooter
de frequentie van de trillingen in de antenne, hoe meer
uitgesproken dit verschijnsel zich voordoet. De uitgestraalde
energie is recht evenredig met het kwadraat van die
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frequentie. Op dezelfde wijze neemt de spanning tusschen
antenne en aarde toe en af en dit geschiedt zoo snel, dat
slechts de energie verzameld in het veld bij de antenne
daaraan teruggegeven wordt. Fig. 30 geeft een aanschouwe
lijke voorstelling van de wijze, waarop ongeveer de gesloten
banen van de electrostatische energie zich van de antenne
losmaken en worden uitgestraald. De horizontale ringen
van de magnetische kracht verspreiden zich zoodanig in de
ruimte, dat de maximale veldsterkten daar optreden waar
ook het verticale electrische veld zijn grootste intensiteit
heeft. In vereeniging vormen de beide een uitgestraalde golf
en in iederen geleider, die in hun weg ligt, wordt een E.M.K.
geïnduceerd. Wanneer die geleider de ontvangantenne is, die
afgestemd is op de frequentie van deze E.M.K., zal daarin
een heen en weer gaande stroom vloeien van maximale
sterkte die op zijn beurt weer de spanning levert voor het
doen werken van den
ontvanger.
Wanneer wij de
snelheid kennen, waar
mede de golven zich
voortplanten en boven
dien
de
frequentie
van de trillingen, die
--- —
deze veroorzaken, kun
Fig. 31.
nen wij de lengte
berekenen van iedere aethergolf. De snelheid van voortplanting is gelijk aan die van het licht, n.1. 300.000.000 M.
per seconde (fig. 31). Wanneer er nu ƒ complete trillingen
per seconde in de antenne optreden, zullen ook in dien tijd
f complete aethergolven de antenne verlaten, en zich met de
bovengenoemde snelheid voortplanten. Het zal duidelijk zijn,
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dat één golf een lengte zal hebben van -y- meter, wanneer v
de snelheid per seconde voorstelt in meters. Voor de golf
lengte wordt gewoonlijk de Grieksche letter X (lambda)
fig. 32 gebruikt en dus :
v

T
Onder golflengte verstaan wij daarom de lengte van een
golf in den aether. Golflengte en frequentie zijn omgekeerd
evenredig met elkaar, dus hoe grooter de frequentie van de
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electrische trilling, hoe kleiner de golflengte. Ook is X = v t
dus de golflengte is de afgelegde weg in den trillingstijd.
De formule voor het uitdrukken van de golflengte, waarop
een kring is afgestemd, in de waarde van zelfinductie en
capaciteit, is gemakkelijk af te leiden uit de uitdrukking, die
wij vonden voor de resonantie-frequentie van een kring, n.1. :

f=

1_____
2 TT

l/LC

Wanneer wij de waarde van f substitueeren in X =

V

krijgen wij :
X = 3 X 108 X 2 7F [/LC M.

L is uitgedrukt in Henry’s en C in Farads. Wanneer L en C
resp. worden uitgedrukt in microhenry’s en microfarads, wordt
X = 1885 IZZTC M.
Wanneer wij X, L en C uitdrukken in cm, dan is X = 2 7r \X LC
Bij de resonantieverschijnselen
- — 4van gesloten kringen, hebben wij
Fig. 32.
gezien, dat de energie heen en weer
slingert tusschen de zelfinductiespoel en den condensator en dat, als de kring weerstand
heeft, bij iedere halve periode een zekere hoeveelheid energie
verloren gaat in warmte-ontwikkeling. Zouden wij dit verlies
iedere halve periode weer aanvullen door energie onttrokken
aan de stroombron, dan zouden de trillingen een constante
amplitude behouden.
De antenne-stroomkring gedraagt zich op dezelfde wijze,
wanneer daarin trillingen worden onderhouden. Wanneer
een wisselspanning Em wordt geïnduceerd in de spoel L
van £ig. 26 en als de antenne in resonantie is met de
frequentie van deze spanning, dan zullen de capacitieve en
inductieve reactanties elkander opheffen en zal de antennestroom in het verticale deel zijn :

I =

l
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Em
Re

waarin Rc de effectieve weerstand van de antenne voorstelt,
welke dus oorzaak is, dat er per seconde een hoeveelheid
energie wordt verbruikt. Het aan de antenne toegevoerde
vermogen is derhalve :
P =■■ Z2 Rc Watt.

Nu dient opgemerkt te worden, dat de antenne in zooverre
verschilt van een gesloten stroomkring, dat in de antenne de
geheele, daaraan toegevoerde, energie niet verbruikt wordt
in warmte-ontwikkeling zooals in den gesloten kring, doch
dat een bepaald deel wordt uitgestraald in den vorm van
electro-magnetische aethergolven, dat niet meer in den kring
terugkeert.
Den effectieven weerstand Rc kunnen wij ons voorstellen als
te zijn een combinatie van twee afzonderlijke weerstanden,
waarvan de eene in den antenne-kring verliezen veroorzaakt,
o.a. door warmte-ontwikkeling (Z2Z?), lekstroomen over
isolatoren, in de aardverbinding, door het opwekken van
wervelstroomen in nabije geleiders enz., terwijl de andere
zorgt voor een nuttig verbruik van energie door uitstraling.
Laatstbedoelde weerstand wordt de stralingsiveerstand van
de antenne genoemd, welke gelijk is aan dien ohmschen
weerstand, die, vermenigvuldigd met het kwadraat van den
antennestroom, de uitgestraalde energie voorstelt. Noemen
wij dezen weerstand Rr, dan wordt dus per seconde Z2 R8
Watt uitgestraald.
De stralingsweerstand is recht evenredig met het kwadraat
van de effectieve hoogte van de antenne en omgekeerd
evenredig met het kwadraat van de golflengte
In een formule uitgedrukt is de stralingsweerstand gelijk
aan :

Rs = 160 ■2
1584

A2

Ohm

~ Ohm.
A2

De energie per seconde welke door een antenne wordt uitgestraald is :
P = 1584

A2

/2 Watt
37

waarbij wordt aangenomen, dat de top capaciteit zoo groot
is, dat de stroom op ieder punt van den verticalen draad
dezelfde waarde heeft en dat de hoogte klein is vergeleken
bij de golflengte. Om hieraan zooveel mogelijk te voldoen,
nemen wij voor de hoogte van de antenne de effectieve
hoogte, die minder is dan de werkelijke hoogte boven de
aarde. Dit komt omdat de aarde geen perfecte geleider is,
de uitstraling door verschillende invloeden wordt gewijzigd
en ook omdat het verticale deel capaciteit bezit. Om de
effectieve hoogte te krijgen, moet de werkelijke hoogte met
een getal (vormfactor) worden vermenigvuldigd.
De per seconde uitgestraalde energie is Z2 Z?s Watt, terwijl
de toegevoerde energie gelijk is aan 1- Re Watt. Hieruit blijkt,
dat een antenne goed zal stralen als :
Z2 Rs

r Z?_,

Z“ Z?o ° RÏ
zoo dicht mogelijk 1 nadert. Dit beteekent dat de h.f. weer
stand, die dus verwarming veroorzaakt, zoo gering mogelijk
moet zijn vergeleken bij den stralingsweerstand.
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Fig. 33.

Onder stralingshoogte wordt verstaan de afstand van het
punt van gemiddelde capaciteit in de antenne tot de aarde
(aan boord van schepen tot de waterlijn).
Hoewel deze hoogte niet zoo te meten is, kunnen we er
ons als volgt een voorstelling van maken, teneinde bij het
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maken van de antenne het onze er toe te kunnen bijdragen,
den factor hc zoo gunstig mogelijk te doen zijn.
Zooals de capaciteit van een condensator afneemt naar
mate de afstand tusschen de platen grooter wordt, zal ook de
capaciteit van een antenne afnemen met de hoogte. De
capaciteit van een verticaal geplaatsten geleider is dus niet
uniform over zijn lengte verdeeld, doch is grooter bij aarde
dan aan den top. Wanneer de afstand van den top tot eiken
anderen geleider even groot is als de lengte van den verticalen
draad, dan neemt de capaciteit progressief af, van aarde
naar top. (Zie als voorbeeld de afname der verschillende
capaciteitswaarden in fig. 33.)
De totale capaciteit is de som van deze denkbeeldige
parallelgeschakelde capaciteiten, en de capaciteit van een
bepaald punt X tusschen voet en top kan als gemiddelde
capaciteit gelden.
In fig. 33 is de capaciteit van punt X het gemiddelde van
de capaciteiten van de punten a, b, c, d, e, f ; nu noemt men
den afstand van dit punt tot de aarde de stralings- of
effectieve hoogte van de antenne.
Hoe langer de verticale antenne (dus hoe hooger hij wordt
bevestigd) des te grooter de stralingshoogte.
Wanneer men de topcapaciteit vergroot, b.v. door de
antenne in horizontale richting te verlengen, dan wordt de
verhouding van topcapaciteit tot totale capaciteit grooter,
hetgeen de straling van de antenne gunstig beïnvloedt.
W^ordt de capaciteit van den verticalen of toevoerdraad van
een antenne grooter, door een geringere afstand tot masten,
tuien of schoorsteen, dan wordt de verhouding van top
capaciteit tot totale capaciteit kleiner en de uitgestraalde
energie, minder.
De topcapaciteit zou men als stralingscapaciteit kunnen
aanduiden en de capaciteit van den toevoerdraad met geaarde
geleiders als verliescapaciteit. Hoe grooter de capaciteit des
te sterker de h.f. stroom bij een bepaalde geïnduceerde
spanning

(z =

waarin X, =

)

Een groote stroomsterkte in de antenne beteekent nog niet
altijd een groote straling. Meet men b.v. in een scheepsantenne,
met een effectieve hoogte van 40 meter een stroom van
8 ampère, dan straalt deze meer energie uit, dan een antenne
met 14 amp. en 20 meter effectieve hoogte, wanneer
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verondersteld wordt, dat de verliescapaciteit van beide even
groot is.
Een betere maatstaf dan het ampèrage voor meting van
de antenne-energie is het aantal meterampères, d.i. het
product van effectieve hoogte en antenne-ampèrage gemeten
bij de aardverbinding.
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Fig. 34.

In het voorbeeld is dus het aantal meterampères respectievelijk 320 en 280.
De golflengte van een antenne is afhankelijk van de
capaciteit en zelfinductie. De capaciteit en zelfinductie welke
een antenne heeft in verband met haar vorm en lengte, noemt
men de natuurlijke capaciteit en de natuurlijke zelfinductie,
en de golflengte welke hierdoor wordt uitgestraald, is de
natuurlijke golflengte (Xo).
De stroomkring zooals voorgesteld in fig. 6 zal trillen
in een zoodanige frequentie, dat de golflengte gelijk is aan 2 X
de totale lengte van de beide draden.
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Daarentegen zal de antenne voorgesteld in fig. 34 (a), die
de helft is van die van fig. 6, in een % golflengte trillen.
De natuurlijke golflengte is dus 4 X de hoogte van den
verticalen draad.
De spanning van een geladen antenne is voor elk punt
omgekeerd evenredig aan de capaciteit van dat punt ten
opzichte van de aarde. Zij is derhalve bij de aarde nul en
aan het vrije uiteinde maximum. De stroomsterkte in een
trillende antenne is recht evenredig aan de capaciteit en is
dus het grootst bij de aarde en het geringste aan het vrije
uiteinde. In fig. 34 is dit spannings- en stroomverloop door
de gestippelde lijnen grafisch voorgesteld ; de afstand van
antenne tot stippellijn geeft dus naar verhouding de spanning
en stroom aan in elk antenne-gedeelte.
De golflengte kan men vergrooten door inschakelen van
een zelfinductiespoel. De praktijk heeft aangetoond, dat bij
uitzendingen van het type B en >42 de uitstraling echter sterk
vermindert, wanneer men de golf meer dan 2 a 3 maal de
natuurlijke golflengte maakt ; de verhouding van stralingsweerstand tot totalen weerstand wordt dan kleiner. Bij de Ar
uitzendingen mag de golf niet meer dan het 7-voudige
bedragen van de natuurlijke golflengte. Het spanningsverloop wordt door deze zelfinductie ook eenigszins gewijzigd.
De spanning tusschen aarde en invoerisolator P wordt
grooter met grooter kans van sproeiïngsverliezen daar ter
plaatse (fig. 346)
Verkleinen van de golflengte doet men door het schakelen
van een condensator in een antenne nabij de aarde, hetgeen
de totaalcapaciteit verkleint. (Serie schakelen van conden
satoren. )
Het spanningsverloop wordt nu als in fig. 34(c). De uit
gezonden golf wordt nu ongeveer 4 maal den afstand AB in
plaats van 4 maal de antennelengte. Door het verkleinen van
de antennecapaciteit op deze manier vermindert de uitstraling
van de antenne en worden de verliezen grooter, zoodat men
practisch de uitgezonden golf hoogstens kan halveeren door
inschakeling van een serie-capaciteit.
De praktijk heeft tevens geleerd, dat de gunstigste straling
verkregen wordt, wanneer de gebruikte golflengte ongeveer
maal de natuurlijke golflengte is. Voor een golf van 600
meter is dan ook een antenne met een natuurlijke golflengte
van 400 meter het voordeeligst.
Eveneens kan de golflengte van een antenne gewijzigd
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worden door een vormverandering. Het luchtnet krijgt dan
den vorm voorgesteld in fig. 25 en wordt omgekeerde ,,L"antenne genoemd. Ofschoon de zelfinductie slechts weinig
toeneemt in vergelijking met de verticale antenne, wordt
door de dichtere nabijheid van het horizontale deel tot de
aarde, de capaciteit grooter en dus ook de golflengte. Deze
antenne zal echter niet meer in een % golflengte trillen.
Fig. 35 geeft de voorstelling van een ,,T”-antenne, waar
het verticale deel in het midden van het horizontale stuk is
verbonden.
Bij dezelfde afmetingen als de omgekeerde ,,L” heeft de
,,T”-antenne ongeveer dezelfde capaciteit, omdat er in den
stand van de verschillende draadgedeelten ten opzichte van
de aarde geen wijziging is gekomen. De zelfinductie is echter
geringer geworden. Dit
_—— is gemakkelijk in te zien
'
als wij bedenken, dat
~
gedurende
een
halve
[
periode van den h.f.
|
stroom deze b.v. in het
I
verticale deel vloeit van
I
beneden naar boven en
l
zich gelijkelijk over de
\
beide helften van het
\
horizontale stuk verdeelt.
De, door dezen stroom,
in de beide stukken op
gewekte electromagnetische velden zullen elkan
Fig. 35.
der dus opheffen en is
Stroom- en spanningsverloop van
derhalve de totale mag
een T-antenne.
netische krachtstroom, bij
Stroom
= dunne lijn.
een zelfde stroomsterkte,
Spanning = vette lijn.
geringer dan bij de ,,L”antenne.
De wijze waarop een antenne zijn energie uitstraalt, hangt
af van den vorm van de opgewekte velden, d.w.z. van de
sterkte van deze velden in de verschillende richtingen rondom
het luchtnet.
Een verticale antenne straalt in alle richtingen even sterk
en dus is de vorm van het stralingsveld een cirkel, waarvan
het luchtnet het middelpunt is.
Daarentegen vertoont het veld rondom een omgekeerde
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,,L "-antenne den vorm van een voetzool, waarin het geaarde
eind van de antenne gelegen is tusschen hiel en platte
gedeelte van den voet.
Hieruit zien wij dus, dat een dergelijk luchtnet de grootste
energie uitstraalt in de richting van het geaarde uiteinde.
Een ,,T”-antenne is feitelijk een combinatie van twee
omgekeerde ,,L ”"-antennes
-antennes met een gemeenschappelijk
verticaal gedeelte en deze straalt dus in gelijke mate uit in
de richtingen der beide vrije uiteinden. In het midden is de
uitstraling geringer.
Wanneer een zender en een ontvanger op dezelfde
frequentie zijn afgestemd en gescheiden zijn door een
tusschenstof waarin zich geen vrije electronen bevinden, zal
in den ontvanger een stroom vloeien, die met de frequentie
van de, in den zender opgewekte, trillingen toeneemt.
Intusschen bevat de ruimte tusschen de beide stroomkringen
door de daarin aanwezige onvolkomen isoleerende en ook
door de geleidende stoffen wel vrije electronen. Deze worden
door de uitgezonden golven in beweging gebracht en
absorbeeren energie.
Ook de lucht is geen volkomen diëlectricum en vooral bij
zonlicht wordt deze geïoniseerd en in meerdere of mindere
mate geleidend. Deze absorptie neemt met de frequentie van
de trillingen toe.
Ofschoon bij deze toename de ontvangststroomen eerst
grooter worden wegens het grootere inductieve effect, zullen
deze boven een bepaalde critische frequentie weer afnemen
door de grootere absorptie.
Nemen wij dus alleen de rechtstreeksche stralingen in
aanmerking, dan zal het voordeelig zijn om voor het lange
afstandsverkeer lange golflengten (boven 3000 m) (lage
frequenties) te gebruiken en voor korte afstanden de midden
golven (200—'3000 m).
Bij de korte golven (10
(10—
—50 m) doen zich andere ver
schijnselen voor. Deze hebben de eigenaardigheid, dat de
uitzendingen daarop op groote afstanden kunnen worden
waargenomen, terwijl zij dichterbij niet hoorbaar zijn. De
uitzendingen springen dus als ’t ware over een grooten
afstand heen (z.g. skip-distance), om dan weer op aarde
terug te keeren.
Bovendien doet zich daarbij het z.g. sluiereffect (fading)
voor, d.w.z. gedurende de ontvangst verdwijnen de teekens
af en toe om daarna met grootere sterkte terug te keeren.
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Het verschijnsel wordt verklaard door de theorie van de
Kenelly-Heaviside laag.
De door een zendantenne uitgezonden electro-magnetische
trillingen kunnen worden onderscheiden in de rechtstreek
sche, die de oppervlakte van de aarde volgen en die, welke
door de Heaviside laag worden teruggekaatst. Dit is een
laag van een geïoniseerd gas, dat vrije electronen bevat en
zich op een afstand van een hondertal mijlen van de aarde
bevindt. De ionisatie wordt geacht veroorzaakt te worden
door de ultra-violette stralen van de zon. Wanneer de
opwaarts gerichte trillingen deze laag bereiken, worden zij
teruggekaatst op de wijze zooals b.v. de zonnestralen door
een spiegel.
De rechtstreeksche uitstralingen worden verzwakt door
verschillende in den weg tredende voorwerpen die energie
absorbeeren, zoodat, afhangende van de frequentie, ze op
betrekkelijk geringen afstand niet meer hoorbaar zijn.
Hoe hooger de Heaviside laag ligt en dit is speciaal het
geval na zonsondergang, hoe verder van den zender af de
teruggekaatste uitstralingen weder op de aarde terugkeeren
en dit kan zelfs op een punt zijn dat verder gelegen is dan
het ontvangend station.
Op deze wijze is het dus mogelijk afstanden van duizenden
mijlen te overbruggen met geringe energie.
Overdag bevindt zich de Heaviside laag dichter bij de
aarde door de krachtigere werking van de ultra-violette
stralen, die dieper in de aardatmosfeer doordringen. In het
algemeen zal hierdoor ook de afstand, waarover gewerkt
kan worden, geringer zijn.
Het sluiereffect treedt op als de rechtstreeksche en de
teruggekaatste uitstralingen tegelijkertijd worden ontvangen.
Omdat de afstanden welke de beide uitstralingen afgelegd
hebben, verschillend zijn, bestaat de mogelijkheid, dat de in
den ontvanger opgewekte spanningen, welke een combinatie
zijn van die veroorzaakt door de beide uitstralingen, niet in
phase zijn. Een verzwakte ontvangst is dan het gevolg. Zijn
ze daarentegen wel in phase, dan wordt de ontvangst sterker.
Het is een eigenaardigheid van de Heaviside laag, dat deze
onregelmatig van vorm is en voortdurend aan verandering
onderhevig is. Hierdoor ondergaat de hoek van terug
kaatsing plotseling een wijziging, waardoor de afstand
waarover de uitstralingen zich voortplanten grooter of
kleiner wordt.
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Het gevolg is, dat de phase-verhouding tusschen de rechtstreeksche en de teruggekaatste uitstralingen zich voort
durend wijzigt met een overeenkomstige verandering in de
sterkte der ontvangen teekens.
Aangezien zoowel de mate van absorptie als de hoek van
terugkaatsing afhankelijk is van de frequentie der trillingen,
trillinge:
zullen er dus bepaalde golflengten zijn, welke het best kunnen
gebruikt worden bij daglicht, terwijl weer andere te verkiezen
zijn bij nacht.
Uit de practijk is gebleken, dat de golflengten van
18—24 M het best kunnen gebruikt worden overdag en die
boven de 30 M ’s nachts.
Niettemin is de geheele ontvangst zoo wispelturig, dat
ook op andere golflengten goede resultaten bereikbaar zijn.
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ONTVANG-MIDDELEN.

De grootte van den stroom, die in de ontvang-antenne
wordt opgewekt door de h.f. trillingen, afkomstig van de
zend-antenne, hangt af van de geïnduceerde spanning E en

de antenne-impedantie Za en is dus I =

Bij afstemming

van de antenne op de frequentie van de geïnduceerde
spanning heffen de inductieve en capacitieve reactanties
elkander op en een betrekkelijk sterke ontvangstroom zal
worden veroorzaakt, terwijl de impedantie dan gelijk is aan
den effectieven weerstand Re, welke een waarde kan hebben
van slechts enkele ohms.
Wanneer wij ons het luchtnet voorstellen zonder tusschenschakeling van eenige spoel of condensator, zal hij trillen
in een vaste frequentie, die bepaald wordt door zijn eigen
zelfinductie en capaciteit. Deze frequentie van de afgestemde
antenne wordt de natuurlijke frequentie genoemd en de daar
mede overeenstemmende golflengte de natuurlijke golflengte
en deze is gelijk aan 1885 |XLC meter.
Het is noodig om de antenne te kunnen afstemmen op
verschillende golflengten en deze kunnen zijn korter of
langer dan de natuurlijke. Wij moeten dus iets in den
antennekring opnemen, waardoor het product van zelf
inductie en capaciteit kan gewijzigd worden.
Wanneer een spoel met een zelfinductie van
microhenry’s in serie met het luchtnet wordt verbonden en wij
veronderstellen dat de zelfinductie en de capaciteit van de
antenne resp. zijn L en C, dan wordt nu de golflengte :
X = 1885 |/(L + £j) C

M.

waarbij geen rekening is gehouden met de eigen capaciteit van
de spoel. Aangenomen wordt, dat deze klein is vergeleken bij
de capaciteit van de antenne.
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In het vorige hoofdstuk zagen wij, dat de stroomsterkte
aan den voet van de antenne het grootst en aan den top nul
was. Om dus een maximale signaalspanning te krijgen in de,
in serie geschakelde, spoel Lit moet deze zoo dicht mogelijk
bij de aardverbinding worden aangebracht. Hieruit is af te
leiden, dat het foutief is om een lange aardleiding tusschen
het ontvangtoestel en de aardaansluiting te hebben.
Om de signaalspanning over de seriespoel zoo groot
mogelijk te doen zijn, moet deze vrij groot wezen vergeleken
bij de zelfinductie van het luchtnet, omdat de totale beschik
bare spanning in de zelfinductie van de antenne en in die
aan de spoel zich over beide verdeelt in verhouding tot hare
waarden.
Tot op zekere hoogte is dus een groote waarde van de
serie zelfinductie het meest voordeelig, doch aan den anderen
kant zijn de ontvangsteigenschappen van de antenne het
gunstigst voor golven, die in de buurt liggen van de
natuurlijke golflengte. Hoe meer zelfinductie in serie wordt
geschakeld, hoe slechter die eigenschappen worden.
Het is daarom gebruikelijk om een vaste spoel in serie te
verbinden en het geheel af te stemmen door middel van een
condensator parallel op de spoel. Wij leggen er den nadruk
op, dat met een dergelijke inrichting alleen op golflengten
kan worden afgestemd, die grooter zijn dan de natuurlijke
golflengte van de antenne. Wanneer wij de zelfinductie van
de antenne L noemen en die van de spoel Lr, de capaciteit
van de antenne C en die van den condensator over de
spoel Clt terwijl wij aannemen dat Ct verbonden is over de
totale zelfinductie (L + £i), dan is de golflengte van een
dergelijken kring :
M.
X = 1885 [/(L + £x) (C 4- CJ
»
In werkelijkheid zal de lengte iets minder zijn.
Om bij afgestemde kringen de grootste spanning aan de
spoel of aan den condensator te krijgen, moet de verhouding
van zelfinductie tot capaciteit zoo groot mogelijk zijn. De
grootste spanning wordt, bij een bepaalde antenne, verkregen
wanneer er over de spoel geen capaciteit is verbonden.
Gewoonlijk is de maximale capaciteit van den parallel
condensator 500 cm.
Bij een bepaalde seriespoel is, met een dergelijke
capaciteit, de verhooging van de golflengte betrekkelijk
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gering, vooral wanneer de antennecapaciteit een kleine
waarde heeft. De golflengte wordt dan nauwelijks verdubbeld.
Om op een groot golflengtegebied te kunnen afstemmen
dienen wij dus telkens een spoel met een grootere zelfinductiewaarde in te schakelen, waarbij dan dezelfde capaciteit
dienst kan blijven doen.
Een dergelijke inrichting voldoet beter dan een enkele
grootere spoel waarop verschillende aftakkingen zijn gemaakt,
waarvan door middel van een schakelaar bepaalde gedeelten
in gebruik kunnen worden genomen.
Een groote spoel is bepaald nadeelig wanneer slechts enkele
windingen in gebruik zijn, omdat dan de niet gebruikte
windingen onder den invloed staan van het magnetisch veld,
veroorzaakt door de h.f. stroomen in de windingen welke in
den kring zijn opgenomen. Hierdoor worden h.f. E.M.K.’n
in dit z.g. „doode” eind van de spoel opgewekt, die, wegens
de eigencapaciteit tusschen de windingen, een groot verlies
veroorzaken. Is het doode eind groot, dan kan de eigen
capaciteit zoo belangrijk zijn, dat de ongebruikte windingen
een afstemming veroorzaken op dezelfde golflengte als die
van het signaal. Hierdoor zal er een vrij groote h.f. stroom
vloeien, waardoor verliezen optreden van zoodanigen omvang,
dat de te ontvangen signalen belangrijk in sterkte afnemen.
In moderne ontvangers worden, inplaats van verwisselbare
spoelen, vaste solenoïdes gebruikt voor de verschillende
frequentiegebieden. Door middel van een schakelaar wordt,
wanneer van een hoogeren op een lageren frequentieband
(kleiner naar grooter golflengte) moet worden afgestemd,
de in gebruik geweest zijnde spoel geheel uitgeschakeld en
een andere in den ontvangkring opgenomen.
Om golflengten te ontvangen, die kleiner zijn dan de
natuurlijke golflengte van de antenne, wordt een passende
capaciteit in serie met luchtnet en aa^de verbonden (serie
afstemming). De effectieve antenne-capaciteit neemt hierdoor
af, omdat bij serieschakeling van condensatoren de totale
capaciteit steeds kleiner is dan de kleinste. Een dergelijke
condensator wordt verkorting scondensator genoemd.
Wanneer de serie capaciteit, die regelbaar is gemaakt,
tot een lage waarde is teruggebracht, ondergaat de signaalspanning in dezen condensator een groot verlies. Hoe kleiner
dus deze capaciteit, hoe minder goed de ontvangeigenschappen
van het luchtnet worden.
Het is beter om voor dezen condensator een grootere
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capaciteit te kiezen dan voor de parallel-afstemming. Een
waarde van 1000 cm is aan te bevelen.
Wordt daarentegen een schakelaar aangebracht in den
antennekring, waardoor de mogelijkheid ontstaat om den
condensator, hetzij in serie met de antenne of parallel op de
afstemspoel te verbinden, dan is het beter een capaciteit te
gebruiken van 750 cm.
Een capaciteit in serie met het luchtnet en de afstemspoel
geeft een hoogere selectiviteit.
Wij hebben dus, door de waarden van 7L en C te regelen.
een middel om den antennekring in resonantie te brengen
met de frequentie van de binnenkomende teekens.
Uit de wisselstroomtheorie weten wij, dat bij serie
resonantie een keten een lage impedantie heeft voor stroomen
met een frequentie, die gelijk is aan die van de keten, terwijl
aan alle stroomen met een afwijkende frequentie een veel
hoogere impedantie wordt geboden.
De tot nu toe besproken enkelvoudige ontvangstroomkring
is op het principe van serie resonantie gebaseerd, waarbij
dus een maximale stroomsterkte bij resonantie wordt
verkregen. Wij zullen echter bemerken, dat in sommige
gevallen de afstemming ,,breed" is, hetgeen wil zeggen, dat
er geen groot verschil is tusschen de sterkte van den stroom
veroorzaakt door een gewenscht signaal en die welke tot
stand gebracht wordt door een ongewenscht signaal.
Om een scherpe afstemming te krijgen moet de verhouding
van de reactantie tot den weerstand van den afgestemden
kring hoog zijn.
E
E
Uit het feit dat de stroomsterkte gelijk is aan -5— leiden wij
R>
R,
af, dat hoe grooter Rc is (waaronder te verstaan is de h.f.
weerstand van den geheelen antennekring) hoe geringer I
zal zijn.
Wordt de h.f. weerstand niet laag gehouden, dan zal, ook
bij resonantie, de stroom slechts klein zijn en niet veel grooter
wezen dan die, welke wordt veroorzaakt door zenders
werkende op een afwijkende frequentie.
In fig, 36 zijn twee resonantiekrommen A en B geteekend
voor denzelfden afgestemden kring, waarvan echter in
geval A de weerstand geringer is dan in geval B. De krommen
geven de stroomsterkten bij gelijke signaalspanningen en
verschillende frequenties. In geval A is er resonantie met een
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zender op een frequentie van 500 kp/s en wij verkrijgen dan
een maximale stroomsterkte van 4 eenheden. Een andere
zender met een frequentie van 490 kp/s zou in den kring een
stroom induceeren van 1 eenheid. Het eerste station wekt
dus een 4 X zoo sterken stroom op, zoodat dit dus veel harder
gehoord wordt dan het andere.
In het geval de stroomkring een grooteren weerstand heeft.
is de stroomsterkte bij resonantie veel geringer en wij zien
dat deze thans 1.25 eenheid
is (kromme B). Ook bij alle
andere frequenties is de
stroom minder. Een station
3
werkende op een frequentie
van 490 kp/s zal nu een
2
stroom van 0.75 eenheid
opwekken.
De stroom, veroorzaakt
^7
*0 z
door een zender waarop de
O»
O*°
kring is afgestemd, is dus
i
5/3 X zoo sterk als die op
i
O
500*% 5/0
■*90
520
gewekt door een ongewenscht station dat op een
frequentie van 490 kp/s
uitzendt.
Omdat dus nu het sterkteverschil maar zeer gering is,
zullen zeer vermoedelijk beide tegelijkertijd ontvangen
worden.
Wij zeggen dat de selectiviteit in het tweede geval geringer
is dan in het eerste en wij verstaan daaronder de verhouding
van den stroom in een stroomkring, die wij verkrijgen bij
resonantie, tot den stroom veroorzaakt bij een andere
frequentie, die van de resonantie-frequentie verschilt, terwijl
de spanning, die in den stroomkring wordt geïnduceerd, in
beide gevallen dezelfde is. Om de selectiviteit van kringen
met elkaar te vergelijken moet het aantal perioden, dat men
afwijkt van de resonantie-frequentie in de te vergelijken
gevallen, hetzelfde zijn.
Er is geen internationale norm vastgesteld omtrent het te
nemen frequentieverschil en is dus het aangeven van de
selectiviteit van den kring tamelijk willekeurig. Bij
ontvangers wordt dan ook door de fabrieken opgegeven op
welke wijze de selectiviteit is bepaald.
Bij een scherpe afstemming zullen wij een resonantie-
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kromme krijgen als voorgesteld door A. Hier bestaat dus
een groot verschil in stroomsterkten tusschen de gewenschte
en ongewenschte stations. Is de afstemming breed en dus de
selectiviteit gering (kromme B), dan wil dit zeggen, dat de
verhouding van de stroomsterkte van het gewenschte station
tot die van alle andere ongewenschte laag is.
De ontvangst zal dus erg gestoord worden.
Een enkelvoudige ontvangketen zal niet alleen de
trillingen, die overeenkomen met zijn eigen frequentie, goed
ontvangen, doch ook de harmonische frequenties.
Daarom wordt aan den antennekring een tweede
afgestemde kring gekoppeld. Alle trillingen met frequenties,
die verschillen van de resonantie-frequentie, veroorzaken
in den tweeden (secondairen) kring, die eveneens daarop
wordt afgestemd, aanzienlijk zwakkere stroomen. Hierdoor
wordt dus de selectiviteit bevorderd.
Nu wij in het kort hebben nagegaan waaraan een stroom
kring moet voldoen om, bij ontvangst van electrische trillingen,
daarin de grootste stroomsterkte te veroorzaken, dienen wij
verder de middelen op te sporen waarover wij beschikken
om dien stroom waarneembaar te maken. Wij zouden dit
kunnen doen door een gevoelig meetinstrument in den stroom
kring op te nemen en dan aan den grootsten uitslag van den
wijzer kunnen zien of de kring op de juiste frequentie was
afgestemd. Doch het meten van een dergelijken stroom zou
n<
voor ons weinig waarde hebben en daarom is het noodig
om de binnenkomende trillingen op andere wijze voor onze
zintuigen waarneembaar te maken.
Wij hebben dus behalve :
een stroomkring, die op de hoog-frequente trillingen,
welke wij wenschen te ontvangen, kan worden afgestemd
en die tegelijkertijd alle andere frequenties den weg
verspert,
nog noodig :
1 e. een middel om de h.f. trillingen, hetzij in den zender,
hetzij in den ontvanger in groepen onder te verdeelen, die elkander in een hoorbare frequentie op
volgen. Dit is noodig omdat het trilplaatje van de
telefoon de h.f. trillingen niet kan volgen ;
2e. een detector om die groepen gelijk te richten ;
3e. een telefoon om de gelijkgerichte stroomen in geluid
om te zetten.
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Het onderverdeelen van de h.f. trillingen geschiedt bij de
vonkzenders en bij de later te behandelen lampzenders, voor
zoover het toonuitzendingen betreft, aan den zenderkant. Bij
de ontvangst van ongedempte trillingen vindt de onderbreking
plaats in den ontvanger, zooals wij t.z.t. zullen verklaren.
Als detector noemen wij op deze plaats het kristal, hetwelk
de eigenschap heeft om h.f. stroomen om te zetten in
stroomen, die in één richting gaan of om de gemiddelde
waarde van den wisselstroom te veranderen.
Ook zouden wij kunnen zeggen, dat het kristal een geleider
is voor een electrischen stroom in één bepaalde richting en
een zeer veel hoogeren weerstand biedt aan een stroom, die
in de andere richting tracht door te gaan. Niettemin is een
kristal-detector
geen ge
wone geleider, omdat hij
zich, zelfs in de richting,
waarin
hij
den stroom
*
alhoewel zeer onvolkomen
geleidt, niet als zoodanig
X
gedraagt.
o
In een gewonen geleider
neemt
de stroom evenredig
*
toe met de spanning en dus
zal de ,,kromme”, die de
__
stroomtoename voorstelt bij
voz.
een spanningsvermeerdering,
A
een rechte lijn zijn. Daar
Fig. 37.
entegen zal de kromme
(karakteristiek), die de toename van den stroom door een
kristal voorstelt, bij een vermeerdering van de spanning den
vorm aannemen, zooals in fig. 37 is voorgesteld. Hieruit
zien wij, dat na het punt A eenzelfde spanningsvermeerdering
een veel grootere toename van den stroom veroorzaakt dan
daarvoor. Wij kunnen dit verklaren uit het feit, dat de
weerstand van het kristal niet constant blijft, doch afneemt
zoodra de aangelegde spanning een bepaalde waarde heeft
overschreden. Uit het feit, dat de toename van den stroom
door het kristal na het punt A zeer groot is, doet zich
onmiddellijk de wenschelijkheid gevoelen om aan het kristal
een hulpspanning aan te leggen.
Het is immers duidelijk, dat de geringe spanningen van de
ontvangen trillingen niet voldoende zijn om den stroom door
het kristal bij de „bocht” A van de karakteristiek te brengen
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en mochten zij daartoe al in staat zijn, dan zou er weinig
overblijven om nog eenig effect in den ontvangstroomkring
teweeg te brengen.
Voegen wij echter bij de spanningen der trillingen een
zoodanige hulpspanning, dat de eerstgenoemden haar werk
kunnen verrichten na de bocht, dan blijkt uit de karakteristiek
duidelijk, dat belangrijk grootere stroomsterkten in den
ontvangkring optreden.
In plaats van den detector te gebruiken op het nul-punt
van den stroom-spanningskromme, gebruiken wij hem in de
bocht, waar hij veel grootere gelijkrichtende eigenschappen
bezit.
De gevoeligheid van den detector hangt af van de
steilheid van zijn karakteristiek, terwijl bovendien moet
gezorgd worden nauwkeurig in de bocht te werken. Stelt
men b.v. de hulpspanning zoodanig in, dat op een hooger
punt van de karakteristiek wordt gewerkt, dan zal de stroomtoename veroorzaakt door de eene helft van een trilling
gelijk zijn aan de stroomafname teweeggebracht door de
andere helft. De gemiddelde waarde van den stroom
verandert dus niet en aangezien de telefoon daarop moet
aanspreken, zal er geen geluid ontstaan.
De karakteristiek van fig. 37 is die van een carborundum
kristal in samenwerking met
een
stalen
plaatje.
Dit
kristal wordt steeds met een
hulpspanning gebruikt. Kris
tallen als zincite pyrite,
Silicon, perikon enz. hebben
X
karakteristieken die minder
o
onregelmatig verloopen en
*b
dus een minder scherpe
bocht vertoonen. Daarom
kunnen dergelijke detectoren
met succes gebruikt worden
& J
zonder hulpspanning, om
dat uit fig. 38 blijkt, dat bij
Fig. 38.
een geringe spanning reeds
een stroom optreedt, die voldoende is om de telefoon te doen
aanspreken.
Welk geluid hooren we nu in de telefoon ? Om deze
vraag te beantwoorden moeten we beginnen bij den zender
en veronderstellen wij dat deze is van het vonk-type. Wij
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zagen in het desbetreffende hoofdstuk, dat, bij iedere vonk,
die optreedt gedurende het ontladen van den condensator,
eenige trillingen worden veroorzaakt, die in de antenne golftreinen veroorzaken.
Iedere golftrein verspreidt zich in den aether, treft de
ontvangantenne en induceert daarin zwakke h.f. stroomen.
Van iedere daarvan wordt de eene helft onderdrukt, terwijl
de andere een h.f. stroomimpuls door den detector en de
telefoon zendt. En omdat alle trillingen hetzelfde effect
veroorzaken, zal dus de golftrein een serie van deze
impulsen teweegbrengen. Wegens de groote snelheid waar
mede ze elkander opvolgen mogen wij deze impulsen als
een gelijkstroom beschouwen en wij zien dan, dat bij iedere
vonk die in den zender optreedt het trilplaatje van de telefoon
wordt aangetrokken, terwijl het weder wordt losgelaten
zoodra de vonk ophoudt. Bij iedere groep van trillingen die
door de vonk wordt veroorzaakt, hooren we één klik in de
telefoon. Het geluid wordt dus bepaald door het aantal
vonken dat in den zender optreedt, m.a.w. door de oonkfrequentie. Hoe hooger die frequentie is, hoe hooger van toon
zal het waargenomen geluid zijn.
In welk deel van den stroomkring moet nu de detector
worden geplaatst om het meeste effect te hebben ? Hierboven
zagen wij reeds het nut dat de zelfinductiespoel heeft wegens
het spanningsverschil, dat aan hare uiteinden ontstaat,
wanneer daarin trillingen optreden. De beste plaats voor den
detector is om deze over de spoel te verbinden, terwijl wij
er dan voor moeten
zorgen dat de zelf
van
den
inductie
stroomkring groot is
o
vergeleken
bij
de
o
capaciteit
van
den
o
o
condensator, die daar
o
op
aangesloten
is
(fig. 39.) Ook is een
schakeling volgens fig.
39a mogelijk.
Fig. 39.
Fig. 39a.
De grootte van de
spoel is echter aan be
paalde grenzen gebonden wegens hare eigen capaciteit en
in het algemeen wordt zij zoodanig geconstrueerd, dat haar
eigen frequentie gelijk is aan de grootste frequentie van de
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trillingen die wij willen ontvangen. Door de zelfinductiespoel
zoo groot mogelijk te maken, kunnen wij volstaan met een
betrekkelijk kleine capaciteit en dit heeft weer het voordeel,
dat een bepaalde hoeveelheid energie een grooter spannings
verschil daarop veroorzaakt dan op een groote capaciteit.
Zoowel de antenne serie-condensator als de parallel-condensator van den gesloten kring hebben meestal een capaciteit
van 500 cm (0.0005 /x F.).
In de ontvanginrichting op het eenvoudigst voorgesteld
door fig. 40 en waar de zelfinductie gevormd wordt door
uitwisselbare honigraat spoelen, heeft de antennespoel meestal
minder windingen dan die van den gesloten kring, waarin
immers de beste resultaten worden
verkregen door een groote zelf
inductie en een kleine capaciteit. In
den antennekring zullen de capaciteitseffecten (wegens de daarin op
genomen ontvangdraad) grooter zijn
en moet dus de zelfinductie geringer
wezen om beide kringen op elkaar te
kunnen afstemmen. De koppeling
tusschen beide kringen wordt meestal
geregeld door de eene spoel ten op
Fig. 40.
zichte van de andere een veranderlijken stand te geven.
Door het variëeren der koppeling wordt een tweeledig doel
gediend, n.1. het regelen van de sterkte van de teekens en
de selectiviteit.
Een vaste koppeling, dus wanneer de spoelen dicht bij
elkander staan, maakt dat de beide kringen op twee ver
schillende frequenties zijn afgestemd (zie bij koppeling) en
wel één grooter en één kleiner dan die van het signaal dat
wordt ontvangen. Op twee standen van de afstemcondensatoren zal dus de ontvangst sterker zijn dan op
iederen anderen stand.
Wanneer de koppeling los is, wordt er weinig energie
van den antennekring op den secondairen overgedragen,
terwijl wanneer de koppeling vaster wordt gemaakt, de
energie-overdracht toeneemt. Het effect van het vaster maken
van de koppeling komt overeen met het opnemen in de
antenne van een grooter wordenden weerstand en bij een
zeer vaste koppeling neemt, door de dichte nabijheid van de
spoelen bij elkaar, de antenneweerstand zoodanig toe, dat de
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overdracht nog minder wordt dan bij een zeer losse koppeling.
Hieruit volgt dus, dat de koppelingsgraad een bepaalde
critische waarde moet hebben, waarbij de stroomsterkte
maximaal is, terwijl dan bij een vastere of lossere koppeling
de stroomsterkte afneemt.
Bij een 1vaste koppeling neemt de selectiviteit af en bij een
losse koppeling toe.
In de practijk komt het dus hierop neer om bij het uit
luisteren een vaste koppeling te gebruiken, teneinde in staat
te zijn stations, die op een, eenigszins van de normale
afwijkende, frequentie werken, toch te kunnen ontvangen.
Zoodra een verbinding is tot stand gebracht, wordt de
koppeling losser gemaakt, waardoor de selectiviteit toeneemt.
Er moet dus een compromis gesloten worden tusschen een
bepaalde losse koppeling, hetgeen een vermindering van de
sterkte der signalen beteekent, en een graad van selectiviteit,
die het mogelijk maakt het gewenschte station te ontvangen
uit meerdere ter zelfder tijd in werking zijnde zenders.
In de fig. 39 en 40 zien wij nog een condensator aan
gebracht over de klemmen waarop de telefoon is aangesloten.
Een dergelijke condensator dient om den toon van het geluid
helderder te maken. De telefoon heeft een hooge zelfinductiewa^arde, omdat hij bestaat uit vele windingen, gewikkeld op
gemagnetiseerd ijzeren kernen. Met den condensator vormt
deze zelfinductie een gesloten kring, waarvan de frequentie
zeer dicht in de buurt ligt van de toonfrequentie van het te
ontvangen signaal. Alle onzuiverheden, veroorzaakt door
harmonischen van deze frequentie, worden dus uitgezeefd.
De capaciteit van den condensator moet aan de zelfinductie
van de telefoon worden aangepast.
Bovendien dient hij als een kortsluitpad voor de h.f.
stroomen, die in de hooge impedantie van de telefoonwindingen een moeilijken weg zouden vinden. De capaciteit
moet zoo groot zijn, dat zij een betrekkelijk gemakkelijken
weg biedt aan de h.f. stroomen, zonder dat echter de gelijk
gerichte stroomen er door zouden passeeren in plaats van
door de telefoon.
Deze laatste stroomen bestaan uit een h.f. en een l.f.
component, waarvan de laatstgenoemde den stroom levert om
in de telefoons geluid te veroorzaken.
Als gemiddelde waarde van de capaciteit van den telefooncondensator wordt 0.002—0.004 /x F. gebruikt.
Is de condensator niet aanwezig, dan doet de eigen
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capaciteit van de telefoonwindingen dienst als zoodanig.
Voor de juiste afregeling van de hulpspanning op het
carborundum-kristal maakt men gebruik van een potentiometer. Deze bestaat uit een weerstandbankje van 300—600
Ohm, waarvan de uiteinden verbonden zijn aan de polen van
een batterij van meestal 4 V. Langs den weerstanddraad kan
een schuifcontact bewogen worden.
In fig. 41 heerscht aan de uit
einden P en R de klemspanning
van de batterij E. Van R naar P
▼
Q
-T~
daalt de spanning regelmatig, zoo’ "z>
dat tusschen P en Q een kleiner
spanningsverschil heerscht dan tus
/?
schen P en R. Hoe dichter Q bij P
komt, hoe kleiner dit spannings
Fig. 41.
verschil QP wordt. Zooals het
schema aantoont, kan men dus aan den detector D een wille
keurige spanning, binnen de grenzen van de batterij aan
leggen. De figuren 42 en 43 geven potentiometers aan,
waarvan de schakeling eenigszins afwijkt van de boven
genoemde.
Een der toevoerdraden is bevestigd aan punt P (het midden
van de batterij). In beide schema’s daalt de spanning bij
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Fig. 43.

verschuiving van het glijcontact weer gelijkmatig. In R is
de spanning gelijk aan die in P, (R is n.1. het punt juist in
het midden van den weerstand), want beide punten ligge:
liggen
evenver van de + en — pool en vertoonen dus beide een
spanning nul. In figuur 42 is in Q de spanning dus hooger
dan in P en in figuur 43 is de spanning in Q lager dan in P.
Staat het schuifcontact in punt R. dan krijgt het kristal
geen spanningsverschil. Verschuift men Q naar A. of B, dan
komt het kristal onder spanning, maar in figuur 42 is de
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spanning tegengesteld aan die in figuur 43. Deze inrichting
laat dus toe, de stroomrichting in het kristal te wijzigen,
zonder het kristal zelf om te keeren.

<o
o

Fig. 44.

Fig. 44 geeft het schema van een ontvanger met een
carborundum kristal, waarop een hulpspanning is aangelegd.
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HOOFDSTUK

V.

DE TELEFOON.

De telefoon is een toestel, dat elecfrische energie omzet
in geluid.
De telefoon bezit een jpermanenten magneet, waarvan de
polen voorzien zijn van verlengstukjes; van week ijzer waaromheen draadklosjes zijn geschoven, boven deze verlengstukjes is een membraan of trilplaat aangebracht. Het trilplaatje is een dun cirkelvormig plaatj e weekijzer, meestal
gevernist om roesten
A
te voorkomen, dat zoo
F
F_?
dicht mogelijk bij de
magneetpolen gebracht
D
wordt, zonder deze te
raken en met zijn rand
rust op de telefoonFig. 45.
doos, zooals fig. 45
A,
B,
C,
standen
van
het trilplaatje ; D. teleaantoont.
foondoos ; E magneet met draadklosjes ;
Doordat de kern van F schroefdraad voor bevestiging der oorschelp.
den electromagneetvan
een telefoon magnetisch is, ook al gaat er geen stroom door
de windingen, is het trilplaatje in rust iets aangetrokken in
den stand A. Gaat er een stroom door de windingen, die het
magnetisme versterkt, dan zal de trilplaat verder doorbuigen
en den stand B aannemen ; wordt een stroom van tegenover
gestelde richting doorgezonden, dan wordt het magnetisme
verzwakt en springt het plaatje terug in de positie C.
Men brengt de draadwindingen niet direct op de beenen
van den magneet aan, maar past weekijzeren poolschoentjes
toe, omdat de invloed van het krachtveld daarop grooter is.
Wordt nu een wisselstroom door de windingen van de
telefoon gevoerd, dan raakt de trilplaat in een trilling waar
van het trillingstal gelijk zal zijn aan het aantal wisselingen
van den wisselstroom, dat is dus het dubbele van de
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frequentie van dezen stroom. De telefoon zal geluid
produceeren waarvan de toonhoogte evenredig is met het
aantal trillingen. Ons oor kan te lage tonen, maar ook te
hooge tonen niet waarnemen, voor <de meeste menschen liggen
deze grenzen tusschen 40 en 5000.
De vorm van het trilplaatje leidt er toe, het te vergelijken
met het vel van een trommel : dit veroorzaakt ook een
betrekkelijk sterk geluid bij een geringe verplaatsing van het
middelpunt. Zooals de sterkte van het geluid, dat een trommel
voortbrengt, afhankelijk is van de hevigheid van den slag
met den trommelstok, zoo is het geluid, dat een trilplaatje
veroorzaakt, afhankelijk van de versterking en verzwakking
van het magnetisme van den polairen magneet.
Deze verandering van het magnetisme hangt af van het
aantal windingen om de poolschoentjes en van de stroomsterkte die er door gaat (ampère-windingen ). De ruimte,
beschikbaar voor de windingen, is gering, zoodat het aantal
windingen alleen vergroot kan worden door den draad
dunner te maken. Hierdoor wordt echter de weerstand veel
hooger, waardoor de stroomsterkte bij een bepaald voltage
minder wordt. Heeft de stroom behalve den weerstand van
de telefoonwindingen een grooten weerstand in de keten,
waarin de telefoon is opgenomen, te overwinnen, dan zal de
vermeerdering van den weerstand in de telefoon niet van
zoo n heel groot belang zijn op den ganschen weerstand
en daardoor op den stroom, die door den kring loopt.
Stel b.v. dat de weerstand van een, in den telefoonkring geschakelden, kristaldetector 50.000 Ohm bedraagt,
dan zou het onpractisch zijn, een telefoon te gebruiken met
een paar honderd Ohm weerstand, d.w.z. met weinig
windingen en dus weinig effect. Men gebruikt dan in deze
gevallen ook z.g. hooge weerstand telefonen, die voorzien
zijn van een vrij groot aantal windingen uiterst dun draad
en die een weerstand hebben van ongeveer 2 a 4000 Ohm.
Bij deze telefonen, gebruikt in een kring met hoogen weer
stand, overtreft de versterking van het magnetisme (gevolg
van het aantal windingen) de verzwakking van het
magnetisme als gevolg van den hoogen weerstand.
Nadrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd, dat de
hooge iveerstand-telefonen niet gebruikt worden om haren
hoogen weerstand, maar omdat er een veel grooter aantal
draadwindingen om de poolschoentjes liggen, dan bij de lage
weerstand-telef onen.
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Ten einde de draadverbindingen te beschermen tegen
mogelijk plotseling optredende hooge spanningen, is dikwijls
een zeer klein vonkenbrugje aangebracht waarvan de vonkpolen verbonden zijn met de uiteinden van de windingen.
Bij sommige telefonen vindt men het steekcontact gemerkt
4- en —. Dit is gedaan om den gelijkstroom, welke behalve
de wisselstroompjes, bij radio-ontvangtoestellen dikwijls door
de telefoon vloeit, steeds in de juiste richting door de
bobines te doen gaan, teneinde het magnetisme van den
polairen magneet te ondersteunen.
Dit wordt gedaan om te voorkomen, dat het magnetisme
op den duur verzwakt, want de gevoeligheid van een telefoon
hangt af van de sterkte van het permanente magnetisme.
De beschreven telefoon, een magnetische telefoon, wordt
nog steeds gebruikt in haar oorspronkelijken vorm (vinding
van Graham Bell) en is een van de gevoeligste electrische
apparaten ; stroompjes van 0.000.000.1 amp. bij een frequentie
van ongeveer 1000 veroorzaken nog een goed waarneembaar
geluid.

TELEFOON

EN

MICROFOON.

De telefoon is dus het toestel, dat electrische energie omzet
in geluid en het toestel, dat op de plaats van afzending, de
geluidsgolven omzet in electrische energie heet de microfoon.
Dit is het apparaat waarin of waartegen men spreekt bij het
telefoneeren.
Het principe waarop de werking van de microfoon berust is
het volgende : De microfoon bevat een veranderlijken weer
stand waardoor een gelijkstroom wordt geleid. De geluids
golven. welke dit onderdeel treffen veranderen dezen weer
stand, zoodat stroomvariaties ontstaan, volkomen in overeen
stemming met deze geluidsgolven. Deze veranderlijke stroom
wordt over een geleiding naar het correspondeerend station
gevoerd, doorloopt aldaar de telefoon en veroorzaakt overeen
komstige veranderingen in het magnetische veld, welke weer
bewegingen van de trilplaat veroorzaken en zoodoende de
lucht in trilling brengen en geluid in het leven roepen.
In fig. 46 is schematisch een telefoonverbinding voor
gesteld.
K is een uitgehold blok kool, afgesloten door een geleidende
trilplaat T. De trilplaat is door een lichte, veerkrachtige stof,
b.v. vilt (V) geïsoleerd van het koolblok. De uitgeholde
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ruimte is gedeeltelijk gevuld met koolgruis of koolkorrels G.
De stroom van de batterij B loopt over het koolblok, het
koolgruis, de trilplaat en via de primaire van een trans
formator Tr. terug naar de batterij. Treffen nu geluidsgolven
genoemde trilplaat, dan geraakt deze in trilling, waardoor
de weerstand tusschen blok en trilplaat overeenkomstige .
wijzigingen ondergaat en dus in genoemden kring stroomvariaties ontstaan, welke door den transformator overgedragen
worden op de lijn en dus de telefoon doorloopen met het
bekende gevolg.
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Fig. 46.

Het doel van den transformator is den weerstand van de
microfoon laag te houden, omdat anders de kleine: weerstandsveranderingen in de microfoon zeer klein en dus van
weinig beteekenis zullen zijn ten opzichte van den totalen
weerstand. De optredende stroomvariaties zouden in dat
geval ook zeer zwak zijn.
Bij korte geleidingen kan deze transformator desnoods
vervallen.
Samengevat kunnen we dus zeggen, dat het telefoneeren
hierop neerkomt, dat een constante gelijkstroom tengevolge
van geluidsgolven veranderingen ondergaat en dat deze
veranderingen in de telefoon weer geluid veroorzaken. Dit
veranderen noemt men ook wel moduleeren.
Later zullen we zien, dat de radiotelefonie op een gelijk
soortige werking berust, met dit verschil, dat nu een constante
wisselstroom wordt gemoduleerd, d.w.z. dat de amplitude
van deze trilling verandert in overeenstemming met de
geluidstrillingen.
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HOOFDSTUK VI.

§ 1.
LAMPEN.
Voor de verklaring van de werking der lamp verwijzen wij
in de eerste plaats naar het le deel van het boek, waarin
een kort overzicht werd gegeven van de electronen-theorie.
Deze is daartoe namelijk onontbeerlijk. Wij willen dat nog
even samenvatten.
Een atoom van een element wordt verondersteld te bestaan
uit een positieve kern, waaromheen een aantal electronen
zich bewegen. Het aantal en de rangschikking van zijn
electronen bepaalt den chemischen aard van het atoom. Indien
wij dit aantal zouden kunnen veranderen, zouden wij
vermoedelijk in staat zijn om b.v. van lood, goud te maken.
Behalve de electronen, die den essentieelen bouw van het
atoom bepalen, bezit het nog de z.g. vrije electronen, die
door hun aantal het atoom zekere physische eigenschappen
geven. (Het aantal in 1 cm3 koud metaal wordt b.v. op 1022
geschat.) Al naar gelang het atoom eenige van deze vrije
electronen verliest of toegevoegd krijgt, wordt het een
positief of negatief ioon, hetwelk dan alle eigenschappen
bezit van een positief of negatief geladen lichaam. Indien
het eene lichaam meer vrije electronen bezit dan het andere,
zegt men dat het eerste een hooger negatief potentiaal heeft
dan het tweede. Worden twee lichamen met een hoog
potentiaal verschil dicht bij elkander geplaatst, dan trachten
de electronen van het lichaam dat een teveel heeft (negatief
geladen) over te gaan naar dat, hetwelk een tekort heeft
(positief geladen). Wij zullen dan een vonk waarnemen, die
het zichtbaar resultaat is van den doorgang van electronen
en dus van een electrischen stroom, welke op zijn beurt
beschouwd mag worden als het voortbewegen van negatieve
electriciteitsdeeltjes van negatief naar positief. Dit is dus
tegengesteld aan de richting, welke wij tot dusver voor den
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stroom aannamen, n.1. van 4- naar —. In wezen komt dit
echter op hetzelfde neer.
, Het aantal electronen, dat per secunde door een verhitten
gloeidraad van een electrische lamp wordt uitgestooten, wordt
bepaald door :
le
2e
3e
4e

: zijn oppervlakte.
: zijn temperatuur.
: het materiaal waarvan hij is gemaakt.
: den aard en den druk van het gas in den ballon waarin
hij geplaatst is.

Bij een bepaalde lamp zal steeds, wanneer de factoren
onder 1, 3 en 4 dezelfde zijn, de electronen-emissie uitsluitend
worden bepaald door de temperatuur van den gloeidraad.
In een electrische gloeilamp heeft de gloeidraad een zoo
hooge temperatuur, dat electronen den gloeidraad verlaten
en zich bevinden in de ruimte van den ballon. Dit is reeds
aangetoond door Edison en wordt daarom het Edison-effect
genoemd. Hij bracht daarvoor in de lamp een metaalplaatje
aan, dat verbonden was met een ingesmolten draadje. Wordt
een galvanometer geschakeld tusschen dit plaatje en den
positieven kant van den gloeidraad, dan wijkt de meter af.
Bij verbinding tusschen het plaatje en den negatieven kant
wijst de meter niets aan. Dit komt doordat de uitgestooten
electronen hun negatieve lading mededeelen aan het plaatje,
zoodat dit negatief wordt ten opzichte van den negatieven
kant van den gloeidraad.
De door den gloeidraad uitgestooten electronen moeten
niet alleen de aantrekkende kracht overwinnen, die de gloei
draad op hen uitoefent, doch ook den weerstand van het
verdunde gas in den ballon en de afstootende werking van
de wolk van electronen, die zich reeds op een grooteren
afstand van den gloeidraad bevindt. Deze wolk, bestaande
uit een ontzaggelijk groote hoeveelheid negatieve electriciteitsdeeltjes, is inderdaad niets anders dan een lading in de ruimte
van den ballon en wordt dan ook ruimtelading genoemd. Hoe
verder de electronen van den gloeidraad verwijderd zijn, hoe
geringer het aantal electronen is, dat zich vóór hen bevindt
en hoe minder dus de afstootende werking van de ruimte
lading is. Hierbij komt nog dat de electronen, op deze plaats
zijnde, verder geholpen worden door de ruimtelading die zich
achter hen bevindt en welke gevormd wordt door de
electronen, die juist door den gloeidraad zijn uitgestooten.
64

Zoodra de ruimtelading een bepaalde waarde bereikt heeft,
eindigt de electronenemissie.
Wanneer wij in een luchtledigen glazen ballon een wolfram
gloeidraad plaatsen, die door middel van een accumulator tot •
gloeihitte wordt gebracht, zal deze draad electronen
uitstooten. Een deel daarvan zet zich op de binnenzijde van
het glas, hetwelk daardoor negatief wordt geladen.
Hoewel het aantal electronen dat per secunde door den
gloeidraad wordt uitgezonden, hetzelfde blijft, zal toch deze
negatieve lading een afstootende werking uitoefenen op de
electronen, die den gloeidraad daarna willen verlaten.
Tenslotte keeren alle electronen tot den gloeidraad terug.
Wanneer wij vervolgens een dun metalen plaatje (dat
overigens nergens aan verbonden is) op korten afstand van
den gloeidraad in den glazen ballon bevestigen, heeft dit,
hoewel geen lading bezittend, relatief toch een hooger
positief potentiaal dan de meeste andere punten in den
ballon. De plaat zal tenslotte negatief geladen worden, omdat
de electronen zich bewegen van een plaats die een lager
potentiaal heeft, naar een punt met een hooger potentiaal.
Geven wij nu de plaat een positieve lading, dan zal zij
electronen van den gloeidraad tot zich trekken, aangezien zij
het tekort aan electronen, dat zij wegens hare positieve lading
heeft, weer wil herstellen. Er bestaat dus een electrisch veld
tusschen plaat en gloeidraad. Langs de krachtlijnen, die zich
volgens het oude begrip uitstrekken van de plaat naar den
gloeidraad, zal dus de eenheid van positieve electriciteit zich
voortbewegen.
De negatieve electronen vloeien langs dezelfde lijnen, doch
in tegengestelde richting. Door de aantrekkende kracht van
de positief geladen plaat, waarvan de grootte wordt bepaald
door het potentiaal dat zij heeft ten opzichte van den gloei
draad, zullen dus negatieve electronen vloeien van den
gloeidraad naar de plaat. Door dit proces zal de plaat
geleidelijk aan hare positieve lading verliezen en dit duurt
zoo lang voort tot zij geheel geneutraliseerd is door de
electronen. Deze zullen nu de plaat negatief opladen.
Indien wij een toestand willen scheppen waarbij het
vloeien van electronen steeds doorgaat, dienen wij de plaat
een constante positieve lading te geven ten opzichte van den
gloeidraad. Wij doen dit door een batterij aan te sluiten
tusschen plaat en gloeidraad. De positieve plaat wordt anode
genoemd en de negatieve gloeidraad kathode.
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Ofschoon dus de lamp beschouwd kan worden electriciteit
te geleiden, gedraagt zij zich toch niet als een gewonen
geleider. Hierbij vertoont zij overeenkomstige eigenschappen
als wij reeds bij het kristal zagen. Om deze eigenschappen
aan te toonen beschouwen wij fig. 47. Hier is de E.M.K. (Ea)
die tusschen anode en kathode heerscht
regelbaar en op den meter A kunnen wij
nagaan hoe de stroom (Ia) in den anodekring verandert bij de verschillende
spanningen. Indien de lamp zich gedroeg
als een gewonen geleider, zou, als de weer
stand in den kring dezelfde bleef, de
stroom evenredig met de spanning toe
Fig. 47.
nemen. De karakteristiek zou dan een
rechte lijn zijn.
Wij krijgen echter een kromme als aangegeven in fig. 48.
Wanneer wij op den ampèremeter de stroomsterkten aflezen,
die bij de verschillende aangelegde spanningen ontstaan, dan
zien wij er uit, dat de stroom eerst langzaam toeneemt, doch
na het punt A in sterkere mate. Tusschen A en B heeft de
karakteristiek een gedeelte dat recht verloopt, zoodat over dit
den anodestroom gelijkmatig is. Na het
deel de toename van
'
punt B echter,
groeit de anodestroom
slechts
7^
i
weinig meer aan
I
I
l
bij het toenemen
I
i
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i
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de kromme, dat
I
I
A /\ I I 1
I
I
dit geen toename
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ge zal hebben.
Het punt B
Fig. 48.
noemen wij der
halve het verzadigingspunt en den maximalen stroom, die
door de lamp gaat, den verzadigingsstroom.
Dat er in de
* kromme bij A zoo’n geprononceerde bocht
voorkomt, wordt toegeschreven aan den afstootenden invloed
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van de ruimtelading op de electronen, <*
'
die door
den gloeidraad
worden uitgezonden. De positieve plaat tracht de electronen
tot zich te trekken, doch zij worden door het negatieve veld
bij den gloeidraad teruggehouden. Dicht bij den gloeidraad
worden dus de electronen het sterkst op hun weg naar de
plaat belemmerd en het resultaat is, dat zij niet alle door het
negatieve veld heenkomen. Vandaar een geringere toename
van den stroom gedurende den tijd, waarin de electronen
hun moeilijken weg moeten vinden door de wolk, die de
ruimtelading vormt.
De oorzaak van de verzadiging van de lamp moet worden
toegeschreven aan het feit, dat bij een zekere temperatuur
de gloeidraad slechts een bepaald aantal electronen kan
uitzenden. En omdat ieder electron een bepaalde hoeveelheid
electriciteit bevat, is ook de stroom, die door de lamp kan
gaan, aan een grens gebonden.
Hoe kunnen wij nu de karakteristiek in de practijk
gebruiken ? Zij is een nuttig hulpmiddel om o.a. te laten zien
op welk punt de lamp het best voor gelijkrichting aangewend
kan worden. Wij
zien dat dit kan
geschieden zoowel
in de onderste bocht
bij A als in de
bovenste bocht bij
B. Wij zullen dit
nagaan. Het punt
o
A wordt bereikt
Gm t/**/CA/r/MG
door op de plaat
een spanning van
26 V. aan te leggen.
-^00/^ Q/yooAia ■•xtQawr/S)
Uit fig. 48 zien wij,
Fig. 49.
dat dan de plaatstroom 0.3 mA. bedraagt. Wanneer nu een h.f. stroom met een spanning van
+ 10 V. en — 10 V. binnenkomt, zien wij, dat door de
positieve helft de plaatspanning wordt opgevoerd tot 36 V.
(punt A2 op de kromme), zoodat de plaatstroom toeneemt
tot 0.7 mA. Een vermeerdering dus van 0.4 mA. Door de
negatieve helft vermindert de plaatspanning tot 16 V. (punt
Al op de kromme), waardoor de plaatstroom afneemt
tot 0.2 mA. Een vermindering derhalve van 0.1 mA. Wij
constateeren dus, dat een vermeerdering van de plaatspanning
r^LL/A-^

ÖOO*

67

met 10 V. den plaatstroom meer doet toenemen dan de afname
bedraagt door de vermindering van de plaatspanning met 10 V.
Bij een plaatspanning van 26 V. wordt dus door de aanlegging van een h.f. spanning een gemiddelde toename van
den plaatstroom verkregen en wel van 0.4 mA. — 0.1 mA. 0.3 mA.
Hierdoor is een gedeeltelijke gelijkrichting tot stand
gebracht, hetgeen uitsluitend wordt verkregen doordat de
karakteristiek van de lamp niet lineair (= geen rechte lijn) is.
De lezer ga voor zichzelf* na hoe gelijkrichting plaats vindt
in het punt B (in fig. 48 de onderste letter B).
In fig. 49 geven wij het resultaat van een en ander bij
toepassing van het gevondene op een lampontvanger, die
geconstrueerd is volgens het
schema in fig. 50. De amplitudes
van de spanningen der ontvangen
trillingen zullen niet, als in ons
voorbeeld, 10 V. bedragen, doch
dit doet aan het principe niets af.
4
Om aan te toonen, dat wij
inderdaad op de punten A en B
van de karakteristiek van fig. 48
moeten instellen om gelijkrichting
te verkrijgen, nemen wij het geval
Fig. 50.
dat afgeregeld wordt op het punt
Bt. De plaatspanning, benoodigd
om dit punt te bereiken, bedraagt 42 V., terwijl dan de
plaatstroom 1.1 m.A. is.
Een toename van de spanning met 6 V. door een binnen
komend signaal doet den stroom oploopen tot 1.5 m.A., dus
vermeerderen met 0.4 m.A. Wordt de plaatspanning met
6 V. verminderd, dan neemt de plaatstroom af tot 0.7 m.A. ;
een vermindering van 0.4 m.A. Wij zien dus, dat de toename
gelijk is aan de afname en derhalve heeft geen gelijkrichting
plaats, omdat de resulteerende stroom nul is.
Voor gelijkrichting mogen wij derhalve niet in het rechte
deel van de karakteristiek werken.
De twee-electroden lamp of diode is zonder voorafgaande
versterking als detector weinig geschikt ; speciaal dus waar het
de ontvangst van zwakke teekens betreft. Indien door bepaalde
omstandigheden, de amplitude der ontvangen trillingen
namelijk tot de helft wordt gereduceerd, kan aangetoond
worden, dat het signaal daardoor tot op W wordt verminderd.
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Wij zullen dus middelen moeten zoeken om de amplitudes
der oorspronkelijke trillingen grooter te maken, hetgeen bij
de drie-electrodenlamp, die wij thans zullen behandelen,
mogelijk is.

§ 2.
DRIE-ELECTRODEN LAMP (Triode).

Het was de Amerikaan Lee de Forest, die in de tweeelectroden lamp een derde electrode aanbracht. Deze electrode
kan verschillende gedaanten aannemen (b.v. een metalen gaas
in den vorm van een zeef ; een draad die zig-zag gewonden
is, enz.) en wordt gewoonlijk ..rooster"
genoemd. Zij is geplaatst tusschen
--Ia*
plaat en gloeidraad, in de onmiddellijke
nabijheid van deze laatste. Wanneer ♦ het rooster in fig. 51 rechtstreeks
aan het negatieve eind van den gloei
draad wordt verbonden (het heeft
dan een spanning 0) lezen wij op den
Fig. 51
milli-ampèremeter M]A de waarde van
den anodestroom (la) af bij verschil
lende spanningen (Ea) op de plaat, Zetten wij de verschillende waarden van Ea en la af, op twee loodrecht op
elkander
staande
assen, dan ontstaat
een kromme zooals
fig. 52 aangeeft. Zij
vertoont veel overeenkomst met die
van een <diode, ofjnatuurlijk
schoon
't
de aanwegens
wezigheid1 van het
rooster de la waar
o
den niet in beide
60
&O
'oo
/2O
/-K
20
dezelfde
gevallen
zullen
zijn.
Fig. 52
De voornaamste
functie van het rooster is de regeling van den doorgang der
electronen die zich van den gloeidraad naar de plaat begeven.
Daarom spreekt men van staafrooster.
I o
_L_
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Veronderstellen wij eens dat wij het rooster op een of
andere wijze een kleine negatieve lading geven, dan zullen
als gevolg daarvan vele electronen worden afgestooten, die
anders ongestoord door de mazen van het rooster hun weg
naar de plaat hadden gevonden. Hierdoor vermindert de
plaatstroom (Ia). Vermeerderen wij de negatieve spanning
(Er) op het rooster geleidelijk, dan bereiken wij op het laatst
een toestand waarbij alle electronen worden verhinderd de
plaat te bereiken en in dit geval zal Ia nul zijn.
De afstootende invloed van het rooster is dan gelijk aan
de aantrekkende kracht van de plaat. Omdat het rooster veel
dichter bij den gloeidraad is aangebracht dan de plaat, is het
vanzelfsprekend, dat de roosterspanning. die noodig is om
den invloed van de plaatspanning te neutraliseeren, vele malen
kleiner kan zijn dan deze.
Geven wij daarentegen het rooster een positieve spanning,
dan wordt Ia verhoogd en dit is ook begrijpelijk, omdat nu
de plaat bij haar aantrekkende kracht geholpen wordt door
het positieve rooster. Een gevolg van het positieve rooster
is dus, dat er een aantal electronen eveneens naar het rooster
gaat, waardoor in den roosterkring een stroom ontstaat, die
roosterstroom wordt genoemd. Deze stroom heeft echter steeds
een kleine waarde. Hoe meer positief wij het rooster maken,
hoe spoediger ook de plaat alle beschikbare electronen tot
zich getrokken heeft, zoodat het verzadigingspunt dan ook
dra bereikt zal zijn. De totale stroom door de lamp, die
veroorzaakt wordt door de totale electronen-emissie van den
gloeidraad, heeft zich dus in twee deelen gesplitst en wel
in een plaat- en een roosterstroom.
Ook heeft het rooster een merkbaren invloed op de ruimtelading die, zooals wij weten, speciaal in de nabijheid van
den gloeidraad optreedt. Heeft het rooster geen spanning,
dan maken de electronen het negatief, waardoor de ruimtelading tusschen gloeidraad en rooster toeneemt. De plaat
stroom wordt bijgevolg verminderd. Geven wij het rooster
negatieve spanningen, dan zal zijn afstootende werking op
de electronen zich voegen bij die van de ruimtelading zelve
en de plaatstroom zal nog meer verminderen. Wordt het
rooster positief, dan tracht het den invloed van de ruimte
lading te neutraliseeren en een toename van den plaatstroom
wordt veroorzaakt. Wij zien dus eens te meer den buiten
gewonen invloed, die het rooster op de regeling van den
plaatstroom heeft.
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Ter verduidelijking van het bovenstaande en om een juist
inzicht te geven van den invloed, die de roosterspanningen
op den plaatstroom hebben, beschouwen wij fig. 51. Hierin
zijn 3 stroomkringen duidelijk te onderscheiden en wel :
le. de plaatstroomkring, gevormd door de plaat P, de
batterij B en den gloeidraad G ;
2e. de roosterstroomkring, gevormd door het rooster /?,
den potentiometer W en den gloeidraad G ;
3e. de gloeistroomkring, gevormd door de batterij B1 en
den gloeidraad G.
Zoolang de electronen doorgaan van den gloeidraad naar
de plaat, zal er een stroom iin den plaatkring loopen van
de batterij B naar de
plaat P, door het
vacuum van de lamp
naar den gloeidraad G
en terug naar de bat
terij B. In het geval er
roosterstroomen aan
wezig zijn, loopen deze
van de potentiometerbatterij naar het roos
2
ter, door het vacuum
van de lamp naar den Fig. 53.
gloeidraad G en terug
naar de potentiometer-batterij. Door middel van den potentio
meter W kunnen wij de spanning Er (af te lezen op den
voltmeter V) op het rooster regelen tusschen — 2 V. en + 2 V.
Wij lezen op den milli-ampèremeter m/A, opgenomen in den
plaatkring, de stroomsterkten (Ia) af, die gepaard gaan met
iedere roosterspanningsvariatie. Wij krijgen dan, als wij deze
waarden afzetten, zooals aangegeven in fig. 53, een roosterspanning-plaatstroom (Er Ia) karakteristiek. Hieruit zien wij,
dat onder normale omstandigheden, dus als het rooster een
spanning 0 heeft, de plaatstroom 1 m.A. bedraagt. Maken wij
het rooster negatief, dan vermindert de plaatstroom om bij
1.3 V. geheel op te houden. Wordt het rooster daarentegen
positief gemaakt, dan vermeerdert de plaatstroom en hij
bedraagt bij Er = IJ/2 V. ongeveer 3 m.A. Hiermede is de
maximale stroom bereikt, want een verhooging van de
positieve roosterspanning zou geen vermeerdering van Ia meer
veroorzaken. Voorts zien wij, dat de kromme weer twee
J»
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bochten heeft. De bocht bij A wordt o.a. veroorzaakt door de
ruimtelading, terwijl die bij B door het verzadigingseffect van
de lamp ontstaat en door de omstandigheid, dat een aantal
electronen door het rooster zijn opgenomen.
Resumeerende zien wij dus, dat deze kromme practisch
dezelfde is als die van fig.
I
52 ; tenminste wat de vorm betreft.
Wij mogen echter niet vergeten, dat de kromme- van fig. 52
de betrekking weergeeft tusschen de p/aa£spanning en den
plaatstroom, doch die van fig. 53 het verband tusschen de
roos£erspanning en den plaatstroom. Nogmaals wijzen wij op
den belangrijken invloed van het rooster, n.1. dat kleine
roosterspanningsvariaties groote plaatstroomveranderingen
teweeg brengen. Wanneer wij aannemen dat in de uitwendige
keten van fig. 51 geen weerstand aanwezig is, zal het geheele
vermogen van öe batterij B in de lamp verbruikt worden en
dus gelijk zijn aan Ia Ea Watt. Deze energie wordt ten deele
in de lamp omgezet in warmte en aangezien warmte alleen
kan ontstaan door een electrischen stroom als er weerstand
is, moet deze in de lamp aanwezig zijn. Het inwendige van
de lamp is een hoogvacuum, dat een oneindigen weerstand
heeft en derhalve geen stroom kan voeren, zoodat er in
de ruimte tusschen plaat en gloeidraad geen warmte-ontwikkeling kan plaats hebben. En toch moet er iets aanwezig zijn,
dat met weerstand overeenkomt, omdat arbeidsvermogen aan
de batterij wordt onttrokken. Wij weten, dat door de positieve
spanning op de plaat de electronen daarheen worden
getrokken en al zijn laatstgenoemde nog zoo klein, ze bezitten
een bepaalde massa. Er is dus een kracht noodig om de snel
heid van de electronen te verhoogen of om ze een bepaalde
versnelling te geven. Hiervoor is energie noodig en deze is
in de bewegende electronen opgehoopt in den vorm van
arbeidsvermogen van beweging. Deze energie wordt door de
anode-batterij geleverd. Wanneer de electronen de plaat
bereiken, hebben zij een groote snelheid verkregen en nu
komen door de botsing met de plaat de electronen tot stilstand.
Het arbeidsvermogen van beweging wordt door het
electronenbombardement van de plaat omgezet in warmte
op de plaat, die daardoor een hoogere temperatuur krijgt.
Wij zien dus, dat de warmte-ontwikkeling niet het gevolg
is van een weerstand. Bij hooge plaatspanningen is de anodedissipatie (d.i. Ia X Ea) zoo groot, dat de plaat rood-heet
kan worden (bij zendlampen en groote versterkerlampen).
De kromme van fig. 53 kwam tot stand door het veranderen
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van de roosterspanning, waarbij de plaatspanning en de
gloeispanning constant werden gehouden. Bepalen wij van
een zelfde hoog-vacuumlamp verschillende karakteristieken
bij verschillende plaatspanningen, terwijl de gloeispanning
constant wordt gehouden, dan zien wij, dat de karakteristiek
zich naar links verplaatst bij een hoogere plaatspanning
(fig. 55).
In deze figuur zijn de karakteris
tieken afgebeeld van een hoogvacuumlamp, waarvan de gloei
spanning constant werd gehouden op
4 V., terwijl achtereenvolgens plaat
spanningen werden aangelegd van
40 V., 80 V., 120 V. en 150 V.
Beschouwen wij de karakteristiek bij
40 V. plaatspanning, dan zien wij,
dat in normale omstandigheden
(Er = 0 Volt) de stroom, die door
de lamp loopt (ruststroom) 0.3 m.A.
bedraagt. Bij een roosterspanning
van 4- 8 V. bedraagt deze stroom
zE 1.28 m.A. (verzadigingsstroom),
terwijl hij bij —3 V. nul is. Voorts
bemerken wij uit de figuur, dat de
hoogte van de kromme toeneemt bij
een verhooging van Ea en dat zij
zich naar links verplaatst. De vorm
van de karakteristieken blijft pracFig. 54.
tisch dezelfde, alleen de hoogte
Eenvoudigste uitvoering
neemt toe.
van een triode
Het is nog van belang om vast te
(drie-electroden lamp)
stellen, dat bij toepassing van de
a = anode
hoogere plaatspanningen de ver
ƒ
xzr gloeidraad
zadigingsstroom practisch niet meer
g
=
rooster.
toeneemt. Als verklaring geldt, dat
in deze gevallen alle electronen van
den gloeidraad naar de plaat zijn toegetrokken. Maar, zal
men vragen, waarom iis dit dan niet het geval bij de 40 V.
karakteristiek ? Deze ligt echter voor het grootste deel rechts
van de 0-lijn, hetgeen een uitvloeisel is van de positieve
lading op het rooster ; het rooster trekt nu vele electronen
tot zich en het gevolg is een roosterstroom. Op een voor
gaande pagina hebben wij reeds vastgesteld, dat de totale
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verzadigingsstroom wordt verkregen indien men bij den
plaatstroom den roosterstroom optelt.
Wil men een lamp op een bepaald punt van haar
karakteristiek gebruiken, dan geeft men het rooster de
benoodigde spanning. Op het punt in de horizontale lijn,
overeenkomende met deze spanning, richt men een loodlijn
op en waar deze de karakteristiek snijdt, vindt men het
gewenschte punt.
Indien wij de kromme bij 80 V. beschouwen en de lamp
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ongeveer in het midden van het rechte deel (punt A)
gebruiken willen, moeten wij het rooster een negatieve
spanning geven van 3 V. Een negatieve spanning van 6 V.
zou noodig zijn, om bij dezelfde plaatspanning te werken in
de onderste bocht bij B.
Men vergete deze belangrijke conclusie niet, omdat men
bij de verschillende functies, die de lamp kan verrichten, in
de praktijk herhaaldelijk moet kunnen vaststellen, op welk
punt van de kromme zij bij een bepaalde functie het nuttigst
kan worden gebruikt.
Volledigheidshalve willen wij nog eens nagaan, welke de
gevolgen zijn als wij de roosterspanning constant houden
op — 1 V. en de gloeispanning op 4 V., terwijl wij achtereen74

volgens de in de figuur aangegeven plaatspanningen aan
leggen. We zien dan, dat wij. bij Ea = 40 V., de lamp
gebruiken in de onderste bocht, bij En = 80 V. op het rechte
deel en bij Ea = 120 V. en Ea = 150 V. in het ver
zadigingspunt.
Uit fig. 56 zien wij, dat door verhooging van de gloei
draadspanning de electronenemissie toeneemt en de kromme
hooger wordt, zonder dat zij zich echter verplaatst, zooals dit
bij het verhoogen van de plaatspanning geschiedde.
De onderste gedeelten van de 4 krommen vallen practisch
samen. Toch heeft het toenemen der hoogte tot resultaat, dat
het lijkt alsof de kromme zich naar
rechts heeft verplaatst. Wij zijn dus
v
bij machte, door het variëeren van
I
v
gloei- en plaatspanningen de kromme
van een bepaalde lamp een zekere
vorm te geven en haar te verplaatsen
3.SIS
aan weerszijden van de Er nullijn.
Wanneer wij zoodoende de ver
langde kromme van een lamp ver
kregen hebben, kunnen wij, onaf
hankelijk van de plaats of de hoogte
welke zij heeft, door verandering van
Er op elk gewenscht punt instellen.
Fig. 56.
Beschouwen wij daartoe fig. 55, dan
zien wij, dat bij een gloeispanning
(£/) van 4 V. en een anodespanning Ea = 40 V., de roosterspanning Er + 4 volt moet bedragen wanneer wij in het
verzadigingspunt willen komen. Bij
= 150 V. zou Er =
— 1 Volt moeten bedragen om hetzelfde te bereiken.
(Er zij nog op gewezen, dat in alle figuren Ea en Er zijn
gemeten ten opzichte van de negatieve pool van den gloeidraad ; deze heeft een 0-potentiaal omdat hij geaard is.)
Wij hebben reeds met een enkel woord melding gemaakt
van het optreden van roosterstroomen (Ir) en zullen thans
daarover nog het een en ander meedeelen.
Indien wij het rooster niet met den gloeidraad verbinden,
zoodat het geïsoleerd is, dan zullen toch nog eenige electronen
op hun weg van gloeidraad naar plaat op het rooster blijven
hangen. Aangezien het rooster ze in den geïsoleerden toestand
niet kwijt kan raken, wordt het langzamerhand zoodanig
negatief geladen, dat de weg voor de electronen geheel
versperd wordt. Het zal van de capaciteit van het rooster
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afhangen, hoe groot het aantal electronen moet zijn om het
tot^zulk een potentiaal te laden, dat de doorgang
o —J van electronen
geheel belet wordt. Was deze capaciteit nul, dan zou een
enkele electron het tot een 1hoog ne gatief potentiaal opladen,
terwijl er bij een capaciteit: van 1 Farad niet minder dan
1019 benoodigd zijn om de spanning met 1 Volt te
verhoogen.
De capaciteit van het rooster hangt af van zijn grootte
en van den afstand tot gloeidraad en jplaat, doch is in ieder
geval zoo klein, dat betrekkelijk weiinig electronen noodig zijn
om het een potentiaal te geven, dat de electronenstroom kan
stoppen.
Verbinden wij nu het rooster aan het negatieve einde van
den gloeidraad, dan ontstaat door deze verbinding een weg
voor de electronen, die zich op het rooster hebben opgehoopt,
zoodat zij weer naar den gloeidraad terug kunnen keeren.
Niet alleen dat hierdoor een stroom ontstaat, doch bovendien
wordt de roosterspanning nu gelijk aan de spanning van dat
deel van den gloeidraad, waaraan het is verbonden. Aan
gezien overigens het rooster negatief is ten opzichte van alle
andere punten van den gloeidraad, zal het geen electronen
naar zich toetrekken ; dit geschiedt nu alleen door de plaat,
Zoodra dus Er 0 is, zal Ia gelijk zijn aan den emissiestroom
en Ir practisch nul zijn.
Indien wij het rooster positief maken ten opzichte van alle
punten van den gloeidraad, zullen er krachtlijnen tusschen
rooster en gloeidraad ontstaan. Deze hebben een zoodanige
richting, dat electronen van den gloeidraad naar het rooster
kunnen vloeien en hierdoor zal in den roosterkring een stroom
ontstaan. In dat geval is Ia gelijk aan den emissiestroom
verminderd met den roosterstroom.
Wij zeiden reeds, dat Ia door de positieve spanning op
het rooster wordt vergroot. Tenzij deze stroom reeds het
verzadigingspunt heeft bereikt, is de toename van Ia bij een
bepaalde positieve toename van Er, groot in vergelijking met
de vermeerdering van Ir.
In fig. 57 hebben wij een en ander nog eens verduidelijkt.
Als wij Er positief steeds grooter maken, wordt de toename
van Ia steeds kleiner, omdat er voortdurend meer electronen
naar het rooster worden toegetrokken, ten koste van de plaat.
In dit geval zou dus de Er/I
llaa karakteristiek na het ver
zadigingspunt een helling naar beneden kunnen krijgen. Bij
een open rooster en de aanwending van hooge plaat76

spanningen moet de positieve Er zeer groot zijn om een
voldoend aantal electronen tot zich te trekken.
Bij Er = ± E,a zal de intensiteit van het veld bij den
gloeidraad zoo (groot zijn, dat Ir een groote waarde krijgt.
Bij Er > Ea zal1 er een tegengesteld veld ontstaan, dat alle
electronen, die het rooster gepasseerd zijn, daarop doet
terugvallen. lr zal
dan zeer groot zijn.
Een dergelijke toe
stand zal zich bij
ontvanglampen niet
voordoen, doch bij
zendlampen kan een
zoodanig effect bij
benadering wel op
treden.
/V^O 3
o
/
öIn de Er Ir karak
Fig. 57.
teristiek hebben wij
een
goede
aan
wijzing voor het vacuum van de lamp. Indien door de aan
wezigheid van eenige gastesten ionisatie optreedt, zullen de
electronen door botsing tegen de gasmoleculen wederom
electronen vrij maken. De overblijvende positieve ionen zullen
naar het rooster getrokken worden, wanneer dit rooster een
negatief
egatief potentiaal heeft ten opzichte van den gloeidraad. Het
rooster verzamelt de positieve ladingen van deze ionen, waardoor een roosterstroom ontstaat, die tegengesteld gericht is
aan den normalen roosterstroom, veroorzaakt door de
negatieve electronen. Wanneer
Er tot nul nadert, begint de
kromme betrekkelijk sterk te
rijzen, omdat er nu weer
electronen naar het rooster
komen, die de positieve ionen
beginnen te verdrijven. Zoodra
E, positief wordt, zal de electronenstroom weer sterk toe
/ o
£Z.
nemen (fig. 58).
Wanneer een lamp voor verFig. 58.
sterkingsdoeleinden wordt aan
gewend, mogen er geen roosterstroomen loopen en daarom
wordt in dit geval de Er steeds negatief gemaakt. Dit is bij
ontvangst van telefonie noodzakelijk om vervorming te voor-
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komen en bij telegrafie uit economische overwegingen
gewenscht. In het laatste geval heeft men namelijk het
voordeel van den verminderden plaatstroom, zoodat er minder
energie aan de anodebatterij wordt onttrokken. De Er Ia krom
men zijn in deze gevallen dus hoofdzakelijk van belang voor
het gedeelte dat links van de nul-lijn ligt.
Wanneer een electron een metaaldeel treft, b.v. de plaat
of het rooster en dit doet met een snelheid die een bepaalde
grens overschrijdt, dan zullen er door deze aanraking één of
meer electronen van het metaal zelf vrijkomen. Deze zullen
wanneer zij eenmaal in de vrije ruimte zijn aangekomen,
worden aangetrokken door een electrode in haar nabijheid,
die het grootst positief potentiaal heeft.
Indien deze secondaire electronen van de plaat zelf
afkomstig zijn, dan zullen zij daarop weer terugkeeren als
de plaat het hoogste potentiaal heeft. Heeft echter het rooster
deze secondaire electronen uitgezonden, dan zullen zij naar
de plaat, die een hooger potentiaal heeft, worden getrokken.
Ia wordt dan verhoogd. Bij de schermroosterlampen komen
wij nog op dit verschijnsel, dat secondaire emissie wordt
genoemd, terug.
Een belangrijke functie van de drie-electroden lamp in
een ontvanger is het versterken van electrische wissel
spanningen. Dit kan z.g. hoogfrequent versterking zijn, die
plaats vindt, vóórdat de ontvangen trillingen worden gelijk
gericht. Het kan echter ook laagfrequent versterking zijn
(versterking van de hoorbare frequenties), hetgeen geschiedt
nadat gelijkrichting heeft plaats gehad. Uit de karakteristiek
van een lamp kan dikwijls reeds geconcludeerd worden voor
welk doel zij geschikt is. De geschiktheid van een lamp als
versterker blijkt, wanneer een kleine roosterspanningvariatie
een betrekkelijk groote spanningsverandering kan veroorzaken
aan een impedantie, die in serie met den plaatkring van de
lamp is geschakeld. Hoe groot de versterking zal zijn, hangt
af van een der z.g. ,.constanten” der lamp, n.1. die bekend
als spanningsversterkingsfactor, zoowel als van den aard der
belasting, die in den anodekring is opgenomen.
Fig. 59 toont de karakteristiek van een drie-electroden lamp
bij een anodespanning van 150 V., terwijl er in den anode
kring geen belasting is opgenomen. Door het rooster een
spanning van — 2 V. te geven, hebben wij ingesteld op een
punt dat in het rechte deel der kromme gelegen is. Deze
roosterspanning wordt door een wisselspanning van 1 V.
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(voorgesteld links onder in de figuur) sinusvormig en
periodisch gewijzigd tusschen — 1 'V. en — 3 V. Onder deze
omstandigheden zal de verandering van Ia op ieder oogenblik
evenredig zijn aan de verandering van Er en dientengevolge
variëeren boven en beneden een gemiddelde waarde (4.2 m.A.)
volgens een sinuslijn. De verandering is, zooals uit de figuur
blijkt, 1.6 m.A., zoodat Ia varieert tusschen 5.8 m.A. en
2.6 m.A., hetgeen een gemiddelde van 4.2 m.A. geeft.
Dit is voorgesteld rechts boven in de figuur. Wanneer een
lamp op deze wijze gebruikt wordt, dd.w.z. op het rechte deel
van de karakteristiek, blijft
de gemiddelde stroomwaarde
I
onveranderd
en
varieert
slechts boven en beneden
deze gemiddelde waarde in
overeenstemming met de
frequentie van de spanningsvariaties op het rooster.
/
Een draaispoel m.A. meter
/
zou
de vlugge stroom- —“S-svariaties niet kunnen volgen,
deze wijst dus slechts de
gemiddelde
stroomwaarde
aan.
> . i
Het is derhalve duidelijk,
Fig.
59.
dat de pulseerende anodestroom gelijk is aan de som
van een gelijkstroom (de gemiddelde stroomwaarde) en een
zuiveren wisselstroom, waarvan de amplitude gelijk is aan de
maximale verandering van den werkelijken stroom boven en
beneden de gemiddelde waarde. De la kan dus voorgesteld
worden als te bestaan uit een gelijkstroom-component en een
wisselstroom-component. Bij het werken op het rechte deel
van
de
karakteristiek is
de
gelijkstroom-component
onafhankelijk van de wisselstroom-component.
O

§ 3.
LAMP-CONSTANTEN.

Hieronder verstaan wij den spanningsversterkingsfactor (g),
de steilheid (S) en den inwendigen weerstand (R>). Wij
hebben reeds vermeld, dat een verandering van Er een veel
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grootere verandering van Ia veroorzaakt dan een zelfde verandering van Ea dit doet.
Beschouwen wij b.v. de karakteristiek van fig. 55 bij Ea =
120 V., dan zien wij dat bij Er = 0, Ia = 1.78 m.A. Wanneer
wij nu E, = —1 V. maken, dan vermindert Ia en wordt
l. 6 m.A. Om nu
<s>.
bij
een
zelfde
roosterspanning
i
i
toch een plaatstroom van 1.78
i
m.A. te krijgen,
moeten wij Ea
verhoogen tot 150
i
i
volt. Een veri
andering van IV.
op het rooster
kan dus gecom
20
30
■'20
30
Go
70
penseerd worden
C^)
door een veran
Fig. 60.
dering van 30 V.
op de plaat, dus
door een spanning die 30 maal zoo groot is. De versterkingsfactor g van deze lamp bedraagt dan 30. Zij is gelijk
aan de verhouding tusschen een anodespanningsverandering,
die noodig is om een bepaalde kleine Za-verandering
tot stand te brengen, tot de Er-verandering, die vereischt
wordt om dezelfde Za-wijziging te veroorzaken. Dus :

r.
r

rz

bij een constante la

(A = delta = een kleine verandering).

Onder de steilheid van een lamp wordt bij een constante
anodespanning de verhouding verstaan van de Za-verandering
tot de daarbij behoorende Er-verandering.
De Za~verandering in fig. 59 van 3.2 m.A. wordt veroorzaakt door een Er-verandering van 2 V. De steilheid is
nu 1.6 m.A. per volt. (m.A/V.)

s =

*Ig
bij Ea constant.
&Er

Zij wordt bepaald in het rechte deel van de karakteristiek.
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Zooals tevoren reeds beschreven werd, kunnen wij de
warmte-ontwikkeling aan de plaat van de lamp, ofschoon zij
niet veroorzaakt wordt door een weerstand in de gewone
beteekenis, toch uitdrukken door ons een schijnbaren
weerstand aanwezig te denken. Deze gelijkstroom-weerstand
wordt gevonden indien bij een constante Er, de anodespanning door de daarbij behoorende Ia, uitgedrukt in
Ampères, gedeeld wordt. Uit fig. 60 vinden wij dan, b.v. dat
80
bij Ea — 80 V., de gelijkstroomweerstand is —
= 10.000
0.008
30
Ohm. Bij Ea = 30 V. is de weerstand qq~|4~ = 21500 Ohm.

Het blijkt dus dat de gelijkstroomweerstand zeer verander
lijk is en bij kleinere anodespanningen sterk toeneemt. In
het algemeen is dus :
Ea
gelijkstroomweerstand = -y-

Practische beteekenis heeft deze weerstand alleen in zoo
verre, dat bij een vaste waarde van Ia het arbeidsvermogen
per seconde, hetwelk aan de anode omgezet wordt in warmte,
berekend kan worden door het kwadraat van den stroom te
vermenigvuldigen imet dezen schijnbaren weerstand.
Er is echter nog de inwendige weerstand Ri van de lamp,
die bepaald wordt door de wisselstroom-component.
Ri is een constante grootheid, mits de wisselspanning op het
rooster niet zoo groot is, dat dientengevolge in de bocht van
de karakteristiek wordt gewerkt. Bij een constante Er wordt Ri
berekend door een kleine E(1-verandering te deelen door de
overeenkomstige Za~verandering, dus :
I

Ri =

^Ea
bij Er constant.
* Ia

Wordt dus de gelijkstroomweerstand bepaald door de
verhouding van de werkelijke En-waarde tot den stroom,
Ri verkrijgt men door de verhouding tusschen het verschil
van 2 spanningen, tot het verschil tusschen de overeen
komstige stroomsterkten. Hij wordt meestal bepaald op het
rechte deel van de karakteristiek, terwijl A Ea en A Ia zeer
klein zijn. Deze Ri wordt door den lampenfabrikant
opgegeven.
■
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Men bezigt nog wel eens de uitdrukking „impedantie”
voor Rif doch dit is onjuist, omdat daaruit de gevolgtrekking
zou gemaakt kunnen worden, dat Ri voor een groot deel
afhankelijk is van de frequentie, hetgeen niet het geval is.

§ 4.

ROOSTERRUIMTE.
Door het rooster een bepaalde negatieve spanning te geven,
kan de anodestroom geheel worden onderdrukt. Bij een lamp
met g = 15, veroorzaakt een Er-verandering van 1 V. een
zelfde /a-verandering als een Ea-verandering van 15 V. Om
dus bij deze lamp de Ia, bij een Ea = 150 V., te kunnen
onderdrukken, moet Er tot maximaal 10 V. kunnen veranderen.
De roosterruimte is dan 10 V.
Er bestaat een bepaald verband tusschen Ea en de roosterruimte en wel :
roosterruimte =

Ea
9

Hieruit leiden wij af :
le. bij een verhooging van Ea wordt de roosterruimte
grooter;
2e. bij een bepaalde Ea is de roosterruimte klein als
g groot is (of groot als g klein is).

Als wij de plaatspanning Ea vervangen door’ een spanning
op de plaats van 1het rooster, die denzelfden invloed op den
electronenstroom heeft, dan moet dus de grootte van deze
Ea
spanning —- zijn. De spanning, die nu den emissiestroom

stuurt, wordt stuurspanning (E8t) genoemdl en heeft den
zelfden invloed als oorspronkelijk Ea en Er samen. Zij kan dus
worden voorgesteld door :

p

E., - B. + ƒ
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De plaatstroom zal nul zijn als E9t nul is (Ett treedt nu
immers in de plaats van Ea) en dus ook wanneer :

E

Er + — =0
9
Ea

Er = — — — roosterruimte.
9
Tusschen Rit S en g bestaat het volgende verband :

S X Ri =

A /a
& Ea _ A E n
A£r X A
“ AEr

= 9

dus g = S X Ri

Dit is de formule van Barkhausen. Opgemerkt wordt nog,
dat bij de berekening de waarden der grootheden in Volts,
Ampères en Ohms moeten worden uitgedrukt. De formule is
nuttig voor het berekenen van de 3 lampconstanten bij
een bepaalde stuurspanning. Uit de formule volgt direct :
S = ~~ en Ri = 9
S
*\i

§ 5.

DETECTIE.
Wij weten, dat bij het gebruik van een lamp op het rechte
deel van de karakteristiek de /„-veranderingen evenredig zijn
aan de Er-veranderingen. Bij ontvangst komen er h.f.
trillingen binnen en ontstaan er h.f. spanningsvariaties op het
rooster. Dientengevolge zal de Ia overeenkomstige ver
anderingen ondergaan, die slingeren boven en beneden de
gemiddelde stroomwaarde, veroorzaakt door de negatieve
voorspanning. Bijgevolg vindt geen gelijkrichting plaats. Om
deze te bewerkstellingen is het een vereischte, dat een
verandering van de h.f. spanningsamplitudes, die aan den
roosterkring worden toegevoerd, een verandering brengt in
de gemiddelde /„-waarde.
Hiertoe zijn voornamelijk twee methoden in gebruik en wel :

le. de plaatstroomdetectie.
2e. de roosterstroomdetectie.
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§ 6.
PLAATSTROOMDETECTIE.
In fig. 61 is een Er /«-karakteristiek voorgesteld van een
bepaalde ontvanglamp. Door middel van een potentiometer R
(fig. 62) is Er ingesteld op —12 V., zoodat wij in het punt A]
werken, dat onge
veer in het midden
van de onderste
bocht ligt. Ia (ruststroom)
bedraagt
hier 0.2 m.A. Wordt
nu op het rooster
een wisselspanning
aangelegd met een
amplitude van 4 V.,
zooals voorgesteld
is links onder in de
figuur, dan varieert
*9 9
'ƒ z <
Er tusschen —8 V.
en —16V. In het
eerste geval zal Ia
toenemen tot 1.35
m.A., doch in het
Fig. 61.
tweede geval nul
worden. Er zal nog
wel eenige stroom waarneembaar zijn, doch gedurende het
grootste gedeelte van <de halve periode zal hij toch practisch
nul wezen. Aangenomen wordt,
v
dat er zich noch een weerstand,
noch een impedantie in den
plaatkring bevindt, zoodat de
3
plaatspanning niet varieert. De
o
anodestroom fluctueert nu tuso
schen 0 en 1.35 m.A., zoodat de
gemiddelde waarde van Ia nu
* |, p
0.675 m.A. is ; alzoo een ver
H’l-bP I—----- '
meerdering, waardoor de lamp
als detector werkt. De wissel
Fig. 62.
spanning, die bij deze wijze van
detectie in den anodekring optreedt, is evenredig aan het
kwadraat van de roosterspanning en wij spreken daarom hier
van kwadratische detectie.
O
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Wij noemen daarentegen de detectie lineair als de anodespanningsveranderingen evenredig zijn aan de spanningen
op het rooster.
Overigens geeft het verloop van deze karakteristiek nog
aanleiding tot het maken van eenige opmerkingen. Het
punt Alt dat wij gekozen hebben, is zonder twijfel een van
de beste voor detectie. Niettemin kan ook het punt A gebruikt
worden, ofschoon daar de ontvangst zwak is, wegens het
langzame oploopen van de kromme. Vooral voor de ontvangst
van zwakke teekens is dit punt ongeschikt. Wel is de gelijkrichting goed, omdat door de negatieve halve perioden Ia = 0
zal worden en door de positieve, Ia een kleine waarde zal
verkrijgen, doch het is duidelijk, dat de gemiddelde toename
klein zal zijn, hetgeen een geringe versterking tengevolge
heeft. Het punt
geeft goede resultaten en wanneer er
sterke signalen worden ontvangen, is het zelfs moeilijk om
op het beste punt in te stellen. Dit zal trouwens het geval zijn
bij alle punten in de buurt van de onderste bocht, terwijl de
ontvangst van zwakke signalen daar steeds zeer critisch
zal zijn.
Hooger op de kromme, voorbij het punt Alt wordt de
ontvangst steeds zwakker en bij A2 zal er geen ontvangst
meer zijn (geen gelijkrichting). Bij A3 is weer ontvangst
mogelijk, terwijl deze bij A4 zeer goed is. En dit is ook
begrijpelijk, omdat wij nu werken in de bovenste bocht, dus
onder omstandigheden, die overeenkomen met die, besproken
bij de onderste bocht. Bij sommige lampen geeft het werken
bij A4 betere resultaten dan bij Ax. Niettemin is het voordeeliger om in de onderste bocht bij A te werken, omdat dan
het rooster zoodanig negatief is, dat er geen roosterstroomen
vloeien, hetgeen bij de plaatstroomdetectie een besparing van
energie oplevert. Er wordt dan minder stroom aan de anodebatterij onttrokken.

§ 7.
ROOSTERSTROOMDETECTIE.
Alvorens over te gaan tot de volledige bespreking, willen
wij eerst nog het een en ander mededeelen over de roosterstroomen. Wanneer in den stroomkring, voorgesteld in fig. 62,
trillingen van een signaal binnenkomen, zal de spanning van
het rooster afwisselend boven en beneden de normale waarde
varieeren. Gesteld dat deze normale spanning 0 is, dan zal
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de positieve halve periode van de trilling het rooster positief
maken, waardoor dit negatieve electronen tot zich zal
trekken. Hierdoor wordt de positieve lading gedeeltelijk
geneutraliseerd.
Wordt het rooster negatief door de negatieve halve periode,
dan is de weerstand tusschen rooster en gloeidraad oneindig
groot. Deze weerstand zal verminderen, als het rooster
positief is, tengevolge van den optredenden roosterstroom.
De positieve helft van de trilling wordt hierdoor gedempt.
Door het optreden van den roosterstroom is de Er-verandering
niet meer symmetrisch ten opzichte van de normale spanning.
De negatieve verandering is grooter dan de positieve. Wanneer
dus de ErZa-kromme steil is, zal de Za-afname bij een
negatieve Er-verandering grooter zijn dan de Za-toename bij
een positieve Er-verandering. Er zal een gemiddelde Z0-afname
zijn en dus is er gelijkrichting tot stand gebracht als gevolg
van het optreden van een Zr. Hoe steiler de Ia karakteristiek
is, hoe beter de versterking zal zijn en hoe steiler de Zr~
karakteristiek is, des te grooter zal, bij een bepaalde positieve
spanning op het rooster, Zr zijn. In dit laatste geval is dus
de uiteindelijke positieve spanning minder, omdat dan meer
negatieve electronen naar het positieve rooster worden
toegetrokken.
~ .r Z’r. -kromme
"
"
l vorm als de
Gewoonlijk heeft de E
denzelfden
Er Za-kromme. Bij een hoog-vacuum lamp begint de Er Ir~
karakteristiek meestal iets ter linker
Ze
zijde van de O-spanningslijn, omdat
het rooster zelfs bij een spanning 0.
toch wel eenige electronen, die zich
*
X
naar de anode voortbewegen, tot zich
o
zal trekken. Dit verschijnsel treedt
voornamelijk op als het rooster uit fijn
*
rasterwerk bestaat. In fig. 63 is de
Er Zr-kromme van een hoog-vacuum
lamp op vergroote schaal voorgesteld.
os o as
Wij zien, dat deze kromme evenals
de Er Za-karakteristiek verloopt en aan
Fig. 63.
het onderste eind een bocht vertoont.
Bij een instelling van Er tusschen —1 V. en 4-1 V. zal
practisch de Zr-toename bij een positieve halve periode van een
trilling, de afname bij de negatieve halve periode overtreffen ;
zoodat het gemiddelde effect een toename is van de normale
Zr-waarde. Even links van de plaats waar de Zr-kromme de
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O-lijn snijdt, is duidelijk een bocht waarneembaar en dit zal
dus het meest geschikte punt zijn voor de qelijkrichtinq (zie
ook fig. 65).
De grootere, ofschoon op zich zelf uiterst geringe, roosterstroomen, veroorzaakt door de positieve halve perioden, zullen
een demping veroorzaken, zoodat het effect op de Ia in
werkelijkheid is, dat de negatieve spanningen een grootere
/n-verandering teweeg brengen.
Van deze gelijkrichting wordt gebruik gemaakt in den
stroomkring van fig. 64, die in zooverre van dien van fig. 62
(plaatstroomdetectie) verschilt, dat een condensator Cj
tusschen rooster en gloeidraad
is opgenomen. Laten wij aany
nemen, dat de condensator
vóórdat er eenig signaal binnen
komt, een potentiaal nul heeft
(de negatieve pool van de
gloeidraadbatterij is geaard).
Bijgevolg heeft ook het rooster
een O-potentiaal ten opzichte
Fig
van den gloeidraad en in deze
omstandigheid zien wij uit figuur 65, dat Ia = 1 m.A.
Voor de verdere verklaring van de werking denken wij ons
den weerstand W nog weg.
Wanneer nu golftreinen binnenkomen, zullen de trillingen
in den afgestemden kring LC het roosterpotentiaal afwisselend
positief en negatief maken ten opzichte van den gloeidraad.
Gesteld dat de eerste helft van de eerste trilling Er positief
tracht te maken, zoodat de lamp op het deel van de
karakteristiek gaat werken, dat rechts van de O-lijn ligt ; er
treedt dan een Ir op. Electronen vloeien nu van den gloei
draad naar het rooster en laden het negatief, waardoor de
invloed, die de positieve helft van de trilling op het rooster
heeft, wordt te niet gedaan. Door de aanwezigheid van den
condensator C1 blijft de negatieve lading op het rooster
gehandhaafd, zoodat er na afloop van de positieve helft een
negatief geladen rooster overblijft. Het werkpunt op de
karakteristiek is nu b.v. verplaatst naar punt A.
De tweede helft van de trilling, die negatief is, tracht het
rooster nog meer negatief te maken, doch aangezien thans
geen roosterstroom vloeit, is de invloed, die de negatieve helft
heeft, verdwenen zoodra de trilling ophoudt. De volgende
positieve halve trilling veroorzaakt weer een roosterstroom ;
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weer vloeien electronen naar het rooster, dat nog sterker
negatief wordt. Ook al ware de invloed van deze positieve
halve trilling grooter geweest dan de eerste, dan zou het
werkpunt nog niet naar de rechterhelft van de kromme zijn
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i
i
i

'

2.

i
i

• ;
1
I

i
i
i
i
i
i
i
i

Fig. 65.
Links onder:
0 = roosterspanningsvariaties veroorzaakt door de pos.
en neg. halve perioden van den golftrein
(niet symmetrisch).
S = negatieve Er, eerst geleidelijk toenemend, daarna
afnemend door den lekweerstand.
Rechts boven :
getrokken golflijn stelt de h.f. /„-verandering voor, terwijl
de daar doorheen getrokken stippellijn de hoorbare
/„-verandering weergeeft (die dus de telefoon doet
aanspreken).

verplaatst, omdat iedere neiging daartoe onmiddellijk te niet
gedaan zou worden door een grooteren electronenstroom, die
het rooster nog meer negatief maakt.
Dit proces gaat gedurende den geheelen duur van den
golftrein door en uit het bovenstaande blijkt nu wel, dat door
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de aanwezigheid van den rooster-condensator C\ het rooster
tenslotte een zekere negatieve lading krijgt, waarvan de
grootte niet gelijk is aan de maximale spannings-amplitude
van den golftrein, doch aan een gemiddelde daarvan. Ligt
het werkpunt nu b.v. bij A, dan zien wij uit de figuur dat Ia
is afgenomen met 0.4 m.A. en deze stroomafname wordt in
de telefoons geregistreerd door een klik. De golftrein is dus
gelijkgericht. Alle volgende golftreinen veroorzaken geen
verdere vermindering van Ia ; deze blijft nu een constante
waarde van 0.6 m.A. behouden.
Het is duidelijk, dat een dergelijke inrichting niet geschikt
zou zijn voor ontvangst, omdat de lamp vanwege de hooge
negatieve roosterspanning na één golftrein ,,dicht” zou zitten.
In hoog-vacuum lampen, waarbij zich practisch geen positieve
ionen in den ballon bevinden, kan het rooster zijn lading niet
kwijt raken. Om dit te bewerkstelligen is de weerstand W
aangebracht, die roosteclek wordt genoemd. De ontlading
van het rooster moet kunnen plaats hebben vóór de volgende
golftrein binnenkomt en daartoe is tijd genoeg, omdat het
tijdsverloop tusschen twee golftreinen groot is, vergeleken
bij den duur van iederen trein. (Gesteld dat er 24 trillingen
zijn in iederen trein, bij een frequentie van 500.000 Hz. en
dat de vonkfrequentie 1000 is, dan zal de tusschenruimte
tusschen de treinen meer dan 20 X grooter zijn dan de duur
van iederen trein). Het lek heeft gewoonlijk een weerstand
van 1 a 3 megohm en is aangebracht, zooals is fig. 64 is
aangegeven.
Het nuttige effect van de roosterkringdetectie hangt af van
het optreden van roosterstroomen en daarom is het aan te
bevelen de anodespanning niet al te hoog te nemen. Het
rooster zal dan bij een geringe verhooging van zijn potentiaal
beter in staat zijn om electronen tot zich te trekken en de
Er /,-kromme zal dan een steiler verloop in de bocht krijgen.
Om de beste ontvangst-resultaten te verzekeren, dient het
werkpunt op de Er /«-kromme in het rechtste en steilste
gedeelte daarvan te liggen. Wij krijgen dan de grootste
versterking.
Het werken in de onderste bocht moet worden vermeden.
Doen wij dit toch, dan ontstaat wel gelijkrichting
zie
plaatstroomdetectie — doch deze gelijkrichting zal door de
roosterstroom-methode in waarde verminderen, omdat de
laatste steeds een vermindering van la geeft en de eerste een
vermeerdering.
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De waarde van den roostercondensator moet klein zijn,
opdat kleine hoeveelheden electronen hem tot een hoog
potentiaal kunnen opladen. Wordt hij echter te klein gemaakt,
dan gaan de h.f. trillingjen er niet doorheen. Een gemiddelde
waarde is 0.0003 /xF. Bij een frequentie van 500 kp/s is de
reactantie van een dergelijkien condensator :
1
1Q6
__
=
= 1060 Ohm.
2 7T ƒ C
6.28 X 500.000 X 0.0003
Dit is een goede waarde, omdat nu de h.f. stroomen een
gemakkelijker weg door den condensator vinden dan door den
lekweerstand, hetgeen een vereischte is. Bovendien dient de
capaciteit grooter te zijn dan de capaciteit, die tusschen rooster
en gloeidraad in de lamp bestaat. Hij is daar feitelijk mee in
serie geschakeld en kan zijn spanningsveranderingen slechts
op de meest voordeelige wijze aan het rooster overdragen,
indien hij grooter gekozen is. (Zie serie-schakeling
condensatoren).
De opname van den lekweerstand tusschen gloeidraad en
rooster veroorzaakt demping van den slingerkring LC. De
gevoeligheid van de ontvangst lijdt eenigszins door de opname
van het lek, omdat de electronen niet alleen na beëindiging
van den golftrein, doch ook gedurende hun aanwezigheid,
kunnen afvloeien. Wel geschiedt dit geleidelijk, vanwege den
grooteren weerstand van het lek, maar te vermijden is het niet.
Van dit verschijnsel kan overigens nog weer een nuttig
gebruik worden gemaakt. Wij zagen hierboven, dat gelijkrichting van de roosterstroomen het gunstigste geschiedde in
de bocht, links van de plaats waar de Er /r-kromme de 0-lijn
sneed. Het is dus voordeelig om het rooster een voorspanning
te geven, teneinde het werkpunt naar deze bocht te ver
plaatsen. Hiertoe kan het roosterlek dienen, want door het
wegvloeien van eenige electronen door het lek zal het rooster
een geringe negatieve lading krijgen. Het gevolg hiervan is,
dat er meer electronen van den gloeidraad naar het rooster
zullen vloeien, omdat de afstootende werking van het rooster
geringer is geworden. Er zal dus op het laatst een soort
evenwichtstoestand ontstaan, die het gewenschte roosterpotentiaal geeft. Hij kan tot stand gebracht worden door een
juiste keuze van den weerstand van het lek.
Tot besluit willen wij er nog op wijzen, dat het gebruik
van roosterkring- of plaatkring-detectie bepaald wordt door
de eischen welke aan een ontvanger worden gesteld.
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De twee methoden van detectie onderscheiden zich van
elkaar hierin, dat de roosterkring-detectie gevoeliger, doch
minder selectief is dan de andere methode.
De plaatkring-detectie daarentegen geeft betere selectiviteit,
maar is minder gevoelig.
Daar in bijna alle gevallen aan een hoogere gevoeligheid
de voorkeur wordt gegeven, wordt de roosterkring-detectie
het meest toegepast.
De grootere selectiviteit ontstaat, omdat bij plaatkringdetectie geen roosterstroomen ontstaan en de roosterkring dus
onbelast is. De mindere gevoeligheid is een gevolg van het
feit, dat de lamp uitsluitend als detector werkt.
Bij de roosterkring-detectie ontstaan wel roosterstroomen
en is dus de roosterkring belast. Dit beteekent meer demping,
waardoor de selectiviteit afneemt.
Door de instelling van de lamp in de bocht van de rooster
stroom-karakteristiek en in het midden van de plaatstroomkarakteristiek, bereikt men behalve detectie ook versterking.
Deze verdubbelde actie geeft een sterker geluid dan bij de
andere methode.
§ 8.
GASGEVULDE EN HOOGVACUUM-LAMPEN.

Onder een gasgevulde lamp (waarvoor men vroeger de
term ,,zachte lamp" gebruikte) verstaat men een lamp, die
gevuld is met een gas onder lagen druk. Wanneer de ballon
slechts een kleine hoeveelheid gas bevat, zullen er door het
aanleggen van een positieve spanning op de anode, stroomen
kunnen ontstaan, die vele malen grooter zijn dan bij het
ontbreken van dit gas het geval zou wezen. Ofschoon het
aantal electronen, dat per seconde door den gloeidraad wordt
uitgestooten, door de aanwezigheid van het gas niet toeneemt,
zullen deze electronen op hun weg naar de anode tegen de
gas-moleculen botsen. Daardoor komen er vrije electronen
los, die zich bij den hoofdstroom voegen en deze daardoor
vergrooten. Deze toename van den plaatstroom, teweeg
gebracht door de aanwezigheid van het gas, is het grootst
wanneer de gloeistroom en de plaatspanning hoog zijn en dit
is noodzakelijk, omdat de electronen die de gloeidraad
uitstoot een voldoend hooge snelheid moeten bezitten om
electronen uit het gas vrij te maken. Zoodra een gasmolecule
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door de botsing eenige electronen heeft verloren, zal de
molecule in een positief geladen toestand zijn. Wij zeggen nu,
dat de molecule geïoniseerd en een positief ioon geworden is
(stoot-ionisatie). Door deze ionisatie zal er in de lamp,
tusschen gloeidraad en plaat, een blauwachtige gloed ontstaan.
De positieve plaat stoot de positieve ionen af naar den
gloeidraad. Aangezien de massa van de ionen betrekkelijk
groot is, zal de gloeidraad door de warmte-ontwikkeling van
dit bombardement beschadigd kunnen worden. De ionen
veroorzaken een nuttig effect, doordat zij de ruimtelading
gevormd door de electronen in de nabijheid van den gloei
draad, trachten te neutraliseeren. Het aantal electronen, dat
dientengevolge in staat is de plaat te bereiken, kan daardoor
belangrijk toenemen. Uit hoofde van het voorgaande, geleidt
een gasgevulde lamp beter dan één met een hoog vacuum.
Bij gelijke constructie zou men bij een hoogvacuum lamp een
veel hoogere plaatspanning moeten bezigen om denzelfden
anodestroom te verkrijgen.
De gasgevulde lamp behoeft een zeer nauwkeurige
afregeling van plaat- en gloeispanningen. Bovendien werkt
zij niet constant en traagheidsloos. Zij wordt thans in het
radio-verkeer niet meer voor ontvangst gebezigd, doch hoofd
zakelijk nog toegepast als gelijkrichter in het voedingsgedeelte van zenders, b.v. omdat daar het verkrijgen van een
grooten stroom de voornaamste factor is. Trioden met gas
vulling, ook wel gloeidraadrelaisbuizen genoemd, vinden
toepassing in electrische relais-schakelingen en dienen ook
tot het opwekken van z.g. relaxatie-trillingen voor gebruik
bij kathodestraalbuizen. De hoogste frequentie, die dan nog
onvervormd opgewekt kan worden, bedraagt ca. 30.000 Hz.
In het radio-verkeer gebruikt men thans uitsluitend de
hoog-vacuum lamp, die vroeger wel als ,,harde” lamp betiteld
werd. De ballon van de hoog-vacuum lamp is tot op een zeer
hoogen graad luchtledig gemaakt (ca. 0.0000001 mm kwik).
§9.

CONSTRUCTIE.
Oorspronkelijk bestond de kathode, het element dat de
electronen emitteert, uit een gloeidraad van Wolfram. Deze
gloeidraad nam zeer veel energie op, zoodat reeds spoedig
het Wolfram vervangen werd door Bariumoxyde als
electronen-emitter. Dit laatste materiaal heeft n.1. de eigen92

schap, om bij veel lagere temperatuur dan Wolfram noodig
heeft, meer electronen uit te zenden. Door de werkwijze, die
Philips hier te lande volgde, (n.1. het aanbrengen van een
bariumoxyde-laagje op den Wolframdraad) slaagde deze
fabriek er in, het stroomverbruik van hare
„Miniwatt" lampen, ten opzichte van
vroegere constructies met 90 % te reduceeren.
Voor wisselstroom-voeding ging men
spoedig tot de constructie van indirect
verhitte kathoden over. Rechtstreeksche
verhitting is bij d eze voiieding niet mogelijk,
3
omdat de karakteristiek van de lamp bij
iedere wisseling van de netspanning ver
andert. Deze variaties zouden door den
detector hoorbaar worden gemaakt en in
f
den versterker nog worden opgevoerd,
hetgeen een zwaar brommend geluid
tengevolge zou hebben.
Het is een voordeel van de indirect
verhitte kathode, dat deze over de geheele
lengte hetzelfde potentiaal heeft, zoodat
het rooster aan een willekeurig punt kan
worden bevestigd. Bij de directe verhitting
is dit niet het geval, want daarbij is de
spanning over de geheele lengte van den
gloeidraad verschillend. De indirect ver
hitte kathode bestaat uit een nikkelen
buisje, waarvan de oppervlakte bespoten
is met een karbonaat van een der alkalimetalen, dat naderhand tot bariumoxyde
gereduceerd wordt. Dit is de emitteerende
laag (kathode), die echter eerst electronen
gaat uitzenden, wanneer het buisje op een
voldoend hooge temperatuur gebracht is.
Fig. 66.
Daartoe dient de gloeidraad, die aan
gebracht is in het buisje (fig. 66).
Oorspronkelijk was de energie, die de gloeidraad voor de
verhitting van de kathode afnam, gemiddeld 4,4 Watt. Later
werd dit gereduceerd tot 2,6 Watt, terwijl men er thans in
geslaagd is om deze energie terug te brengen tot gemiddeld
1,26 Watt. (6.3 Volt, 0,2 Amp.).
Zulke lampen behooren b.v. tot de nieuwe economische
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Fig. 66a.

1

Fig. 67.
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E-serie van Philips
(1937). Terwijl de
vervaardiging van een
normale gloeilamp, van
het begin tot het einde,
vrijwel geheel machi
naal kan geschieden en
ook het aanbrengen
van den gloeidraad
mechanisch kan wor
den uitgevoerd, bestaat
een radiolamp uit een
dusdanig ingewikkeld
electrodensysteem, dat
dit voor het grootste
gedeelte uit de hand
moet worden gemon
teerd (fig. 66a).
Fig. 67 geeft een
aanzicht van de electroden der indirecte
verhitte Philips Triode
E 428. Om de buis
vormige kathode is het
rooster aangebracht en
daaromheen de gaas
vormige anode. Fig. 68
geeft een afbeelding
van de Philips indirect
verhitte eind-penthode
E 463. De montage
van de kathode is
daar duidelijk zicht
baar.
Omdat de kathode
een vastliggend buisje
is, kan het rooster
dicht in zijn nabijheid
worden aangebracht,
hetgeen aan een stand
vastige werking van de
lamp ten goede komt
en een hoogen versterFig. 68.
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kingsfactor mogelijk maakt. De radiolampen
4
hebben een
ballon met een zilverachtig
: ”
spiegelend oppervlak. Dit wordt
veroorzaakt door
~~ verdamping van een kleine hoeveelheid
magnesium, die bij het leeg
pompen van den ballon tegen
het glas aanslaat (z.g. getter).
Hierdoor ontstaat een buiten
gewoon goed vacuum. Wan
neer er tijdens het gebruik van
de lamp nog gastesten vrij
mochten komen, worden deze
echter niet meer door het magnesiumpoeder opgenomen.
De octode, oscillator-modulator voor superheterodynes,
bestaat uit een gloeidraad, een
oxyde-kathode, zes roosters en
een anode. (Zie Hoofdstuk
„Superheterodyne ontvangst”).
Al deze electroden bevinden
zich in een cylindervormige
ruimte met een straal van 1 cm
en een hoogte van 2 cm. De
montage van een dergelijk
systeem is zeer minutieus
werk.
Speciaal voor deze lampen
met verscheidene roosters werd
het noodzakelijk, een andere
hulsconstructie te ontwerpen.
De oudere lampen bezaten een
huls met pennen. Daar bij de
octode het aantal electrodenaansluitingen gestegen was tot
Fig. 68a.
negen, zou de onderlinge af
Binnenwerk van een octode.
stand tusschen deze pennen
aan de huls zóó klein worden,
dat groote electrische verliezen er het gevolg van waren.
De moderne ontvanglampen zijn daarom voorzien van een
nieuwere huls, de z.g. P-huls. Hierbij zijn de electrodenverbindingen aan contacten op den zijkant uitgevoerd ; veeren
in den lampvoet zorgen voor een goede electrische verbinding
met de bedrading van het apparaat.
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Een belangrijke vermindering van de onderlinge electrodencapaciteit werd door deze uitvoering eveneens verkregen.
Bovendien kon door deze constructie de hoogte van den
lampvoet, die oorspronkelijk ca. 44 mm bedroeg, tot ca. 22 mm
teruggebracht worden.
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HOOFDSTUK VII.
TERUGKOPPELING.

Door terugkoppeling zijn wij in staat, de amplitudes van
de binnenkomende trillingen, die reeds door de triode versterkt
zijn, nog grooter te maken. Het principe bestaat hierin, dat
de in den plaatkring versterkte amplitudes terugwerken op
den roosterkring en wel op dusdanige wijze, dat de oorspronkelijke trillingen van het binnenkomende signaal
krachtiger gemaakt worden.
Wij zullen dit aan de hand van
fig. 69 nader toelichten. De LC kring
wordt afgestemd op de binnenkomende
7
o
trillingen die het roosterpotentiaal
o
.
variëeren. Hierdoor wordt Ia ge
varieerd in overeenstemming met de
o
frequentie van de slingeringen in L.
Deze h.f. stroomvariaties gaan door
de spoel Lx en zijn krachtiger dan de
Fig. 69.
oorspronkelijke trillingen vanwege den
versterkingsfactor der lamp. Door de nabijheid van spoel Lr
bij spoel L worden deze trillingen in laatstgenoemde spoel
geïnduceerd.
Indien zij in phase zijn met de daarin reeds aanwezige
trillingen zullen zij elkander versterken en het gevolg is een
stroomtoename in L. De spoel Lr wordt de terug-koppelspoel
genoemd. Door deze terugkoppeling is dus een versterking
van de oorspronkelijke trillingen tot stand gebracht. Er moet
voor gezorgd worden dat de magnetische velden van de beide
spoelen overeenstemmen ; is dit niet het geval en werken zij
elkander tegen, dan zal, in plaats van een versterking een
verzwakking van de trillingen het gevolg zijn. Gebeurt dat,
dan kan men dit herstellen door de verbindingen aan de
terugkoppelspoel om te draaien. Het spreekt vanzelf, dat de
koppeling tusschen de spoelen L en Lr geregeld moet kunnen

r
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worden. Hoe dichter de spoelen bij elkander worden
gebracht, hoe grooter de versterking zal zijn. Wanneer zij
rechthoekig ten opzichte van elkander staan, is de invloed nul.
Draait men dan Lx nog verder door, dan werken de velden
elkander tegen. Wij kunnen de terugkoppeling vergelijken
met het bekende verschijnsel van den slinger. Indien wij deze
telkens als hij in den bovensten stand is aangekomen, een
duwtje meegeven en dit precies in overeenstemming met de
slingeringen doen, worden de wrijvingsverliezen opgeheven
en blijft de amplitude steeds gelijk. Op overeenkomstige wijze
kunnen de trillingen, die in spoel L geïnduceerd worden, de
demping van de oorspronkelijke slingeringen verminderen.
Wij spreken hier dan ook van dempingsreductie. De stooten,
die door
in L worden teweeggebracht, kunnen versterkt
worden door de spoelen dichter bij elkaar te brengen en als
zij de energieverliezen in den ontvangkring geheel hebben
opgeheven, blijven de tril
lingen in L1 uit zichzelf be
staan, waartoe dan de
energie wordt geleverd door
c
de anode-batterij. De roosterkring gedraagt zich dan
O “T
als een kring zonder weer
stand.
Afhankelijk van bepaalde
factoren ontstaat nu een
Fig. 70.
soort evenwichtstoestand en
wij zeggen dan, dat de op
vanginrichting genereert of oscilleert. Voorloopig regelen wij
echter de terugkoppeling zoodanig, dat er geen genereeren
optreedt en nemen genoegen met de belangrijke versterking
der oorspronkelijke trillingen, die wij nu hebben verkregen.
Zij kan zeer zeker het 30-voudige van de oorspronkelijke
sterkte zijn en een voordeel is bovendien, dat zwakke teekens
meer versterkt worden dan krachtige.
Wij hebben hier dus een methode om zwakke ontvangteekens te versterken, hen vervolgens toe te voeren aan een
detector en zoodoende krachtiger signalen in de telefoons te
verkrijgen. In fig. 70 wordt de antennekring LC afgestemd
op de binnenkomende signalen, terwijl de kring LA Cr in
resonantie wordt gebracht met LC. Nadat de spanning van
de anodebatterij op de juiste waarde is ingesteld, wordt de
koppeling tusschen Lr en L2 geregeld, totdat de signalen zoo
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luid mogelijk zijn. Ook de stand van de spoelen L en Lr is
regelbaar. Brengt men L2 dichter bij Llt dan bereikt men een
stand waarbij de toon der signalen schor wordt, terwijl er
bij een nog vastere koppeling een hoog muzikaal geluid
ontstaat. Dit komt doordat er dan twee frequenties met een
gering verschil ontstaan in den slingerkring die parallel aan
het rooster en den gloeidraad is verbonden. Door interferentie
van deze twee frequenties wordt het gillen veroorzaakt.
De eenvoudigste instelling van een ontvangtoestel wordt
verkregen wanneer de plaatkring aperiodisch is gemaakt. De
eigen frequentie van de spoel L2 moet dan grooter zijn dan
die van de signalen, die men ontvangen wil. Dit brengt
mede, dat voor de ontvangst van zeer uiteenloopende
frequenties de spoel verwisseld zal moeten worden voor een
ander. Ter bevordering vau een grootere selectiviteit kan
de anode-kring afgestemd worden op de gewenschte
frequentie. Men dient er dan echter voor te zorgen dat deze
afstemming zoo nauwkeurig mogelijk geschiedt, daar anders
de ontvangst verzwakt.
In de figuur is parallel op de anode-batterij een condensator
C3 aangebracht. Het doel kan als volgt verklaard worden.
Door de h.f. spanningsvariaties op het rooster worden
overeenkomstige stroomveranderingen in den plaatkring
teweeg gebracht. Op de hoorbare stroomveranderingen zijn
dus de h.f. stroomvariaties gesuperponeerd en deze laatste
kunnen door de telefoons niet worden weergegeven. (Volledig
heidshalve zij er hier nog de aandacht op gevestigd, dat er
ook nog een gelijkstroom-component, de ruststroom van de
lamp aanwezig is). De condensator C3 heeft nu tot doel, de
h.f. variaties een weg van geringere impedantie te bieden,
waardoor zij niet noodeloos worden verzwakt.
Laten wij eens nagaan, welke reactantie (Xc) een
dergelijke condensator heeft bij een capaciteit van 0.004 /xF.

Xc =

1__ _ ______ io<’___________
= ± 80 Ohm.
2 7r fc = 6,28 X 500000 X 0,004

Bij een vonkfrequentie van 1000, zal het aantal stroomstooten in den ontvanger 1000 zijn en de reactantie van den
condensator is bij dit aantal :

xc =
100

_______ 106________
= ± 40000 Ohm.
6,28 X 1000 X 0,004

Wij zien hieruit dus, dat de h.f. trillingen gemakkelijk
door den condensator gaan, terwijl de vonkfrequentie hier
een weg van hoogen weerstand vindt.
Het is van belang om bij de overdracht van h.f. energie
van den eenen kring op den anderen de phase-verhoudingen
tusschen stroom en spanning te kennen. Wij zullen het geval
beschouwen waarbij deze overdracht plaats vindt door een
inductieve koppeling van den plaatkring met den afgestemden
roosterkring (fig. 69).
Laten wij echter even aannemen, dat de terugkoppelspoel Lr
vervangen is door een ohmschen weerstand Ru en dat er
geen capaciteit aanwezig is tusschen het rooster en de plaat
van de lamp. Een spanning, die in den plaatkring wordt
opgewekt, zal dan op den roosterkring geen invloed uitoefenen
en geen energie wordt overgedragen. Er is dus geen terug
koppeling.
Gesteld dan dat een h.f. spanning Et in den afgestemden
kring LC van fig. 69 wordt opgewekt door een binnenkomend
signaal. Als LC in resonantie is met de frequentie van dat
signaal, zal de stroom, die in den roosterkring wordt tot
stand gebracht, zijn :
Et
I =
R
waarin R den ohmschen weerstand in LC voorstelt.
De stroom I is dan in phase met Et, omdat bij resonantie
de inductieve en capacitieve reactanties elkander opheffen.
Nu zal de spanning Er, die in den gesloten kring wordt
ontwikkeld, gelijk zijn aan het product van de stroomsterkte /
en de inductieve reactantie van de spoel L, dus :
Er = <0 L I Volt
Omdat de geïnduceerde tegen-E.M.K. van zelfinductie
altijd 90° na-ijlt bij den stroom, die deze E.M.K. veroorzaakt,
zal dus Er ook 90° na-ijlen bij /.
De spanning Er is die van het rooster en als de versterkingsfactor van de lamp g is, zal er een wisselspanning van g Er
Volt in den plaatkring worden opgewekt, die in phase is
met Er.
En omdat de belasting van den plaatkring uit een ohmschen
weerstand bestaat, zal de opgewekte wisselstroom in phase
zijn met de spanning g Er.
Hieruit volgt dus, dat deze wisselstroom (/«) 90° na-ijlt bij I.
Deze phase-verhouding bestaat steeds, als in den plaatkring
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geen reactantie is opgenomen (zooals bij de later te behandelen
weerstandskoppeling).
Wanneer wij nu met den weerstand Ru een spoel Ll in
serie verbinden (fig. 69), die slechts uit enkele windingen
bestaat en welke inductief gekoppeld is met L, dan mogen
wij aannemen, dat bij de frequentie van het ontvangen signaal
de reactantie klein is vergeleken bij den totalen weerstand
van den kring (daarbij inbegrepen den inwendigen weerstand
van de lamp /?,•).
De zoo juist genoemde phase-verhoudingen zullen dan
ongeveer dezelfde zijn gebleven en dan zal de stroom (In),
die in de spoel Lx loopt, 90° na-ijlen bij I (die in LC vloeit).
Wanneer nu Lr zoodanig geplaatst wordt dat de krachtlijnen
die daarvan uitgaan, L snijden, dan zal in laatstgenoemde
spoel een E.M.K. worden opgewekt, die zich voegt bij de
daarin reeds aanwezige en welke wij hierboven berekenden.
Deze E.M.K. zal gelijk zijn aan :
Etk = CO M Ia Volt
waarin M de wederzijdsche zelfinductie tusschen L en Lr in
Henry voorstelt.
Deze geïnduceerde spanning is op ieder ©ogenblik evenredig
aan de verandering per seconde van den stroom, die haar
te voorschijn roept, zoodat dus b.v. op het moment dat de
stroom nul is (grootste verandering), de spanning een
maximum is. Hieruit volgt, dat er tusschen stroom en
spanning een phaseverschil van 90° bestaat.
Wij weten reeds, dat het phaseverschil tusschen Ia en I 90°
is en daarom moet Etk, die veroorzaakt wordt door la, óf in
phase zijn met I óf in tegen-phase (phaseverschil = 180°).
Dit hangt af van de wijze waarop de terugkoppelspoel is
verbonden.
W'anneer Lx zoo aangesloten is, dat de door haar in LC
veroorzaakte spanning in phase is met den h.f. stroom /, dan
zal Etk in phase zijn met Et, n.1. met de spanning van het
binnenkomend signaal. De spanning Etk helpt dus om I op
peil te houden, die derhalve grooter zal zijn, dan wanneer de
terugkoppelspoel niet aanwezig was.
De aanwezigheid van Lr schept dus de mogelijkheid, dat
een oorspronkelijke signaalspanning kleiner kan zijn om in den
afgestemden kring een bepaalden stroom tot stand te brengen.
De totale stroom I2 in LC is nu geworden :
7 _ Et + Etk
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HOOFDSTUK

VIII.

ONTVANGST VAN ONGEDEMPTE TEEKENS.

Wanneer in een stroomkring twee sinusvormige wissel
stroomen optreden, zal de resulteerende stroom van de
volgende grootheden afhankelijk zijn :
le van de amplitudes der wisselingen ;
2e van het frequentieverschil tusschen de beide wisselingen;
3e van het phase-verschil tusschen beide.
Zijn de beide wisselstroomen gelijkphasig en van gelijke
frequentie, dan zal de amplitudet van den resulteerenden
wisselstroom gelijk zijn aan de som van de amplitudes der
afzonderlijke stroomen.
Wanneer bij dezelfde
frequentie
de
wisselstroomen
een
phaseverschil hebben van 180°,
dan is bij gelijke ampli
tudes de som nul. Hebben
wij echter twee wisselstroomen met 180° phaseverschil en verschillende
Fig. 71.
amplitudes, dan is de
resultante opnieuw een
wisselstroom met een frequentie, die gelijk is aan de
oorspronkelijke, doch die een amplitude heeft, waarvan de
waarde op ieder punt van de periode gelijk is aan de
algebraïsche som van de afzonderlijke amplitudes.
Een meer algemeen voorkomend verschijnsel is, dat er een
phase-verschil tusschen twee wisselstroomen bestaat, hetwelk
kleiner is dan 180°. In dat geval zullen op bepaalde ©ogen
blikken de stroomen elkaar opheffen, elkander dan weer
versterken en vervolgens verzwakken. De phase-verhouding
onderling blijft steeds dezelfde en de wisselingen van den
resulteerenden stroom hebben steeds dezelfde amplitude.

--wwwwvw
wwvww
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Ook kan het zijn, dat de eene wisselstroom een frequentie
heeft, die verschilt van de andere. De phase-verhouding van
de wisselstroomen zal zich nu voortdurend wijzigen en den
resulteerenden wisselstroom zal men nu niet meer kunnen
weergeven door een kromme, die denzelfden vorm heeft als
van de oorspronkelijke. Wij zullen echter wel zien, dat de
amplitude periodisch rijst en daalt (fig. 71).
Wanneer de afzonderlijke frequenties
en f2 bedragen,
is de frequentie van den resulteerenden wisselstroom :

f=

tl + f2
2

Zijn amplitude stijgt met regelmatige tusschenpoozen tot
een maximum, om vervolgens tot nul af te nemen. Deze
resulteerende wisselstroom, die dus ontstaat door de
interferentie van twee afzonderlijke wisselstroomen, met
verschillende frequenties, vertoont amplitude-variaties of
zwevingen en heeft uit dien hoofde in de praktijk den naam
. zweving verkregen. Het aantal zwevingen dat per seconde
op zal treden, is steeds gelijk aan het verschil der frequenties,
dus:
— f2, terwijl de amplitude gelijk is aan de som van
de afzonderlijke amplitudes.
Wij hebben dus hier een bij uitstek geschikt middel om de
ongedempte trillingen, afkomstig van een lampzender, in
groepen te verdeelen en dit is noodig, omdat zulke trillingen
steeds dezelfde amplitude behouden ; met andere woorden
geen golftreinen vormen, zooals bij de vonkzenders en
derhalve in de telefoon niet hoorbaar zijn.
Wij moeten dus trachten een hoorbare frequentie teweeg
te brengen en dit kan geschieden door het opwekken van
zwevingen. Gewoonlijk brengt men haar aantal op 1000,
waardoor een muzikale toon ontstaat, nadat de zwevingen
zijn gelijkgericht.
Natuurlijk zijn wij in staat de toonhoogte van het geluid
te variëeren en dit kan geschieden door de frequentie van
de trillingen, die interfereeren op de ontvangen trillingen, te
wijzigen.
Wij zouden dit kunnen doen door een oscilleerenden
stroomkring (generator voor het opwekken van ongedempte
trillingen), zooals voorgesteld in fig. 69, met weglating van
de daarop aangesloten antenne, te koppelen met den ontvanger
van fig. 64. Wanneer wij nu den ontvanger afstemmen op
een frequentie van 500.000 Hz (= 600 m), dan zullen wij
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tot het verkrijgen van een hoorbaren toon van 1000 perioden
per seconde, den generator b.v. moeten instellen op een
frequentie van 501.000 Hz ([2— Zi)- Het zelfde resultaat
wordt bereikt als de frequentie van den generator wordt
ingesteld op 499.000 Hz
—f2). Door iedere gelijkgerichte
zweving wordt het telefoon-membraan éénmaal bewogen. De
zwevingen gelijken in vorm eenigszins op de trillingsgroepen,
teweeggebracht door een vonkzender met een vonkfrequentie
van 1000. Bij de zwevingen bestaat een groep echter uit meer
afzonderlijke trillingen.
Door het wijzigen der frequentie van den oscillator kunnen
wij de toonhoogte van het signaal binnen bepaalde grenzen
regelen. Hoe kleiner wij het verschil maken tusschen
en f2
hoe lager het geluid wordt, totdat wij op een punt komen
waar niets meer gehoord wordt. Dit ontstaat wanneer de
beide frequenties aan elkaar gelijk zijn. Ook al is er een
phase-verschil tusschen beide frequenties, dan zal de
resulteerende frequentie een uniforme amplitude hebben, die
na gelijkrichting geen geluid veroorzaakt.
Wanneer wij nu de frequentie van den generator nog meer
verkleinen, krijgen wij eerst weer een laag geluid, dat echter
steeds hooger zal worden al naar gelang de frequentie nog
meer verlaagd wordt (b.v. tot 499.000 Hz). Het is dus
duidelijk, dat de grenzen waarbinnen men de toonhoogte
kan variëeren, bepaald worden door het gehoor, dat namelijk
niet in staat is geluiden met een frequentie boven zt 16.000
noch die beneden ca. 20 Hz, te ontvangen. Een toon van
1000 perioden per seconde is de prettigste voor ons oor.
De stroomkring van fig. 72 zal bij voldoende koppeling
van de spoelen
en L<> uit zichzelf gaan oscilleeren. De
koppeling tusschen de spoel
van den afgestemden kring
LYCY en de niet afgestemde spoel L2 in den plaatkring, is
nu zoodanig geregeld, dat energie, die aan Lx wordt toe
gevoerd, in phase is met die, welke daar reeds aanwezig is.
Indien door een of andere oorzaak, b.v. het sluiten van
den gloeistroomkring, het rooster plotseling een positieve
spanning krijgt, zal deze impuls door de lamp versterkt worden
en door L2 zoodanig op Lx worden overgedragen, dat de
daar aanwezige positieve spanning toeneemt. Doordat de
afgestemde kring thans in trilling is, moet de toevallig daarin
teweeggebrachte positieve spanning gevolgd worden door een
overeenkomstige negatieve spanning en dit geschiedt met
tusschenpoozen, die afhankelijk zijn van de frequentie, waarop
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*s afgestemd. Ook deze negatieve spanning wordt op
haar beurt versterkt door de terugkoppeling van L2 op Lr.
Wanneer de energie, welke op deze wijze aan L1 wordt
toegevoerd, grooter is dan de weerstandsverliezen in den
roosterkring, zal de trilling, die werd opgewekt, opslingeren
in plaats van dempen en verdwijnen. Deze opslingering zal
blijven bestaan, zoolang er per seconde meer energie wordt
toegevoerd, dan er in dien tijd verloren gaat. De roosterstroom,
die ontstaat gedurende de positieve halve periode, zal over
den weerstand R een spanning doen ontstaan, waardoor het
rooster een bepaald negatief potentiaal verkrijgt en de
versterking van de lamp vermindert. Het proces zal zich
herhalen totdat een bepaalde amplitude is bereikt. Deze is
afhankelijk van den weerstand in £lf de wederzijdsche
inductie tusschen Lr en L2, de grootte van den weerstand R
en de karakteristiek van
■
de lamp. Er ontstaat een evenwichts
toestand,
waardoor
de
amplitude
onveranderd blijft. Het resultaat is dus,
dat de lamp oscilleert.
De
ontvangst van
ongedempte
signalen, die wij op deze wijze hebben
o
tot
stand
gebracht, noemen wij
o zwevingsontvangst
(heterodyne). De
o
Q
generator van fig. 72 wordt zwever of
zwevingstoestel genoemd.
Fig. 72.
De ontvangst is zeer selectief, vooral
bij hooge frequenties. Gesteld dat wij
den zwever ztoodanig hebben afgeregeld, dat hij oscilleert
met een frequentie van 501 kp/s, hetwelk de beste instelling
is tot ontvangst van een station, dat seint op 500 kp/s (600 m).
Als er nu een ander station tegelijkertijd op een frequentie
van 492 kp/s (610 m) werkt, dan zal deze frequentie
interfereeren met die van den zwever en zwevingen
veroorzaken met een frequentie van 8 kp/s. Aangezien ons
gehoor voor frequenties boven 3000 Hz minder gevoelig is,
zal deze zender dus geen al te hinderlijke storing veroorzaken.
Hoe hooger de frequentie die wij willen ontvangen, des te
selectiever wordt de ontvangst. Bij de zeer hooge frequenties
kunnen andere factoren, zooals handeffect, hun invloed doen
gelden, zoodat speciale maatregelen noodzakelijk zouden
worden. Bij de lagere frequenties neemt de selectiviteit af.
Nemen wij b.v. de ontvangst bij een frequentie van 37.5 kp/s
(8000 m). Om een goede ontvangst te krijgen, moet de
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zwever dan b.v. ingesteld worden op 38.5 kp/s. Wil een
ander tezelfder tijd werkend station geen hoorbare zwevingen
veroorzaken, dan moet het werken op een frequentie, gelegen
boven 41.5 kp/s (beneden ± 7200 m) of beneden 35.5 (boven
8450 m). Alle stations die dus seinen op golflengten tusschen
7200 m en 8450 m zullen storen.
Door den zwever kan vooral de ontvangst van zwakke
signalen verbeterd worden. Daartoe dienen de in den zwever
opgewekte stroomvariaties sterker te zijn dan die van de
binnenkomende teekens in den ontvanger. Het kan
mathematisch aangetoond worden, dat dientengevolge de
gevoeligheid van het ontvangstsysteem wordt verhoogd. In
de eerste plaats dient de zwever om zwevingen te veroorzaken,
doch daarnaast blijkt, dat hij invloed heeft op de karakteristiek
van de ontvanglamp (nadere verklaring zou hier echter te
ver voeren).
Het is nog interessant te weten, dat verandering in de
afstemming van het ontvangtoestel geen wijziging zal brengen
in de toonhoogte van het ontvangen geluid. Dit komt omdat
het buiten afstemming brengen geen invloed heeft op de
frequentie van de binnenkomende signalen. Alleen zal het
geluid verzwakt worden. Teneinde de afstemming op eenig
station zoo eenvoudig mogelijk te maken, dient men den
zwever van een afstemtabel te voorzien, opdat hij gemakkelijk
op een bepaalde frequentie ingesteld kan worden.
Om zwevingsontvangst mogelijk te maken, is het niet noodig
een afzonderlijken zwever te gebruiken. Met het ontvang
toestel, voorzien van terugkoppeling zooals fig. 70 aangeeft,
kunnen wij dit reeds bewerkstelligen. Bij de bespreking van
dat schema, bleek er bij voldoende koppeling tusschen Ly en
L2 een toestand te ontstaan, waarin een ongedempte trilling
optrad. De frequentie van deze trilling kan worden geregeld
door Lr of Cx of door beide. Zwevingsontvangst wordt nu
mogelijk door deze frequentie een weinig te doen verschillen
met de frequentie van het binnenkomende signaal, hetgeen
geschiedt door het afregelen van L en C. Hieruit volgt dus,
dat de antennekring bij de ontvangst van ongedempte
signalen altijd een weinig buiten afstemming is, waardoor de
reactantie wordt verhoogd en de geluidsterkte verminderd.
Hoe hooger de toon van het ontvangen signaal wordt
gemaakt, des te meer zal de antennekring buiten afstemming
komen en bijgevolg werkt de ontvanger op zijn gunstigst als
het geluid laag van toon is.
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Dit is niet het geval bij gebruik van een afzonderlijken
zwever, waar de ontvangkring altijd in resonantie is. Wel is
de zwever zelf eenigszins buiten afstemming, doch de
amplitude van de trilling, die in den ontvanger wordt
geïnduceerd, kan geregeld worden door de koppeling tusschen
zwever en ontvanger te variëeren.
Een zelf-genereerende ontvanger is tegelijkertijd een zender,
zij het dan ook van zwakke signalen. Niettemin zullen twee
ontvangers, ook al bevinden zij zich eenige mijlen uiteen,
elkander storen zoolang zij op het zelfde ongedempte station
zijn afgestemd. Vooral als de bedienende telegrafisten aan het
zoeken zijn naar één of ander station, zal op verschillende
frequenties worden uitgezonden en dientengevolge zal de
onderlinge storing nog vergroot worden.
Bij het gebruik van den genereerenden ontvanger als middel
om ongedempte signalen hoorbaar te maken, spreekt men
van autodyne ontvangst.
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HOOFDSTUK IX.

SCHERMROOSTERLAMPEN (TETRODEN).
Indien een triode gebruikt wordt voor h.f. versterking door
middel van een afgestemden plaatkring (zie bladzijde 124),
dan kan de versterking niet te veel opgevoerd worden, hetgeen
te wijten is aan de rooster-anodecapaciteit (Cag). Door deze
capaciteit wordt energie van den anode-kring op den roosterkring overgedragen en zij kan voldoende zijn om de lamp te
laten genereeren.
Teneinde dit te voorkomen,
wordt de capaciteit tusschen
anode en rooster tot een zeer
kleine waarde verminderd. Men
doet dit, door tusschen beide
een behoorlijke electrostatische
afscherming aan te brengen.
Dit scherm werkt dan als de
bekende kooi van Faraday.
Daarbij dient het scherm nog
geaard te worden, om te voor
Fig. 73.
komen dat de h.f. spanningen,
afkomstig van het stuurrooster,
op het scherm zouden worden geïnduceerd. Deze aarding mag
evenwel niet rechtstreeks geschieden, daar dan zijn potentiaal
ongeveer gelijk zou worden aan die van de kathode en het
zijn aantrekkende kracht op de electronen niet zou kunnen
verrichten. Daarom vindt aarding via een condensator plaats.
De capaciteit van dezen condensator moet een zoodanige
waarde hebben, dat hij voor de h.f. spanningen een kort
sluiting vormt en hieruit volgt, dat hij inductie-vrij moet zijn.
Nu kan aan het schermrooster een positieve gelijkspanning
gegeven worden. Door de aanwezigheid van dit scherm zal
een spanning op de plaat slechts een geringen invloed op
den totalen electronenstroom hebben, vooral als die spanning
niet hooger is dan die van het scherm.
Wanneer wij de spanning op het schermrooster constant
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houden en die op de plaat laten toenemen, zullen meer en
meer electronen van het scherm naar de plaat toegetrokken
worden. Dientengevolge moet bij een schermroosterlamp
(tetrode) de Ea hooger zijn dan die op het schermrooster,
wil men zorgen, dat verreweg het grootste deel der electronen
op de plaat terecht komt.
In fig. 73 zijn eenige EaIa karakteristieken van een
dergelijke tetrode gegeven. Daaruit zien wij b.v., dat bij een
schermroosterspanning (Es) van 80 V., de Ia bij een bepaalde
stuurroosterspanning slechts weinig meer toeneemt als Ea
hooger wordt gemaakt dan 120 V. Daaruit volgt, dat bij deze
lampen
groot is (zie bladzijde 81). Voor het vaststellen
van de merites der lamp, wordt alleen het vlakke deel van
de karakteristiek gebruikt.
Voorts zien wij, dat de karakteristiek een eigenaardig
verloop heeft en dit in weerwil van het feit, dat zij is ontstaan
door de Ea geleidelijk te verhoogen.
Wij zouden dus kunnen verwachten, dat het aantal
electronen, hetwelk de plaat uit het scherm naar zich toe trekt,
overeenkomstig toeneemt. In den aanvang geschiedt dit wel,
doch plotseling vermindert de Ia, hetgeen blijkt uit de scherpe
bocht, die de karakteristiek naar beneden maakt.
Wij hebben reeds eerder melding gemaakt van het
verschijnsel der secondaire emissie. Door het electronenbombardement komen van het metaal der plaat, (en ook van
het schermrooster) eenige electronen vrij, die naar een
electrode met de hoogste positieve lading worden toegetrokken.
Deze electrode is hier het schermrooster. Zoolang Ea een
bepaalde waarde lager is dan Es, zal iedere E„-vermeerdering
tot gevolg hebben, dat meer electronen vrij komen van de
plaat, waardoor dus de Ia afneemt. De Ia kan zelfs negatief
worden, hetgeen veroorzaakt wordt, doordat iedere electron,
die de plaat bereikt, daarvan meer dan één electron losmaakt.
Wanneer Ea een waarde bereikt die Es dicht nadert, keert
een gedeelte van de afgestooten electronen weer naar de
plaat terug en dit aantal wordt grooter, zoodra En grooter
is dan Ea. Op het laatst keeren alle secondaire electronen
op de plaat terug en neemt ook Ia weinig meer in waarde toe.
Het is duidelijk, dat het terechtkomen van secundaire
electronen op het schermrooster, bij lager wordende anodespanningen een groote begrenzing aan de versterking stelt.
Daarom moet er voor gezorgd worden, dat de secundaire
electronen van het schermrooster daarop terugvallen en de
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secundaire electronen van de anode bij de anode terugkomen.
Daartoe wordt tusschen het schermrooster en de anode een
derde rooster aangebracht, dat een veel lager potentiaal bezit
dan het schermrooster en de anode. De veldsterkte om het
schermrooster wordt nu uitsluitend op dit rooster gericht ;
van de anode is de veldsterkte steeds op de anode gericht.
De secundaire electronen van het schermrooster en de anode
zullen nu steeds naar de plaats van herkomst terugkomen.
De primaire electronen bezitten een voldoend hooge snelheid
om door het schermrooster en het potentiaal-minimum van
het derde rooster de
anode te bereiken. De
snelheid van de secun
daire
electronen
is
echter veel kleiner en
3
daardoor niet groot
genoeg om het poten
tiaal-minimum van het
derde rooster te over
o
60 <5to 'oo /2o 'W /6o
20
winnen. Het derde
rooster remt dus den
Fig. 74.
loop der secundaire
electronen ; vandaar den naam ,.remrooster”, algemeen
(hoewel ten onrechte) „vangrooster” genoemd.
Deze maatregel heeft echter het aantal electroden der
lamp op vijf gebracht en zulk een vijf-electroden-lamp noemt
men penthode. Door de vernietiging van den invloed der
secundaire electronen valt de knik in het begin van de
karakteristiek weg ; zij wordt dan zooals in fig. 74 is aan
gegeven.
Zoowel de tetrode als de penthode komen in verschillende
uitvoeringen voor. De eerst verschenen typen hebben een huls
met 5 pennen, waarbij het remrooster met de kathode (bij
een indirect verhitte lamp) of met het midden van den
gloeidraad verbonden is, terwijl de anode aan den top van
den ballon is uitgevoerd. De nieuwere uitvoeringen bezitten
een huls met zijcontacten ; tevens wordt nu steeds het
stuurrooster aan den top van den ballon uitgevoerd.
Bij een vergelijking van de karakteristieken der tetrode en
penthode, zien wij, dat de laatstgenoemde gunstiger is. Zij
geeft aan, dat de E(l op een bepaald oogenblik onder den
invloed van een binnenkomend signaal b.v. tot beneden Es
kan dalen, zonder overbelasting of vervorming te veroorzaken.
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HOOFDSTUK X.
SPANNINGSVERSTERKING.

Stellen wij Ea en Er op een bepaalde waarde in, zoodat
bij kleine Er-veranderingen op het rechte deel van de
karakteristiek wordt gewerkt. Daardoor zal een /„-verandering
plaats kunnen vinden, die dezelfde waarde heeft als verkregen
zou worden bij een wisselspanningsverandering van gEr Volt
in den plaatkring en een constante Er- Aangezien daarbij Rt
Er
practisch constant is, bedraagt Ia = -' ' indien in den anodeRi

kring geen impedantie is opgenomen. De spanningsvariaties
aan het rooster moeten dus overeen
komstige veranderingen veroorzaken in
den plaatkring, i.c. in een impedantie
van den een of anderen vorm, afhanke
lijk van de functie, die de lamp moet
verrichten.
^z
Tot nu toe hebben wij het gedrag
van
de lamp beschouwd bij een
l'r
constante Ea. Wanneer er echter een
Fig. 75.
impedantie in den plaatkring is op
genomen, zal iedere /„-verandering een
spanningsverschil aan hare uiteinden veroorzaken en dien
tengevolge zal er een spanningsverandering aan de anode
ontstaan. Ofschoon de tot nu toe behandelde statische
karakteristieken niet kunnen gebruikt worden wanneer de
lamp onder een belasting werkt, stellen zij ons toch in staat
om de lampconstanten vast te stellen en wanneer wij deze
kennen, kunnen wij daaruit de werking der lamp onder de
nieuwe voorwaarden nagaan.
Nemen wij in den anodekring een weerstand Ru (fig. 75)
met een te verwaarloozen zelfinductie op. Als er dan in den
kring bij een bepaalde Er een stroom Ia loopt, zal het
spanningsverschil Er tusschen de uiteinden van den weerstand
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Ia Ru Volt zijn. Is de spanning van de anodebatterij E, dan
is de spanning tusschen plaat en gloeidraad thans
E — Ia Ru Volt.
Wij zeggen dan dat er over den weerstand Ru een
spanningsval van Ia Ru Volt plaats heeft.
Wordt Er gewijzigd, dan verandert Ia en dus ook de
spanningsval over Ru. ïNeemt
’
Er toe tot een meer positieve
waarde, dan vermeerdert Ia en wordt
1
Ea lager, zoodat Ia
minder aangroeit dan het geval zou zijn
——£/—— 7?^
als Ru niet aanwezig was.
De formule voor de spanningsversterking van een bepaalde lamp
en anode-weerstand kunnen wij het
eenvoudigst vinden met behulp van
een vervangingsschema, zooals is voor
gesteld in figuur 76. Hierin ziet men
de lampconstanten en den anodeweerstand opgenomen. Ri is de in
z
wendige weerstand van de lamp en Ru
de anodeweerstand. Is Er de wissel
spanning aan het rooster, dan is gEr de
Fig. 76.
daaruit voortspruitende wisselspanning
in den plaatkring. Hierdoor wordt een wisselstroom ver
gEr
9 Er
oorzaakt van „ *
'
Amp. Over Ru wordt dus een wisselR. 4- Ru
spanning veroorzaakt van :
j

-.

•

- x ,

Ei =

gEr
X 2?» Volt
Ri 4- Ru

= 9 Er

Ri 4- Ru

Volt.

Onder de spanningsversterking wordt verstaan de verhouding tusschen Ex en Er, dus :
Er
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_Ru_
9 Ri + Ru

Uit de formule blijkt, dat hoe grooter Ru is, hoe grooter
zijn verhouding tot den totalen weerstand is en in dat geval
is de spanningsversterking het grootst.
Is b.v. Ru = Ri, dan is de spanningsversterking de helft
van den versterkingsfactor, terwijl bij 7?« = 3 X Ri deze % g is.
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Zoo voortgaande zouden wij dus theoretisch bij Ru = oneindig
groot, een toestand bereiken waarbij de spanningsversterking
= g wordt. Dit is echter onmogelijk, omdat een oneindig
groote weerstand overeenkomt met een open kring, waardoor
er aan de anode geen gelijkspanning zou optreden en de lamp
dus haar functie niet zou kunnen verrichten.
De spanningsversterking nadert dichter tot de theoretisch
maximale waarde, n.1. die van den versterkingsfactor, als de
waarde van den serieweerstand toeneemt tot een punt, waarbij
de gemiddelde anodespanning te laag is om de lamp te doen
werken.
Als er in den anodekring zelfinductie noch capaciteit
aanwezig is, zou de spanningsversterking onafhankelijk zijn
van de frequentie, omdat de verhouding tusschen spanning
en stroom daarvan onafhankelijk is.
Ofschoon de serie weerstand Ru voor practische doeleinden
vrij moet zijn van deze eigenschappen, om verzekerd te wezen
van een constante impedantie over het gewenschte frequentiegebied, bestaat er echter een capaciteit tusschen anode en
kathode van de lamp zelve (Caf). In fig. 75 is deze
condensator, die een capaciteit heeft van Ca ppF, voorgesteld
als parallel te zijn verbonden aan deze electroden. Nu zal een
klein gedeelte van den wisselstroomcomponent uit den plaatstroom rechtstreeks via deze capaciteit van de anode naar de
kathode vloeien in plaats van door Ru. Hierdoor zal bij hooge
frequenties de wisselspanning over Ru geringer zijn dan bij
het ontbreken van deze capaciteit. Bijgevolg is dan de
spanningsversterking van den kring geringer. Hetzelfde is
voorgesteld in het vervangingsschema van fig. 76, waaruit
blijkt dat de wisselstroom, die van de anode komt, zich verdeelt
over de Ru en Ca takken.
Nu is bij een bepaalde wisselspanning de stroom, die door
een condensator gaat, recht evenredig met f en C. In dit geval
gaat er dus bij een spanning Ex door de capaciteit Ca een
stroom, die gelijk is aan <o Ca EA Amp., terwijl door den weer

ar

Amp. bedraagt. De stroomen
Ru
hebben een phase-verschil van 90° en de vector-som wordt
verkregen door beide stroomwaarden in het kwadraat te ver
heffen en uit de som daarvan den vierkantswortel te trekken.
Uit een en ander kunnen wij dus de gevolgtrekking maken,
dat bij h.f. weerstandsversterking het verlies door de
inter-electrode capaciteit groot is.
stand de stroomsterkte
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Daarom wordt voor dit doel veelal versterking met behulp
van een afgestemden plaatkring toegepast, terwijl men weerstandsversterking in het bijzonder voor l.f. versterking bezigt,
omdat de mate van versterking practisch uniform is over het
geheele hoorbare frequentiegebied.
Wanneer wij de versterkte spanningsvariaties over een
weerstand Ru in den anodekring van een lamp, toevoeren
aan het rooster van een tweede lamp, die onder dezelfde
omstandigheden werkt, kan de versterking nog verder worden
doorgevoerd. In theorie zouden wij de kleinst mogelijke
spanningsvariaties in trappen tot iedere gewenschte waarde
kunnen opvoeren, wanneer een voldoend aantal lampen op
deze wijze in cascade werd geschakeld. In de practijk gelukt
dit echter door verschillende factoren niet en is het aantal
lampen, dat aldus kan worden aangewend, zeer beperkt.
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XI.

EENIGE BIJZONDERHEDEN OMTRENT
LAMPCAPACITEITEN EN HAAR INVLOED.
Bij de technische ontwikkeling van de constructie der
radio-ontvanglampen, heeft men voortdurend met de
inwendige lampcapaciteiten gekampt. Dit betrof vooral de
rooster-anodecapaciteit (Cag).
De Philips ,,Miniwatt”-lamp A410, was het eerste type
in Nederland, dat een vrij lage rooster-anodecapaciteit had.
Dank zij deze eigenschap kon de steilheid — en dus ook de
versterking -—• verhoogd worden. Door de rooster-anode
capaciteit wordt n.1. een terugkoppeling teweeggebracht waar
van de sterkte afhankelijk is van de grootte van die capaciteit.
Overigens wordt de werkzaamheid van deze capaciteit nog
beïnvloed door het karakter van den anodekring der lamp.
Heeft b.v. de anodekring een inductief karakter, dan kan er
een zoodanige terugkoppeling ontstaan, dat genereeren wordt
veroorzaakt. In zulke gevallen is het aanbrengen van een
neutrodyne-condensator noodzakelijk. Uit dien hoofde heeft
men er bij de verdere ontwikkeling der hoogfrequent
versterker- en detectorlampen dan ook steeds naar gestreefd
om de rooster-anodecapaciteit zoo klein mogelijk te maken.
Het type A 435 van Philips was de eerste lamp, waarbij men
uit deze overwegingen, de anode boven aan den top van den
ballon naar buiten bracht.
De tetrode of schermroosterlamp kan als een volgende stap
naar verbetering beschouwd worden. Door het aanbrengen
van een speciaal rooster (het schermrooster) tusschen plaat
en stuurrooster, kon de capaciteit tusschen deze electroden en
ook de capaciteit tusschen plaat en kathode, aanmerkelijk
worden verminderd.
Dit kan op de volgende wijze verklaard worden : het is
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mogelijk de versterking (g) van een radiolamp uit te drukken

door g =

Gaf

waarbij

Cgf = capaciteit tusschen kathode en rooster,
Caf = capaciteit tusschen kathode en plaat.

Indien men een scherm, dat hoogfrequent geaard wordt,
tusschen rooster en plaat aanbrengt, zal de Cag en dus ook de
Caf practisch gelijk aan nul worden. Het behoeft zeker geen

nader betoog, dat in de formule g =

waarin Caf nu
Gaf
uiterst klein geworden is, de g een zeer groote waarde kan
krijgen. En dit is mogelijk, omdat door de kleine Cag de
terugwerking van de plaat op den roosterkring (mits de
verbindingen naar de electroden der lamp goed zijn uit
gevoerd) practisch verwaarloosd kan worden. De Cag van
de bekende hoogfrequentlamp voor batterijvoeding, het type
A 442, was slechts 0.005 /a/iF, terwijl die van de A 410 nog
2.5 mm? bedroeg.
De ingangscapaciteit van een lamp (Cgf) brengt weer
geheel andere verschijnselen teweeg. Deze capaciteit staat
n.1. parallel aan de capaciteit van den afstemcondensator. Het
is duidelijk, dat de Cgf den grootsten invloed heeft, wanneer
de afstemcondensator bijna geheel is uitgedraaid, dus op
minimum capaciteit staat. Daarom is het noodzakelijk in een
toestel met meerdere kringen in cascade, waarbij de variabele
condensatoren op één as gekoppeld zijn, de Cgf en zeker
ook de bedradingscapaciteit van de lamp, te compenseeren
door het aanbrengen van kleine correctie-condensatoren
(trimmers). Bovendien wordt in zeer gevoelige ontvang
toestellen het rooster van de betrokken lampen aan een
aftakking van den voorafgaanden kring verbonden, opdat de
capaciteit Cgf geen te groote demping op dien kring zal
veroorzaken. In de praktijk varieert de waarde van Cgf over
het algemeen tusschen 3 en 10 p-pP.
De invloed van de Cgf op de ingangskringen van een
super-heterodyne ontvangtoestel (zie bladz. 176) is van
dezelfde orde, echter doen bij zulke apparaten de ingangs
kringen hoofdzakelijk dienst tot het onderdrukken van
spiegelfrequenties, zoodat men minder spoedig dan bij
cascade-schakelingen, moeilijkheden zal ondervinden.
De uitgangscapaciteit, de Caf, is bij tetroden, penthoden en
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andere lampen, die voorzien zijn van een schermrooster,
uiterst klein ; bovendien heeft zij betrekkelijk weinig invloed
op de schakeling.
Bij menglampen, zooals de octode, kan de capaciteit tusschen
het eerste en het vierde rooster, van groot belang zijn. Om
het rooster 1, het oscillatorrooster, bevindt zich een ruimtelading, waarvan de dicht
heid
beïnvloed wordt
door de oscillatorspanning. Deze ruimtelading
is dus niet constant. De
wisselende ruimtelading
beïnvloedt
het vierde
rooster zoodanig, dat in
vele gevallen een vermin
dering van de versterking
er het gevolg van is. Het
spreekt, dat deze ruimte
lading gedeeltelijk be
paald wordt door de
grootte der capaciteit tus
schen het eerste en vierde
rooster. Bij de Philips’
octode AK 2, was deze
capaciteit 2 /z/zF, en dien
tengevolge moest men
dikwijls ter compensatie,
tusschen het eerste en
vierde rooster een soort
Fig. 77.
neutrodyne-condensator
van 2 /z/zF aanbrengen. In de nieuwe Philips’ octode EK 2 kon
door de bijzonder gunstig gekozen afmetingen der roosters,
benevens door toepasing van andere spanningen aan de
electroden, het effect van de capaciteit tusschen rooster 1 en 4
aanmerkelijk verminderd worden. Bovendien heeft men in
de lamp zelf, tusschen het eerste en vierde rooster, nog een
compensatie-condensatortje van 1 /z/zF aangebracht (fig. 77).
Bij menglampen is de capaciteit tusschen het eerste rooster
(het oscillatorrooster dus) en de kathode, alsook tusschen de
andere roosters, eveneens van invloed op de afstemming ;
in het bijzonder bij ontvangst van kortere golflengten. De
capaciteit heeft invloed op de ruimtelading en kan z.g.
frequentieverschuiving teweeg brengen. Bij de Philips EK 2,
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een lamp die in 1937 verscheen, is dit verschijnsel in
belangrijke mate onderdrukt, doordat men het tweede rooster,
dat als anode van het oscillatorgedeelte functionneert, een
hoogere spanning dan vroeger mogelijk was, kon geven.
Er is nog een capaciteit, die dikwijls over het hoofd wordt
gezien en die toch heel onaangename verschijnselen teweeg
kan brengen, n.1. de capaciteit van het stuurrooster ten
opzichte van de gloeistroomtoevoerleidingen. Vooral in laagfrequentversterkingstrappen kan zij ernstige bromstoring
veroorzaken. Dit heeft dan ook tot gevolg gehad, dat bij vele
nieuwere eindlampen het stuurrooster aan den top van den
ballon is uitgevoerd.
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XII.

KOPPELINGEN VOOR LAAG-FREQUENT-

VERSTERKING.
§ 1.

W eerstandskoppeling.
De eenvoudigste koppeling van 2 versterkerlampen is de
weerstandskoppeling, zooals in figuur 78 is voorgesteld.
In den plaatkring van de versterkerlamp is een z.g.n.
koppelweerstand
opgenomen. (Deze weerstand kan ook
genoemd worden, zooals wij deden in het Hoofdstuk
„Spanningsversterking”). Door dezen weerstand vloeit
de anode-gelijkstroom Z(I,
die in dezen weerstand
een spanningsval van Ra
X Ia V. zal veroorzaken.
Zoodra er nu een wis
selspanning er op het
rooster van de versterker
lamp L1 komt, zal er in
den plaatkring een wissel
stroom ia gaan vloeien, die
gelijk is aan S X er. Aan
Fig. 78.
de klemmen van den
weerstand Ra zal dus
eveneens een wisselspanning ontstaan, die gelijk is aan
Ra X 4ï V. Voor de versterking interesseert ons alleen deze
wisselspanning, zoodat wij de 2 spanningen die over den
weerstand Ra ontstaan van elkander scheiden, hetgeen
geschiedt door middel van den condensator C en den weer
stand Ri.
Wij kunnen den weerstand van den condensator C voor
den gelijkstroom Ia als oneindig groot beschouwen, zoodat
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het schema van fig. 78 voor gelijkstroom vereenvoudigd kan
worden tot dat van fig. 79, terwijl voor wisselstroom het
schema teruggebracht kan worden tot dat van fig. 80.
Hierin hebben wij de lamp vervangen door een denkbeeldigen generator met een wisselspanning van g X er V.
in serie met een weerstand Rl (inwendigen weerstand van
de lamp).
Wanneer wij nu de waarde van den condensator C zoo
groot kiezen, dat de impedantie voor de frequenties van 50
tot 7000 per sec. zeer
gering is, zal de wissel
spanning over de klem/
men van Ri nagenoeg
ct
gelijk zijn aan die over
den weerstand
RaZooals wij in het
-l'l'l'H
vorige hoofdstuk heb
&
ben besproken, moeten
Fig. 80.
Fig.
79.
wij voor de keuze van
den weerstand R„ een
compromis sluiten. Wij zouden hem zoo groot mogelijk willen
maken om een zoo hoog mogelijke spanning te krijgen. Dit
gaat echter niet, omdat bij een te hoogen weerstand van Ra
geen spanning meer op de anode van de lamp zou terecht
komen, waardoor natuurlijk de lamp niet meer zou versterken.
Als gunstigste waarde geldt daarom voor Ra een waarde
van ca. 3 X R,. De totale versterking van de versterkerlamp
met de weerstandskoppeling komt daarom in de practijk neer
op ca. 70—80 % van den versterkingsfactor van de lamp.
Hierbij komen dan nog andere factoren kijken, zooals
bijv, de capaciteit tusschen het rooster en den gloeidraad van
de volgende versterkerlamp L2, die voor de hoogere
frequenties natuurlijk van meer invloed is dan voor de lagere
frequenties (deze capaciteit Cgk staat parallel aan den
weerstand Ri).
Uit deze versterkingsmethode volgt, dat wij hiervoor in de
eerste plaats lampen moeten toepassen, die een hoogen
versterkingsfactor bezitten en een hoogen inwendigen weer
stand. Voor wisselstroomvoeding is dit b.v. het type E 499,
dat een versterkingsfactor van 99 en een inwendigen weer
stand van ca. 200.000 Ohm bezit.
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§ 2.
Smoorspoelkoppeling.

Dit koppelingsprincipe houdt feitelijk het midden tusschen
de weerstandskoppeling en de transformatorkoppeling. In
plaats van den weerstand 7?a wordt nu een smoorspoel
gebezigd, die het voordeel heeft, dat de gelijkstroomweerstand gering is ten opzichte van den wisselstroomweerstand.
De laatstgenoemde weerstand kan daarom vrij hoog gekozen
worden, terwijl toch de plaatspanning van de lamp een
bruikbare waarde behoudt.
De smoorspoelkoppeling heeft echter het nadeel, dat de
wisselstroomweerstand van de smoorspoel niet voor iedere
frequentie gelijk is. Zooals bekend is, stijgt de impedantie
van een zelfinductie evenredig met de frequentie, zoodat voor
een lage frequentie de impedantie klein is. Om nu voor een
lage frequentie van b.v. 100 per/sec. toch een voldoend
groote impedantie te verkrijgen, moet de zelfinductie van
de spoel vrij groot gemaakt worden, d.w.z. het aantal
windingen moet groot zijn. Het laatste heeft tot gevolg, dat
de spoel een eigen-capaciteit krijgt, die invloed op de
impedantie gaat uitoefenen. De versterking bij smoorspoel
koppeling wordt dus veel meer frequentie-afhankelijk, hetgeen
voor muziekweergave ontoelaatbaar is.
Ook bij deze koppelingsmethode moeten wij daarom een
compromis zoeken tusschen de maximaal bereikbare ver
sterking en de weergavekwaliteit, zoodat de grootte van de
zelfinductie van de smoorspoel vrij klein gehouden moet
worden. Dit heeft echter tot gevolg, dat de totale versterking
practisch niet grooter wordt dan bij gebruik van weerstandskoppeling.
§ 3.

Transformatorkoppeling.
Bij deze koppelmethode wordt tusschen de versterkerlampen een transformator geschakeld, zooals in fig. 81 is
geteekend. Ook hierbij is de totale versterking weder
afhankelijk van de frequentie, aangezien wij gebruik maken
van zelfinducties. Echter heeft deze methode het voordeel,
dat wij door de transformatorwerking de wisselspanning tot
een hoogere waarde kunnen brengen.
Door een juiste koppeling van de primaire en secondaire
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wikkeling en een juiste keuze van de zelfinducties der
primaire en secondaire wikkeling, kunnen wij een bepaalde
wisselspanning aan de klemmen van de primaire wikkeling
op-transformeeren tot bijna iedere gewenschte waarde.
Wij moeten bij deze methode natuurlijk rekening houden
met de eischen van aanpassing aan de versterkerlamp. De
primaire wikkeling van den transformator moet dus een
zoodanige impedantie hebben, dat zij gelijk is aan ca. 3 X /?».
Om deze hooge impedan
tie te verkrijgen, worden
transformatoren met ijzerkern gebruikt.
Ook thans worden door de
kwaliteitseisch beperkingen
gesteld aan de maximaal
bereikbare versterking. Voor
een hooge transformatieFig. 81.
verhouding is het b.v.noodig,
dat het aantal windingen van de secondaire wikkeling groot is.
Een te groot aantal wikkelingen zal echter een groote
eigen-capaciteit tot gevolg hebben, waardoor de versterking
voor hoogere frequenties nadeelig beïnvloed wordt. Bovendien
moet bij deze koppeling ervoor gezorgd worden, dat de
ijzerkern niet beïnvloed wordt door den plaatstroom, die
door de primaire wikkeling van den transformator vloeit (het
optreden van z.g. gelijkstroommagnetisatie) .
Voor de transformatorkoppeling gebruiken wij bij voorkeur
lampen waarvan de inwendige weerstand niet te hoog is,
zoodat de impedantie van de primaire wikkeling van den
transformator niet te groot gemaakt behoeft te worden. Zoo
zijn b.v. voor batterijvoeding de Philips typen A 415 en B 217
bij uitstek geschikt voor transformatorkoppeling ; voor wisselstroomvoeding b.v. de Philips typen E 428 en AC 2.

n
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§ 4.
Koppelingen voor hoog-frequentversterking.
Bij hoogfrequent-versterking komen geheel andere factoren
kijken, aangezien de frequentie gemiddeld een factor 100
grooter is. Bovendien bevinden zich in de rooster- en plaatkringen van de hoogfrequent-versterkerlamp meestal af
gestemde ketens, teneinde de selectiviteit van het apparaat
te bevorderen.
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§ 5.
T ransformatorkoppeling.
Deze wijze van hoogfrequentkoppeling wordt het meest
toegepast. De eenvoudigste schakeling hiervoor geeft fig. 82.
Om een goede spanningsversterking te krijgen, moet de
uitwendige weerstand in den plaatkring van de lamp liefst
eenige malen grooter zijn dan de inwendige weerstand. Nu
is de wisselstroomweerstand van een
afgestemde
kring
c

gelijk aan Z =
In deze formule is
7? de verliesweerstand van den kring.
Om een hooge
waarde voor den
Fig. 82.
wisselstroomweerstand van den bo
vengenoemden kring te verkrijgen, moeten wij er dus voor
zorgen, dat

groot is. Bovendien mag de impedantie slechts

bij de gewenschte frequentie hoog zijn. Dit laatste is noodig
voor een goede selectiviteit ; het komt erop neer, dat de
verliesweerstand /? altijd zoo laag mogelijk moet worden
gehouden.
Bij deze hooge frequentie komt nog een factor, die bij laagfrequentversterking verwaarloosd kon worden, n.1. de anodegloeidraad-capaciteit van de lamp.
Deze capaciteit moet natuurlijk zoo gering mogelijk zijn.
Bij de moderne hoogfrequent penthoden bedraagt zij dan ook
slechts 1 a 2 /x/xF.

§ 6.

Sperkringkoppeling.
Deze koppelingsmethode kunnen wij feitelijk beschouwen
als een weerstandskoppeling, waarbij de koppelweerstand in
den plaatkring vervangen is door een afgestemden kring.
Fig. 83 geeft in principe deze schakeling weer.
Ook hiervoor geldt, dat de impedantie van den afgestemden
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kring LC alleen dan groot zal zijn, wanneer de eigen
frequentie van dien kring gelijk is aan de frequentie, die men
ontvangen wil.
De totale versterking
1
wordt hierbij op de
zelfde
manier
be
r
o
rekend als bij weerstandskoppeling. Zij is
gelijk aan :
L
„ CR
Fig. 83.
------- L~
Ri CR
L
Wanneer de impedantie
groot is ten opzichte van Rlf
CR
zal de totale versterking de grootte van den versterkingsfactor
benaderen.

1

'H-I'I'H

L
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XIII.

EIND VERSTERKING.
In tegenstelling tot het behandelde in de vorige hoofd
stukken, is bij een eindlamp de afgave van energie in hoofd
zaak van belang. Het interesseert ons nu dus niet of de
spanningsversterking van een dergelijke lamp groot is, doch
of de verhouding van de energie, die door de lamp wordt
afgegeven en de energie die door de lamp wordt opgenomen
gunstig is. Het zal duidelijk zijn, dat de energie, die moet
worden afgegeven, bestemd is voor voeding van een hoofd
telefoon of luidspreker.
De waarde van de opgenomen energie kan b.v. 6, 9, 12 en
25 Watt bedragen ; in groote versterkers meer. Voor
toepassing in omroepontvangtoestellen bedraagt het vermogen
(anode-dissipatie) doorgaans 9 tot 18 W. Het spreekt
vanzelf, dat de constructie van een lamp zwaarder wordt,
naarmate een grooter vermogen moet worden opgenomen.
Voor de gunstigste energie-afgifte geldt ook hier, dat deze
bereikt wordt bij een uitwendige impedantie, die gelijk is aan :

/?u = 2 Ri
Wij hebben hierbij echter te maken met de moeilijkheid,
dat de uitwendige impedantie uit een zelfinductie bestaat.
Deze impedantie (Zu) is dus afhankelijk van de frequentie
en wel zoodanig, dat zij grooter wordt, wanneer de frequentie
hooger is. De gunstigste aanpassingsvoorwaarde wordt dus
feitelijk slechts bij één frequentie bereikt, namelijk bij die,
welke gelijk is aan -—7-7-, waarin L de zelfinductie van de
2 7F 1 L

uitwendige belasting voorstelt. Wij rekenen daarom meestal
de gunstigste impedantie uit bij een frequentie van 800 per/sec.
Bijgeval de zelfinductie van de luidsprekerspoel een waarde
heeft, waarvan de impedantie niet op de eindlamp ,.aanpast",
kan dit hersteld worden door tusschenschakeling van een
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transformator. De 1transformatieverhouding
berekend uit de formule :

wordt

dan

Ra
Ri

T =
waarin

T de transformatie-verhouding.
Ra de gunstigste aanpassingsimpedantie,
Ri de luidspreker-impedantie voorstelt.
Nemen wij b.v. als voorbeeld de Philips’ eindlamp type AL 4
en een moderne electro-dynamische luidspreker, waarvan het
spreekspoeltje een impedantie van ca. 5 Ohm heeft. Als wij
nu weten, dat de gunstigste aanpassingsweerstand van de
AL 4 7000 Ohm bedraagt, (in de Philips’ lampen-catalogussen
worden deze waarden voor de eindlampen gepubliceerd),
dan moet de transformator een verhouding hebben, die gelijk

7ÖÖÖ
= VHOO = 38.
5

is aan

Indien wij uitgaan van een geïdealiseerde karakteristiek,
dus den knik onder in de kromme verwaarloozen, dan
kunnen wij de energie-afgifte berekenen uit de formule
Wo = i Ea Ia Watt. Hierin is :
= energie-afgifte,
Ea = anode-wisselspanning (maximum waarde),
= anode-wisselstroom (maximum waarde).
Ia
Nu is echter de anode-wisselspanning Ea gelijk aan Ia X Ra.
Het laatste ingevuld in bovengenoemde formule geeft :
Wo — 4 Ia“ Ra
Op bladz. 113 vonden wij dat :

wo

/“ = /?.-*A_
+ jRa
en dus:
Wo — 4 —— E——
Wo =
° 4^(Ri+Ra)2 Ra

Als wij dat vereenvoudigen en er rekening mede houden,
~ en bovendien dat g = S X Ri, dan vinden wij
dat Ra = Ri
ten slotte :

wo = 4 9- s- E'-O
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Een formule voor Wo, die ook veel gebruikt wordt, doch
die wij hier niet zullen afleiden, is :

wo

— — E2
18 g

De uitgangsenergie kan ook grafisch bepaald worden met
behulp van de z.g. /(i-Eó;-karakteristieken. Het zou te ver
voeren om deze bepaling uitvoerig te behandelen, zoodat wij
geïnteresseerden hier
voor o.a. verwijzen
naar het ,,Radio-technisch Vademecum” van
Bouman & Roorda,
waarin deze materie
in extenso behandeld
wordt.
Door het verschil in
Fig. 84.
inwendigen weerstand
van de triode en de
penthode, is de weergavekarakteristiek van deze lampen
verschillend. Bij de triode is de inwendige weerstand vrij laag,
terwijl deze bij de penthode juist hoog is. Daarom wordt bij
de laatstgenoemde lamp een betere weergave verkregen van
de hoogere frequenties. Men moet er zelfs op letten, dat de
weergave der hoogere frequen
ties niet te sterk wordt, hetgeen
g--- W,--in ontvangtoestellen b.v. kan
geschieden door een conden
sator parallel aan de luido
o
spreker-impedantie te schake
len.
In sommige gevallen kan het
voordeel geven twee eindFig. 85.
lampen in parallel- of in
balans-schakeling te bezigen.
Bij parallel-schakeling worden de roosters en de anoden
der lampen met elkander verbonden, hetgeen eventueel via
anti-genereer-weerstanden R kan geschieden. Zie fig. 84.
De totale uitgangsenergie zal nu het dubbele van die van
één lamp bedragen.
Voor aanpassing aan de uitwendige impedantie moet er
echter aan gedacht worden, dat nu de totale inwendige weer
stand gelijk is aan 4 Ri-

3 1—T-d'b- ~
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Figuur 85 geeft in principe twee lampen in balans
schakeling (ook wel push-pull-schakeling genoemd). Af
wijkende uitvoeringen met trioden zoowel als penthoden zijn
mogelijk. Laatstgenoemde schakelingen worden echter hoofd
zakelijk in versterkers gebruikt.
Wij onderscheiden in hoofdzaak twee uitvoeringen van den
eindtrap. namelijk :

1. waarbij de eindlamp door middel van een transformator
met den luidspreker is gekoppeld (figuur 86) ;
2. waarbij de eindlamp direct den luidspreker voedt.

lh

Fig. 86.

Fig. 87.

In het laatste geval wordt veelal een z.g. stroomlooze
schakeling toegepast, waarbij in den plaatkring van de eind
lamp een smoorspoel is opgenomen, terwijl de laagfrequenttrillingen dan via een condensator den luidspreker bereiken
(figuur 87). Deze schakeling wordt b.v. dikwijls toegepast
bij gebruik van hoofdtelefoons en electromagnetische luid
sprekers.
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XIV.

NEGATIEVE ROOSTERSPANNING,
ONTKOPPELING, NEUTRALISEERING.
a) Bij direct verhitte lampen. — Om een lamp als ver
sterker te laten werken, moet men instellen op het midden
van het rechte deel der Er /„-karakteristiek (fig. 88a), want
in dat geval zullen de plaatstroomvariaties een getrouw ver
groot beeld geven van de spanningsveranderingen op het
rooster. Om dit te bewerkstelligen moet aan het stuurrooster
de juiste negatieve voorspanning worden gegeven.
Indien deze spanning te groot wordt gemaakt, stelt de
lamp zich in op een lager gelegen punt van de karakteristiek.
De negatieve halve periode van een binnenkomend signaal
zal nu het roosterpotentiaal zoodanig negatief maken, dat de
lamp in de onderste bocht werkt (fig. 886). Hier zullen de
/„-veranderingen niet meer evenredig zijn aan die van Er- Er
ontstaat vervorming, omdat de /„-veranderingen, veroorzaakt
door de gelijke positieve en negatieve helften van de signaalspanning niet aan elkander gelijk zullen zijn en dus ook niet
in gelijke mate versterkt kunnen worden. De gemiddelde
waarde van Ia is nu grooter dan die, welke er ontstaat
wanneer geen signalen binnenkomen.
Een milli-ampèremeter, in den plaatkring opgenomen, wijst
een vermeerdering van la aan, hetgeen een duidelijke aan
wijzing is voor vervorming, veroorzaakt door een te hooge
negatieve roosterspanning.
Iets dergelijks geschiedt wanneer de negatieve rooster
spanning te laag is, zoodat men werkt in de nabijheid van
de bovenste bocht der ErIa kromme. In vergelijking met den
toestand waarin geen signalen binnenkomen, zullen wij nu
een vermindering van den plaatstroom waarnemen. Bij elk
binnenkomend sterk signaal, zal de milli-ampèremeter door
een vermindering van uitslag aanwijzen, dat er vervorming
optreedt.
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Bovendien veroorzaakt een rooster, dat positief gemaakt
wordt door de positieve helft van een signaal, nog vervorming,
omdat er dan een roosterstroom gaat loopen, die in den
roosterkring een spanningsval teweeg gebracht (//?). Hier
door kan de roosterspanning haar normale
waarde niet behouden.
Hoe sterker het signaal
is, hoe grooter de
roosterstroom zal zijn
Q
en hoe kleiner dus de
effectieve 'roosterspanning in vergelijking
met de signaalspanning
o
wordt. Bij de positieve
halve perioden is Er
dus geringer dan in
gevallen waarin geen
I
roosterstroomen
op
treden. Het gevolg is
Fig. 88a
i
weer, dat In niet gelijk
i
zal zijn bij de negatieve
en
positieve
halve
perioden en dat de /aV--veranderingen geen ge
trouw beeld van de
Qd
£r~veranderingen meer
geven.
o
~\~B'
Zelfs wanneer men
op het midden van het
rechte deel der karak
teristiek heeft inge
i
steld, kan een sterk
i
i
signaal nog oorzaak
i
Fig. 886
i
zijn van vervorming,
doordat het werkpunt
zich door de negatieve
halve perioden naar de onderste bocht verplaatst, terwijl de
positieve halve perioden het rooster positief zullen maken.
Deze positieve halve perioden van een zeer sterk signaal
kunnen het werkpunt zelfs wel naar de bovenste bocht
verplaatsen.
In zulk een geval is de lamp overbelast. Een milli-
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ampèremeter zal een dergelijken toestand aantoonen, omdat
de wijzer bij elke overbelasting heen en weer gaat slingeren.
Om vervorming te voorkomen moeten wij dus voor
bepaalde gevallen de juiste lamp gebruiken en tevens zorgen,
dat de goede negatieve voorspanning wordt aangelegd. Het
aanleggen der negatieve voorspanning geschiedt op de eenvoudigste wijze volgens; fig. 89.
Hierin zijn A, B en C
< resp. de gloei-, anode- en roosterspanningbatterijen. In vele sche
ma’s worden deze letters gebruikt
om de drie batterijen aan te
duiden. Indien fig. 89 een h.f.
: 3
versterkertrap voorstelt, zal het
rooster van de lamp niet meer
noodig hebben dan zt 1J^ V.
c
A
negatieve spanning. Wordt de
Fig. 89.
lamp echter als l.f.-versterker gebezigd, .dan zijn hoogere negatieve voorspanningen op het
rooster noodzakelijk. De waarde dier spanning hangt dus af
van de gebruikte lamp en van de functie, die zij
verrichten moet.
In alle moderne ontvangers wordt de negatieve spanning
meestal verkregen door den spanningsval over een weerstand,
die opgenomen is in de negatieve leiding van de anodebatterij.
In den plaatkring loopt een gelijk
stroom, die van + B batterij via de
plaat, door de lamp van plaat naar
gloeidraad en vervolgens over den
weerstand R naar de negatieve pool
i
terug gaat (fig. 90). Over den weer
-I
stand R ontstaat een spanningsval
(IaR), waardoor het potentiaal bij a
hooger is dan bij b. Dientengevolge
6
heeft het punt b een lager potentiaal
dan a. Aangezien het punt b via de
spoel van den afstemkring met het
Fig. 90.
rooster verbonden is, heeft het
rooster dus ook een potentiaal, dat zooveel lager is dan bij a,
als de spanningsval in den weerstand R bedraagt.
Op deze wijze hebben wij het rooster automatisch een
negatieve voorspanning gegeven. De waarde van deze
negatieve spanning wordt bepaald door den anodestroom van
de lamp en den ohmschen weerstand van R.

I
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Gesteld dat bij een plaatspanning van 200 V. de anodestroom eener lamp 2.5 m.A. bedraagt bij Er = — 1.5 V. De
weerstand van R blijkt dan te zijn :

/? =

E = _L1_
/

0.0025

= 600 Ohm.

Het voordeel van deze inrichting is. dat wij thans geen
afzonderlijke roosterbatterij noodig hebben. Ofschoon zulk een
batterij geen stroom behoeft te leveren, zal zij op den duur
door zelfontlading toch onbruikbaar worden. Voorts regelt Er
zich automatisch, omdat bij het ouder worden van de
B-batterij de Ia vermindert en dus ook de spanningsval over R
geringer wordt. Steeds zal dus Er zich aanpassen aan de
beschikbare E„. Bij het bepalen der spanning van de B-batterij
moet met het volgende rekening worden gehouden : zij dient
hooger te zijn dan de spanning, die op de plaat noodig is
en wel : B-spanning = plaatspanning + bedrag in Volt van
den spanningsval over R.
Het is duidelijk, dat de plaatstroomveranderingen, ver
oorzaakt door een binnenkomend signaal, door den weerstand
R vloeien. Als gevolg hiervan ondergaan de roosterspanningen
overeenkomstige wijzigingen ; de spanningsval over R varieert
namelijk met de /„-veranderingen. Dit heeft tot gevolg, dat
bij de positieve halve perioden de vermeerdering van Ia den
spanningsval over R doet toenemen, zoodat Er dus meer
negatief wordt.
De spanningsveranderingen, die door het binnenkomend
signaal op het rooster veroorzaakt worden, bereiken dus niet
de waarde, die ze anders zouden krijgen. De Ia neemt af en
dus ook de geluidsterkte. Iets overeenkomstigs geschiedt door
de negatieve halve perioden van het signaal ; zij zullen la doen
toenemen, in plaats van afnemen. De versterking kan zoo
doende tot de helft en zelfs meer, worden gereduceerd.
Om dezen nadeeligen invloed te ontgaan, moet de weer
stand overbrugd worden door een condensator. Deze blokkeert
den gelijkstroom der B-batterij, die dus toch door den weer
stand moet vloeien, doch vormt een kortsluiting voor den
variëerenden
stroom-component, zoodat de variëerende
stroomen geen invloed op het rooster kunnen doen gelden.
Fig. 91 geeft het schema van een inrichting voor het
verkrijgen van negatieve roosterspanning in een batterijontvanger.
In deze figuur wordt de negatieve voorspanning voor de
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roosters van de h.f. lamp(en) (—Br) van denzelfden weer
stand afgetakt als de spanning voor de l.f. lamp (—Br1)Condensator C dient voor ontkoppeling.
Zijn capaciteit wordt bepaald door de frequenties, welke
ontvangen worden. In een omroepontvanger zullen de
frequenties tot 150 kp/s in den h.f. kring kortgesloten moeten
worden, terwijl men in de l.f. kringen met aanzienlijk lagere
frequenties te doen krijgt. Luxe-ontvangers gaan thans tot
een frequentie van b.v.
25 a 30 perioden.
Opdat de conden
_ bakt sator zelfs voor de
laagste
frequenties
c
praktisch geen weerstand zal hebben, is
voor het ontkoppelen
Fig. 91.
der l.f. trillingen een
condensator van min
stens 25 mfd noodig. De reactantie van zulk een condensator
bedraagt bij een frequentie van 100 per/sec. ca. 65 Ohm.
Tegenwoordig worden voor l.f. ontkoppeling kleine electrolytische condensatoren van 25—32 mfd gebruikt. Voor
ontkoppeling van h.f. trillingen kan met veel kleinere
capaciteiten worden volstaan. Een waarde van 0.05—0.1 mfd
is daarbij reeds voldoende, hetgeen uit een oogpunt van aanschaffingskosten belangrijk kan wezen. Er dient echter wel
aan gedacht te worden, dat condensatoren in h.f. kringen
vrij van zelfinductie moeten zijn.

L

b) Negatieve roosterspanning bij indirect verhitte lampen ;
ontkoppeling. — Door den gelijkstroom die in den plaatkring
van een indirect verhitte lamp (fig. 92)
vloeit, ontstaat eveneens een span+&
ningsval. Het meest negatieve punt is
de —pool van de B-batterij en bij
gevolg moet ieder ander punt in den
stroomkring positief zijn ten opzichte
van dat punt. De kathode is derhalve
—
positief ten opzichte van —B.
6
Omdat het rooster met —B is ver
bonden en in den verbindingsdraad
Fig. 92.
geen stroom loopt, heeft het rooster
is dus de kathode ook positief
hetzelfde potentiaal als —B en i_
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ten opzichte van het rooster. Hieruit volgt, dat het rooster
negatief is met betrekking tot de kathode.
Wij zien dus, dat er hier een middel aanwezig is om de
roosters der lampen in een ontvanger automatisch een
negatieve spanning te geven. Dit geschiedt door alle kathoden
te verbinden aan —B via weerstanden van zoodanige waarde,
dat iedere kathode de vereischte positieve spanning en dus
de roosters de overeenkomstige negatieve spanning krijgen.
Alle lampen moeten van het indirect verhitte type zijn om deze
methode te kunnen toepassen. Mocht men om bepaalde
redenen in zoo n ontvanger een direct verhitte eindlamp willen
bezigen, dan is het niet mogelijk voor haar een kathode-
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Fig. 93.

weerstand te gebruiken. In zulk een geval moet de weerstand
in de middenaftakking van den gloeidraad dier lamp
opgenomen worden.
Alvorens nadere bijzonderheden te geven over de toepassing
van het gevondene, willen wij eerst nog iets mededeelen over
het begrip ,,ontkoppeling”. Daartoe nemen wij een voorbeeld
uit de practijk van den scheepstelegrafist.
Fig. 93 geeft het schema van een nog veel voorkomende
batterij-ontvanger. Wij achten hierin den weerstand 7? en de
den condensator C voorloopig nog niet aanwezig en veronder
stellen, dat de plaat van de detectorlamp positieve spanning
krijgt van de B-batterij via de gestippelde lijn.
Bij gebruik van een nieuwe B-batterij zal de ontvanger
goed werken, doch zoodra deze sporen van ouderdom begint
te vertoonen, gaat de lamp in een hoorbare frequentie
genereeren, zoodat een hinderlijke fluittoon zal worden waar
genomen. Dit komt omdat de oude batterij een zeer hoogen
inwendigen weerstand heeft gekregen. Over dezen weerstand
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veroorzaakt de stroom, die als gevolg van de signaalspanning
in den plaatkring vloeit, een bepaald spanningsverschil, dat
zoowel rechtstreeks aan de plaat van de detectorlamp als
via den l.f. transformator aan het rooster van de tweede lamp
wordt toegevoerd. Wij krijgen dus een bepaald terugkoppelingseffect, dat te vergelijken is met de normale h.f.
reactie. Hoe hooger de inwendige weerstand van de batterij
is, hoe grooter de terugwerking van bepaalde lage frequenties
zal worden, zoodat er uiteindelijk laag frequent genereeren
ontstaat. Evenals wij door een juiste aansluiting van de
terugkoppelspoel de h.f. versterking kunnen vermeerderen,
zoo zal ook een correcte verbinding van den l.f. transformator
bepaalde frequenties versterken. Hieruit volgt, dat door het
verwisselen van deze aansluitingen het l.f. genereeren
opgeheven kan worden, doch het gevolg zal een te geringe
versterking door den l.f. transformator zijn.
Teneinde dus niet genoodzaakt te
worden een batterij weg te doen, die niet
geheel nieuw, doch overigens nog goed
bruikbaar kan zijn, moeten wij onze toe
vlucht nemen tot andere middelen. Deze
C
&
vinden wij in de ontkoppeling. Tot dat
doel wordt in den plaatkring van de
detectorlamp de weerstand R opgenomen,
Fig. 94.
terwijl de condensator C wordt verbonden
tusschen het ondereinde van den weer
stand en de negatieve pool van de gloeidraadbatterij. Kiezen
wij voor C en R de juiste waarden, dan vormen zij samen
de ontkoppeling.
De ontkoppelingscombinatie C R vormt een potentiometer,
die wij volgens figuur 94 kunnen teekenen. De impedantieverhouding van R tot C bepaalt de ontkoppeling. Hieruit volgt,
dat de grootte van C en R afhankelijk is van de frequentie,
die ontkoppeld moet worden.
Ofschoon de stroomvariaties van de tweede lamp nog wel
door den inwendigen weerstand van de B-batterij gaan en
daarover dus een spanningsverschil veroorzaken, zullen deze
niet ten volle op de detector-lamp terugwerken. Door
opneming van den weerstand R en den condensator C wordt
het spanningsverschil over deze beide grootheden verdeeld in
verhouding van hare weerstanden en nu zal slechts het
gedeelte dat op C aanwezig is, zijn invloed op de detectorlamp
doen gelden. Wij kunnen dit gedeelte echter zoo klein

r
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mogelijk maken, door den weerstand van 7? en de capaciteit
van C groot te nemen.
Uit figuur 93 zien wij, dat door den weerstand 7? de
spanning op de plaat van de detectorlamp minder zal zijn
dan de klemspanning van de B-batterij bedraagt. Gesteld dat
deze een spanning heeft van 120 V. en dat op de plaat van
de detectorlamp een spanning van 65 V. moet worden aan
gelegd. In den weerstand 7? moet dus een spanningsval van
55 V. optreden. Nemen wij aan, dat Ia van de detectorlamp
2.5 m.A. is, dan moet dus :

7? =

55
0.0025

= 22.000 Ohm zijn.

Gewoonlijk moet bij lage frequenties de reactantie van den
condensator C ongeveer het tiende gedeelte bedragen van
den weerstand 7?, als de transformatieverhouding niet hooger
is dan 1 : 4. Uit Xc = ——vinden wij dan voor C een
2 77 ƒ O

waarde, die wij voor practische doeleinden kunnen bepalen
op 0.1 mF. indien wij voor f het getal 1000 aannemen als
zijnde de vonkfrequentie.
Fig. 95 stelt het schema voor van een eenvoudigen tweekrings 4-lamps omroepontvanger voor wisselstroomvoeding.
Het bestaat uit 2 trappen h.f. versterking-, een roosterdetector
en een penthode-eindlamp. Wij zullen nu in het kort de
functie van alle daarin toegepaste condensatoren en weer
standen behandelen. Men zal dan zien, op welke wijze de
weerstanden berekend worden en welke waarden de
ontkoppelingscondensatoren moeten hebben.
De eerste drie lampen zijn voorzien van een indirect
verhitte kathode, terwijl de eindlamp <een direct verhitte
kathode heeft. Het voornaamste gedeelte‘ van de schakeling
bestaat uit :
1 h.f. kring — le h.f. schermroosterlamp E 462 — 1 h.f.
kring — 2e h.f. schermroosterlamp E 462 — losse koppeling
met roosterdetector E 428 — l.f. transformator 1:3 en
penthode-eindlamp C 453.
De antenne is met den eersten h.f. kring zeer los via een
kleinen condensator C2o van 20 /x/xF gekoppeld. Voor
langegolf-ontvangst zijn de spoelen S6, S7 en Ss ingeschakeld ;
bij middelgolf-ontvangst is de spoel Ss kortgesloten. Bij den
tweeden h.f. kring geschiedt dit op overeenkomstige wijze.
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Fig. 95.

De twee afstemcondensatoren C10 en Cn zijn op één as
aangebracht. Om den invloed van ongelijke dempingen en
bedradingscapaciteiten op te heffen, gebruikt men kleine
variabele bijstelcondensatoren (z.g. trimmers), die parallel
aan de spoelen of aan de afstemcondensatoren aangebracht
zijn en dus dienen om de kringen gelijk te maken. Dit zijn
in het schema voor het langegolf-bereik C12 en C13, voor
het middengolf-bereik C14 en C15.
De volumeregeling geschiedt bij dit ontvangtoestel door
het variëeren der negatieve roosterspanning van de eerste
h.f. lamp E 462. De daartoe benoodigde negatieve spanning
wordt verkregen door den spanningsval in de weerstanden RG
en R7. Door deze weerstanden vloeit de som van alle anodeen schermroosterstroomen zoodanig, dat het punt A x)
negatief is t.o.v. het chassis. Om deze spanning te kunnen
berekenen, geven wij nu eerst van alle lampen de anode- en
schermroosterspanningen en -stroomen.

Lamp

Anodestroom

Anodespanning

LI — E 462 ca. 180 V.
L 2 — E 462
160 „
L3 — E428
85 „
L4 — C453
160 „
L5 — 1823
2 X 200 V.
Potentiometerstroom door Rr

ca. 3 mA.
„
2 „
„
5 .,
„ 15 „

! Schermrooster- Schermroosterspanning
stroom
ca. 100 V.
90 „

4- R.2

180 „

ca. 0.8 mA.
0.7 „
1.5
0.8

De lamp Lx ontvangt in elk geval een negatieve roosterspanning, die gelijk is aan I totaal X R7 =
ca.

29 X 40
1000’

= 1.16 V.

Hoe meer de arm van den potentiometer RG naar A
bewogen wordt, des te meer negatieve spanning krijgt het
stuurrooster van
Deze spanning wordt nu ontkoppeld door
den weerstand R<> (0.2 Megohm) met den condensator C8
(0.5 mF).
a) Letter A in fig. 95 bij te schrijven op aansluitpunt van /?,8 op
verbindingslijn
— Z?6.
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Gezien het feit, dat de anodewisselstroom van de eindlamp
eveneens de weerstanden
en
(een vaste weerstand om
te voorkomen dat de roosterspanning van Ly nul wordt) door
loopt, moet ervoor gezorgd worden, dat de l.f. modulatie niet
op het rooster van Lx terecht kan komen.
Nemen wij als voorbeeld een lage frequentie van 100
per/sec., dan is hiervoor de reactantie van Cs :
1___

2 TT ƒ C

1.000.000
2 X 3.14 X 100 X 0.5

ca. 3000 Ohm.

De waarde van
i
moet
nu hoog zijn t.o.v. de reactantie
van C8, zoodat hiervoor 0.2 Megohim = 200.000 Ohm
gekozen is.
Op het eerste gezicht zal het schijnen, alsof de eerste
afstemkring niet geaard is. Bij nadere beschouwing zal blijken,
dat dit wel het geval is, daar deze kring via Cg direct aan
aarde ligt. Voor de hooge frequenties vormt Cg n.1. een
volkomen kortsluiting (bij 150 kp/sec. is de reactantie slechts
ca. 2 Ohm).
De schermroosterspanning voor
wordt via een potentiometer
betrokken. Dit heeft het voordeel, dat deze
schermroosterspanning minder afhankelijk wordt van den
schermroosterstroom. Laatstgenoemde stroomwaarde kan bij
diverse exemplaren van eenzelfde lamptype n.1. wel wat
uiteenloopen, terwijl de stroom in de lamp Lx nog beïnvloed
wordt door de variëerende negatieve roosterspanning. De
bepaling van de waarde van den potentiometerstroom is steeds
een compromis tusschen een zoo groot mogelijke stabiliteit
van de schermroosterspanning en den te kiezen weerstand. Het
laatste, in verband met het vermogen, dat de weerstanden
moeten kunnen opnemen. In ons voorbeeld is een potentio
meterstroom van 0.8 mA., die dus gelijk is aan den scherm
roosterstroom, genomen, aangezien de schermroosterspanning
100 volt moet bedragen en de beschikbare spanning 180 volt is
(zie tabel). De weerstand
moet 80 V. wegwerken: de
waarde van dezen weerstand dient dus gelijk te zijn aan :
weg te werken spanning
potentiometerstroom 4- schermroosterstroom
_______ 80________
= 16.000 Ohm.
(0.8 4- 0.8) : 1000
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R> moet een spanning van 100 V. opnemen ; dus moet deze
gelijk zijn aan :

100
= 125.000 Ohm.
0.8 : 1000
De condensator C3 dient voor h.f. aarding van het schermrooster. Hierop hebben wij reeds in het hoofdstuk over
schermroosterlampen gezinspeeld.
De anodespanning van de h.f. lamp £j is eveneens
ontkoppeld door middel van 7?3 — C4. Deze ontkoppeling
voorkomt het optreden van h.f. stroomen in het voedingsgedeelte van het apparaat. De verhouding van de wisselstroomweerstanden van /?3 en C4 (8000 Ohm en 0.5 /xF)
is voor de hooge frequenties minstens als 8000 : 2 (bij 150
kp/sec.).
De koppeling met de tweede h.f. lamp geschiedt door middel
van C16 (20 mmF) en/?H (1 Megohm).
De lamp L2 ontvangt automatisch een vaste negatieve
roosterspanning door den weerstand 7?10, die 640 Ohm
bedraagt. Door dezen weerstand vloeien de anode- en schermroosterstroomen van L2.
Wanneer wij ons baseeren op de waarden van de tabel,
dan moet voor een negatieve roosterspanning van ca. 1.8 V.,
de weerstand 7?10 gelijk zijn aan :
1.8

2.7 : 1000

= 665 Ohm.

Deze waarde is niet courant verkrijgbaar ; wèl 640 Ohm,
weshalve deze laatste waarde gekozen is.
Over den weerstand RA heeft een spanningsval plaats van
24 V., omdat 7?3 = 8000 Ohm en Ia = 0.3 mA.
De condensator C7 is de ontkoppeling van den weerstand
7?10. Hij vormt voor alle h.f. trillingen practisch een kort
sluiting (C7 = 0.5 /*F).
De schermroosterspanning voor L'22 en de anodespanning
voor den detector Z3 wordt via eenzelfden weerstand R±
betrokken. Daar de anodestroom L3 veel grooter is dan de
schermroosterstroom van L2, zal nu een variatie van dezen
schermroosterstroom veel minder invloed uitoefenen op den
totalen spanningsval in /?4. Daarom is voor dit geval geen
potentiometer noodig, zooals bij Lx. Als anodespanning voor
den detector E 428 is gemiddeld ca. 85 V. gekozen. Houden
wij rekening met eenig spanningsverlies in de primaire
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wikkeling van den l.f. transformator, dan moeten wij bij 7?4
een spanning van 90 V. overhouden. /?4 moet dus 180 — 90
= 90 V. opnemen. De weerstandswaarde wordt dan :
90 V.
17-2 (^2) + /a (£3)] : 1000

90
(0.7 4-5) : 1000 “

90
- = 15.800 Ohm.
5.7 : 1000
De practische waarde is echter op 16.000 Ohm afgerond.
De condensator C5 (1 /xF) dient nu niet alleen voor h.f.
aarding van de schermroosterspanning, doch eveneens voor
ontkoppeling van de detectorspanning. Daarom is de waarde
grooter gekozen dan bij C3, n.1. 1 /xF.
De koppeling van de detectorlamp met de h.f. versterkerlamp L2 bestaat in haar eenvoudigsten vorm uit de h.f. spoel
512, den koppelcondensator C24 en den roosterlekweerstand
Z?i3 (fig. 96).
De impedantie van de zelfinductie S12 stijgt en daalt
evenredig met de frequentie, die over de spoel staat. Voor de
hooge frequenties, dus in het lage
gedeelte van het golfbereik, zal de
impedantie van deze spoel grooter
zijn, dan boven in het golfbereik ;
^2 J
bij lagere frequenties dus. Dit
*/3
*
5
houdt
n.1. verband met den stand
Qs'i
van den afstemcondensator C18,
omdat dan een gedeelte of de geFig. 96.
heele reactantie parallel aan de
impedantie staat. Dit heeft tot
gevolg, dat de versterking van de koppeling S12 — C24—
voor het geheele golfbereik niet gelijk is. Dit zou vooral
in het langegolf-gebied tot uiting komen, n.1. bij ontvangst
van 1875 m (160 kc).
Daarom wordt nu parallel aan de spoel S 12 een condensator C18 van 800 /x/xF geschakeld. (C18 ligt weliswaar aan
het chassis, doch S12 ligt h.f. eveneens aan het chassis
n.1. via den afvlakcondensator C2).
Door toevoeging van C18 wordt nu een resonantiepiek,
dus een versterkingsmaximum boven in het langegolf-gebied
verkregen.
Verder is achter de h.f. koppelspoel S12 een ontkoppeling
C17—S17 aangebracht (fig. 97). De condensator en spoel

_n-r^
! I

142

ï

hebben een zoodanige waarde, dat de h.f. spanningen
practisch onverminderd in sterkte het rooster van L3 bereiken,
terwijl l.f. spanningen, zooals wisselstroombron, nagenoeg
worden onderdrukt.
Wanneer wij dat eens voor twee frequenties bekijken, zal
men dit direct zien. C
Ci177 is 800 /x/zF ; S17 heeft een zelfinductie van ca. 15 mH.
Voor een frequentie van 200 per/sec. is de impedantieverhouding van C17 — S17 1 Megohm tot 1000 Ohm. Van
de eventueel aanwezige bromspanning op S12 komt dus slechts
1/ioooste gedeelte op het
rooster van L3.
Hoogfrequent daaren
tegen, bij een ongunstige
frequentie van 200.000
per/sec. b.v., is deze impedantie-verhouding als
20 Ohm tot 20.000 Ohm.
Bij het h.f.signaal valt dus
practisch slechts 1/iöooste
Fig. 97.
weg, hetgeen verwaar
loosd kan worden.
Tusschen den detector E 428 en de penthode-eindlamp
C 453 is een l.f. transformator met een verhouding 1 : 3
geschakeld. De condensator C23 staat over de anode van L3
om te vermijden, dat resten van de h.f. wisselspanning in het
l.f. gedeelte van den ontvanger terecht zullen komen. De
waarde is 3200 MM?- waarvan de impedantie voor de
frequenties 2000 en 200.000 per/sec. resp. 250.000 Ohm en
250 Ohm bedraagt.
De negatieve roosterspanning voor de eindlamp C 453 wordt
automatisch betrokken via de weerstanden RG en R7 in de
min-leiding van het voedingsgedeelte (p.s.a. gedeelte).
Aangezien de C 453 direct verhit is, moet de rooster
spanning t.o.v. het midden van den gloeidraad beschouwd
worden. Gaan wij nu eens na, hoe voor de eindlamp de
stroomloop is. Indien wij bij de stroombron van het apparaat,
de gelijkrichterlamp 1823 (L5) beginnen, dan gaat de
electronenstroom door L5 .-—’ middenaftakking anodewisselspanning S2, door S5 — 7?G en T?7 ■— chassis —■ midden
aftakking gloeidraad C 453 ■—• door C 453 naar anode —■
S15 en vervolgens weer terug op den gloeidraad van L5. Door
de weerstanden
en
gaat echter, zooals wij reeds in het

r
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begin gezien hebben, de geheele kathodestroom van alle
lampen, d.i. ca. 29 mA. De negatieve roosterspanning wordt
dus voor deze waarde der kathodestroomen :
29 X (/?fi + R7) = 29 X 640
1000
1000

ca. 18.5 V.

Deze spanning zal eenigszins variëeren met den totalen
kathodestroom.
Indien b.v. het volume van het apparaat op zwak gezet
wordt, zal Lt meer negatieve roosterspanning krijgen. Hier
door zal echter de anode- en schermroosterstroom van Lx
minder worden, b.v. van 3 mA. en 0.8 mA. terugloopen tot
2 mA. en 0.5 mA. Hoewel de kathodestroom dus eenigszins
lager wordt, is dit ten opzichte van het geheel zoo gering, dat
er practisch geen invloed van uitgaat. De roosterspanning
wordt l.f. ontkoppeld door den weerstand /?s (100.000 Ohm)
en den condensator C9 (0.5 mF).
De luidsprekeraansluiting wordt beveiligd door middel van
smoorspoel S15 en den condensator C21. De condensator C2o
van 8000 /x/xF voorkomt een te sterke weergave van de
hoogste frequenties.
Het schermrooster van de eindlamp krijgt in dit apparaat
een iets hoogere spanning dan de anode. Bij de moderne
eindlampen kunnen n.1. de schermroosterspanningen bijna
steeds gelijk zijn aan de anode-gelijkspanning. Er moet
natuurlijk wel op gelet worden, dat de anodewisselspanning
niet te groot wordt.
In dat geval zou n.1. in het negatieve gedeelte van de
anodewisselspanning de resulteerende anodespanning te
gering worden, zoodat de electronenstroom uitsluitend op het
schermrooster terecht zou komen ; het schermroostervermogen zou dan overbelast worden.
Tenslotte zij nog vermeld, dat de condensatoren C?! en C2,
die in combinatie met de smoorspoel S5 voor de afvlakking
zorgen, een capaciteit van resp. 3 en 2.5 /xF hebben.
Bij aandachtige bestudeering van dit schema kan men alle
vooraf gegaan zijnde theoretische beschouwingen echter aan
de praktijk toetsen.
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XV.

SELECTODEN.

In de moderne ontvangtoestellen wordt behalve de normale
geluidssterkteregeling nog een automatische volumeregeling,
ook wel automatische fadingscompensatie genoemd, toegepast.
Zooals men weet kan de versterking van een radiolamp
beïnvloed worden door de negatieve spanning op het stuurrooster. Door een grootere negatieve spanning wordt het
werkpunt in de karakteristiek verlaagd, hetgeen een verlaging
van de steilheid en dus van de versterking van de lamp tot
gevolg heeft. De negatieve spanning, noodig voor deze
sterkteregeling, wordt meestal aan het diode-circuit (zie
Dioden blz. 189, onttrokken, hetgeen op zulk een wijze
geschiedt, dat de grootte van deze spanning evenredig is
met de sterkte van het ontvangen signaal.
Wanneer wij deze sterkte-regeling bij een normale h.f.
versterkerlamp, b.v. de E 446 zouden uitvoeren, zou deze
regeling niet bevredigend zijn. De gewone h.f. lampen
bezitten n.1. een kleine roosterruimte, zoodat bij een negatieve
roosterspanning van 6 a 7 V. de versterking reeds tot bijna 0
is teruggebracht. Dientengevolge hebben wij voor de auto
matische geluidssterkteregeling een lamp noodig, die allereerst
bij een zwak signaal groote versterking geeft, dus dan een
groote steilheid bezit ; voorts bij vergrooting van de negatieve
roosterspanning een geleidelijke vermindering van de steilheid
vertoont en bovendien sterke signalen nog onvervormd kan
weergeven.
Een karakteristiek, die aan deze eischen voldoet, is een z.g.
quadratische karakteristiek, d.w.z. de grootheid op de
horizontale as verhoudt zich tot de grootheid op de verticale
as als een quadratische functie (a = xb2), hetgeen men ook
wel een exponentiëele vergelijking noemt.
r ... dié zoo geconstrueerd zijn, dat zij een ,.exponen
Lampen,
tiëele" karakteristiek bezitten, worden daarom dikwijls als
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n

10

exponentiaal-lampen aangeduid. De tetroden en penthoden,
die deze karakteristiek bezitten, noemen wij ook wel Varitetroden of Vari-penthoden (de steilheid wordt gevarieerd
met de grootte der roosterspanning) of selectoden. De laatste
naam heeft deze lamp te danken aan haar gunstige eigen
schappen t.o.v. kruismodulatie.
ca
Fig. 98 toont de karakteristiek van een
selectode. Men ziet, dat deze karakteristiek
feitelijk uit twee gedeelten bestaat,
een steil en een vlak deel. Wij kunnen
zulk een karakteristiek eventueel tot stand
brengen door middel van twee trioden met
verschillende steilheid. Bij de eene triode
behoort dan de karakteristiek met groote
steilheid en bij de andere triode behoort
de vlakke karakteristiek met geringe steil
o
heid. Het resultaat van deze twee karak
Fig. 98.
teristieken geeft de getrokken lijn. Deze
karakteristiek kan echter ook door één
lamp verkregen worden, indien het rooster met twee ver
schillende spoeden is gewikkeld (zie fig. 99). Het midden
van het rooster heeft een grootere spoed, hetgeen tot •een vlak
gedeelte van de karakteristiek leidt.
Een lamp met deze karakteristiek gedraagt zich
o
gunstig t.o.v. verschillende verschijnselen, zooals
fez
o
kruismodulatie, modulatie-vervorming en dergelijke.
o
Onder kruismodulatie verstaan wij het verschijnsel,
O b
dat op de afstemming van een zender (meestal een
zwakke) de modulatie van een zeer sterken zender
(bijv, een plaatselijk station) gehoord wordt, terwijl
ic
deze storende zender veel zwakker wordt of
o
nagenoeg niet doorkomt, wanneer de draaggolf van
1
den zender, waarop men is ingesteld, verdwijnt of
Fig. 99.
niet aanwezig is.
Aangezien kruismodulatie door een sterken zender
juist te wijten was aan de onderste bocht in de karakteristiek,
is door de selectode-karakteristiek veel verbetering verkregen.
O

O

o
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XVI.

NEUTRALISEERING ROOSTER-ANODE
CAPACITEIT.
Wij hebben reeds eenige keeren gesproken over de
verschillende capaciteiten, die er tusschen de electroden in
een triode aanwezig zijn. Daarvan is de rooster-anode
capaciteit (Cag) de meest hinderlijke.
Wij zullen met een enkel woord mededeelen, welken invloed
deze capaciteit heeft en beschouwen daarom den h.f. versterkingskring van fig. 93.
Gesteld dat er een signaal binnenkomt, waarvan de spanning
zoodanig is, dat deze een stroom veroorzaakt waardoor het
rooster minder negatief wordt.
Hierdoor zal Ia toenemen en als gevolg daarvan zal er,
volgens de wet van Lenz, in de anodespoel een spanning
ontstaan, die de vermeerdering van den stroom tegenwerkt.
De onderkant van de spoel wordt dan positief ten opzichte
van het boveneind en dus zal er een stroom ontstaan, die
van plaat naar rooster loopt, en via de rooster-anode capaciteit
rondgaat. Er is dus via Cag energie van den anodekring op
den roosterkring overgebracht. De oorspronkelijke signaalspanning wordt versterkt, omdat in beide gevallen de stroom
richting dezelfde is.
Is in het volgende ©ogenblik het rooster weder meer
negatief gemaakt door de negatieve halve periode van het
signaal, dan zal Ia afnemen, waardoor in de plaatspoel een
spanning wordt geïnduceerd, die tegengesteld gericht is.
Hierdoor ontstaat een stroom in den anodekring, die uit
eindelijk de signaalspanning versterkt.
Als Cag groot is en er gaat weinig energie in den stroom
kring in warmte-ontwikkeling verloren, dan zal er, mede
als gevolg van de versterking door de lamp veroorzaakt, een
betrekkelijk groote hoeveelheid energie via Cag heen en
weer slingeren.
De lamp zal als generator gaan werken.
De frequentie van de energie, veroorzaakt door deze terug
koppeling, wordt bepaald door de capaciteit en zelfinductie
van den roosterkring en zoodra daarvan de afstemming iets
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L

wordt gewijzigd, wordt er een 3e frequentie opgewekt. Er
ontstaan hoorbare zwevingen, die een hoog fluitend geluid
veroorzaken.
Een dergelijke versterker is dus
4
zeer labiel, iedere kleine wijziging,
veroorzaakt in de afstemming van den
Tc
roosterkring door handeffect e.d., zal
de lamp doen genereeren.
Om de Cag op te heffen (neutraliX
seeren) wordt tusschen anode en
rooster van de lamp een z.g. neutroFig. 100.
dyne condensator NC (fig. 100) aan
gebracht.
Om de wierking daarvan te verklaren, verwijzen wij naar
fig. 101, waarin de verschillende capaciteitenl en zelfinducties
met dezelfde letters zijn aangeduid als in fig. 100.
Het principe van de schakeling is die van de brug van
Wheatstone. Indien tusschen de punten A en B een wisselspanning wordt aangelegd, zal er
door de condensatoren NC en Cag,
alsmede door de spoelen L en Li een
stroom vloeien.
Als nu voldaan wordt aan de
voorwaarde :
1
1
L:LX= NC
: Cag
j
zal het potentiaal1 van X gelijk zijn
aan dat van Y.
Op overeenkomstige wijze redeFig. 101.
neerend blijkt dus dat, als in den
stroomkring van fig. 100 een h.f. wisselstroom circuleert,
X hetzelfde h.f. potentiaal heeft als Y. Hieruit volgt derhalve,
dat het punt X geen h.f. potentiaal zal aannemen door de
stroomen die in den kring circuleeren, want het potentiaal
van Y is constant.
NC is variabel en de capaciteit wordt nu zoolang geregeld
tot het genereeren ophoudt.
De waarde van den neutraliseeringscondensator is
afhankelijk van de inwendige lampcapaciteit, doch een veel
gebruikte is 50 cm (0,00005 /xF).
Bij de moderne schermroosterlampe n, waarbij de Cag
capaciteit uiterst gering is, behoeft een dergelijke schakeling
niet meer te worden toegepast.
'■■'C

148

HOOFDSTUK XVII.
DE DYNAMISCHE KARAKTERISTIEK
EN HAAR BETEEKENIS.

De karakteristieken, die fabrikanten gewoonlijk met de
overige gegevens omtrent hun Radiolampen publiceeren, zijn
statische karakteristieken, ook wel kortsluit-karakteristieken
genoemd. Zulke karakteristieken worden opgenomen, zonder
dat de plaat van de betreffende lamp over een weerstand of
impedantie wordt gevoed ; zij zijn voldoende om de eigen
schappen van de lamp, zooals de steilheid, den inwendigen
weerstand en den versterkingsfactor, te bepalen.
Dergelijke karakteristieken geven geen indruk van de
werkingswijze van de lamp, tijdens het gebruik in een
apparaat. In dat geval is n.1. steeds een uitwendige weerstand of impedantie aanwezig.
Speciaal bij laa<gfrequent-versterkers en eindlampen is het voor
een juiste instelling der negatieve
roosterspanning van belang om de
dynamische karakteristiek van een
lamp te kennen, daar deze spanning
k'L. .
ongeveer op het midden van het
rechte gedeelte der dynamische
Q L.L., 2
karakteristiek moet worden in
gesteld. Laten wij allereerst de
karakteristiek van een lamp met een
uitwendige plaat-impedantie, die uit
<2
een zuiveren ohmschen weerstand
Fig. 102.
bestaat, onder het oog nemen. Daar
voor gaan wij uit van een statische
/n/Er-karakteristiek, zooals figuur 102 weergeeft. Deze
karakteristiek is van de Philips triode E 499 en opgenomen
bij een anodespanning van 200 Volt, terwijl de anodekring
kortgesloten was. Zoodra nu in dezen anodekring een ohm149

sche weerstand Ru wordt opgenomen, zal de anodestroom
een spanningsverlies over dezen weerstand doen ontstaan.
Dit spanningsverlies zal gelijk zijn aan Ia X Ru en dien
tengevolge wordt de spanning op de plaat van de lamp
verminderd tot Ea = Eb — Ia X Ru (fig. 104). Bij gelijk
blijvende negatieve roosterspanning Er zal het werkpunt zich
verplaatsen van Q naar P (fig. 102).
Wij kunnen P nu beschouwen als het werkpunt op de
statische karakteristiek, waarvan Ea =
Eb — Ia X Ru.
Construeeren wij op dezelfde wijze
het werkpunt bij een andere waarde van
de roosterspanning, dan verkrijgen wij
daarvoor een overeenkomstige waarde
van den anodestroom, b.v. R; de
gevonden punten P en R kunnen wij
JrAr,jc*£
verbinden met een lijn, die door
Fig. 103.
getrokken, zal uitkomen in het punt T.
Deze lijn vormt nu de dynamische karakteristiek bij een
uitwendige belasting Ru.
Het punt T van de dynamische karakteristiek zouden wij
kunnen beschouwen als het punt, waarbij de negatieve roosterspanning zoo groot geworden is, dat er geen anodestroom
meer loopt en er ook geen spanningsverlies in den weer
stand Ru ontstaat. In dat geval zal dus
de spanning weer gelijk worden aan de
spanning Ea van de oorspronkelijke
statische karakteristiek.
De volgende eenvoudige berekening
leert ons, hoe groot de dynamische
steilheid is.
In fig. 103, den statischen toestand, is:
Ia
5 =

«p-r/vf/A* jcm*' voo*

Ri

Fig. 104.

Ia_
Er

Indien men in den plaatkring een weerstand Ru opneemt
(fig. 104), wordt :
Ia =
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Ea
Ri 4- Ru

aangezien de stroom zoowel den inwendigen weerstand van
de lamp als den uitwendigen weerstand doorloopt.
Omdat echter Ea = g X Er, wordt
/« =

Eg

Ri + Ru

gEr
Ri 4- Ru

Ia heeft nu een kleinere waarde gekregen, dientengevolge zal
ook'kleiner worden. Noemen wij de nieuwe steilheid

5 =

Sd. dan is deze gelijk aan :

O _ A =
—
9
"
Er
(Ri + Ru) Er
Ri + Ru

Voor g kunnen wij schrijven S X
en derhalve :
_ o
_9_
Sd =
Ri + Ru

(wet van Barkhausen)

R'

Ri + RU

Uit deze formule zien wij onmiddellijk, dat de steilheid
van de dynamische karakteristiek afhankelijk is van de
grootte der uitwendige impedantie ; hoe grooter deze is, des
te vlakker zal de dynamische karakteristiek ten opzichte van
de statische karakteristiek verloopen. In de praktijk is een

R

■in

Fig. 105.

r

2±*

Fig. 106.

zuivere berekening van de dynamische steilheid niet zoo
eenvoudig, omdat de uitwendige belasting nimmer een
zuivere ohmsche weerstand is. Bij weerstandskoppeling
tusschen twee lampen bestaat de uitwendige impedantie b.v.
uit den koppelweerstand Ra, den koppelcondensator C*, den
roosterlekweerstand Ri en de ingangs-capaciteit van de
volgende lamp COf (zie figuur 105 en 106), alsmede uit de
uitgangscapaciteit Caf van de lamp zelf. Bovendien dient
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men rekening te houden met de z.g. terugwerkingscapaciteit
van een volgende lamp, die gelijk is aan de versterking maal
de rooster-anodecapaciteit (Cag) van die lamp.
Om de rechtlijnigheid van de dynamische karakteristiek te
behouden en om een zoo groot mogelijke versterking te
verkrijgen, moeten de waarden van deze weerstanden en
condensatoren dan ook dusdanig gekozen worden, dat aan
de volgende twee voorwaarden voldaan wordt :
1)

de totale impedantie van de schakeling Ck— Ri—C9(
moet groot zijn ten opzichte van Ra’, 1)

2)

van Rt—COf moet groot zijn ten opzichte
De impedantie va:
van de reactantie van Ck^2^4

/

/

/

.

'V

fo.

03

o

Fig. 107.

De voorgaande afleiding der dynamische karakteristiek was
gebaseerd op de statische /a/Hr-karakteristiek. Het is echter
ook mogelijk haar af te leiden uit de /a/jEa-karakteristieken.
In sommige opzichten kunnen daaruit zelfs meer conclusies
getrokken worden. In algemeenen zin willen wij dit nader
toelichten, door als voorbeeld de Philips' triode E 438 te
nemen, die in haar anodeketen een koppelweerstand Ru, met
een waarde van 0.3 Megohm bezit. Deze weerstand kan nu
als een rechte lijn met een hoek oc (alpha) ten opzichte van
*) Ra heeft dezelfde beteekenis als 7?u.
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de horizontale as (de Ea~as) in figuur 107, getrokken worden.
Een eenvoudige overweging leidt er toe, dat cotg. oc =
x).
De lijn in het voorbeeld laat zien, dat bij de max. anode17

i

n

i-i

■

spanning Etl = 200 Volt, Ru gelijk is aan

E<‘

la

200.000

= ------ ——— —
ca. 0.7

300.000 Ohm = 0.3 Megohm.
Deze lijn geeft bij iedere stroomsterkte door de lamp de
spanning aan, die op de anode aanwezig is. Is de weerstand Ru,
dan is de spanning op de anode gelijk aan Ea = Eb — I„ Ru.
Bij /„ = 0 is dus E(l = Eb en moet deze lijn door het punt Eb
op de E«-as gaan (Ia = 0 op deze as).

Bij Ea = 0 is Eb = In Ru en IIaa =

Ku

De weerstandslijn

EL
op de Za-as gaan.
Ru
De cotangens van den hoek cc met de Ea~as geeft dezen
Eö
Eb — P
weerstand weer, daar cotg. cc =
Ia
Ru
moet dus ook door het punt Ia =

Bij iedere stroomwaarde hoort dus een zoodanige spanning
aan de anode, dat beide een punt op de Z?H-lijn opleveren.
Aangezien bij iedere stroomwaarde voor een gegeven anodespanning eveneens een negatieve roosterspanning behoort, is
het duidelijk, dat een punt van de Z?(t-lijn, ook een punt van
een /„/Efl-karakteristiek moet zijn. Een snijpunt van een
gegeven /„/Z^-karakteristiek (dus bij een gegeven Er) met de
Z?u-lijn, geeft dus den anodestroom en de anodespanning, die
bij den uitwendigen weerstand Ru en de bedoelde Er optreden.
Men kan nu het verband tusschen Er en Ia bij een bepaalde
Ru ook als een kromme opteekenen ; op soortgelijke wijze als
de statische Z0/Er-karakteristiek. Neemt men in figuur 107
voor iedere Er de bijbehoorende stroomwaarde op de Z?u-lijn
en teekent men deze als kromme op, zoo verkrijgt men de
dynamische Zfl/Er-karakteristiek (fig. 108). Deze heeft een
vrijwel recht verloop tot bij kleine waarden van den anode
stroom, waar de karakteristiek een kromming in de benedenbocht vertoont. Bij penthoden buigt, bij kleine waarden van
de negatieve roosterspanning, de dynamische karakteristiek
ook naar een horizontale lijn toe, af (de bovenbocht).
De cotangens van een scherpen hoek in een rechthoekigen driehoek
is gelijk aan de aanliggende zijde gedeeld door de overstaande zijde.
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Uit de /a/Zin~karakteristiek met de daarin geteekende
belastingslijn kan onmiddellijk de totale versterking van de
lamp worden berekend. Zetten wij n.1. aan weerszijden van
het werkpunt P op de weerstandslijn (figuur 107) 2 punten
Pi en P2 af, die gelijk zijn aan 0.5 Volt roosterspanning,
dan .is de versterking :

V =

Eal --- Eao
Erl — Er

Ea2
Ea^ _
70
E,-E.: ~ ca’ 28'

Voeren wij deze grafische versterkingsmeting eveneens uit
onder in de karakteristiek b.v. bij P3 en P4, dan geeft V een
kleinere waarde, n.1. ca. 22. Deze verschillen zijn zooals
■^a

r

-<J>

-7

-6

-i

o

Fig. 108.
figuur 108 ook toont een gevolg van de sterke kromming in
de karakteristiek bij kleine waarden van den anodestroom.
Dit is de oorzaak van vervorming door 2e harmonischen.
Bij penthoden speelt ook de bovenbocht een rol; de vervorming
die bij dit lampentype door de boven en benedenbocht
ontstaat, heeft tot gevolg het ontstaani van 3e harmonischen.
Uit de Za/jEa~karakteristieken met de daarbij behoorende
dynamische karakteristieken kan men nu de volgende
conclusies trekken :

1)
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Wanneer op het rooster van een triode-versterkerlamp
met weerstandskoppeling
kleine
wisselspanningen
komen, wordt de grootste versterking verkregen en
treedt de minste vervorming op, indien de vaste
negatieve roosterspanning zoo klein mogelijk gehouden
wordt. Bij penthoden moet men echter het werkpunt
zoo kiezen, dat tevens vervorming door de bovenbocht
vermeden wordt.

2)

Voor een zoo groot mogelijke versterking moet Ru
zoo groot mogelijk gekozen worden. De waarde van
1
Ru wordt begrensd door de ingangsimpedantie van de
volgende lamp, zooals reeds verklaard is.

Het voorgaande heeft geen betrekking op laagfrequentversterkerlampen met smoorspoel- of transformatorkoppeling.
of (op eindlampen. Bij de laatste categorie wordt de plaatimpedantie
*2 bijna steeds gevormd door een uitgangstransformator, die secundair door een impedantie (de spreekspoel van een luidspreker) belast is (fig. 109). Nemen wij
even aan, dat de spreekspoel alleen
een ohmschen weerstand heeft, dan
kan men de belasting aan den
primairen kant van den transformator
voor wisselstroom ook als een weer
stand beschouwen en de belastinglijn is dan een rechte lijn. Daar de
Fig. 109.
ohmsche weerstand van de belasting
verwaarloosd kan worden, loopt nu
de weerstandslijn, die de impedantie van den uitgangstransformator in de anodeketen voorstelt, door het punt P
in het lalEa~diagram (fig. 110). Deze weerstandslijn voldoet
bij de gegeven toegevoerde anodespanning en ingestelde
negatieve roosterspanning (Er) aan de door de /a/Zla-karakteristieken gestelde voorwaarden. Bij zulk een schakeling zal
de anode in rust
practisch de geheele
anodespanning Eu
toegevoerd -krijgen.
Daar de impedantie
van het spreekspoeltje in het al
gemeen niet een
sa —
zuivere weerstand
is, ontstaat er een
phase-verschuiving
tusschen de anodeFig. 110.
wisselspanning en
den wisselstroom.
Ingeval van een inductieve belasting (weerstand 4- zelfinductie) ijlt de spanning den stroom voor. Stelt in fig. 1 11 de
rechte lijn- b.v. de waarde van de impedantie door het werk-

I
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punt P (Ea, In en Er) van de belasting voor, dan zou bij
zinkende anodespanning van R naar Q de stroom volgens
de lijn moeten verloopen. Daar de stroom echter tengevolge
van de phase-verschuiving in punt Q nog een kleinere waarde
heeft, b.v. een waarde die met punt S overeenkomt, kan het
verband tusschen stroom en spanning in dit diagram
niet
diag
meer door een rechte lijn voorgesteld worden. Construeert
men dit verband,
dan vindt men een
■^a
lijn, die er b.v. als
de gestippelde in
fig. 111, dus als een
ellips kan uitzien,
De juiste vorm der
a.
ellips is afhankelijk
van de zelfinductie
en capaciteit, die in
den anodekring ge
schakeld zijn.
Fig. 111.
Bij eindlampen is
het niet de grootst mogelijke versterking die men zoekt,
doch
de grootst mogelijke uitgangsenergie (product
Ia X Ea) ; er moet dani aan de volgende voorwaarden gedacht
worden :

I

1)

de totaal opgenomen gelijkstroom-energie mag niet
grooter zijn dan de maximaal toelaatbare anodedissipatie ;

2)

bij voorkeur moet de maximaal toelaatbare anodespanning toegepast worden ;

3) vervorming door het optreden van 2e en 3e
harmonischen mag een bepaald percentage, b.v. 5 of
10 %, niet overschrijden.
Fig. 112 geeft eenige /a/Ea-karakteristieken der Philips’
triode-eindlamp E 408 N. Voor bepaalde belastingsweerstanden kunnen wij nu de daarbijbehoorende dynamische
karakteristieken construeeren. In fig. 112 hebben wij b.v. de
belastingslijn voor een belasting 7?u = 10.000 Ohm geteekend,
zij wordt voorgesteld door de lijn APB. Nu kan theoretisch
worden afgeleid, dat de vervorming door de 2e harmonischen
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PD

AD

gelijk zal zijn aan d2 =

X 100 % 1). Bij de

»p

belasting
= 10.000 Ohm zou dus bij maximale spanningen
een vervorming van ca. 10 % ontstaan.
Bij het uitwerken van deze formule vindt men, dat bij een
verhouding van AP : BP = 11 : 9 2) een vervorming optreedt
van ca. 5 %. Men moet dus de helling van de lijn zoodanig
veranderen, dat men dit verhoudingsgetal vindt.
Voor de bepaling van den gunstigsten belastingsweerstand
draaien wij dus de dynamische karakteristiek om het werk
punt P zoodanig, dat A P : PB = 11:9.
Tevens kan d^n op een eenvoudige wijze de nuttige
x) Is van een grondtrilling of le harmonische de amplitude
en van
een 2e harmonische ao, dan is de maximale amplitude A van de resulteerende trilling gelijk aan de algebraïsche som van beide, dus
'+ a2Haar minimale amplitude is dan a^ —ao.
Hieruit volgt dat A t B = 2
en A — B z= 2 ao.
De procentueele hoeveelheid 2e harmonischen (dus de verhouding van
het aantal 2e harmonischen tot dat der le harmonischen) is :
d2

=

ao

100 % =

A—B
A -r B

100 %.

Wij kunnen ons nu voorstellen, dat op het rooster van de lamp
(fig. 112) een wisselspanning wordt aangelegd, waarvan de vorm overeen
komt met de bovenbedoelde resulteerende trilling AB en waarvan de
maximale amplitude wordt voorgesteld door de lengte van de lijn AP
en de minimale amplitude door de lijn BP. Hier geldt dan ook weer :
A — B
= A~+B

100

= AP AP 4- BP

WO o/o.

In getalwaarden vinden wij dan uit fig. 112:
(400 — 165) — (590 — 400)
d2 =

(400 — 165) + (590 — 400)
235— 190

— 235 + 190

100 %

100 % = ± 10 %.

-) De afleiding van de verhouding 11:9 kan alleen met behulp van de
hoogere wiskunde (reeks van Fourier) geschieden en moet dus hier
achterwege blijven.
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uitgangs-energie (Wo) bij den vervormingsgraad bepaald
worden. Zij is bij benadering gelijk aan :

Wo = % (z max' — i min.)2 Ru (zie fig. 112).
Bij de penthode-eindlampen zijn de voorwaarden voor de
gunstigste aanpassing anders. Hierbij ontstaat de vervorming
hoofdzakelijk door de 3e harmonische. In het algemeen
-Zq rn-A.

sa-

7°

*>b

7/fr

/
<4 az/

60

nar jo

////nP^
2£>
/o

rrtryt,
O

'io

'r9\o

Joo

JCo

*lo

zio

Fig. 112.

wordt voor penthoden als belastingsweerstand gekozen de
Eao

waarde Ru : - ~r~ • waarbij Eao de anodespanning in het
*ao

werkpunt is (dus zonder wisselspanning op het rooster) en
Iao de daarbij behoorende anodestroom. De vervorming kan
op een soortgelijke manier als hierboven grafisch bepaald
worden. De verhouding van de stukken AP : PB op een
overeenkomstige belastingslijn moet dan voor een maximale
vervorming van 5 % 8:11 bedragen. Practisch wordt zij
steeds door metingen vastgesteld.
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HOOFDSTUK

XVIII.

AFGESTEMDE ROOSTERKRING.
Een gesloten stroomkring, zooals b.v. de afgestemde
roosterketen van een ontvanglamp (fig. 113), waarin door
de antenne een E.M.K.
’
wordt geïnduceerd, mag beschouwd
worden als een kring, waarin R, C en L in serie zijn
geschakeld met de spanning en daarop zijn alle wetten van
toepassing, die wij voor derge
lijke kringen hebben gevonden.
Wij kunnen den kring dan ook
voorstellen als fig. 114 aan
o
geeft. De stroomsterkte, die
door de E.M.K. in den roosterkring wordt opgewekt, is dus :
E
I =
Z
Fig. 113.
waarin Z de totale impedantie
voorstelt van R. C en L in serie.
Op het rooster van de lamp wordt door de binnenkomende
teekens een wisselspanning geïnduceerd, waardoor de
condensator C van fig. 113, die parallel
verbonden is tusschen rooster en gloeidraad, een spanning krijgt, welke bepaald
wordt door den, in den roosterkring,
opgewekten stroom / en de reactantie van
den condensator. Dus

4

ƒ

E = I X

Volt.
(O

Fig. 114.

invloed

hebben

Het verloop van de resonantie-kromme,
die verkregen wordt door de spanningen
op den condensator op te meten bij ver
schillende frequenties, zal een grooten
op de werking van den ontvangkring.
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Deze kromme heeft niet overal denzelfden vorm als die van
de stroomsterkte bij resonantie (fig. 115), doch de pieken
van beide zullen practisch samenvallen.
Het is dan ook aan te toonen dat, bij resonantie, de
spanning op het rooster belangrijk hooger kan zijn dan die,
welke oorspronkelijk in den kring was geïnduceerd door den
antennestroom. Bij resonantie is de spanning in den roosterkring een maximum en wij krijgen dus zoodoende een
versterking van de, in de antenne ontvangen, signalen.
Om dezen toestand te bereiken, dient de weerstand van den
kring zoo laag mogelijk te zijn. Bij het toenemen van den
weerstand zal de resonantie-kromme in hoogte afnemen en
een minder scherpe top
rn
vertoonen.
||
Uit de formule :
E = I X

' - Volt.
Ui U

i

1

blijkt, dat de spanning
tusschen rooster en gloeidraad bij resonantie recht
evenredig is met de
stroomsterkte en omgekeerd evenredig met de
capaciteit. Ook vonden
wij bij resonantie :
'—'-----------f = __1____

/ I
/ 1
/ |
/ \
/
\

1
Fig. H5.

_

2. y/LC

Zouden wij dus, onder
overigens gelijkblijvende omstandigheden, L verdubbelen en C
halveeren, dan blijft het product hetzelfde en dus ook f, doch
omdat de capaciteit de helft is, zal de spanning tweemaal zoo
groot worden.
Het lijkt dus oogenschijnlijk gewenscht om L een hooge
waarde te geven, teneinde C klein te kunnen houden, doch in
werkelijkheid kan dit niet, omdat de weerstand in de spoel te
groot zou worden, hetgeen gepaard gaat met een te groote
afname van den stroom. In de practijk wordt, voor de beste
resultaten, een compromis tusschen de beide waarden
gesloten. Bij het gebruik van een variabelen condensator zal
bij de laagste waarden daarvan de grootste spanningstoename
verkregen worden.
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Om in een enkelvoudigen afgestemden stroomkring de
selectiviteit zoo hoog mogelijk te maken, moet de weerstand
klein zijn, terwijl de verhouding — zoo groot genomen wordt

als waartoe men practisch in staat is.

SERIE- EN PARALLELVOEDING.
In de schema’s, die wij tot dusver gebruikten, werd de
anodebatterij in serie verbonden met de afstemspoelen c.q.
primaire van den l.f. transformator. Wij spreken dan van
serievoeding en het gevolg is, dat de totale anodestroom
(gelijkstroom 4- w:isselstroomcomponent) een zelfde pad volgt.
Wordt daarentegen de schakeling zoodanig gemaakt, dat
de gelijkstroom b.v.
S772.
door een weerstand
h
R vloeit (fig. 116),
g
terwijl de stroomo
TL
variaties als gevolg
/?
van een binnen
C/
komend signaal via
een
blokkeerings_A
condensator C wor
den toegevoerd aan
Fig. 116.
de primaire van den
l.f. transformator, dan spreekt men van parallelvoeding.
De condensator C blokkeert den doorgang van den gelijk
stroom, doch zijn capaciteit .wordt voldoende groot genomen
om de impedantie voor de l.f. stroomen gering te maken.
De weerstand R (20.000 a 30.000 Ohm) biedt een
hoogeren weerstand aan laatstgenoemde stroomen.
In plaats van een weerstand kan ook een smoorspoel
gebruikt worden, hetgeen het voordeel heeft van een te
verwaarloozen kleine gelijkstroom-spanningsval. Bij een
ohmschen weerstand moet hiermede wel rekening gehouden
worden. Het nadeel is echter, dat de reactantie van een spoel
afhankelijk is van de frequentie. Zij moet hoog zijn zelfs bij
de laagste frequentie van 50 Hz. Ook moet de ijzeren kern
van flinke afmeting zijn, daar deze anders door den gelijk
stroom reeds zou worden verzadigd. Hierdoor neemt de
coëfficiënt van zelfinductie af.
In de schakeling van fig. 116 zijn de drie componenten
gesplitst en ieder volgt zijn eigen weg. Het h.f. gedeelte gaat

bn
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door Clt waarmede tevens de terugkoppeling wordt geregeld
(grootere capaciteit = vastere terugkoppeling).
De gelijkstroom doorloopt den weerstand R, terwijl de
l.f. component door de primaire van den l.f. transformator
gaat. De functie van de smoorspoel Sm is om de h.f. component
den doorgang te beletten.
Het voordeel van een schakeling waarbij de gelijkstroom
uit den transformator wordt gehouden is, dat de afmetingen
van de kern kleiner kunnen zijn, omdat deze nu slechts door
den wisselstroom wordt gemagnetiseerd en niet zoo gauw
verzadigd is.
Wordt van een normalen transformator in deze schakeling
gebruik gemaakt, dan zal verzadiging uitgesloten zijn, waar
door vervorming van telefonie en verzwakking van telegrafie
wordt voorkomen.
Maakt men speciale transformatoren voor deze schakeling,
dan mogen zij niet zoodanig gebruikt worden, dat zij door
gelijk- en wisselstroom worden doorloopen. (Zie ook
bladz. 129).
Parallelvoeding kan natuurlijk ook toegepast worden in
h.f. kringen, doch dan moet de capaciteit van C kleiner zijn
dan in l.f. kringen vanwege de hoogere frequenties, die
moeten passeeren.
Bij de z.g. directe zenders wordt algemeen parallelvoeding
toegepast om te bewerken, dat op de spoelen van rooster- en
plaatkring slechts h.f. spanningen komen en geen gelijk
spanning. Deze laatste is veel gevaarlijker dan de eerste. De
h.f. smoorspoel tusschen anode en +pool van de hoogspanning
moet echter aan hooge eischen voldoen. Zij wordt op zware
isolatoren opgesteld om overslag naar aarde te voorkomen en
wordt zoodanig bemeten, dat zij niet kan resoneeren met een
der opgewekte frequenties.
Bij de indirecte zenders wordt serievoeding gebruikt, omdat
de antenne inductief gekoppeld is met de zendlamp en er dus
uiteraard geen gelijkstroom daarop kan komen.
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HOOFDSTUK XIX.
AFSCHERMING.

In vorige hoofdstukken hebben wij gezien, dat koppeling
in de stroomkringen van een ontvanger onder verschillende
vormen kon voorkomen. Wij zagen o.a. dat, als energie
aan den roosterkring van een h.f. lamp werd toegevoerd door
terugkoppeling van den plaatkring, bij juiste aansluiting, de
lamp ging genereeren. Koppeling ontstond ook door de
betrekkelijk groote capaciteit tusschen plaat en rooster van
een triode en deze kon worden ondervangen door electrostatische afscherming.
Door magnetische koppeling, veroorzaakt door strooivelden, kan energie van den eenen kring op den anderen
worden overgebracht. Ook kan dit geschieden doordat de
afstemspoelen dicht bij elkaar staan.
Door inductieve en capacitieve koppeling kan h.f. energie
naar de verschillende volgende kringen worden overgeplant
en daardoor den geheelen ontvanger in een zeer labielen
toestand brengen, wanneer wij niet de voorzorgen namen als
onder het hoofd „Ontkoppeling" opgesomd.
Wij onderscheiden voornamelijk inductieve, capacitieve en
weerstandskoppeling. De beide eerste worden zooveel mogelijk
ondervangen door de verbindingsdraden van de rooster- en
plaatkringen kort te houden, den onderlingen afstand groot
te maken of de leidingen rechthoekig op elkaar te plaatsen.
Ter vermijding van weerstandskoppeling worden alle weer
standen overbrugd door condensatoren, waarvan de
capaciteiten zoodanige waarden hebben, dat ze de niet
gewenschte frequenties gemakkelijk kunnen kortsluiten.
De meest voorkomende koppeling, die tusschen de
verschillende spoelen in een ontvanger voorkomen, is de
inductieve en deze wordt veroorzaakt door de onderlinge
magnetische velden.
De meest effectieve spoel, die in moderne ontvangtoestellen
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wordt gebruikt, is de solenoïde. De vorm van het magnetische
veld variëert met de afmetingen van de spoel en nu is het
gebleken, dat het veld zich niet ver buiten de spoel zal
uitstrekken als deze lang is ten opzichte van haar doorsnede.
Om de onderlinge beïnvloeding van de spoelen op te heffen,
kunnen ze loodrecht op elkaar geplaatst worden, er zal dan
geen koppeling zijn. Dat beteekent echter, dat ze meer ruimte
innemen dan wanneer zij evenwijdig aan elkaar geplaatst zijn.
Ofschoon het dus mogelijk is, de magnetische koppeling
in den h.f. kring van een ontvanger op te heffen door de
spoelen rechthoekig op elkaar te plaatsen, is hiermede de
capacitieve koppeling nog niet verdwenen. Deze is nog steeds
aanwezig tusschen de windingen van twee naast elkander
geplaatste spoelen. De spoelen kunnen vergeleken worden
met de platen van een condensator, waarvan het diëlectricum
gevormd wordt door de tusschenliggende lucht. Vooral als
zij dicht bij elkander staan is de capacitieve koppeling groot.
De electrostatische koppeling tusschen de spoelen is
gemakkelijk op te heffen door tusschen beide een geaard
scherm van dun metaal te plaatsen, mits dit een goede
geleider is.
Het opheffen van de magnetische velden is echter niet
zoo eenvoudig en daarom moeten de spoelen van elkander
afgeschermd worden door ze te plaatsen in cylindrische bussen
van roodkoper of aluminium.
Het is ook mogelijk iedere versterkertrap af te schermen,
door haar in haar geheel te plaatsen in een groote metalen
doos, doch dit heeft in vele gevallen mechanische bezwaren,
omdat het dan moeilijkheden geeft om de verschillende
variabele afstemcondensatoren zoodanig in één lijn te plaatsen,
dat éénknopsbediening mogelijk is.
Bij afzonderlijke afscherming van de verschillende onder
deden bestaat dit bezwaar niet, omdat 3 of 4 op één as
gekoppelde condensatoren in den handel verkrijgbaar zijn.
Bovendien is het niet noodig om condensatoren compleet af
te schermen. Hun inductieve veld is zeer klein, terwijl het
capacitieve veld gemakkelijk kan worden opgeheven door
tusschen iederen condensator een metalen plaatje aan te
brengen, dat slechts iets grooter behoeft te zijn dan de
condensatorplaten.
Het doel van de afschermbus is, er voor te zorgen, dat het
magnetische veld van de spoel zich niet daarbuiten zal
uitstrekken. Door dit veld zullen n.1. de stroomen, welke door
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de spoel gaan, in andere deelen van den ontvanger opnieuw
stroomen induceeren.
Wij weten, dat het magnetische veld, hetwelk om een
draad ontstaat wanneer er een stroom doorheen gaat, in
iederen anderen draad of geleider in de nabijheid en ook in
den draad zelf, een electrische spanning teweeg brengt.
Bij een afstemspoel is deze spanning in de opeenvolgende
windingen naar verhouding groot, omdat de draden opzettelijk
zoodanig zijn gewonden, dat de stroom, die door iedere
winding gaat, niet alleen deze winding zelve beïnvloedt,
doch ook alle andere.
Iedere winding heeft een tweeledigen invloed. De eene is,
dat zij zelf stroom voert en daardoor een veld opwekt dat op
alle andere windingen werkt: en de andere, dat de winding
den invloed ondergaat van het
'
veld, veroorzaakt door alle
andere.
De zelfinductie van de spoel hangt geheel af van het
snijden van de windingen door de krachtlijnen en alles wat
dit aantal doet toe- of afnemen, zal de zelfinductie doen
vermeerderen of verminderen.
Wanneer wij nu de spoel in een metalen bus plaatsen, zal
deze, evenals de windingen, in meerdere of mindere mate
onderworpen zijn aan het wisselende magnetische veld,
waaraan de spoel haar zelfinductie te danken heeft. Er zullen
dus ook in het metaal van de bus spanningen worden
opgewekt. Door deze spanningen ontstaan wervelstroomen
in de bus en deze veroorzaken weer een magnetisch veld.
Mits de weerstand van het metaal, waarvan de bus gemaakt
is, klein is, zal het magnetisch veld, veroorzaakt door de
wervelstroomen. zoodanig gericht zijn, dat dit op alle punten
buiten de bus het speelveld opheft.
Een eerste vereischte is dus, dat de weerstand van de bus
overal zoo klein mogelijk is en dit wordt bereikt door een
volkomen electrisch contact op alle laschplaatsen.
De wervelstroomen, die in het materiaal van de bus worden
opgewekt, zullen in de bus een tegengestelden invloed hebben
op het spoelveld, hetwelk echter overheerschend is, omdat de
spoelwindingen zooveel dichter bij elkander liggen dan haar
afstand tot de bus bedraagt. Niettemin zal, omdat de
intensiteit van het spoelveld verminderd is, de zelfinductie
van de spoel geringer zijn geworden, zoodat, bij een bepaalde
capaciteit, de spoel door de afscherming een kleiner golfbereik gekregen heeft.
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De afstand tusschen spoel en bus heeft ook invloed op de
zelfinductie en het blijkt dan, dat de vermindering grooter
is bij een kleinen afstand, dan wanneer er iets meer ruimte
tusschen beide bestaat.
Ook op den weerstand heeft de afscherming invloed. Het
spreekt immers vanzelf dat, hoe gering ook, er toch eenige
energie noodig is om een magnetisch veld te vormen, dat
veroorzaakt wordt door de wervelstroomen. Deze energie
wordt aan de spoel onttrokken en dus worden de verliezen
in de spoel grooter wanneer zij in een bus geplaatst is.
Bovendien veroorzaken onvolkomenheden in het diëlectrische materiaal kleine verliezen. Voorts zal de eigencapaciteit
van de spoel toenemen, doordat het scherm zich in de
nabijheid bevindt van het hoogspanningseind van de draadwinding. Dit scherm wordt tevens met de aarde verbonden
om tegelijkertijd de reeds besproken capacitieve koppelingen
tegen te gaan.
Hoe grooter de vermindering van de zelfinductie van de
spoel door plaatsing in een bus, des te meer zullen ook de
weerstandsverliezen toenemen. Hoe hooger de frequentie is
van de stroomen, die in de spoel loopen, hoe beter de
afscherming is, omdat de spanningen, veroorzaakt door de
wervelstroomen, evenredig zijn met de frequentie. Voorts
zullen de wervelstroomen in sterkte toenemen, hoe beter het
geleidend vermogen is van de bus en dus hoe afdoender de
afscherming.
Bij lagere frequenties, zooals in l.f. versterkers, wordt
magnetisch materiaal gebruikt voor afscherming. De
permeabiliteit daarvan moet hoog zijn, zoodat het als 't ware
een kortsluiting vormt voor de magnetische krachtlijnen.
L.F. transformatoren worden daarom steeds in ijzeren
omhulsels geplaatst.
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HOOFDSTUK XX.
ZEEFKRINGEN.

Ofschoon het woord ,,filter” in de Nederlandsche radiolitteratuur nog veel wordt gebruikt, verkrijgt de benaming
,,zeefkring” toch meer en meer burgerrecht. Het doel van
‘een zeef in de gewone beteekenis is bekend genoeg en nu
wordt een zeefkring in de electrotechniek gebruikt om wissel
stroomen van verschillende frequenties, dan wel gelijk- en
wisselstroomen, van elkander te scheiden.
Een zeefkring bestaat in hoofdzaak uit een combinatie van
een zelfinductiespoel en een condensator of uit eenige groepen
(secties) daarvan. Ook de weerstand is daarbij van invloed.
Indien deze gering is, zorgt hij voor een scherpe scheidings
lijn tusschen de frequenties die wèl en die niet mogen
passeeren.
Al naar de functie die de zeefkring verricht, onderscheiden wij :
1°. filters met onderdoorlaat (low-pass) ;
2°.
,,
,, bovendoorlaat (high-pass) ;
3°.
,,
bandfilters (band-pass filters).
1°. Een filter met onderdoorlaat laat zoo goed mogelijk alle
frequenties door beneden een bepaalde grensfrequentie, terwijl
alle frequenties daarboven worden
onderdrukt.
Fig. 117 geeft de eenvoudigste voor
c/rr
stelling van dit type, dat wegens zijn
vorm T filter wordt genoemd.
Zoodra wij ons de formules voor Xc
Fig. 117.
en Xi uit de wisselstroomtheorie
herinnereh, zien wij in, dat de impedantie voor een l.f. wissel
stroom door L gering is, terwijl de capacitieve reactantie van C
voor dezen stroom groot is. De l.f. wisselstroomen kunnen dus
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gemakkelijk passeeren, zonder dat zij door den condensator
C worden kortgesloten.
Is er echter in denzelfden stroomkring ook een h.f. stroom
aanwezig, dan vindt deze in L een groote impedantie, terwijl
daarna C een kortsluitpad vormt vanwege zijn geringe
impedantie voor den h.f. stroom. In den uitgangskring zullen
dus geen h.f. stroomen optreden.
In de meeste gevallen is de enkelvoudige stroomkring van
fig. 117 echter niet voldoende om een scherpe stroomvermindering te krijgen bij de
'4 z
z
'/* z
grensfrequentie. Om deze reden
gebruikt men meestal een of
c//r
/*/
meer secties, die achter elkaar
geschakeld zijn (fig. 118).
Omdat hier twee filters in
Fig. 118.
serie zijn verbonden, is de zelfinductie in het middelste gedeelte 2 X zoo groot als die aan
de uiteinden. Dit is bij alle T filters het geval.
In tegenstelling met het T filter, waar dus een parallelcondensator is verbonden tusschen twee in serie geschakelde
zelfinductiespoelen, onderscheiden wij ook nog naar den vorm
het z.g. 7T (pi) filter, waar tusschen twee
parallel verbonden condensatoren, een
serie-zelfinductie is geschakeld (fig. 119).
Ook hier kunnen wij weer twee secties
C//T
in serie verbinden om een betere werking
te verkrijgen. Doen wij dit, dan hebben wij
Fig. 119.
in het midden de som C van de 2 capaciteiten, omdat deze parallel zijn geschakeld. C is dus tweemaal
zoo groot als de condensatoren aan de uiteinden (fig. 120).
Filters met onderdoorlaat worden bijv, in plaatstroomapparaten gebruikt, doch ook in den anodekring van een
detectorlamp. Terwijl in eerstgenoemd geval de zelfinductie
van de spoel echter eenige
Henry’s bedraagt, heeft de
/«V -L
-L
<//r filterspoel in den anodekring
T
" ■ <4 c
slechts een waarde van eenige
tientallen milli-Henry’s.
Voor h.f. stroomen heeft een
Fig. 120.
dergelijke spoel echter een
hooge impedantie. Waar voorts in een p.s.a. de parallelcapaciteit een waarde heeft van 2 /xF, is deze waarde in het
laatstbedoelde filter b.v. 0.0005 yxF.

168

Ook het 7r-filter kan in den plaatkring van een detectorlamp
aangewend worden en geeft daar zelfs betere resultaten.

2°. Een filter met bovendoorlaat laat alle frequenties door
boven een bepaalde grensfrequentie, terwijl alle frequenties
daar beneden worden onderdrukt.
Fig. 121 geeft het schema van een enkele sectie van een
T-vormig filter met bovendoorlaat. De h.f. stroomen onder
vinden weinig impedantie van de serie-condensatoren C,
terwijl L geen kortsluiting kan vormen, omdat de impedantie
voor zulke stroomen hoog is. Zij kunnen dus
ongehinderd passeeren. Iedere l.f. stroom
ondervindt daarentegen in C een hooge
z c/r
impedantie en wordt over L gemakkelijk //v
afgeleid. De lagere frequenties worden dus
als 't ware afgesneden.
Fig. 121.
Ook bij deze filters kunnen wij weer 2
secties in serie verbinden en omdat dan de middelste
condensatoren in serie worden verbonden, kunnen wij deze
vervangen door een andere, die de helft van de capaciteit
heeft.
De condensatoren aan de uiteinden hebben dus een
capaciteit die tweemaal zoo groot is als die in het
midden.
Fig. 122 geeft het schema van een enkele sectie van een
7r type filter met bovendoorlaat. Worden van dit type 2 secties
in serie geschakeld, dan krijgen wij dus in het midden twee
parallel verbonden spoelen, die als één enkele kunnen worden
voorgesteld en die dan een zelfinductie heeft, gelijk aan de
helft van ieder. De buitenste spoelen hebben dan een zelfinductie van 2 L.
Dit soort filter wordt b.v. gebruikt in l.f. «versterkers. Het
laat n.1. de hooge frequenties door en
onderdrukt het wisselstroomgebrom.
De waarden der zelfinducties en
O <ZZ7z/v O
capaciteiten, waaruit de filters zijn
gebouwd, worden bepaald door de
.r
frequenties, die moeten worden onder
Fig. 122.
drukt. Voorts moet aandacht geschonken worden aan de impedantie Z van den stroomkring waarin
het filter wordt gebruikt, Deze wordt de karakteristieke
impedantie van den kring genoemd. Om een goede werking
van den zeefkring te kunnen garandeeren, moet er in de

-r
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practijk voor gezorgd worden, dat hij aan den ingang zoowel
als aan den uitgang eindigt in een iimpedantie, die ongeveer
gelijk is aan de karakteristieke impedantie.
Omdat het filter frequentie-afhankelijk is, is de beste
belasting een ohmsche weerstand.

3°. Het bandfilter.
Dit is een filter, dat moet dienen om die frequenties door
te laten, welke naar beneden zoowel als naar boven door
bepaalde frequenties begrensd zijn.
Alle frequenties die buiten dit frequentie-gebied liggen,
worden zooveel mogelijk onderdrukt.
Heeft men b.v. een filter met onderdoorlaat tot 1000 Hz
in serie verbonden met een filter met bovendoorlaat, waarvan
de onderste grens ligt op 500 Hz, dan zullen deze twee
filters alle frequenties tusschen 500 en 1000 Hz doorlaten.
Door den invloed van het eerstgenoemde filter zullen
immers alle frequenties boven 1000 Hz worden onderdrukt
en door laatstgenoemde alle beneden 500 Hz. Alle andere
frequenties worden doorgelaten.
Nu is een afgestemde kring in een ontvangtoestel feitelijk
niets anders dan één sectie van een filter en de kringen zijn
in een bandfilter dus zoodanig gerangschikt, dat ze een klein
frequentiegebied doorlaten, wanneer zij op een bepaalde
frequentie zijn afgestemd.
Het nadeel van alle enkelvoudige afgestemde kringen is.
dat zij in belangrijke mate de sterkte van de hooge tonen
verminderen. Indien tw,ee afgestemde kringen tusschen
antenne en het rooster van de eerste lamp achter elkaar
worden geschakeld, is het alleen mogelijk de hooge tonen te
behouden ten koste van de selectiviteit. Alleen wanneer men
het aantal kringen vermeerdert, zou de selectiviteit weer op
peil gebracht kunnen worden, doch dit is onpractisch.
Met het bandfilter, n.1. een samenstel van twee gelijke
gekoppelde afgestemde kringen, kan een hoogere mate van
selectiviteit worden verkregen met een geringer verlies aan
hooge tonen.
Alvorens nu verdere bijzonderheden over de schakelingen
van het bandfilter mede te deelen, dienen wij eerst nog een
en ander te zeggen over de samenstelling van een
gemoduleerde draaggolf.
Als wij ons nog herinneren, hoe zwevingen tot stand
komen, dan weten wij dat het aantal daarvan (frequentie)
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wordt bepaald door het verschil van twee frequenties.
Op twee manieren kan deze verschil-frequentie bereikt
worden. Ontvangen wij n.1. een frequentie van 1.000.000 Hz,
dan kan de zwevingsfrequentie van 1000 Hz verkregen
worden door het zwevingstoestel af te regelen, hetzij op
999.000 Hz, hetzij op 1.001.000 Hz. Bij de gegeven frequentie
van het binnenkomende signaal hebben wij dus 1000 h.f.
trillingen bij iedere trilling van de zweving.
Gesteld nu, dat wij twee zwevers hebben, die resp. de
frequenties 999.000 en 1.001.000 uitzenden, dan is het
gemakkelijk te begrijpen, dat bij gezamenlijk interfereeren
van deze beide met de frequentie van het binnenkomend
signaal, wij toch maar één toon 1000 hooren.
Nu kan gezegd worden, dat een gemoduleerde draaggolf
een h.f. trilling is met een constante frequentie, waarvan de
amplitude in een hoorbare frequentie wordt veranderd, zulks
in overeenstemming met de golfvormen van de muziek of het
gesproken woord.
In werkelijkheid bestaat een gemoduleerde trilling echter
uit een samenstel van
/cw *z
drie of meer h.f. trillingen
met verschillende fre
quenties.
In fig. 123 hebben wij
getracht van een en ander
WVWWWVWWWWW^
een voorstelling te geven.
Daarin stelt a een h.f.
trilling voor, die door een
C
l.f.-zuiver sinusvormige
golf wordt gemoduleerd
(1000 Hz). Wij kunnen
ons deze gesplitst denken
Fig. 123.
in 3 h.f. trillingen, die elk
een constante amplitude
hebben. Een daarvan is de frequentie van de draaggolf (c),
die wij F noemen. Is
1 de zwevingsfrequentie ƒ, dan zullen de
h.f. trillingen, voorgesteld door b en d, frequenties hebben
die gelijk zijn aan (F + /) en (F — ƒ). Deze drie frequenties
veroorzaken gezamenlijk de gemoduleerde golf (a) door
onderlinge interferentie en wij zullen een hoorbare zweving
krijgen. Wij kunnen nu de h.f. trillingen b en d de nevengolven noemen en wel b de bovengolf en d de ondergolf.
Bij een zeer lagen toon zijn de frequenties van de nevenxw^y'/Z
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golven bijna gelijk aan die van de draaggolf, terwijl bij
hooge tonen deze beide frequenties verder uiteen liggen.
Bij telefonie-uitzendingen bestaat de hoorbare modulatie
niet uit een enkele sinusvormige golf, doch is zij samengesteld
uit een groot aantal dergelijke golven van verschillende
frequenties. Doch steeds is er een draaggolf en een
afzonderlijk paar nevengolven voor iederen hoorbaren toon of
voor elke harmonische.
Voor iederen toon, voorgesteld door een of anderen
complexen golfvorm, die is samengesteld uit een aantal grond
golven en harmonischen, welke een groot gebied van hoorbare
frequenties bestrijken, zal er aan weerszijden van de draaggolf
een band van frequenties aanwezig zijn, die de zijbanden
worden genoemd.
Bij telefonie ontvangen wij dus tegelijkertijd een groot
aantal h.f. golven, waarvan de frequenties binnen een
betrekkelijk nauwen band liggen en waarvan de uiterste grens
wordt bepaald door de frequentie van den hoogsten toon.
Op bladzijden 49 en 50 bespraken wij de resonantie-kromme
en hieruit blijkt, dat hoe scherper en nauwer deze aan den top
zal zijn, hoe grooter de selectiviteit van den afstemkring is.
Wordt nu een dergelijke kring afgestemd op de draaggolf
van een telefoniezender, dan zal deze golf veel beter
ontvangen worden dan de nevengolven. Uit fig. 124
(kromme A) is duidelijk te zien, dat de frequenties die het
dichtst bij die van de draaggolf liggen (lage tonen) veel
meer versterkt worden dan die, welke verder daarvan
verwijderd zijn (hooge tonen). Bij een scherpe afstemming
zullen dus de lage tonen de overhand krijgen op de hooge
en zoowel de muziek als het gesproken woord zullen hol
klinken.
Wordt de ontvangkring een weinig verstemd, zoodat hij in
resonantie komt met een der nevenfrequenties, dan verandert
de kwaliteit van de muziek oogenblikkelijk en wordt de klank
dun en scherp.
Om een behoorlijke kwaliteit van ontvangst te verkrijgen,
moeten alle toonfrequenties tot tenminste 5000 perioden toe,
met volle sterkte worden weergegeven.
Tot dit doel wordt het bandfilter gebruikt. Daarmede
verkrijgt men een groote mate van selectiviteit, zonder een te
groot verlies aan hooge tonen.
Twee gelijkvormige afgestemde kringen, die onderling zijn
afgeschermd, zoodat zij electrostatisch noch electro-
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magnetisch invloed op elkander kunnen uitoefenen, worden
zoodanig los gekoppeld, dat zij twee verschillende frequenties
gelijkmatig versterken. Deze frequenties liggen aan weerszijden
van de frequentie van de draaggolf, waarop elk der kringen
wordt afgestemd. De
i
resonantie-kromme die
verkregen wordt, is
voorgesteld door de
kromme B in fig. 124
en wij zien, dat deze
I
twee pieken heeft. De
figuur toont duidelijk,
dat thans zoowel de
lage als de hooge
....
tonen practisch gelijk
matig worden weer
gegeven.
De methoden, waar
op de twee helften van
V£J¥77£
een bandfilter gekop
peld kunnen worden,
Fig. 124.
zijn :
I door wederzijdsche inductie ;
middel van een zelfinductie (koppelspoel);
II
,,
,, ,, condensator (fig. 125).
III
,.
Het is een eigenaardigheid van deze filterkringen, dat zij
tegelijkertijd op twee verschillende frequenties worden

I
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Fig. 125.

afgestemd. Bij w<ederzijdsche inductie tusschen de spoelen
(geval I) ontstaan er bij resonantie twee frequenties, die
echter geen van beide overeenkomen met de normale
resonantie frequentie.
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De een is hooger en de ander lager dan deze laatste.
Noemen wij de beide frequenties resp.
en
dan is :
fl =

f2 =

2

___ 1 __
VC (L 4- M)
1

2 7F

VC (£ —Af)

Bij koppeling door een zelfinductiespoel Lm (geval II) is
een der frequenties gelijk aan de normale frequentie, die
ontstaat indien hetzij de primaire, hetzij de secondaire,
afzonderlijk wordt afgestemd. De tweede frequentie hangt
af van de waarde van de spoel Lm.
Noemen wij de normale resonantie-frequentie ƒ en de
tweede frequentie flf dan is :
ƒ =

ƒ1 =

1
2 7T

Vlo-

2

VC (L 4- 2 Lm)

De koppelingen genoemd onder I en II hebben het nadeel,
dat de twee resonantiepieken (kromme B fig. 124) verder
van elkander komen te liggen bij het toenemen der frequentie
van de ontvangstsignalen. De selectiviteit neemt dus af bij de
kleinere golflengten. Dit is duidelijk, daar iedere kring
afzonderlijk op de langere golflengten een betere selectiviteit
vertoont dan op de kortere, omdat in het laatste geval de
h.f. weerstand van den afgestemden kring, daarbij inbegrepen
die van de lamphouders en de lampen zelve, welke beide
parallel daaraan zijn verbonden, veel hooger is dan voor de
langere golven.
Het inductieve filter verschilt dus in zooverre van de
afgestemde kringen afzonderlijk, dat het beter in staat is
een kleinen frequentieband in de nabijheid van de draaggolf
gelijkmatig te versterken.
Om de selectiviteit op de verschillende frequenties zoo
constant mogelijk te houden, wordt meestal gebruik gemaakt
van het capacitief gekoppelde bandfilter (fig. 125 III). De
beide kringen hebben dan den condensator Cm gemeen, die
zorgt voor de koppeling.
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Door het binnenkomend signaal wordt in de spoel L een
h.f. spanning geïnduceerd, waardoor in den kring Lp Cm Cp *)
een stroom gaat vloeien. De spanning, die als gevolg hiervan
ontwikkeld wordt aan C,n (welke ook deel uitmaakt van den
kring La Cm Cs) 2) veroorzaakt wederom een stroom in deze
keten.
Het hangt nu van de impedantie van Cm af, hoe groot de
spanning is, die in den tweeden kring wordt opgewekt. Is
deze klein, dus bij een groote Cm, dan is de spanning gering
en wij zeggen dat de beide kringen los gekoppeld zijn.
Is de capaciteit van Cm klein (= grootere impedantie), dan
wordt een grootere spanning in den tweeden kring opgewekt
en derhalve is de koppeling vast.
Is dus Cm een vaste condensator, dan zal bij de langere
golven meer spanning op den tweeden kring worden overgedragen dan bij de
kortere. Door de vastere
,i
4
koppeling bij de langere
x2
.3
golven
(dus
bij
een
s.
hoogere aflezing van de
afstemcondensatoren der
gekoppelde kringen) zul
VERSCHILLENDE STAOIA VAN KOPPELING.
len dus de pieken behoor
3- Z.6. KRITISCHE K0PPELIN6 GROOTSTE
lijk ver uit elkaar liggen.
SELECTIVITEIT MET MAX OVERDRACHT
1-2. O VERKRI T I SCHE KO PPE LI N6. T W E E PIEKEN.
Bij de kortere golven
4-5=ZWAKKE KOPPELING.
daarentegen wordt de
Fig. 126.
koppeling geringer en
naderen de pieken elkan
der meer en meer, zoodat zij uiteindelijk zouden kunnen
samenvallen. Wij krijgen dan een toestand, alsof er slechts
één enkele afgestemde kring bestaat.
Het is echter mogelijk om de waarde van Cm zoodanig
nauwkeurig te kiezen, dat het ineenloopen der beide pieken
plaats heeft op een der kortere golflengten, waar de
afstemming der afzonderlijke kringen een minder scherpe
piek vertoont en dus ook de zijbanden voldoende worden
weergegeven om een goede kwaliteit te garandeeren.
In de frequentie-banden, waarin de omroepzenders mogen
werken, is aan ieder station een bandbreedte toegestaan van
9 kp/s. De zijbanden voor iederen zender mogen zich dus

*) Dit is de linksche trillingskring van fig. 125 III.
2) Dit is de rechtsche trillingskring van fig. 125 III.
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slechts 4500 perioden aan weerszijden van de draaggolf
uitstrekken. Er dient bij de constructie van een zender dan
ook voor gezorgd te worden, dat deze frequenties niet worden
overschreden, anders overlappen de zijbanden van het eene
station, die van het aangrenzende en een onderlinge storing
is het gevolg (z.g. „monkey-chatter”). Hela;as komt een en
ander geregeld voor.
Het gevolg van de geringe toegestane bandbreedte is, dat
de hooge tonen gedeeltelijk worden afgesneden, doch het is
in de practijk gebleken dat dit compromis, door het aan
passingsvermogen der menschelijke gehoororganen, geen
moeilijkheden veroorzaakt.
Bij ontvangst van de stations in den frequentieband van
300—150 kp/s (1000—'2000 m) schijnt het, dat het afsnijden
der zijbanden niet zoo groot is, omdat de afstemming zooveel
minder scherp is dan op de middengolven. Men zou geneigd
zijn te veronderstellen, dat in cascade geschakelde gewone
afstemkringen het even goed zouden doen. Dit is echter niet
het geval.
Dat de afstemming op de lange golven minder scherp is
dan op de middengolven, is nog geen aanduiding voor een
geringere selectiviteit.
De afstemscherpte is steeds minder critisch en toch is de
selectiviteit meestal veel beter. In den frequentieband van
1500'—500 kp/s b.v. kunnen, bij een onderlingen frequentieafstand van 10 kp/s, 100 stations worden ondergebracht. Als
de ontvanger is uitgerust met een condensator-afstemschaal,
verdeeld in 100 graden, dan zal dus op iedere graadverdeeling
een station gehoord worden. In den frequentieband van
300—150 kp/s daarentegen, kunnen slechts 15 stations worden
ondergebracht en deze liggen onderling 6.66° uiteen op de
schaal.
De afstemming schijnt minder scherp te zijn, omdat een
bepaalde capaciteitsverandering bij de lange golven een
kleinere verandering in de afstemming van een ontvangkring
veroorzaakt, dan bij de middengolven.
Of de selectiviteit werkelijk grooter of kleiner is op de
lange golven, hangt af van de hoedanigheid der afstemspoelen. Meestal is echter de selectiviteit grooter en worden
er dus ook meer hooge tonen afgesneden. Hieruit blijkt, dat
het gebruik van bandfilters vooral op de lange golven van
belang is.
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XXI.

SUPERHETERODYNE ONTVANGST.

Het principe, waarop deze ontvangst berust, is in hoofdzaak
reeds behandeld onder „zwevingsontvangst”. Het komt neer
op het combineeren van twee h.f. stroomen met een
verschillende frequentie, waaruit een stroom met een derde
frequentie ontstaat. Men noemt dit proces frequentietransformatie. Iedereen heeft in een omroepontvanger wel
eens een ,.fluittoon" gehoord. Deze kan worden veroorzaakt,
doordat de h.f. stroomen van twee binnenkomende signalen
met elkaar interfereeren en zoodoende een derde frequentie
teweegbrengen, die een hoogtonig geluid geeft.
Produceert een station X in een ontvanger een
geïnduceerden stroom met een frequentie van 1000 kp/s en
station Y een stroom van 1009 kp/s, dan wordt o.m. een
stroom opgewekt, met een frequentie, die gelijk is aan het
verschil tusschen deze twee. Wanneer die derde frequentie
is gelijkgericht, zal men een toon kunnen hooren, die een
frequentie heeft van 9 kp/s.
Eenzelfde verschijnsel kan worden verkregen door de
frequenties van een binnenkomend signaal te laten interferee
ren met een tweede frequentie, die in den ontvanger zelf
wordt opgewekt of door middel van een hulp-generator
(zwevingstoestel). In het eerste geval wordt de hulptrilling
verkregen door voldoende terugkoppeling in den eersten
detector, zoodat genereeren optreedt. Wij kunnen dan
spreken van super-autodyne ontvangst (auto = zelf) terwijl
bij het gebruik van een afzonderlijken zwever feitelijk
superheterodyne ontvangst (hetero = vreemd) wordt
verkregen. Bij de autodyne-ontvangst verliest men iets aan
signaalsterkte, omdat de le detector eenigszins buiten
afstemming moet worden gebracht.
De frequentie van de hulptrilling kan door middel van den
afstemcondensator in den zwever of hulposcillator naar
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willekeur worden ingesteld, zoodat wij de toonhoogte der
resulteerende trilling binnen bepaalde grenzen kunnen
regelen en wel zoodanig, dat zij geheel buiten het gehoor valt.
Wordt b.v. een hulptrilling van 1125 kp/s ge
combineerd of „gemengd”
met
een binnenkomende
trilling van 1000 kp/s, dan
6EMO0 0RAA660LF <Z
heeft de resulteerende wis
selstroom een frequentie van
125 kp/s. Deze ligt boven
het gehoorbereik, dat zich
HULPTRILLIN6
6
uitstrekt tot zt 12 kp/s.
Men noemt deze, boven
het gehoor liggende frequen
tie, de zwevings- of middelfrequentie.
COMB a EN 6 (l« DEI)
Nu zijn er in een toestel,
dat is ingericht voor zwevingsontvangst, twee detec
toren noodig. De eerste doet
dienst om de h.f. stroomen
te scheiden van de ontstane
VERSTERKTE ZWEVINGEN (M.E)
trilling met middelfrequentie.
De tweede richt de mid
delfrequentie gelijk ; scheidt
dus de l.f. modulatie van
HOORBARE FREQ. NA 2« OEF.
de middelfrequentie, zoodat
de telefoon of luidspreker
op de l.f. trillingen kan
reageeren.
LF. VERSTERKT
De werking van den
eersten detector kan als
volgt verklaard worden :
LUIOSPR. STROOM
Stel, dat wij een signaal
Fig. 127.
willen ontvangen met een
frequentie van 1000 kp/s en
dat de zwever trillingen uitzendt met ƒ = 1125 kp/s. In den
mengkring combineeren de gemoduleerde signaalspanningen
zich met de spanningen der hulptrillingen. Daaruit ontstaat
een resulteerende spanning met een frequentie, gelijk aan
het gemiddelde van beide ; dus 1062,5 kp/s.
Deze resulteerende spanning ondergaat verschillende
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periodische amplitude-veranderingen, die o.a. weer overeen
komen met het verschil tusschen de frequentie der hulptrillingen en die van het ontvangen signaal, namelijk 125 kp/s.
De trillingen met de amplitude-veranderingen bezitten
echter ook nog de l.f. modulatie van het oorspronkelijke
h.f. signaal.
Die geheele samengestelde, resulteerende spanning met een
frequentie van 1062,5 kp/s wordt toegevoerd aan het rooster
van den eersten detector, die voor rooster- of anode-detectie
geschakeld kan zijn.
Bij de gelijkrichting geschiedt het volgende :
De h.f. variaties (1062,5 kp/s) worden weggenomen (zie
hoofdstuk over detectie) en in den uitgangskring van dezen
eersten detector blijven dus spanningen of stroomen over, die
variaties vertoonen met een middelfrequentie van 125 kp/s en
gemoduleerd zijn in overeenstemming met de oorspronkelijke
modulatie van het ontvangen signaal.
Zij worden versterkt in den m.f. versterker, die bestaat
uit één of meer lampen, gekoppeld door m.f. bandfilters en
toegevoerd aan den tweeden detector.
Door den tweeden detector worden de variaties met een
frequentie van 125 kp/s weggenomen, zoodat de l.f. modulaties
overblijven. Deze laatste worden weer versterkt en door
telefoon of luidspreker weergegeven (fig. 127).
Daar de hulptrilling een verhooging der amplitude van
het ontvangen signaal teweeg brengt, kan de le detector ook
bij ontvangst van zwakke signalen in het rechte deel van de
karakteristiek worden gebruikt.
Een van de voornaamste redenen, die er oorspronkelijk
toe hebben geleid, dat men geleidelijk aan geheel van de
,.straight set” op superheterodyne-ontvangst is overgegaan,
lag in het feit, dat bij het laatstgenoemde ontvangstsysteem
een groote selectiviteit op eenvoudigere, meer economische
wijze, verkregen kon worden.
Het veranderen van de h.f. stroomen in die van m.f. wordt
toegepast, omdat het bij gebruik van een lagere- (middel)
frequentie, gemakkelijker is een stabiele en kwalitatief goede
ontvangst met een hooge mate van selectiviteit te verkrijgen.
De oorzaak schuilt in het feit, dat een bepaalde verandering
in de frequentie der oorspronkelijke trillingen een veel
grootere procentueele verandering in de middelfrequentie
veroorzaakt.
Wij willen dit aan de hand van een voorbeeld toelichten.
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Indien het h.f. gedeelte van een directen ontvanger b.v. op
1000 kp/s is afgestemd, zal de opslingering bij ontvangst van
een signaal met deze frequentie het grootste zijn. Treedt nu
eveneens een signa<al met een frequentie van 970 kp/s op.
dan dient de resonantie-kromme van den h.f. kring zoo scherp
te zijn, dat er voor deze signaalfrequentie geen opslingering
plaats vindt.
De resonantie-kromme moet dus zoo scherp zijn, dat bij een
frequentie-afwijking van 3 % reeds beneden in de bocht van
deze resonantie-kromme wordt gewerkt. De constructie van
een directen ontvanger, die aan zulke eischen voldoet, is zeer
kostbaar, aangezien daartoe verscheidene uitmuntende h.f.
kringen in cascade (met alles wat daartoe behoort) gebezigd
moeten worden. Ten overvloede brengt versterking van h.f.
signalen in meerdere opeenvolgende trappen, verscheidene
moeilijkheden mee. En deze stijgen, naarmate men hoogere
frequenties wenscht te ontvangen.
Bij een superheterodyne wordt het h.f. signaal echter eerst
ten hoogste na één trap voorversterking, getransformeerd tot
een trilling met een andere frequentie ; 125 kp/s bijvoorbeeld.
Treedt nu gelijktijdig bij ontvangst van 1000 kp/s een signaal
met een frequentie-verschil van 30 kp/s op, dan is het m.f.
1000
procentueele verschil toch altijd nog
= 8 %, zoodat dit
125
niet zooveel uitmaakt.
De eischen, die t.o.v. de selectiviteit aan de m.f. kringen
worden gesteld, zijn bij een superheterodyne en bij gebruik
van een lage m.f. dus lang niet zoo zwaar als bij een directen
ontvanger.
Intusschen is deze factor ook weer van minder groot belang
geworden, omdat de radiotechniek steeds vorderingen maakt.
Het is tegenwoordig minder bezwaarlijk om de kringkwaliteit
zoo goed te maken, dan voor de m.f. een hoogere frequentie
bijv. 475 kp/s kan worden toegepast, hetgeen in verband met
het optreden van hinderlijke spiegel-frequenties en de
maatregelen, die daartegen getroffen moeten worden, groote
voordeelen biedt.
In ieder geval blijft ook nog het voordeel, dat men niet
zooals bij de noodzakelijke h.f. versterking in directe
ontvangers, in moeilijkheden geraakt, indien zeer korte golven
ontvangen moeten worden. En dit klemt temeer, daar de
ontvangst van zeer korte omroepgolven hoe langer hoe meer
van belang wordt.
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Schematisch kan een superheterodyne ontvanger voor
gesteld worden als in fig. 128.
In den h.f. afstemkring AK wordt het gewenschte signaal
gescheiden van het niet gewenschte en de ontvangstroomen
worden nu geleid naar den kring (mengkring genaamd),
waaraan ook de hulptrillingen, opgewekt in Z, worden toe
gevoerd. De m.f. versterker is gewoonlijk ingesteld op de
ontvangst van de resulteerende verschil-frequentie. Nadat de
h.f. en de hulptrillingen gemengd zijn, worden ze geleid
naar den len detector of modulator Dp De middelfrequente
trillingen worden daar gelijkgericht en in V\ versterkt.
Deze versterker wordt afgestemd op de middelfrequentie,
zoodat hier een verdere selectie plaats vindt tusschen
gewenschte
en
ongewenschte signalen. Ver
ME
L.E
y h.e
volgens worden zij in D2
I
—
[
ak
Tgelijkgericht, zoodat al
leen de l.f. resteert. In
Z
V2 worden zij op de
gewone fwijze versterkt
Fig. 128.
en aan den luidspreker
L toegevoerd.
Er kunnen natuurlijk in deze schematische voorstelling nog
wijzigingen worden gebracht, b.v. kan een h.f. versterker
worden verbonden tusschen de antenne en den len detector.
Ook is het mogelijk om dezelfde lamp te gebruiken voor len
detector en het opwekken der hulptrillingen.
Van de veranderingen, die in de achtereenvolgende
kringen plaats hebben, geeft fig. 127 een voorstelling.
De m.f. stroomkring is op één bepaalde, vaste frequentie
afgestemd, die van te voren in de fabriek wordt ingesteld
en verder geen regeling noodig heeft.
Het zal dus duidelijk zijn, dat steeds bij het draaien aan
den condensator in de h.f. keten, ook de condensator van
den oscillatorkring zoodanig mee moet loopen, dat het
verschil van de h.f. en oscillator-frequentie de middel
frequentie oplevert.
De ver:sterking wordt in hoofdzaak toegepast op deze
constante m.f.
Moeilijkheden, die zullen optreden bij het versterken van
h.f. signalen, worden zoodoende vermeden.
Aangezien de frequentie van de zwevingen gelijk is aan
het verschil tusschen de frequenties der draaggolf van het
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binnenkomende signaal en die van de hulptrilling, kunnen
er twee signalen zijn, die zich mengen met de hulptrilling
en die beide een frequentie te voorschijn
voorschij roepen, welke gelijk
is aan de middelfrequentie.
Is b.v. de frequentie van de hulptrilling 1000 kp/s, terwijl
de m.f. van <*den ontvanger 125 kp/s bedraagt, dan zal een
binnenkomend signaal met: een frequentie van 875 kp/s,
zoowel als een ander met een frequentie van 1125 kp/s,
m.f. stroomen van 1125 kp/s teweeg brengen. Deze worden
dan gelijkelijk versterkt: en zullen storingen veroorzaken,
Is het de bedoeling om het signaal van 875 kp/s te ontvangen,
dan wordt de frequentie van het signaal met 1125 kp/s de
spiegelfrequentie genoemd.
Dit verschijnsel kan zich ook voordoen als een harmonische
van een sterk signaal toevalligerwijze een frequentie heeft,
gelijk aan de spiegelfrequentie.
Om den invloed van deze storing te ontgaan, moet naar
een hooge mate van selectiviteit gestreefd worden. Daartoe
plaatst men voor den len detector één of meer afgestemde
h.f. kringen.
Het verschil tusschen de gewenschte en de spiegel
frequentie is tweemaal de m.f., zoodat de spiegelfrequentie
verder buiten afstemming komt te liggen naarmate een
hoogere m.f. wordt toegepast.
Voor stabiliteit van den ontvanger is echter een lage m.f.
weer gewenscht, omdat bij hoogere frequenties eerder allerlei
capacitieve en terugkoppelingseffecten in de lampen en ketens
kunnen optreden. Aan den anderen kant is het aan te
bevelen een hooge frequentie te gebruiken, teneinde spiegelfrequenties te vermijden. Als een compromis tusschen de
beide tegenstrijdige factoren wordt gewoonlijk de m.f.
tusschen 118 en 475 kp/s gekozen.
De zwever kan op verschillende wijze aan den mengkring
worden gekoppeld, b.v. inductief door middel van een koppel
spoel of capacitief door middel van een gemeenschappelijken
condensator.
Het opwekken van de hulptrillingen en het gelijkrichten
van het mengsel werd vroeger wel door één triode verricht,
doch de resultaten waren slecht. De oorzaak lag o.m. in het
feit, dat er vele hinderlijke harmonischen werden opgewekt,
die allereerst vervorming teweeg brachten en bovendien in
den antennekring terecht kwamen, waardoor zij een
ontoelaatbare straling veroorzaakten.
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Wanneer een lamp genereert en er dus in den plaatkring
een ongedempte trilling optreedt, zal de golfvorm van de
stroomvariaties in den plaatkring slechts dan een getrouwe
copie zijn van den golfvorm der spanningen op het rooster,
indien de lamp op het rechte deel van de Ia karakteristiek
werkt.
Gebeurt dit niet, dan worden de toppen der stroomgolven
iets afgeplat. Dit verschijnsel neemt toe bij het vaster worden
van de koppeling. Er treedt in zulke gevallen amplitudevervorming op, die de meest ongewenschte soort van
vervorming is.
Nu is een golf, die periodisch verandert, hoe samengesteld
van vorm zij ook mag zijn, gelijk aan de som van een aantal
zuivere sinus-golven.
De belangrijkste van deze samengestelde golven is in
frequentie gelijk aan de werkelijke golf en wordt de grondfrequentie genoemd. Alle overige golven van dit samenstel
noemt men harmonischen en deze hebben hoogere frequenties
dan de grondfrequentie en wel zoodanig, dat ze alle een
veelvoud daarvan zijn. Een harmonische, waarvan de
frequentie tweemaal zoo groot is als de grondfrequentie,
wordt de 2e harmonische genoemd, enz.
Dat inderdaad de onregelmatige golfvorm kan worden
ontleed in de grondgolf en een groep van harmonische
sinusgolven, blijkt uit fig. 129.
Deze laat zien, hoe uit een samenstel van twee golven,
waarvan de één een driemaal zoo hooge frequentie heeft als
de ander, een dergelijken golfvorm ontstaat. De complexe
golfvorm bij b wordt verkregen door de gelijktijdige waarden
van de twee sinuskrommen (a) op verschillende ©ogenblikken
samen te voegen.
Als echter twee sinusgolven worden samengevoegd,
waarvan de eene frequentie niet een geheel veelvoud is van
de andere, dan is de resultante geen periodische golf. Indien
dit bij geluidsgolven zou gebeuren, hoorden wij twee geheel
van elkander verschillende tonen. De eene golf was in dat
geval geen harmonische van de andere.
Eenzelfden toon zullen wij blijven hooren bij het geval, dat
is voorgesteld in fig. 129. Daarbij zal de gedaante van de
complexe golf afhankelijk zijn van de onderlinge verhouding
der amplitudes van de grondgolf en de 3e harmonische. Hoe
kleiner de amplitude van de harmonische golf is, vergeleken
bij die van de grondgolf, hoe meer de resulteerende golf tot
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een zuiver sinusvormige golf zal naderen. Is het omgekeerde
het geval, dan zal de afwijking van den sinusvorm des te
grooter zijn.
Tenslotte heeft de phase-verhouding tusschen de samenstellende sinusvormige golven ook invloedl op den vorm van
de resulteerende golf. Zoo kunnen twee golIven van totaal
verschillenden vorm toch elk gelijk zijn aan de som van
dezelfde grond- en harmonische
frequenties met dezelfde amplitude.
6RON060LF
,3* HARMONISCHE
Hier wordt dus de verandering van
golfvorm alleen veroorzaakt door
cz
phaseverschil.
Een zuivere sinusgolf, een golf
dus ontdaan van harmonischen,
produceert een zuiveren geluidszoon.
6
De toonhoogte wordt bij de muziek
bepaald door den trillingstijd, terwijl
men met den klank van een toon het
Fig. 129.
onderscheid bedoelt, dat tusschen
twee tonen van gelijke hoogte kan
bestaan, óók wanneer zij niet merkbaar in sterkte verschillen.
De klank van den toon eener viool verschilt, bij gelijke
sterkte, van den even hoogen toon eener fluit of piano. De
klank wordt bepaald door de aanwezigheid en het op den
voorgrond treden van de bijtonen (harmonischen).
Uit het feit dat een stroomgolf iets is afgeplat, volgt dus,
dat zij niet meer sinusvormig is en dat zij gerekend kan
worden harmonischen te bevatten.
Indien het rooster van een lamp een zoodanige negatieve
spanning heeft, dat gewerkt wordt in een der bochten van
haar Er/a-karakteristiek, zal een der helften van de golf
worden afgeplat en in dat geval zal een vrij sterke 2e
harmonische trilling aan de h.f. anodestroomvariaties zijn
toegevoegd.
Tot het verkrijgen van een goede weergave (klank) is het
een vereischte, in een ontvanger zoowel als in een zender, alle
oorspronkelijke harmonischen in hare juiste verhoudingen te
bewaren.
Wij moeten dus goed begrijpen, dat de harmonische
frequenties van een viool- of piano-toon, de frequenties dus,
die den golfvorm bepalen, niet beschouwd mogen worden als
een vervorming, omdat zij inderdaad den klank van het
geluid teweeg brengen.
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Als er echter andere harmonische frequenties worden
ingevoerd, hetzij in de geluidsgolf, hetzij in een electrischen
stroomkring, die niet aanwezig waren in het oorspronkelijke
geluid of signaal, dan zeggen wij dat de golven, die het
resultaat zijn van de combinatie van harmonischen met de
oorspronkelijke golven, vervormd zijn. Wij zullen dan een
vervormde weergave krijgen.
Zoodra wij een triode gaan gebruiken als zwever en
gelijkrichter, treedt er vervorming op, omdat gewerkt wordt
in een bocht van de karakteristiek.
Dat de functie van zwever en gelijkrichter niet met succes
door één triode kan worden verricht, moet o.m. worden
toegeschreven aan het feit, dat men voor het opwekken van
ongedempte trillingen op het rechte deel van de karakteristiek
dient te werken en voor gelijkrichting daarentegen in de bocht.
Men eischt dus van dit lamptype het verrichten van twee
functies, die zij door haar tegenstrijdigheid niet goed kan
uitvoeren. Voorts heeft de onderlinge beïnvloeding van de
detector- en zweverkringen steeds veel moeilijkheden bij
trioden opgeleverd. Er was tusschen deze ketens een bepaald
terugkoppelingseffect aanwezig, hetgeen beider afstemming
nadeelig beïnvloedde.
Hoewel men door toepassing van tetroden reeds vooruit
ging, heeft men eerst met modernere lampen, zooals de
h.f. penthode en de octode bijvoorbeeld, succes verkregen.
De zweverkring wordt
bij een h.f. penthode ver
bonden aan het scherm100000J
£3
rooster en ook wel aan
_
o o
<00ÖÖÖ j
Zz° k>/. ±
het
vangrooster.
De
0
7
>
o o
eigenschappen van de
r
penthode
worden
gewijzigd door verandering
van de spanning op het
Fig. 130.
scherm- of het vang
rooster en dit geschiedt
in de frequentie van de hulptrilling. Op deze wijze verkrijgt
men de 3e frequentie in den plaatkring, waarin de primaire
van den m.f. transformator is opgenomen.
Een andere lamp voor dit doel is de hexode, die 4 roosters
heeft tusschen kathode en anode. Zij was speciaal ontworpen
om de frequenties te mengen (fig. 130).
De hulptrillingen worden veroorzaakt door terugkoppeling
7 ~
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van spoel L2, die in den 3en roosterkring is opgenomen, op
de spoel L1. Dit geschiedt op dezelfde wijze als bij een triode.
Het 2e rooster dient als schermrooster. Het gedeelte van de
lamp, gevormd door de kathode, het le en het 2e rooster
met de daaraan verbonden kringen, kan beschouwd worden
als een zelfstandig gedeelte, dat geheel in de plaats treedt
van een schermroosterlamp.
De frequentie van de hulptrillingen wordt bepaald door
de resonantie in den stroomkring L2C2Rooster 3, 4 en anode vormen den oscillator. In de lamp
ontstaat nu feitelijk een soort electronenkoppeling, waaruit
tenslotte, zonder dat aparte gelijkrichting nog noodig is, een
m.f. trilling te voorschijn komt.
De zoo hinderlijke terugkoppelingseffecten der vroeger
gevolgde systemen doen zich bij de hexode in veel geringere
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Fig. 131.

mate gevoelen. Ook wordt de antennestraling practisch
voorkomen, aangezien het h.f. gedeelte door het scherm
rooster van den oscillator gescheiden blijft. Ofschoon zich
ook hier harmonische trillingen voordoen, is haar effect toch
zeer gering, niettegenstaande het feit, dat de electronen
koppeling zeer onselectief is, waardoor verschillende
harmonischen gemakkelijk kunnen doorgaan. Door toe
passing van selectieve afstemkringen kan haar invloed echter
zoodanig worden verminderd, dat zij practisch geen hinder
lijken invloed uitoefenen.
De hexode kan, behalve als menglamp, ook dienen als
h.f. en m.f. versterker.
De heptode heeft 5 roosters, die gerangschikt zijn, zooals
fig. 131 aangeeft. Deze lamp kan beschouwd worden als te
bestaan uit een triode (roosters 1 en 2) omgeven door een
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tetrode (roosters 4, 5 en anode), waartusschen een electrostatisch scherm (rooster 3) is aangebracht.
De .werking van de lamp is in zooverre gelijk aan die van
de hexode, dat ook nu een electronenkoppeling tot stand komt.
De roosterkring LC van den zwever wordt afgestemd op
de gewenschte frequentie der hulptrillingen en tengevolge
van de koppeling tusschen L en Llf welke laatste in den
anodekring van den zwever is opgenomen, worden de hulp
trillingen verwekt.
De octode kan als een geperfectionneerde heptode opgevat
worden. Het verschil schuilt in de toevoeging van een 6e
rooster, dat dienst doet als vangrooster en meestal in de
lamp aan de kathode is verbonden. Wij kunnen de octode
beschouwen als een combinatie van een triode en een h.f.
penthode. Het 3e rooster dient weer als electrostatische
afscherming tusschen de beide gedeelben.
Aan de hand van figuur 132 zullen wij de werking van
een octode, waartoe de Philips’ EK 2 gekoze::n is, nader
verklaren.
Het eerste roos
/ zw/z/zis 2
ter van de octode
-X +so o
vormt met twee
—r • ioc tstaafjes, die als
TT
2e rooster fungeeren, een triode-oscillator. De
amplitude van de
opgewekte oscillatorspanning, die
-------- + 230 V
o.a. door de ver
Fig. 132.
schillende dem
pingen in den
oscillatorkring wordt bepaald, kan worden ingesteld door
meer of mindere terugkoppeling van S3 op S2.
De oscillatorspanning wordt meestal op een vaste waarde
van ca. 8 volt ingesteld.
Door den lekweerstand R2 en den condensator C4 vindt
tusschen kathode en le rooster gelijkrichting plaats, waardoor
het le rooster een vrijwel constante negatieve spanning t.o.v.
de kathode krijgt. Het 3e rooster schermt het 4e (het stuurrooster) van het oscillatorgedeelte af.
De anodestroom wordt nu eerst door de oscillatorwisselspanningen beïnvloed. Voor het 4e rooster verschijnt dus

X
o
o
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een anodestroom, waarvan de waarde overeenkomstig de
reeds gedetecteerde oscillatorspanningen fluctueert.
Aangezien het 4e rooster eveneens een negatieve spanning
krijgt toegevoegd, die varieert tusschen ca. 1.5 en 20 Volt,
wordt de snelheid van den fluctueerenden electronenstroom
geremd, zoodat de h.f. trillingen op dit rooster gelegenheid
hebben, den electronenstroom te beïnvloeden.
Dan vindt dus de ..menging” plaats, terwijl uit het mengsel
in den plaatkring tenslotte, de middenfrequentie met l.f.
modulatie overblijft en verder versterkt wordt.
Bij toepassing van deze vrij ingewikkelde lampen met
verscheidene roosters, moet men op verschillende verschijn
selen bedacht zijn. Bijvoorbeeld op z.g. frequentieverschuiving. Dit is verstemming, tengevolge van een of
andere verandering in de signaal- of oscillatorfrequentie,
wajardoor uiteindelijk de verschilfrequentie een andere waarde
krijgt. Zij kan ontstaan door :
a) netspanningsverandering. Deze geeft verandering van
de oscillatorspanning, hetgeen weer wijziging van de
oscillatorfrequentie tengevolge kan hebben.
b) verandering in temperatuur. Wanneer een ontvang
toestel een uur gespeeld heeft, kan het buiten afstem
ming zijn geraakt. Dit vindt zijn oorzaak in het feit,
dat de lamp intusschen goed warm is geworden, hetgeen
capaciteitsveranderingen heeft teweeggebracht.
c) de automatische geluidssterkteregeling. Daartoe ontvangt
de octode, evenals trouwens de andere h.f. of m.f. versterkerlampen, op het stuurrooster een variëerende
negatieve spanning, waarvan de grootte afhankelijk van
de signaalspanning is. (Zie hieromtrent het hoofdstuk
dioden).
Een ander verschijnsel is het z.g. inductie-effect.
Door de negatieve perioden van het eerste rooster kan er
voor het vierde een ruimtelading ontstaan, die zich als het
ware fluctueerend met de frequentie van het oscillatorgedeelte, op het 4e rooster ontlaadt. Dit kan onder bepaalde
omstandigheden de versterking van de octode nadeelig
beïnvloeden. Om dit te ondervangen heeft men bij de
nieuwste octoden, waartoe ook de EK 2 behoort, tusschen
het le en 4e rooster een condensatortje van 2 /z/zF aangebracht.
Om den ruischfactor zoo gunstig mogelijk te doen zijn, is de
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anodestroom zeer laag gehouden (1

evenredig met

ö

m.A.). Deze is n.1.

1 . Bij de constructie van ontvangers dient

altijd naar de onderdrukking van ruischstoringen gestreefd te
worden.
Eensdeels ontstaan deze storingen door de spontane
beweging van de electronen in de verschillende kringen,
anderdeels door de electronenontlading in de lamp tusschen
kathode en anode, hetgeen kleine spanningsveranderingen in
den plaatkring tengevolge heeft. Deze treden geheel
onafhankelijk op van die, welke door de binnenkomende
signalen teweeggebracht worden. Het ruischen zal zonder
speciaal getroffen maatregelen in superheterodyne ontvangers
sterker zijn dan bij „straight sets”, omdat er een grooter
aantal kringen en meer versterking wordt toegepast.
DE DIODE.

Wij hebben in het hoofdstuk ,.Lampen” medegedeeld, dat
de diode kon gelijkrichten, doch niet versterken en dus voor
de ontvangst weinig gevoeliger was dan een kristaldetector.
Haar gebruik bleef in hoofdzaak beperkt tot de functie van
gelijkrichter van wisselstroomen in plaatstroomapparaten of
tot het verkrijgen van de benoodigde gelijkstroomspanning
op de anodes van zendlampen.
In de moderne ontvangers evenwel, waar automatische
geluidssterkte regeling
(automatische volume controle
= AVC) wordt toegepast en waarvoor een gelijkstroom
spanning van 2—'30 V. noodig is om de vereischte negatieve
roosterspanning voor de h.f. selectoden te verkrijgen, zijn
de diodes thans algemeen in gebruik.
Men is hiertoe overgegaan, omdat de diode in vergelijking
met een triode veel hoogere spanningen kan verwerken,
zonder dat overbelasting optreedt en bovendien een bijna
vervormingsvrije detectie verschaft. Het nadeel dat de diode
als gelijkrichter van h.f. signalen minder gevoelig is dan de
triode, kan ondervangen worden door toepassing van extra
versterking.
Fig. 133 geeft in principe het schema van een diode
detector, waaruit blijkt dat de spanning op de plaat wordt
veroorzaakt door de, in den afgestemden kring, opgewekte
m.f. (eventueel h.f.) trillingen. Gedurende den tijd, dat er
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geen signalen binnenkomen, zal er practisch geen plaatstroom
aanwezig zijn. Komt er nu een h.f. signaal binnen, dan zal
er tijdens de positieve helft van de m.f. spanning steeds
anodestroom ontstaan, die in den weerstand een pulseerende
gelijkspanning teweeg brengt. Dit verschijnsel wordt
veroorzaakt, doordat gedurende den tijd waarin de diode
geleidend is (bij een positieve halve periode dus) de
condensator Cj geladen wordt. Deze ontlaadt zich dan weer
over den weerstand 7? als de diode niet geleidt (bij de
negatieve halve
perioden) en wij
/V/T
krijgen dus door
o
ZX’X/KSZ'
/? een pulseerenden gelijkstroom.
Op deze wijze
z
/WC.
kan op de plaat
een
negatieve
spanning worden
verkregen,
die
Fig. 133.
voldoende is om
te worden aangewend als A.V.C. voor de roosters van de
h.f. en eventueel ook de m. f. lampen. Hoe sterker het
ontvangen signaal is, des te grooter stroom zal er door het
diode circuit loopen en des te grooter zal de negatieve
spanning worden, die op die roosters wordt aangelegd. De
versterking der betrokken lampen zal dus meer afnemen.
De spoel L is een m.f. smoorspoel, die nog aanwezige
m.f. spanningen den weg naar het l.f. gedeelte verspert, terwijl
ze door C2 naar aarde worden afgeleid.
Inplaats van een diode met een enkele anode, zijn er ook
dioden is gebruik met 2 anodes. Deze worden duo-diodes
genoemd.
A.V.C. vindt voornamelijk toepassing om de fluctueerende
ontvangst, veroorzaakt door het sluiereffect (bladz. 43/44) te
voorkomen en de teekens, wanneer zij met overmatige kracht
binnenkomen, tot normale sterkte te reduceeren. De toe
passing heeft geen nadeeligen invloed op de goede weergave,
omdat de A.V.C. alleen wordt teweeggebracht door de draaggolf en niet door de amplitude van de zijbanden en juist
deze laatste bepalen de goede kwaliteit van de ontvangst.
De ruischstoringen en die, welke veroorzaakt worden door
den atmospherischen toestand, worden door toepassing van
A.V.C. vermeerderd, hetgeen vooral tot uiting komt onder
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het afstemmen. De gevoeligheid van het toestel is het grootst,
indien het afgestemd staat tusschen twee stations in, omdat
dan de negatieve roosterspanning der h.f. lampen, als gevolg
van de verminderde A.V.C., geringer is.
Het schema van fig. 133 heeft het nadeel, dat de h.f.
lampen ook bij ontvangst van zwakke signalen meer negatieve
roosterspanning door de A.V.C. toegevoerd krijgen.
Hierdoor zal de versterking afnemen, vooral bij de
ontvangst van matig sterke signalen, waardoor het ontvang
toestel den indruk van geringe gevoeligheid zal geven.
Ter verbetering werd een tweede diode aangebracht om
automatisch een zekere vertragingsspanning te verkrijgen.
Deze diode krijgt een negatieve spanning t.o.v. de kathode
door een spanningsval in den kathodeweerstand, doch zij
ontvangt eveneens de h.f. en m.f. trillingen via een kleinen
condensator C'. De compensatie-inrichting wordt nu pas
in werking gesteld, wanneer de sterkte van de signaalspanning grooter is dan de drempelspanning (= neg. voorspanning). Eerst dan zal er in het tweede diode-circuit een
stroom gaan loopen, waardoor er spanning over de klemmen
van den weerstand
ontstaat. Deze
spanning wordt ge
bruikt voor de ver
traagde A.V.C.
De gevoeligheid
Q__
van het ontvang
toestel is dus maxi
/?p
maal bij signaal-^JF
spanningen,
die
kleiner zijn dan de
*3'
drempelspanning,
aangezien de auto
matische
sterkteJVC .
regeling dan nog
Fig. 134.
niet in werking is
getreden.
j voor de vertragingsdiode
Nu kan de signaalspanning
betrokken worden van den
primairen, doch ook van den
('
secondaire kring van het m.f. bandfilter (fig. 134).
Beide mogelijkheden hebben hun voor- en nadeelen. Tot
nu toe werd de vertragingsdiode via een kleinen condensator
C' aan den primairen kring van het bandfilter aangesloten,

I
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aangezien dan o.a. de afstemscherpte gunstiger is en l.f.
vervorming vermeden wordt. Om een idee van cde
’ moeilijkheden, die hieraan verbonden zijn, te geven, willen wij nog
even eenige punten van dit vraagstuk nader bekijken. Bij een
ontvangtoestel met A.V.C. en volume-regeling wordt de
afstemnauwkeurigheid minder door de compensatie-inrichting.
Wanneer wij het ontvangtoestel n.1. verstemmen, heeft dit tot
gevolg, dat de h.f. spanning, die wordt toegevoerd aan de
regeldiode dx kleiner wordt. De regelspanning naar de stuurroosters wordt eveneens kleiner, zoodat de lampen zich gaan
instellen op een grootere gevoeligheid. En dit heeft weer
tengevolge, dat de spanning aan de regeldiode wordt verhoogd.
Het h.f. signaal, dat toegevoerd wordt aan de regel
diode dlr via C' (fig. 134) wordt in den kring : diode dx — Rx
gelijkgericht.
Blijft de signaalspanning beneden de vertragingsspanning
van de diode dx, dan wordt de m.f. kring gedempt door de
weerstanden Rx en 7?3.
Komt de signaalspanning boven de drempelwaarde, dan
gaat de diode dY gelijkrichten en de demping op den m.f. kring
wordt vergroot met den diodeweerstand c/j-kathode, die een
geringe waarde heeft. Nu kan tijdens de l.f. periode in de
diodeketen de l.f. spanning een waarde hebben, die
gedurende het eene moment grooter en gedurende het andere
kleiner is dan de drempelspanning. Dit heeft tot gevolg, dat
de demping op den m.f. kring Cx — Lx gaat variëeren en wel
afhankelijk van de l.f. spanning. De m.f. versterking zal
gedurende die periode niet constant zijn en vervorming van
de l.f. wisselspanning zal het resultaat zijn ; z.g. modulatievervorming. Bovendien zal onder deze omstandigheden in den
diodekring dlt l.f. vervorming optreden, hetgeen van invloed
wordt, indien de diode dx aan de secondaire van den laatsten
m.f. filter wordt aangesloten.
Door het aansluiten van de vertragingsdiode aan den
secondairen kring van het bandfilter, zal de invloed van de
variëerende diodedemping en dus de modulatie-vervorming
minder zijn. Dit is een gevolg van het feit, dat de kring reeds
gedempt wordt door de weerstanden Rx en 7?3, zoodat de
totale dempingsverandering procentueel minder zal zijn, dan
bij aansluiting op den primairen kring van het bandfilter. Bij
aansluiting op den secondairen kring van het bandfilter
treedt evenwel een andere vervorming op, die hinderlijker
naar voren komt.
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Over den weerstand Rj^ staat, behalve een gelijkspanning,
ook de l.f. wisselspanning, die soms sterk vervormd kan zijn,
zooals tevoren reeds geconstateerd werd.
Een gedeelte van deze vervormde l.f. wisselspanning, komt
via een potentiometer, gevormd door
—L2IC2 (de m.f.
kring vormt voor de l.f. spanning practisch geen weerstand)
— R2 en
gedeeltelijk op den potentiometer R2 en dus op
het rooster van de l.f. versterkerlamp terecht en veroorzaakt
nu een leelijke l.f. vervorming.
Daar dit een directe l.f. beïnvloeding is, kan deze
vervorming veel sterker merkbaar worden dan de eerstbeschreven modulatievervorming.
Door aansluiting van de vertragingsdiode aan den
primairen kring treedt weliswaar dezelfde vervorming aan de
vertragingsdiode op, doch zij zal door het m.f. bandfilter bijna
niet overgebracht worden, zoodat er nagenoeg geen vervormde
l.f. spanning op R2 terecht komt.
De bovenbeschreven vervorming bedraagt circa 3— 5 % ;
tot voor kort was de totale l.f. vervorming echter circa 10 °/o,
zoodat, toen l.f. tegenkoppeling nog niet werd toegepast, de l.f.
vervorming overheerschte.
Een groote verbetering van de weergavekwaliteit is dan
ook verkregen door toepassing van l.f. tegenkoppeling, waarbij
een gedeelte van de luidspreker-energie teruggevoerd wordt
op het rooster van de eindlamp of
van de voorgaande l.f. versterkerlamp.
De eenvoudigste vorm van tegen
koppeling treedt op bij een eindlamp,
b.v. waarbij de ontkoppelcondensator
van den kathodeweerstand wordt weg
gelaten. Dit wordt voorgesteld in
fig. 135.
^z
Hierin is de anodewisselstroom Ia
gelijk aan SdEr wanneer Sd de dyna
mische steilheid en Er de rooster-wisselspanning is. Deze anodewisselstroom
vloeit door den kathodeweerstand R,
zoodat over dezen weerstand een
Fig. 135.
spanning ontstaat, die gelijk is aan :
R Ia = R- Sd. Er.
Deze spanning is tegengesteld in phase met de roosterwïsselspanning Er, waarom dan ook in de meeste gevallen
een groote condensator parallel aan den weerstand 7? wordt
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geschakeld, teneinde haar tot een zoo laag mogelijke waarde
terug te brengen.
Om in te zien dat er tusschen de roosterwisselspanning en
de spanning over R een phase-verschil van 180° bestaat,
bedenken wij dat het rooster steeds negatief is ten opzichte
van de kathode.
Vermindert de spanning op het rooster door de positieve
helft van een binnenkomend signaal, dan neemt Ia toe en
vermeerdert de spanning over R.
Vermeerdert daarentegen de negatieve roosterspanning
door de negatieve helft van het signaal, dan neemt Ia af en
vermindert de spanning over R.
Om tusschen rooster en kathode de roosterwisselspanning
Er te verkrijgen, zal tusschen het rooster en aarde een
spanning Ei (fig. 135) noodig zijn, die gelijk is aan :

Ei = Er + R. Sd. Er = Er (1+7?. Sd).
De spanning tusschen rooster en kathode (Er) is dan gelijk
Ei
aan i
d c' • Er was aangenomen, dat de anodewissel1 + ƒ<. Od

stroom Ia = Sd- Er : vervangt men de waarde Er door de
Egevonden waarde -—.—n o •> dan wordt de vergelijking :
1 + /?. Od
/a — Sd

___

1____

1 + /?. Sd

Ei

Beschouwt men de waarde Ei als de roosterwisselspanning,

dan kan men het quotiënt -—-—D c - beschouwen als de
1 + I\- Sd
dynamische steilheid van de lamp met tegenkoppeling.
Deze wijkt dus af van de dynamische steilheid, indien geen
tegenkoppeling wordt toegepast.
Gebruikt men bij deze schakeling een lamp met groote
steilheid, dan is de nieuwe dynamische steilheid Sd' nog
afhankelijk van de grootte van den gebezigden kathodeweerstand R. Bij een groote waarde van R, zal het product
R. Sd groot zijn ten opzichte van de waarde 1.
Voor de nieuwe dynamische steilheid S/ mag men nu
schrijven :
Sd' =
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Sd
R. Sd

1
R

Het laatste wil zeggen, dat een lamp met de dynamische
steilheid 5/ bij benadering gelijk wordt aan de, van de lamp
onafhankelijke, waarde -J. . En hieruit volgt weer, dat de
landkarakteristiek dan rechtlijnig is, dus geen vervorming
veroorzaakt.
Behalve de hier besproken duo-diode lamp (Philips EB 4)
bestaan er nog duodiode~triodes.
Deze lamp (b.v. Philips EBC 3) is een combinatie van een
triode en twee dioden met een gemeenschappelijke kathode.
Het triode-gedeelte kan b.v. gebruikt
worden voor l.f. versterking. De l.f.
€Z
versterking is bij weerstandskoppeling ongeveer 20-voudig en voldoen
de om de meeste eindlampen volledig
te moduleeren.
Om terugwerking van het triodegedeelte op de dioden te voorkomen,
is een afscherming tusschen deze
systemen aangebracht, die inwendig
a. =
met de kathode in verbinding staat.
77z = /W’z^zzzASf-x’z/z<y
Q^)= (
WA'.AfZZXr
De metalliseering van den ballon is
c^2) Iz^zozzzvy
met een speciaal contact aan de huls
- wrsrott
j^r c «Zözzzjzpx/vz?
verbonden, zoodat directe aarding
c? = /tOOSTf/?
mogelijk is. Het stuurrooster is aan
Fig. 136.
de topaansluiting van den ballon
bevestigd.
Fig. 136 geeft de rangschikking van de electroden in de
EBC 3 lamp.
Voorts bestaat o.m. nog een duodiode-penthode eindlamp
(Philips EBL 1).
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HOOFDSTUK XXII.

LAMPZENDERS.
Lampzenders, d.w.z. inrichtingen waarmede hoogfrequenttrillingen worden opgewekt door middel van zendlampen,
verdringen steeds meer alle andere typen, die tot dusverre
toepassing vonden. Zij onderscheiden zich door groote soepel
heid in de bediening, grootere frequentie-constantheid en
betere uitzending.
Bij lampzenders ontstaan trillingen van de categorie A,
welke veel minder storen dan die van de categorie B (vonkzenders). Deze laatste soort is met ingang van 1 Januari 1940
voor schepen verboden ; behalve voor zenders van gering
vermogen.
Er bestaan nog wel andere middelen om trillingen van het
type A op te wekken, b.v. hoogfrequent generatoren. Bij deze
machines kan het aantal magneetpolen en het toerental echter
niet boven een zekere grens opgevoerd worden. Deze grens
bepaalt de hoogste frequentie, die men opwekken kan en zij
ligt op 100.000. Voor hoogere frequenties is men aangewezen
op lampzenders. Deze hebben het groote voordeel dat zij
geen bewegende deelen bezitten. Men kan dus veel hoogere
frequenties opwekken dan met draaiende generatoren
mogelijk is, terwijl allerlei moeilijkheden, die met het constant
houden der omwentelingssnelheid in verband staan, bij lamp
zenders niet voorkomen ; verandert n.1. het toerental van een
h.f. generator, dan verandert ook de frequentie. Ook het
gebruik van z.g. booglampzenders heeft zoovele nadeelen,
dat zij sinds geruimen tijd al niet meer worden gebezigd,
Wij mogen dus wel zeggen, dat aan boord van schepen
uitsluitend de zendlamp gebruikt wordt voor het opwekken
van trillingen type A. Behalve dat zij minder storend werken,
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hebben de trilling en van categorie A nog enkele voordeelen
boven die van B, n.1. :
le. een grootere werkingssfeer ;
2e. bruikbaarheid voor radio-telefonie ;
3e. mogelijkheid, de antennes ook op langere golven af
te stemmen, zonder dat de uitstraling te veel wordt
verminderd.
De aan boord in gebruik zijnde zendlampen wijken in
zooverre van de ontvanglampen af, dat alle afmetingen veel
grooter zijn, d.w.z. zij hebben een grooteren ballon, een
grootere anode enz.
Hoe meer energie door de lampen wordt verwerkt, hoe
grooter ook de ontwikkelde warmte zal zijn. Deze warmte
moet worden uitgestraald, daar anders de anode zou smelten.
Door vergrooting van de anode wordt het vermogen om
warmte uit te stralen ook verhoogd. Deze warmte moet ook
door het glas en dit heeft verhitting tot gevolg, zoodat de
glazen ballon bij groote warmte zacht zou kunnen worden
en smelten. Er bestaan lampen die eenige honderden K.W.
omzetten in h.f. energie. De ontwikkelde warmte is hier
vanzelfsprekend ook zeer groot, waardoor het glas te heet
zou kunnen worden. De afkoeling door de lucht is bij
dergelijke groote lampen onvoldoende en daarom wordt de
anode aan den buitenkant aangebracht, alwaar men haar
met stroomend water kan koelen. Men spreekt dan van
watergekoelde lampen, ter onderscheiding van de normale
luchtgekoelde typen (fig. 137).
De uitvoering, waarbij de anode zich aan den buitenkant
bevindt, eischt talrijke constructieve voorzieningen, hetgeen
de lampen en hare toepassing kostbaar maakt. Bij lampen
van gering vermogen (tot ±10 K.W.) zijn zulke maatregelen
niet noodig. Watergekoelde lampen worden dan ook aan
boord nog niet gebruikt.
Ook voor zeer korte golven (z.g. centimeter golven) is een
wijziging in de lampconstructie noodzakelijk. De electroden
moeten op korten afstand van elkander opgesteld worden.
De trillingstijd van deze golven is n.1. zoo klein, dat, bij
normalen afstand tusschen de electroden, de electronen geen
gelegenheid zouden hebben den weg kathode—anode bijtijds
af te leggen.
Bovendien moet er voor gezorgd worden dat de electrodencapaciteiten uiterst klein zijn en men de toevoerleidingen zeer
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kort kan houden, zoodat de zelfinductie van deze leidingen
geen invloed kan uitoefenen.
Een ander punt, dat bij zendlamp>en voor ultra korte golven
onder het oog gezien moet worden, is de kwestie van
diëlectrische verliezen in de
i
isolatoren, speciaal in het glas
van den ballon. Indien men ver
zuimt, de noodige voorzorgs
maatregelen te treffen, kunnen
deze verliezen een zoo sterke
■ ff
verhitting veroorzaken, dat mede
door electrolyse van het glas de
■
geheele ballon vernield wordt.
Voor het uitzenden van ultra
korte golven heeft men dan ook
de z.g. magnetron-zendlamp ont
wikkeld. Men is bij gebruik van
zulke lampen in staat, bij een
golflengte van 50 cm nog een
nuttig vermogen van 50 — 60 Watt
te ontwikkelen.
We zullen hier alleen de
principes der lampzenders be
spreken ; de practische uitvoering
der toestellen is behandeld in
deel 3, doch zij kan steeds terug
gebracht worden tot één der hier
behandelde schema’s.
Dat een lamp trillingen kan
opwekken (genereeren), is reeds
besproken in het hoofdstuk dat
de ontvanglamp behandelt. Een
triode kan beschouwd worden als
een omvormer die gelijkstroom in
Fig. 137.
wisselstroom omzet en het is dus
zaak ervoor te zorgen, dat zooveel
Philips triode-zendlamp
mogelijk van de toegevoerde
TA 4/250. Geschikt voor
golflengten tot 14 m toe.
energie (No) weder beschikbaar
komt als plaatenergie (7Va), m.a.w.
het rendement moet zoo groot mogelijk zijn.
Het verschil (N0^-Na) wordt aan de anode omgezet in
warmte. Door de botsing der electronen tegen de anode, wordt
warmte ontwikkeld. Deze verspilde energie wordt aangeduid
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met den naam anode-dissipatie (Nj) (dissipatie = ver
spilling). De maximum energie die aan de anode gedissipeerd
mag worden, wordt door de fabriek aangegeven en mag
nimmer worden overschreden. Gebeurt dit wel, dan wordt de
anode roodgloeiend en dit is dus een aanduiding, dat de
anode-dissipatie te groot is. Dit gloeiend worden van de anode
kan oorzaak zijn, dat het vacuum vermindert door het
vrijkomen van in de anode opgesloten gastesten.
Voor de eenvoudigste schakeling van een lampzender,
zie fig. 138. Dit is een
directe zender met
gekruiste verbindingen;
direct, omdat de anV/'T
■U
tennekring rechtstreeks
is gekoppeld met den
plaatkring. Zonder nu
£3
de werking na te gaan,
wordt er hier reeds op
gewezen, dat bij den
directen zender degolflengte afhankelijk is
Fig. 138.
van de afstemming
van den antennekring.
Nu kan door verschillende oorzaken, zooals slingeren,
stampen, geladen of ongeladen zijn van het schip, de
afstemming van den antennekring veranderen, omdat de
antenne-capaciteit verandert. Daardoor wordt ook de
uitgestraalde golflengte beïnvloed. Bij een slingerend schip
verandert dus de golflengte onophoudelijk. Dit is een
bezwaar van dit type zenders. Men tracht dit binnen kleine
grenzen te houden door gebruik te maken van één-draadsantennes, waarvan de capaciteit bij slingerend schip niet
zooveel verandert als bij meerdraads-antennes.
Deze zenders hebben echter het voordeel van een hooger
rendement en eenvoudige bediening. Hoe wij de bezwaren
kunnen ondervangen, zullen wij later zien.
Wordt aan het rooster van een triode een wisselspanning
toegevoerd, dan zal Ia veranderen en omdat in den plaatkring
een inductantie (AD fig. 138) is opgenomen, de Ea ook.
Uit fig. 139 blijkt, hoe de plaatstroom en plaatspanning
veranderen onder den invloed van roosterspanningen. We
zien dan, dat de plaatstroom bestaat uit een gelijkstroomcomponent van 6 m.A. en een wisselstroom, waarvan de
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maximum waarde 2 m.A. is. Door de in den plaatkring
opgenomen inductantie AD zal bij verandering van Ia de Ea
ook veranderen. Door de Za-verandering ontstaat n.1. in een
zelfinductie een geïnduceerde E.M.K. = <o LI, waarvan de
richting vastgesteld kan worden met behulp van de Wet
van Lenz. Volgens figuur 139 verandert de Ea van
60 V. tot 100 V. en van 60 V. tot 20 V. De ontwikkelde
wisselstroom-energie wordt berekend uit Ieft X Ectt en is
hier dus :
I max
Imax X Emax
Emax
2
\/ï X “77 =

V2

Dit zou dus voor fig. 139 zijn :

2
--- A X 40 V.
1000 “ '
2

40
= 40 milli-Watt.
1000

terwijl het toegevoerde vermogen 60 V. X 6 m.A. = 360
milli-Watt bedraagt. Het rendement is dan :
40
X 100 = i/9 X 100 =
11 %.
360

De veranderingen in Ea en Ia kunnen zonder bezwaar
grooter zijn als we maar
bedenken dat Ea en Ia niet
verder mogen dalen dan
hare nulwaarden ; door—
7° 7
loopen van den stroom in
- Ta
6o6
.. xfr
omgekeerde richting bestaat
jds
404
bij lampen niet.
40 J .» I
\ I
Wordt bereikt dat de
xoZ
waarden
dalen tot nul, dan
z?
zullen vanzelfsprekend de
toenamen ook grooter wor
\ /
den. Het gevolg is dan, dat
er meer arbeidsvermogen
vrijkomt in den plaatkring,
terwijl het toegevoerde ver
Fig. 139.
mogen hetzelfde is ge
bleven.
Nemen we eens aan, dat bij den toestand, weergegeven in
fig. 139 de Ea zakt van 60 V.^-0 V., dan zal deze ook

Tq0
/oo
90
40 <9

200

77

toenemen met 60 V., dus tot 120 V. Wij hebben dan een
wisselspanning, waarvan de amplitude 60 V. is en de
effectieve waarde----- Volt.

V2

De Ia kan ook dalen van 6 m.A. tot 0 en zal dan eveneens
moeten stijgen van 6 tot 12 m.A. De amplitude van deze
sinusvormige veranderende Ia is dan 6 m.A. In dat geval zal
Ieff =

\ — m.A. zijn.

V2

Het in den anodekring ontwikkelde wisselstroomvermogen
is dan :
6
60 = 360
'cff X ECff —
= 180 milli-Watt.
y/~2
yj~2
2
Het toegevoerde gelijkstroomvermogen blijft 360 milli-Watt.
180
Het rendement is nu echter —X 100 % = 50 %.
JoU
Dus aanzienlijk beter. In het eerst becijferde geval zou ook
een verbeterd rendement verkregen kunnen worden door het
toegevoerde vermogen te verminderen. Wij zouden daarom
zonder bezwaar de plaat-gelijkstroom kunnen verminderen
tot 2 m.A. en de plaatspanning tot 40 V. Het overtollige, dus
in het eerste geval 89 % en in het tweede geval 50 % wordt
immers omgezet in warmte en is verloren. Wij zullen later
zien, hoe het rendement zelfs boven 50 % kan worden
opgevoerd door den plaatstroom niet sinusvormig te laten
veranderen.
Is echter een gelijkstroom van 6 m.A. bij een spanning van
60 V. beschikbaar, dan moeten we trachten de veranderingen
in Ia en Ea grooter te maken dan resp. 2 m.A. en 40 V.
De veranderingen in Ea ontstaan door de in den plaatkring
opgenomen zelfinductie. Als de Ia verandert, ontstaan in een
zelfinductie E.M.K.’n, waarvan de waarde afhankelijk is van
de zelfinductiecoëfficiënt der spoel in den plaatkring en de
grootte van de Ia veranderingen. Neemt de Ia toe, dan is de
E.M.K. tegengesteld gericht aan de stroomrichting ; neemt
de Ia af, dan is de E.M.K. medegericht (volgens de Wet van
Lenz). Deze E.M.K. zal in het eerste geval de Ea doen
afnemen en in het andere geval doen toenemen. Door de
afneming van de Ea (dus in ons getallenvoorbeeld
60—0—60 V.) ontstaat dan de /^-toeneming 6—12—6 m.A.
Dit geschiedt dus als de Er positief is, terwijl door de
201

toeneming (60—120—60 V.) van Ea een /„-afneming
(6 — 0—6 m.A.) tengevolge van de negatieve Er plaats vindt.
Nu is het mogelijk om de jEa~veranderingen te vergrooten
door de plaatkoppeling (AD in fig. 138) grooter te maken,
waardoor dus meer zelfinductie wordt ingeschakeld en
■ hoogere geïnduceerde spanningen worden verkregen. De
antenne ampèremeter a/m van fig. 138 zal nu een hoogere
wisselstroomwaarde aanwijzen. Wat is nu bij sinusvormige
veranderingen van Ia het maximale vermogen ?
De /h neemt evenveel af als toe, maar kan niet boven den
verzadigingsstroom Is komen en niet verder dalen dan 0. Dus
zijn. De amplitude van den wissel

moet de gelijkstroom

de effectieve waarde
stroom is dan : den de
effectieve waarde

2

V2

= ---- *-=. Als
=

2 yj2

de lamp niet genereert, is Ea gelijk aan de spanning van de
anodekring-stroombron (Eb), want in de anodespoel treedt
practisch geen spanningsval op bij gelijkstroom. De Ea zal
in genereerenden toestand variëeren tusschen 0 en 2 Eb en
de amplitude van de wisselspanning is dan Eb- De effectieve
•
_
spanning
— —Eb
—

Wij krijgen dan als toegevoerd vermogen (input) :

en als af gegeven vermogen (output) :

Het rendement is dan :
Eb I,
4
Eb I.
2
Eb I

Eb X /8

2
afgegeven vermogen
toegevoerd vermogen

EbI.
2

= .Eb
4

2
Ebh
= | of 50 %.
X
4
Eb I8

is dus het maximale vermogen, dat een triode kan

afgeven, indien de veranderingen in Ia en Ea sinusvormig zijn.
Voor maximale energie moet aan de voorwaarde voldaan
worden, dat Za = Ri dus de plaatkring-impedantie = inw.
lampweerstand. Uit fig. 139 blijkt, dat als de Ia stijgt,
tegelijkertijd de Ea daalt. Indien wij deze twee grootheden
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variëeren van nul tot maximum, dan zou maximum Ia gelijkvallen met En — nul. Zonder plaatspanning is echter geen
stroom mogelijk. Wij mogen dus de Ea niet laten dalen tot
nul, maar tot een waarde, waarbij de maximale Ia nog bereik
baar is. Men neemt hiervoor ong. 10 % van de spanning der
stroombron.
De Ea en Er zijn 180° uit phase ; m.a.w. is En zeer laag,
dan is Er zoo groot mogelijk positief. Nu moet er op gelet
worden, dat deze Er niet hooger wordt dan de Ea. Indien dit
wel zou gebeuren, ontstaan er zeer sterke roosterstroomen, die
ten koste van de Ia gaan loopen, zoodat deze sterk zal
afnemen. Men bedenke hierbij, dat een Er van b.v. 5 V. een
veel grooteren invloed heeft dan een Ea van 5 V., omdat het
rooster zich veel dichter bij de kathode bevindt dan de anode.
Deze invloed is evenveel malen grooter als de versterkingsfactor bedraagt en zou dus in dit geval een even grooten
invloed hebben als een plaatspanning van g maal 5 Volt.
Met een m.A.-meter in den roosterkring kan een nauw
keurige controle verkregen worden ; zoodra deze veel stroom
aangeeft, is de verandering in Ea te groot.
Verplaatsen we de anode-aftakking A van fig. 138 naar
boven, dan wordt, zooals men dit noemt ,.hooger afgetakt”.
De Ea zal dan meer veranderen, omdat de opgewekte E.M.K.
van zelfinductie grooter is geworden. Takken we te hoog af,
dan kan de toestand intreden, waarbij krachtige rooster
stroomen optreden met vermindering van den plaatstroom,
resp. antennestroom en risico van vernieling der lamp. Door
zoo hoog mogelijk af te takken als toelaatbaar is, wordt een
zoo groot mogelijk rendement verkregen. De juiste plaats van
de anode-aftakking kan worden bepaald met een roosterstroommeter.
Bij een te hoog geplaatst aftakpunt neemt de roosterstroom
zeer snel toe. Bij directe zenders wordt dit punt meestal
bepaald door na te gaan in welken stand van de aftakking
de antennestroom het sterkst is. Maar bovendien moet er op
gelet worden, dat de lamp niet te veel vermogen opneemt.
De m.A.-meter in de toevoerleiding der hoogspanning mag
een zeker maximum in geen geval overschrijden.
Ook moeten we er de aandacht op vestigen, dat de plaats
der aftakking verandert met de golflengte (frequentie). Bij
hoogere frequenties (kortere golven) moet lager worden
afgetakt. Indien we bedenken, dat de geïnduceerde E.M.K.
(w LI) evenredig toeneemt met de frequentie, dan zal het
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duidelijk zijn, dat bij het overgaan op een hoogere frequentie
(kortere golf) de zelfinductie verminderd moet worden; dat
wil zeggen, men moet de anode-aftakking lager plaatsen.
Deden we dit niet, dan zou de opgewekte E.M.K. te groot
worden, en bijgevolg de verandering in de Ea ook. Omgekeerd
zal bij lagere frequenties (langere golven) hooger moeten
worden afgetakt. Het doel van deze anode-aftakking is dus,
het rendement zoo hoog mogelijk op te voeren.
Uit het hiervoor behandelde is gebleken, dat Ea en Er in
tegenphase zijn, want een positieve Er doet de Ia toenemen
en de Ea, afnemen.
Deze phase-verhouding is noodzakelijk om de lamp te doen
genereeren. Het zal nu ook wel duidelijk zijn, waarom het
rooster onder aan de spoel (fig. 138) verbonden moet zijn.
Als de bovenzijde van de spoel in den anodekring positief is, is
de onderzijde negatief en omgekeerd. Is de anode dus
bovenaan en het rooster onderaan verbonden, dan zijn deze
spanningen steeds in tegenphase. Vandaar de gekruiste
verbindingen.
Bij een zender is het er vanzelfsprekend om te doen,
het rendement zoo groot mogelijk te maken. Bij sinus-

/3

c

t

Fig. 140.

vormige veranderingen van den plaatstroom is dit hoogstens
50 °/o. Gaat men over tot niet-sinusvormige veranderingen,
dan kan het rendement stijgen tot ongeveer 80 % toe. Het
overige percentage wordt aan de anode als warmte
gedissipeerd. Nu is bij een triode de maximale anode204

dissipatie (Na) bepaald door de fabriek. Laten we veronderstellen dat deze 100 Watt is.

Bij 50 % rendement krijgen
N9 toegevoerd verm. 200
Bij 60 % :
Ng toegevoerd verm. 250
Bij 80 % :
N'Q toegevoerd verm. 500

wij dan :
W. ; Nd 100 W. ; Na 100 W.
W. ; Nd 100 W. ; Na 150 W.
W. ; Nd 100 W. ; 7Va 400 W.

Wij zien uit deze voorbeelden, dat bij 80 % rendement
inplaats van 50 % het afgegeven vermogen 4 X zoo groot
wordt, terwijl het toegevoerde vermogen slechts 2}^ X is
toegenomen en de anode-dissipatie constant bleef.
Om een beter rendement te verkrijgen, past men negatieve
voorspanning op het rooster toe. De invloed blijkt uit fig. 140.
Wij zien dan, dat naarmate de hulpspanning (A, B of C)
grooter wordt, de wisselspanning op het rooster ook grooter
moet worden om den plaatstroom volledig uit te sturen. Bij
een hulpspanning A bestaat er een tijdsduur, n.1. % periode,
waarin er geen plaatstroom door de lamp loopt. Bij een
spanning B loopt er gedurende een halve periode geen plaat
stroom en bij C ontbreekt de stroom gedurende % van een
periode. De top van de grafiek
wordt bovendien afgeknot (de
stroom blijft eenigen tijd op
de verzadigingswaarde) wan
neer de roosterwisselspanning
•—
nog grooter wordt dan in de
figuur is aangegeven. De vorm
wijkt sterk af van een sinusoide. Omdat er nu gedurende
een bepaalden tijd geen plaat
stroom door de lamp loopt,
neemt het vermogen, dat aan
de anode gedissipeerd wordt
af en is er meer vermogen
beschikbaar voor omzetting
Fig. 141.
in wisselstroom en bijgevolg
wordt het rendement hooger.
Nemen we aan, dat er gedurende £ periode stroom loopt,
2 I9
dan is de gemiddelde waarde — inplaats van ----- , omdat
7T

TT
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één halve periode weggevallen is. Het opgenomen vermogen

is dan

—'n. Het afgegeven vermogen is

Het rendement is dan :
[sEa
4

tzë;

Is Ea
X
X 100 = 78 %.
4
I>Ea

7T

Het voeden van den antennekring met dergelijke, niet
sinusvormige wisselstroomen heeft helaas tengevolge, dat
door de antenne ook in sterke mate harmonische trillingen
worden uitgezonden, hetgeen storend werkt. Iedere niet
sinusvormige stroom kan ontleed worden in een samenstel
van sinusvormige stroomen.
De frequenties der afzonderlijke sinusvormige trillingen
waaruit de niet-sinusvormige trilling bestaat, zijn alle
harmonischen van de grond-frequentie der niet-sinusvormige
trilling. In dit geval loopt in de antenne een stroom met
verschillende frequenties, die alle worden uitgestraald. De
uitzending zal dus op verschillende afstemmingen gehoord
worden. Echter bezitten de harmonische trillingen een
kleinere amplitude dan de hoofdtrilling en die amplitude
wordt kleiner naarmate de harmonische hooger is.
De negatieve roosterspanning, benoodigd om het werkpunt
in de karakteristiek zoodanig te leggen, dat een hoog
rendement wordt behaald, verkrijgt men door middel van een
roostercondensator met lekweerstand (zie fig. 141). De
waarde van dezen lekweerstand is niet kritisch en bedraagt
10.000 a 30.000 Ohm. Deze waarde is niet zoo hoog als
bij ontvangers. De roosterspanning wordt n.1. bepaald door
den spanningsval in den lekweerstand en deze bedraagt
I X jR. De stroom in den roosterkring is bij zenders veel
grooter dan bij ontvangers. De weerstand behoeft bij zendlampen dan ook niet zoo groot te zijn. De spanning, die over
dezen weerstand ontstaat, laadt den condensator. Deze is
parallel geschakeld aan den weerstand en ontlaadt zich
slechts langzaam. Hij zorgt dus, dat de spanning op het
rooster blijft bestaan, zelfs gedurende den tijd, waarin er
geen stroom in den weerstand loopt. Deze tijd is slechts
kort, misschien % van den trillingstijd. Een extra-stel
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contacten aan den seinsleutel wordt opgenomen in serie met
den lekweerstand (fig. 141). Dit biedt het voordeel, dat het
rooster geïsoleerd is zoodra de sleutel wordt losgelaten. Het
rooster krijgt dan n.1. een zeer hooge negatieve spanning
door de opgevangen electronen, zoodat de anodestroom
onmiddellijk onderdrukt wordt. Werd dit niet gedaan, dan
zou de lamp nog even blijven genereeren door de lading
van de afvlakcondensatoren.
Door het loslaten van den seinsleutel verbreekt men niet
alleen het roosterlek, maar wordt ook de plaatspanning weg
genomen, omdat men met het andere stel contacten van den
sleutel de primaire van den hoogspanningstransformator
onderbreekt. Deze transformator dient tot het verkrijgen van
plaatspanning.
De schakeling volgens fig. 141 is in wezen gelijk aan die
van fig. 138, slechts is de terugkoppeling uitgevoerd met
twee spoelen (indirect) en zijn de lekweerstand met
condensator in het schema opgenomen. De plaats van de
speciale seinsleutel-contacten is als seinsleutel in serie met
den lekweerstand geteekend. Bij de positieve klem van de
plaatvoeding is een h.f. smoorspoel opgenomen, die dient om
de h.f. stroomen tegen te houden. Deze zouden anders door
den afvlakcondensator, die tusschen 4- en — geschakeld is,
zijn kortgesloten en de lamp kon dan niet genereeren.
De condensator tusschen anode en anode-aftakking
(E in fig. 138) dient om de hooge spanning tusschen 4- en —
te blokkeeren, daar deze anders door de spoel in den plaatkring kortgesloten zou worden.
De roosterkring bestaat uit een zelfinductie en een
capaciteit. Deze mogen echter niet een zoodanige waarde
hebben, dat de kring is afgestemd op de opgewekte
frequentie. Zou dit wel het geval zijn, dan was de roosterspanning niet meer in tegenphase met de plaatspanning en
zou de lamp niet kunnen genereeren.
Om dit type zender in te stellen en af te stemmen, wordt
begonnen met een lage plaatspanning en een lage anodeaftakking (A in fig. 138). Daarna wordt door verplaatsing
van B (fig. 138) of door het regelen van de koppeling
tusschen de twee spoelen in fig. 141, de terugkoppeling
ingesteld tot de lamp genereert. Vervolgens wordt met het
golflengtecontact C (fig. 138) de gewenschte golflengte bij
benadering ingesteld en met den variometer VM bijgeregeld.
Hierna wordt de anode-aftakking verplaatst tot de ampère-
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meter in de antenne maximaal uitslaat, bij een zoo klein
mogelijk plaatstroomverbruik.
Nu moet de rooster-(terug-)koppeling B bijgeregeld
worden om in de antenne de sterkste stroom te krijgen. Eerst
dan kan men de spanning opvoeren en de koppelingen en
afstemmingen naregelen,
Bij directe zenders wordt de, in den antennekring
benoodigde, zelfinductie bij voorkeur opgenomen in de spoel,
die den antennekring koppelt met den plaatkring, om een
zoo vast mogelijke antennekoppeling te verkrijgen en
zoodoende te bewerkstelligen dat de meeste energie wordt
overgedragen.
De variometer is slechts een fijnregeling en vormt een zeer
klein gedeelte van de totale zelfinductie. Op de spoel, die den
antennekring met den plaatkring koppelt, wordt de plaats
der anode-aftakking bepaald. De plaats van het golflengtecontact en de anode-aftakking zullen in het algemeen niet
veel verschillen.
Daar de koppelingen onderling afhankelijk zijn en zij
bovendien nog beïnvloed worden door de gebezigde golflengte
en de gebruikte energie, is het in de practijk onmogelijk den
zender steeds zoo gunstig mogelijk in te stellen. Dit zou te
veel tijd kosten. Daarom wordt in de meeste gevallen de
koppeling zoo gunstig mogelijk ingesteld voor de maximale
plaatspanning en voor één golflengte, b.v. de oproep-golf.
Bij andere golflengten en energieën is het rendement dan
iets minder. Past men deze werkwijze toe, dan wordt de
bediening zeer eenvoudig en komt het er op neer, dat een
golflengteverandering wordt bewerkstelligd door wijziging
van den variometerstand en bijregeling van de terugkoppeling.
Deze laatste moet bij langere golven vaster worden. Langere
golven zijn immers lagere frequenties. Zij induceeren in den
roosterkring kleinere spanningen, zoodat bij het ontbreken
van tegenmaatregelen de lamp zou ophouden te genereeren.
De anodekoppeling en antennekoppeling (anode-aftakking en
golflengtecontact) blijven in dit geval echter onveranderd.
Indien de golflengte geregeld wordt met het golflengte
contact, moet bij verplaatsing van dit contact ook de
anode-aftakking in dezelfde richting worden bewogen,
teneinde het rendement zoo groot mogelijk te houden.
Bij de directe zenders wordt de frequentie der uit
gestraalde golven bepaald door de afstemming der antenne.
Verandert deze, dan verandert ook de uitgestraalde
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golflengte. Er is hier dus geen sprake van resonantie
tusschen twee kringen. Was dit wel het geval, dan zou de
antenne-ampère-meter een maximum aanwijzen als de
antennekring in resonantie was met den gesloten trillingskring. Daar bij een directen zender de antenne de eenige
trillingskring is (de gesloten trillingskring ontbreekt), zal de
ampère-meter steeds een maximum aanwijzen onafhankelijk
van de golflengte waarop de antennekring is afgestemd.
Slingert de antenne, dan zal de uitgestraalde golflengte
veranderen, maar de ampère-meter blijft denzelfden stroom
aanwijzen. Golflengteveranderingen door het slingeren van
het schip b.v., kunnen dus niet waargenomen worden met
behulp van dezen meter. Men zal dit slechts kunnen zien,
indien de golfmeter ingeschakeld blijft. Hierbij heeft men
dus niet het z.g. pieken van den antenne-ampère-meter,
waaronder verstaan moet worden, dat slechts bij een bepaalde
afstemming van den antennekring de stroom daarin
maximaal is.
Van de directe zenders hebben we dus vastgesteld, dat
zij de nadeelen hebben van :

veranderende golflengte bij bewegelijke antennes ;
uitstraling van harmonische trillingen ;
moeilijke instelling op het gunstigste rendement ;
afslaan bij slechten toestand van de antenne-isolatie
(vochtig weer).

Dit laatste nadeel ontstaat omdat de antenne dan, langs de
verminderde isolatie, verbinding krijgt met de aarde, waardoor
de capaciteit antenne—aarde min of meer kortgesloten is en
de lading van die capaciteit geheel of gedeeltelijk weglekt of
wegvloeit. De slingerende ontlading wordt dus kleiner of zal
in het geheel niet optreden. De antennestroom is dan ook
geringer of ontbreekt. Deze nadeelen kunnen ondervangen
worden door andere schakelingen toe te passen.
Wij onderscheiden in volgorde van frequentie constant
heid :
le. den tusschenkringzender ;
2e. den stuurkringzender ;
3e. den kristalgestuurden zender.
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TUSSCHENKRINGZENDER.
De tusschenkringzender is een zender met een <afgestemden
plaatkring, die gekoppeld wordt met den antennekring.
Hier onderscheidt men in hoofdzaak 2 schakelingen : het
z.g. Hartley schema (fig. 142) en Colpitts’ schema (fig. 143).
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Fig. 142.
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Fig. 143.

Deze schakelingen worden ook menigmaal aangeduid met
de namen „inductieve" en „capacitieve" driepuntsschakelingen.
De drie aftakpunten ziet men op de spoelen of aan de twee
in serie geschakelde condensatoren. Het verschil is, dat men
bij het Hartley-schema gebruik maakt van inductieve-, en
bij het Colpitts’ schema van
capacitieve koppelingen.
II- o
Een derde mogelijkheid
o
o
(fig. 144) zou zijn, in den
O
plaatkring een spoel op
O
te nemen en de terugkoppe
o
C
ling capacitief te maken.
fo
Sm.sp. is een h.f. smoorspoel om den gelijkstroom
Fig. 144.
door te laten ; anders zou
de rooster-gelijkstroom ge
blokkeerd zijn door den condensator C en zou de lamp
dichtslaan (dus inductief lek).
Door de capaciteit van C te verkleinen wordt de terug
koppeling vaster. Als gevolg van de kleinere capaciteit zal
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de spanning op C grooter worden

(7;): er

komt dus een

hoogere spanning op het rooster. Hoe grooter nu de wissel
spanning op het rooster wordt, hoe vaster de koppeling. Bij
een hoogere roosterspanning zal de Ia meer veranderen. Hoe
meer deze verandert bij een bepaalde ontvangen signaal
sterkte, hoe sterker (vaster) de terugkoppeling is. Bij deze
schakeling zijn de verbindingen niet meer gekruist, omdat
nu de spanning afgenomen wordt van een condensator. Deze
spanning verschilt 180° in phase met die over een zelfinductie.
Bij een tusschenkringzender wordt de antennekring in
resonantie gebracht met den plaatkring, nadat de koppelingen
goed ingesteld zijn. De zelfinductie, die benoodigd is om den
antennekring af te stemmen, wordt bepaald met behulp van
den antenne ampère-meter.
Men wijzigt n.1. de zelfinductie tot de meter het grootste
aantal ampères aanwijst. Hier heeft men wel het z.g. pieken
van den ampère-meter. Aan de antenne wordt een frequentie
opgedrongen en deze zal dus vrij constant zijn, d.w.z.
onafhankelijk van de afstemming van de antenne. Deze zou
dan alleen de amplitude beïnvloeden. Een verstemming van
een der twee met elkaar gekoppelde kringen zal evenwel
invloed uitoefenen op de opgewekte frequentie, echter in
geringe mate, zoodat een tusschenkringzender een veel
grootere frequentie-constantheid heeft dan een directe zender.
Er doet zich echter onder bepaalde omstandigheden een
eigenaardig verschijnsel voor, dat eenigszins doet denken
aan het dubbelgolf-verschijnsel bij vonkzenders. Indien de
tusschenkring te vast gekoppeld is met den antennekring,
ontstaat het z.g. verspringen van de golflengte (z.g. ziehen).
Bij een te vaste koppeling kan het dan gebeuren, dat door
slingeren van de antenne, de golflengte plotseling verandert.
Twee gekoppelde trillingskringen zijn immers afgestemd op
twee frequenties, de z.g. koppelfrequenties. Is bij den
tusschenkringzender de koppeling te vast, dan springt de
zender over van de eene koppelgolf op de andere. Is de
koppeling los, dan wordt de tweede frequentie onderdrukt.
Bij dit soort zenders zijn ook de harmonische trillingen uit
de antenne verdwenen, omdat de trillingskring van den
plaatkring voor deze harmonischen als het ware een kort
sluiting vormt. De C.L.-kring is afgestemd op de uit te
stralen frequentie en vormt hiervoor een hooge weerstand
(parallel-resonantie).
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De harmonische trillingen hebben een andere frequentie en
daaraan biedt de C.L.-kring slechts weinig weerstand.
Bij deze zenders zal de antenne-ampère-meter wel „pieken”,
omdat slechts de hoogste stroom ontstaat bij resonantie. Een
aanwijzing, dat de koppeling te vast is, bestaat uit een zeer
scherpe piek. Een kleine wijziging in den variometerstand
mag geen oorzaak zijn, dat de antennestroom veel terugvalt.
Hier kan men dus niet alle zelfinductie opnemen in de
koppeling, daar deze dan te vast wordt. Er zullen dus
behalve de koppelspoel ook een antenneverlengspoel en een
variometer moeten zijn om aan de benoodigde hoeveelheid
zelfinductie te komen.

STUURKRINGZENDER.
Deze schakeling staat ook wel bekend als MOPA schema,
naar de beginletters van Master Oscillator, Power Amplifier
(Master Oscillator = stuurlamp, Power Amplifier = krachtversterker).
Een dergelijke zender biedt het belangrijke voordeel van
een groote frequentie-constantheid. Bovendien komen zelfs
bij volle uitsturing weinig harmonischen voor ; de toon is
klaar en helder.
Tenslotte kan zulk een zender op eenvoudige wijze voor
telefonie geschikt worden gemaakt. In principe hebben wij te
doen met een generatorlamp (stuurlamp), die moet genereeren
in een onveranderlijke frequentie. De door die lamp geleverde
spanning wordt gebruikt als stuurspanning voor een
versterkerlamp, die daarna gekoppeld wordt met de antenne.
Hoewel dit eenvoudig lijkt, doen zich toch nog verschillende
moeilijkheden voor.
In fig. 145 is A de stuurlamp en B de versterkerlamp.
A is hier geschakeld als een Hartley-generator, terwijl het
rooster en de gloeidraad van B op den trillingskring zijn
afgetakt. Hierdoor verandert de plaatstroom van de versterker
lamp in de frequentie, die in de lamp A wordt opgewekt. Er
moet nu voor gewaakt worden, dat deze frequentie niet kan
veranderen :

le. door te zorgen, dat geen uitwendige invloeden of
koppelingen de afstemming kunnen veranderen ;
2e. door te zorgen dat de versterkerlamp niet kan
genereeren.
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Door spoel C in fig. 145 zoo volledig mogelijk af te
schermen voorkomt men koppelingen met spoel D. Een
gedeelte van C maakt deel uit van den roosterkring van
lamp B. terwijl de spoel D in den plaatkring van die lamp is
opgenomen. Zouden deze twee spoelen gekoppeld zijn, dan
kan dit genereeren van lamp B tengevolge hebben (terug
koppeling). Gebeurt dit, dan is de frequentie niet meer
uitsluitend afhankelijk van de stuurlamp. In de praktijk
wordt het geheele generatorgedeelte dan ook deugdelijk
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Fig. 145.

afgeschermd. Verder dient men nog rekening te houden
met de inwendige lampcapaciteit tusschen anode en rooster
(Cag) van de versterkerlamp. Hierdoor kunnen de
trillingen uit den roosterkring doordringen tot in den
plaatkring van lamp B. Dit noemt men doorstralen van
de stuurlamp. Ook kunnen stroomvariaties in spoel D door
Cag hun invloed doen gelden op de trillingen van de stuur
lamp. Dit noemt men het terugwerken van de versterkerlamp.
Beide verschijnselen zullen tengevolge hebben, dat de golf
lengte verandert, omdat de lampen nu weer gekoppeld zijn.
Dit moet dus worden vermeden, hetgeen geschiedt door
toepassing van neutrodyniseering met behulp van den
neutrodyne-condensator Cn. Deze condensator moet een even
groote spanning toevoeren aan spoel C, als de capaciteit Cag
doet, echter in tegengestelde richting, zoodat deze
spanningen elkander opheffen. Wij maken Cn = Cag en
zorgen dat de spoelhelften van C ook even groot zijn. Nu
zullen veranderingen in den eenen kring geen invloed hebben
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op den anderen en de frequentie zal daardoor dus niet
gewijzigd worden.
Om den neutrodyne-condensator in te stellen, laat men
de stuurlamp genereeren bij geopende seinsleutel. Is de
condensator niet goed ingesteld, dan komt er energie van de
stuurlamp in den plaatkring van de versterkerlamp. Met deze
laatsten kring koppelt men nu een golfmeter, waarvan het
lampje branden gaat, als er in den plaatkring stroom loopt.
Men heeft nu niets anders meer te doen dan den neutrodyne
condensator bij te regelen tot het lampje van den golfmeter
niet meer brandt.
De seinsleutel plaatst men in één der kringen van de
versterkerlamp. Zou men deze in één der kringen van de
stuurlamp schakelen, dan bestaat er kans, dat de bedrading
naar den seinsleutel, de golflengte zou doen veranderen.
De golflengte kan nog wel veranderen door uitzetting
der materialen, waardoor capaciteit en zelfinductie gewijzigd
worden. Maar deze invloed is over het algemeen slechts
gering en bij lange golven haast niet waar te nemen. Bij
eenigszins groot vermogen van de stuurlamp kan het echter
geen kwaad op een te groote warmte-ontwikkeling bedacht
te zijn.
De antennekring wordt nu vastgekoppeld met spoel D en
afgestemd, totdat de ampère-meter een maximum aanwijst.
De schakeling volgens fig. 145
noemt men een stuurkring-directen
zender.
Wij kennen echter ook stuurkringtusschenkring zenders, bij welk
schema de plaatkring van de ver
sterkerlamp eveneens is afgestemd.
Het gebruik van een afgestemden
■ kring tusschen versterkerlamp en
antenne, vermindert wederom den
invloed, die een verandering in de
$
afstemming van de antenne nog op
de stuurlamp zou kunnen uitoefenen.
Fig. 146.
De uitgestraalde golflengte is dus
nog constanter. Het schema van de
versterkerlamp wordt bij zulk een zender als in fig. 146.
Dat van de stuurlamp blijft onveranderd.
Ofschoon de bediening van dezen zender ingewikkeld
lijkt, is de praktische uitvoering zoodanig, dat hij bij
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behandeling in eenvoudigheid niet onderdoet voor een
directe-zender.
De bediening geschiedt door middel van schakelaars, die
met één handbeweging worden overgehaald.
Eenige jaren geleden verschenen er Philips’ tetrodezendlampen. Deze typen hadden het voordeel van een zeer
kleine rooster-anodecapaciteit, waardoor het aanbrengen van
een neutrodyne condensator niet meer noodig was.
Den laatsten tijd worden door dit concern bovendien
penthode-zendlampen geconstrueerd, t.w. : PE 05/15, PC 1/50,
PE 1/80 en PC 1,5/100 (PE is indirect, PC direct verhit).
Behalve een uiterst geringe rooster-anodecapaciteit, bieden
zulke lampen nog de volgende voordeelen :
a) de h.f. energie, die de stuurlamp aan de versterkerlamp
moet leveren, behoeft zeer gering te zijn ;
b) het rendement en dus ook de uitgangsenergie, zijn
zeer groot ;
c ) door gebruik te maken van het derde rooster (vangrooster) kan op zeer eenvoudige wijze een goede
modulatie bij .telefonie verkregen worden.
HUTH KÜHN-SCHEMA.
In fig. 147 is de schakeling van een lamp als generator
aangegeven, bekend onder den naam : Hut Kühn-schema of
T.P.T.G. schema (de beginletters van Tuned plate-Tuned
Grid, d.w.z. afgestemde plaatkring en afgestemde roosterkring).
Het is een groot voordeel van deze schakeling, dat zij zeer
weinig harmonischen voortbrengt
en daardoor minder storingen in
andere frequentie-bereiken ver
g
o
oorzaakt.
o
g
Bij deze schakeling zijn de
spoelen Lx en L2 niet gekoppeld.
Indien de lamp moet genereeren,
Fig. 147.
is echter een koppeling tusschen
de kringen Lr Cr en L2 C2 een vereischte. Dit heeft plaats
door de capaciteit tusschen rooster en plaat (Cag). De
terugkoppeling is dus cajpacitief. De koppeling wordt vaster,
naarmate de frequentie toeneemt. Bij de lagere frequenties
(langere golven) genereert de lamp niet of moeilijk, bij
hoogere frequenties (korte golven) wel. De moderne zend-
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lampen met haar groote steilheid ondervangen dit bezwaar
grootendeels.
De Cag heeft een reactantie, die afneemt als de frequentie
hooger wordt (
. Bij hoogere frequenties is er dus
\<o

/

tusschen plaat- en rooster
roosterkring
kring een verbinding met weinig
weerstand voor h.f. wisselstroomen en wordt er veel energie
overgedragen van den eenen naar den anderen kring.
Zijn de beide CL kringen in resonantie (gedragen de
kringen zich dus als Ohmsche weerstanden), dan genereert
de lamp niet, omdat dan de Er en Ea (wisselspanningen) niet
meer 180° uit phase zijn. De beide kringen moeten bijna in
resonantie zijn, maar niet volkomen.

KRISTAL-ZENDERS.
Indien het noodig is, dat de frequentie absoluut constant
blijft, dan worden nog andere maatregelen vereischt. Hierbij
wordt dan gebruik gemaakt van het piezo-electrisch effect
(piezo = druk). Heeft men een schijfje kwartskristal, dat uit
een hoofdkristal gesneden is, dan wordt dit tusschen twee
metalen plaatjes geklemd. Oefent men op deze plaatjes een
druk uit, dan ontstaat als gevolg daarvan een electrische
lading op die plaatjes ; het bovenste b.v. positief en het
onderste negatief.
Het omgekeerde is ook het geval. Als men n.1. aan de
metalen plaatjes een lading toevoert, dan treedt er bij het
kristal een vormverandering op. Zoodra men de lading
wegneemt zal het kristal zich ontspannen en gaan trillen,
omdat het elastisch is. Hierdoor ontstaat een spannings
verschil tusschen de plaatjes. De frequentie, waarmede het
kristal trilt, is afhankelijk van de dikte en lengte. Ruw
benaderd, is de eigen frequentie van het kristal ongeveer
gelijk aan 300 kp/sec. per mm van de afmeting, die de trilling
bepaalt ; de dikte- of lengte-richting dus. De trillingen zullen
zeer zwak gedempt zijn, zoodat door het oordeelkundig aan
leggen van electrische spanningen het trillen gemakkelijk in
stand kan worden gehouden. In fig. 148 wordt door de
inwendige lampcapaciteit energie overgedragen van den
plaatkring aan den roosterkring. Er kunnen nu in den
roosterkring zulke sterke stroomen ontstaan, dat het kristal K
zeer hevig gaat trillen en dientengevolge breekt. Bij deze
schakeling bestaat ook nog kans, dat de lamp gaat genereeren
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door de koppeling tengevolge van Cag ; onafhankelijk dus
van het kristal. De frequentie zou dan niet bepaald worden
door het kristal, maar door de afstemming der kringen. Het
is daarom een verbetering, indien de condensator wordt weg
gelaten en men de spoel een zoodanige zelfinductie geeft, dat
deze niet in resonantie is. De frequentie wordt dan geheel
door het kristal bepaald. Trilt het
kristal zeer gemakkelijk, dan kan de
spoel zelfs ook wegblijven.
£
De eigen-frequentie van het kristal g
is tevens nog afhankelijk van de g
temperatuur. Wil men dus, dat de C— —
frequentie constant blijft, dan moet
Fig. 148
het kristal opgenomen worden in een
ruimte met constante temperatuur. Deze verkrijgt men
automatisch met een veranderlijken weerstand, die de stroomsterkte en ook de ontwikkelde warmte regelt; een z.g.
thermostaat. Voor zeer korte golven is een erg dun kristal
noodig. Het is moeilijk om dit te slijpen en het is bovendien
nog zeer breekbaar. Men gebruikt dan ook een kristal voor
langere golven en koppelt aan den plaatkring een tweeden
kring, die op één der harmonischen is afgestemd. De stroom
in den plaatkring mag dan niet sinusvormig zijn, omdat een
dergelijke stroom geen harmonischen bevat.
Bij het opwekken van zjer hooge frequenties (zeer korte
golven) wordt gebruik gemaakt van kringen met een zeer
kleine waarde van L en C. In zulke gevallen kan men de
inwendige lampcapaciteit niet meer verwaarloozen. De
capaciteit tusschen rooster en kathode (Cgk) staat parallel
aan de capaciteit van den roosterkring, terwijl de capaciteit
tusschen anode en kathode (Cak) parallel geschakeld is aan
de capaciteit van den plaatkring.
Is de capaciteit van een der kringen groot t.o.v. de
inwendige lampcapaciteiten, dan zullen Cgk en Cak weinig
invloed hebben op de afstemming. Geheel anders wordt het
echter als de capaciteiten van een kring gelijk zijn aan, of
kleiner dan Cgk of Cak. Dan zullen deze laatste capaciteiten
feitelijk de grens vaststellen, waartoe de golflengte kan
worden teruggebracht. Hoe grooter de waarde van Cak of
Cgk is, hoe langer de kortste golf zal zijn, die opgewekt kan
worden.
Nu kan men, door twee lampen in een balans- of push-pullschakeling te gebruiken, deze inwendige capaciteiten ver217
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kleinen. Daarom leent zulk een schakeling zich beter voor
korte golven.
Balans-schakeling treft men b.v. aan bij den korte golf
N.S.F.-zender type SVC 200/33.
In fig. 149 vindt men het beginsel, volgens de driepuntschakeling.
Het schema is dus zeer gewoon ; het eenige eigenaardige
is echter, dat er twee lampen tegelijkertijd gebruikt worden.
Loopt er in AB (letter B bij te schrijven aan de onderkant
van de spoel), tengevolge van het genereeren der lampen
een h.f. stroom, dan is punt A b.v. positief en B negatief. Het
rooster van lamp 1, dat zich onder de middenaftakking
bevindt, is negatief t.o.v. A. De roosterspanning is dus 180°
uit phase met Ea. Onder die voorwaarde kan de lamp
genereeren. Het rooster van lamp 2 voert een spanning met
tegengesteld teeken ten opzichte van die op het rooster der
eerste lamp. Dit zal zoo blijven, óók als B positief en A
negatief is.
Het gevolg is, dat
in T ± de Ia toe
1F —r-----+
neemt en in T2 af
o
neemt of omgekeerd.
o
"S.
Nemen we aan, dat
o-----in T! de Ia toe
o
neemt, dan ontstaat
o
in de spoelhelft AK
een spanning, tegen
gesteld aan de rich
1F
ting van Ia: dus
Fig. 149.
van A naar K. Dan
zal tezelfdertijd in
T2 de Ia afnemen en ontstaat er een spanning in dezelfde
richting als Ia ; dus van K naar B. Deze spanningen onder
steunen elkander dus. Door den draad KG mag geen wissel
stroom loopen, niettegenstaande KG de verbinding vormt van
anode met kathode. De wisselstroom moet door T lt T2 en
verder via B en A zijn weg nemen.
Indien nu T\ en T2 precies dezelfde eigenschappen bezitten
en op hetzelfde werkpunt zijn ingesteld, zal tusschen K en G
geen spanningsverschil optreden en loopt er tusschen K en G
ook geen stroom. Ook HS zal uitsluitend gelijkstroom leveren,
omdat de stroomtoename door de eene lamp even groot is
als de stroomafname door de andere lamp. Veranderen de
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roosterspanningen van teeken, dan ontstaan in AB tegen
gestelde spanningen.
Daar er door KG geen stroom loopt, gaat deze door Cak
van Tr en daarna door Cak van T2. Deze twee capaciteiten
staan dus in serie, zijn daardoor verkleind en hebben weinig
invloed op C.
Ook de beide capaciteiten Cgk staan in serie en zijn
gezamenlijk dus kleiner dan die van elke lamp afzonderlijk.
Bovendien zal nu een kleine verandering in een der lampcapaciteiten van weinig invloed zijn op de frequentie, omdat
ze in serie zijn geschakeld en de vervangingscapaciteit slechts
zeer weinig verandert.
Bij al deze zenders bestaat de mogelijkheid tot uitzending
cz

big. 150.
6

o

/z

*2

*3

t

<Z

Fig. 151.

t
van z.g. A
\t en zA2-g°lv^n- De meeste scheepszenders hebben
om van A1 over te gaan op A2.
ook een inrichting
i
wordt verkregen door op de plaat een zuivere gelijkspanning aan te leggen.
-A2 kan worden verkregen door wisselspanning als plaatspanning te gebruiken. Hierdoor zal de amplitude der opge
wekte trillingen ook veranderen in de frequentie van de aan
gelegde wisselspanning. Alleen als de plaatspanning positief
is, genereert de lamp. De trillingen hebben dan het volgende
verloop: 0—tlf tr—12, t2^tz (fig. 1506) en deze laatste stellen
de halve trillingstijden van de wisselspanning voor. Fig. 150a
is een grafische voorstelling van de h.f. trillingen en is in
zooverre niet juist, dat er in de tijden 0—en
meer
trillingen behoorden te worden geteekend dan hier mogelijk
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is. Fig. 150b geeft grafisch de aangelegde wisselspanning
weer. Heeft deze een ƒ = 500, dan is de 0—=

Jqqq
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Genereert de lamp in een ƒ = 500.000, dan komen er, in den
tijd 0—tlt 500 trillingen voor. Dit kan op een dergelijke
kleine schaal niet geteekend worden. Men hoort in dit geval
op het ontvangende station een toon van 500 Hz.
Ook kan men A2 verkrijgen door het uitschakelen van de
afvlakinrichting.
Aannemende, dat met dubbele gelijkrichting wordt gewerkt,
krijgt men op de plaat steeds spanning, maar deze verandert
voortdurend van waarde. Grafisch ontstaat dan een verloop
zooals voorgesteld in fig. 151.
Op het ontvangende station wordt dan een toonfrequentie
van 1000 gehoord, indien wij wederom aannemen dat de
wisselstroom een frequentie heeft van 500. Wordt de plaatspanning geleverd door een gelijkstroombron, dan kan men
A2 verkrijgen door op het rooster een wisselspanning aan te
leggen met een frequentie van b.v. 1000. Deze kan men
verkrijgen, door den telkens onderbroken stroom van een
zoemer door de primaire van een transformator te sturen en
de secundaire in serie met den roosterkring te verbinden
(fig. 152). De condensator over de secondaire dient, om een
gemakkelijken weg te bieden aan de h.f. trillingen. Er komen
nu op het rooster, behalve h.f.-, ook trillingen, waarvan de
frequentie bepaald wordt door het aantal onderbrekingen
van den zoemerstroom. De h.f. trillingen worden dus l.f.
gemoduleerd. Deze laatste methode komt bij scheepszenders
niet zooveel voor, omdat de plaatspanning bijna steeds
verkregen wordt uit een wisselstroomgenerator.

PLAATSPANNING EN GLOEISTROOM.
De plaatspanning voor de zenders wordt, evenals de
gloeistroom, in vele gevallen afgenomen van den generator.
De vereischte plaatspanning is meestal te hoog om deze op
te wekken in een gelijkstroomdynamo. Dit gebeurt b.v. wel bij
zenders van gering vermogen, waarbij Ea laag is. Bovendien
heeft de eerste methode het voordeel, dat op eenvoudige wijze
kan worden overgeschakeld van At op A2. Voor Ar wordt
een gelijkstroomspanning vereischt, die men verkrijgt, door de
wisselspanning op te transformeeren, gelijk te richten en af
te vlakken. Voor A2 hebben we een plaatspanning noodig,
die in een lage frequentie tusschen 0 en maximum varieert.
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Deze verkrijgt men door uitschakeling der afvlakinrichting.
Gelijkrichting van den wisselstroom kan worden verkregen
door middel van :
le. hoog vacuum diodes ;
2e. laag vacuum of gasgevulde diodes ;
3e. metaal-gelijkrichters.
De eerste soort werd tot kort geleden bijna uitsluitend
voor dit doel gebruikt.
Zij heeft het voor
deel, een zeer regelmatigen stroom bij ge
■h
lijkblijvende spanning
te leveren. Het verlies
. in deze lampen is ech
ter vrij aanzienlijk en
zij zijn duur. In den
laatsten tijd worden de
Hl—
andere soorten dan ook
meer toegepast.
JUUU.
De tweede soort
heeft het voordeel, dat
er slechts een gering
spanningsverlies in de
lamp optreedt.
Zij
heeft echter het be
zwaar, dat bij het in
Fig. 152.
bedrijf stellen 10 a
20 seconden gewacht
moet worden, alvorens men kan seinen. (Zie bladz. 223.)
De derde soort heeft het voordeel
vrijwel onverwoestbaar• te zijn, indien
C~ 4men tenminste tegen overbelasting waakt.
a
Zij leent zich echter minder voor het
gelijkrichten van zeer hooge spanningen,
terwijl het rendement uitsluitend bij kleine
vermogens (tot ca. 50 Watt) voordeelig is.
De gelijkrichting kan geschieden met
b
één diode (enkelphasig) fig. 153a of met
twee diodes (dubbelphasig) fig. 1536.
Voor dubbelphasige gelijkrichting moet de
Fig. 153.
secundaire een spanning leveren die 2 X
zoo hoog is als voor de enkelphasige.
In fig. 1536 is bij een bepaalde stroomrichting de plaat van
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de bovenste diode positief en die van de onderste negatief.
De bovenste laat dus stroom door, de onderste niet. Keert
de stroomrichting om, dan laat de onderste diode stroom
door en de bovenste niet. Er is dus steeds één der lampen
buiten werking.
De stroom loopt dus van de plaat van de diode naar den
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b
Fig. 154.

gloeidraad en via de buitenverbinding terug naar den trans
formator. Uit deze stroomrichting volgt dan, dat de gloeidraad
van de diode de positieve pool en het andere uiteinde van den
transformator of de middenaftakking bij dubbele gelijkrichting
de negatieve pool is.
De stroom keert terug door de middenaftakking en loopt
daarin voortdurend in dezelfde richting. Men heeft dus
steeds een spanning tusschen de midden-aftakking en één
(’&^^ZïCSC^/iïb)
——/CO^S^OX >'£)£■

■imiiMm
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Fig. 155.

der anodes en deze bedraagt slechts de helft van de spanning
tusschen de uiteinden der secundaire.
Moet de gelijkgerichte spanning 10.000 Volt zijn, dan moet
in de secundaire 20.000 Volt worden opgewekt.
Bij enkelphasige gelijkrichting loopt er slechts stroom
gedurende een halve periode.
Het zal wel duidelijk zijn, dat het gemakkelijker is om van
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een dubbel gelijkgerichte stroom een gelijkstroom te maken,
dan van een enkelphasig gelijkgerichte stroom. De stroom,
voorgesteld in fig. 1546, heeft een frequentie, die 2 X hoog
is als die in fig. 154a.
Gelijkrichting kan ook geschieden met metaalgelijkrichters
(Kuprox-, Westinghousecellen). De kuprox-cel bestaat uit een
koperplaatje, waarvan de vlakken door verhitting zijn
geoxydeerd. Speciale tegenelectroden zijn niet aangebracht,
daar de buitenste oxyde laagjes weer gereduceerd zijn tot
koper (fig. 155). De andere cellen hebben een min of meer
gelijke samenstelling en alle hebben de eigenschap om stroom
in de eene richting veel beter door te laten dan in de andere.
Voor de gelijkrichting van hoogere spanningen schakelt men
cellen in serie. De oxydegelijkrichters hebben bij een
juist gebruik een haast on
begrensde levensduur, terwijl
het gelijkrichteffect uitstekend
is. Voor dubbele gelijkrichting
past men de Graetze-schakeling
toe (fig. 156). Als de stroom
gedurende de eene helft der
periode in de richting van den
dubbelgespitsten pijl gaat, dan
loopt hij tusschen AB volgens
de teekening. De andere helft
der periode doorloopt de cellen
volgens den enkel-gespitsten
Fig. 156.
pijl en men ziet dan, dat de
stroomrichting tusschen AB
dezelfde is gebleven. Dubbele gelijkrichting wordt dus
verkregen.
Tegenwoordig wordt meer gebruik gemaakt van gasgevulde
of kwikdampgelijkrichters.
In den ballon van dit type wordt bij de fabricage kwik
ingebracht. Wanneer nu de gloeidraad verhit wordt, ontstaat
er een wolk van kwikdampen of vrije kwikgas-atomen. Boven
dien komen op de normale wijze electronen vrij van den
verhitten gloeidraad, die onder den invloed van de plaatspanning in botsing komen met de kwikdamp-atomen in de
ruimte tusschen gloeidraad en plaat en ionisatie van het kwik
veroorzaken. Door deze ionisatie komen een groot aantal
electronen van de kwik-atomen vrij. Omdat deze onmiddellijk
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door de plaat worden aangetrokken, neemt de stroom toe,
welke vloeit tusschen plaat en gloeidraad.
Bijgevolg kan dit type lampen een veel grootere hoeveelheid
stroom verwerken dan de hoogvacuum lamp.
Als gevolg van de ionisatie ontstaat er in den ballon bij
belasting een blauwachtige gloed.
Door de aanwezigheid van de kwikdampen (die de ruimtelading opheffen) is de weerstand tusschen plaat en gloeidraad
laag en bij verschillende belastingen constant. De spanningsval (spanningsverschil tusschen anode en kathode) bedraagt
16 V., zoodat het energie-verlies en dus ook de verhitting van
de plaat (anode-dissipatie) gering is.
Deze gelijkrichters hebben een zeer hoog nuttig effect bij
hooge spanningen en betrekkelijk groote stroomsterkten. (Zie
ook bladz. 91 en verder Deel III.)
De afvlakking, d.w.z. het ver
anderen van den gelijkgerichten
stroom in een vrijwel zuiveren ge
A
lijkstroom, geschiedt door middel
&
eener combinatie van zelfinductie en
capaciteit.
Plaatst men een condensator C
tusschen de + en — leiding, dan
Fig. 157.
wordt deze opgeladen tot de
maximale spanning van den trans
formator ; daarna houdt alle stroom op (fig. 157). Verbindt
men tevens tusschen A en B een
weerstand, dan ontlaadt de conden
sator C zich tegelijkertijd. De
spanning tusschen A en B verloopt
dan ongeveer zooals in fig. 158 met
t
een stippellijn is aangegeven. De
daling wordt veroorzaakt, doordat
de condensator zich sneller ontlaadt
dan de toegevoerde stroom hem
Fig. 158.
laadt. Bij het punt A wordt de
condensator C weer meer opgeladen en gaat de spanning weer
stijgen. Het resultaat is dus een gelijkstroom met een rimpel,
terwijl de grootte van dezen rimpel afhankelijk is van de
capaciteit van den condensator. Een grootere capaciteit geeft
een kleineren rimpel. Om dezen rimpel weg te nemen, schakelt
men eveneens een zelfinductie in den kring (fig. 159). De
zelfinductie verzet zich tegen stroomvariaties en bij een goede
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combinatie van C en L zal er tusschen A en B een vrij zuivere
gelijkspanning ontstaan. De
z
waarden van C en L houden
o
verband met de frequentie
van den wisselstroom en de
waarde van den gelijk te
o
richten stroom. Zoo'n afvlakfilter (combinatie C en L)
I
moeten wij weer als een
Fig. 159.
potentiometer beschouwen.
Als wij de smoorspoel beschouwen als één deel van den
potentiometer en den rechtschen condensator van fig. 159 als
de tweede helft, dan kunnen wij berekenen hoe groot de
rimpel nog is. Wij nemen hierbij aan, dat het afvlakfilter
bestaat uit een smoorspoel van 25 Henry en een condensator
van 4 mF en dat over den linkschen condensator van fig. 159
een wisselspanning staat van 1 V. Daartoe gaan wij uit van
de normaal voorkomende frequentie van 50.
Bij 50 per/sec. zijn de reactanties voor L en C
resp. 7780 en 400 Ohm. Op de klemmen AB
is de bromspanning dan nog slechts

l

ÖJ

7780 + 400

ïf_ F i:

X 1 V‘ ~ ca' 1/20 Volt’

- 1+
Fig. 160.

Aangezien
bij
dubbelphasige
gelijkrichting de rimpel een frequentie heeft, die
gelijk is aan de dubbele wisselstroomfrequentie, biedt deze methode het voordeel dat de afvlakinrichting gunstiger werkt, zulks in verband met de hoogere
frequentie.
Bij ontvangers wordt ook dubbele gelijkrichting toegepast,
men gebruikt hier een diode met twee platen. De lampvoet
heeft dan 4 pootjes.
De gloeidraden van zend-triodes worden bij voorkeur met
wisselstroom gevoed, omdat dit bepaalde voordeelen biedt.
Nemen we eens aan, dat er een gelijkstroom If door den
gloeidraad loopt, zooals door de pijlhoofden in fig. 160 is
aangegeven. Omdat de anodestroom ook via de kathode gaat,
zal deze in de rechterhelft tegengesteld gericht zijn aan den
gloeistroom en meegericht in de linkerhelft.
De stroom in de eene helft van den gloeidraad is dus
gelijk aan If 4- Ia en in de andere helft aan If— Ia. Dit
verschil is bij zendlampen nogal groot, omdat Ia groot is. Het
gevolg zou bij gebruik van gelijkstroom zijn, dat de eene
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kant van den gloeidraad sneller versleten was dan de andere.
Dit zou ons noodzaken de plus- en min-polen van den gloei
draad nu en dan om te wisselen. Wordt echter van wissel
stroom gebruik gemaakt, dan verandert de stroomrichting
voortdurend en zal de gloeidraad overal gelijkmatig slijten.
De gloeidraden van de gelijkrichter- en van de zendlampen
kunnen niet rechtstreeks aangesloten worden op dezelfde
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Fig. 161.

stroombron. De gloeidraden van de diodes zijn n.1. tegelijk
de pluspool van de gelijkgerichte hoogspanning en de
gloeidraad van de triode is met de minpool daarvan verbonden.
Sluiten we beide rechtstreeks aan op dezelfde stroombron,
dan zou de hoogspanning kortgesloten zijn.
Voor het verkrijgen van de benoodigde gloeispanning
wordt gebruik gemaakt van verlagings-transformatoren, de
z.g. gloeidraadtransformatoren, waarvan de secundaires dienen
voor voeding van de gloeidraden. De verbindingen, die we
tot dusver vastgemaakt hebben aan de gloeidraden van de
gelijkrichter- en de zendlampen, krijgen nu hun aanknoopingspunt in het midden van de respectievelijke secundaires der
transformatoren (fig. 161) en niet meer aan één der uiteinden
van de gloeidraden.
Dit wordt gedaan om te voorkomen, dat Ia de geheele
secundaire doorloopt en daardoor den magnetischen toestand
van het ijzer beïnvloedt. Ia splitst zich nu in twee gedeelten,
waarvan het eene de linkerhelft der secundaire (laagspanning) doorloopt in de richting van den pijl (fig. 162).
In de rechterhelft loopt de stroom dan in tegengestelde
richting. Dientengevolge heffen de invloeden van deze
stroomhelften elkander op en verandert de magnetische
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toestand van het ijzer niet. Zou dit wel zoo zijn, dan
verandert de spanning aan de uiteinden der secundaire. Bij
ontvangers zou de verbinding met één der uiteinden van den
gloeidraad een bromtoon kunnen ver
oorzaken, omdat Ea het eene oogenblik
verhoogd wordt met de gloeidraadspanning
en het volgende oogenblik niet. Hierdoor
zouden /„-veranderingen in een frequentie,
gelijk aan die van den wisselstroom, ontstaan.
Er doet zich nog een moeilijkheid voor als
de totale stroom, benoodigd voor den zender,
Fig. 162.
afgenomen wordt van dezelfde stroombron.
Indien de seinsleutel neergedrukt en de generator belast
wordt, zal de klemspanning dalen en zal ook de gloeispanning afnemen. Deze moet echter constant blijven, omdat
de levensduur van de lamp anders snel achteruit zal gaan.
Bovendien is het dalen van de gloeispanning bij het neer
drukken van den sleutel niet gewenscht, omdat de emissie
juist dan benoodigd is voor het genereeren. Ten slotte zouden
de uitgezonden teekens ook niet constant zijn. Om de gloei
draadspanning constant te houden, maakt men gebruik van
een compensatie-inrichting. Deze bestaat uit een schakeling,
waardoor de spanningsval op de primaire van den
gloeidraadtransformator, bij het belasten van den generator
opgeheven of gecompenseerd wordt. Fig. 161 geeft een
schema van het gloeidraad-voedingsgedeelte der zend- en
gelijkrichterlampen, benevens van een algemeen voorkomende
inrichting tot het constant houden dezer spanningen.
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A
B
C
D
E
F

=
=
=
=
=
=

Hoogspanningstransformator
Compensatie-inrichting
1 : 1 transformator
Gloeidraadtransformator
Smoorspoel, regelbaar
Afvlakinrichting

De compensatie-inrichting bestaat uit 2 regelbare spoelen.
Is de seinsleutel los gelaten, dan doorloopt de gloeistroom
(//) één der spoelen waarin een spanningsval optreedt, zoodat
de spanning op de primaire van transformator D lager is dan
de klemspanning vani den generator. Wordt de sleutel neergedrukt, dan loopt er ook stroom door de tweede spoel.
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Door de wederzijdsche inductie zal de zelfinductie van de
compensatie-inrichting in :zijn
!
geheel dalen. De spanningsval,
veroorzaakt door //, wordt dan
kleiner. Tegelijkertijd daalt door
de belasting van den generator
de klemspanning en indien alles
goed is afgeregeld, blijft de
spanning, op de primaire van
transformator D, constant.
Transformator C dient alleen
om de gloeidraden van de
gelijkrichters te isoleeren van
die van de zendlamp. Daarom
PHILIP.
gebruikt men een 1 op 1 trans
IA. 8/30
formator, waarbij aan de secun
Vi
^10
\ wi
daire dezelfde spanning optreedt
als aan de primaire zijde. De
smoorspoel E is een inductieve
weerstand om den stroom door
de primaire van den hoogspanningstransformator te regelen,
tl
waardoor ook de secundaire
spanning verandert, (Een in
ductieve weerstand heeft het
voordeel boven een Ohmschen
weerstand, dat hij geringere
energieverliezen
(1-R)
ver
oorzaakt).
Deze
inrichting
maakt het dus mogelijk de
Fig. 163.
werkingssfeer te wijzigen. De
Philips hoogvacuum
E.M.K., die in den generator is
gelijkrichterlamp DA s/3oo.
opgewekt, moet bij de schakeling
volgens figuur 161 <constant worden gehouden, daar de
gloeidraadspanning zich anders zou wijzigen.
Andere schakelingen zijn vanzelfsprekend ook mogelijk.
Doordat het midden der secundaire van den hoogspanningstransformator geaard is, zulks om verbinding te krijgen met
de eveneens geaarde kathode van de zendlamp, ontstaat hier
nog een voordeel. Veronderstellen we, dat in de secundaire
10.000 Volt wordt opgewekt, dan voert de middenaftakking
die geaard is, geen potentiaal. Het potentiaal der uiteinden
van de secundaire is dan 4- 5000 Volt en — 5000 Volt.
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Is de geaarde middenaftakking niet aanwezig, dan heeft
het eene uiteinde een spanning van 10.000 Volt en het andere
van 0 Volt. In beide gevallen is het spanningsverschil tusschen
de uiteinden 10.000 Volt, maar in het eerste hebben de
klemmen een lager potentiaal t.o.v. de aarde en dientengevolge
kan de isolatie minder kostbaar worden uitgevoerd.
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XXIII.

RADIOTELEFONIE.

Telefoneeren = spreken op grooten afstand.
Radiotelefonie wordt op kustvaartuigen, treilers, loggers en
sleepbooten vooral toegepast om telegrammen mondeling door
te geven of gesprekken te voeren, zoodat het bedienende
personeel (een lid der bemanning) geen kennis der morseteekens noodig heeft.
Op de groote passagiersschepen wordt radiotelefonie
gebruikt om passagiers gelegenheid te geven, zich met
personen aan den wal in verbinding te stellen.
Een radiotelefonie-installatie komt in vele opzichten overeen
met een radiotelegrafische- echter met dit verschil, dat bij
radiotelefonie gebruik wordt gemaakt van aethertrillingen
om het gesproken woord over te brengen tusschen twee
plaatsen. Wij hebben voor telefonie
golven noodig, dus
een genereerende lamp, waarbij de anodespanning echter
goed afgevlakt moet zijn. De schakelingen, die daarbij
toegepast kunnen worden, hebben wij reeds behandeld. Wij
kunnen voor telefonie dus gebruik maken van directe zenders,
tusschenkringzenders enz. Om telefonie mogelijk te maken,
moeten de luchttrillingen, veroorzaakt door spreken of door
muziek, omgezet worden in electrische stroomen. Daartoe
dient de microfoon. Vervolgens moeten deze stroomen
toegevoegd worden aan de trillingen, die in een zender
worden opgewekt. Dit toevoegen noemt men : moduleeren.
Hiervoor bestaan verschillende schakelingen, waarvan er
enkele behandeld zullen worden. De ongedempte trilling, die
in een zender wordt opgewekt, dient om de verbinding
tusschen zender en ontvanger te verzekeren. Zij vervangt dus
de lijn (draad), die bij de lijntelefonie de verbinding tusschen
twee punten vormt. Daar deze trilling of golf dus dient om de
telefonie van zender naar ontvanger over te dragen, noemt
men haar : draaggolf. De amplitude van deze draaggolf is
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van invloed op den afstand waarover het station te hooren
is, terwijl de golf/en^te zelf te dien opzichte ook niet
verwaarloosd kan worden.
Er moet dus gedurende het spreken steeds een trilling
aanwezig zijn, die dan door het spreken gemoduleerd wordt.
Hieruit volgt, dat trillingen van het type ^4o en B niet te
gebruiken zijn voor radiotelefonie. Zij zouden in de telefoon
een onafgebroken toon veroorzaken, waardoor de telefonie
onverstaanbaar zou worden. Bij A2 en B zijn er ook
momenten, waarin geen trillingen optreden. Het gevolg zou
zijn, dat op die oogenblikken de telefonie niet overgebracht
kon worden, zoodat: er woorden of gedeelten van woorden
zouden uitvallen. Bovendien
---- ---------- zou de veranderlijke amplitude
van deze trillingen nog een bron van vervorming zijn, waardoor men het gesprokene niet zou kunnen verstaan.
De modulatiemethoden zijn :
1. Amplitudemodulatie, waarbij de amplitude van de
draaggolf wordt veranderd in evenredigheid met de
sterkte- en in de frequentie van de l.f. trillingen.
2. Frequentiemodulatie, waarbij de frequentie van de
draaggolf wordt veranderd in evenredigheid met de
sterkte- en in de frequentie van de l.f. trillingen.
De eerste methode wordt vrijwel uitsluitend toegepast en
hiervoor bestaan verschillende schakelingen. De hier
besproken methoden zijn alle schakelingen van amplitude
modulatie. Het moduleeren bestaat dus in het op de een of
andere wijze veranderen van de antennestroomsterkte.
Nu zijn de telefonietrillingen zeer ingewikkeld. Veronder
stellen we eens een eenvoudige sinusvormige trilling, dan
geeft fig. 164 een voorstelling van hetgeen er gebeurt. De
modulatiestroom (fig. 1646) zal de amplitude van de
draaggolf (fig. 164a) doen toenemen als beide stroomen
dezelfde richting hebben en doen afnemen als de richtingen
tegengesteld zijn. Het resultaat zal zijn, dat in de eerste
halve periode de draaggolf-amplitude toeneemt en in de
tweede halve periode afneemt. De modulatiestroom ligt als
het ware op de draaggolf (fig. 164 c).
Het is natuurlijk mogelijk om de amplitude van de draag
golf meer of minder te laten veranderen (dieper of minder
diep moduleeren,
modulatie-diepte wijzigen), hetgeen
afhankelijk is van de modulatie-stroomsterkte. De amplitude
van de draaggolf kan hoogstens dalen tot nul en stijgen tot
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de dubbele waarde. De verhouding van den modulatiestroom tot de stroomsterkte van de draaggolf is de modulatiediepte. Zij wordt in procenten uitgedrukt en kan hoogstens
100 % bedragen.
De modulatiestroom bij 100 % modulatie is even sterk als
de draaggolf of de helft van de grootste amplitude der
trillingen van fig.
164 c. Het gevolg
a
van
dieper moduO^»-i66OL/leeren is, dat de
ontvangst
sterker
zal
zijn
dan
bij
b
/voz></z>4 rzeminder diepe modu
■Sr^OO**
latie. Ook zullen
enkele nuances van
de spraak en muziek
c
daardoor beter tot
r/?/LL/'VG
haar recht komen.
De aandachtwordt
hier nog gevestigd
Fig. 164.
op het feit, dat de
draaggolf (h.f. tril
lingen) vereischt is, om de antenne-energie uit te stralen. De
microfoon-stroomen, die van een l.f. karakter zijn, zouden
in de antenne geen straling veroorzaken.
Is de antenne-stroom gemoduleerd, dan zal de ampèremeter meer aanwijzen dan in ongemoduleerden toestand.
De gemoduleerde trilling bestaat uit drie componenten :

«MM

le. De eigenlijke draaggolf, met een frequentie f0.
2e. Een zijband met een frequentie ƒ o + ƒ], waarbij
frequentie is van de gemoduleerde trilling.
3e. Een zijband met een frequentie f0 — Zi*

de

Golven van het type A2 zijn ook gemoduleerde trillingen,
waarvan de modulatie-frequentie echter een vaste waarde
heeft. Zij is afhankelijk van de frequentie der voedingsbron
en bedraagt meestal 1000 ; dus een zijband van 1000
perioden/sec.
Bij telefonie, zoowel van spraak als muziek, ontstaan echter
l.f. trillingen van een zeer complexen vorm. Hiermede wordt
de draaggolf gemoduleerd. Nu kan een trilling van dergelijken
vorm worden ontleed in een aantal sinusvormige trillingen,
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waarvan één frequentie de grondfrequentie is en de andere
harmonischen daarvan zijn.
Een gemoduleerde trilling bestaat dus uit de frequentie
van de draaggolf 4- een aantal frequenties aan weerszijden
van de draaggolf, die afhankelijk zijn van den vorm der
l.f. geluidstrillingen. Deze frequenties worden de zijbanden
genoemd en zijn dus even breed als de frequentie van de
hoogste harmonische die in de geluidstrillingen voorkomt.
Het gevolg is, dat dit type golven veel meer stoort dan
en dat een ontvanger in staat moet zijn, den frequentieband
te kunnen ontvangen. Indien deze daartoe niet in staat is,
zouden enkele frequenties uit dien band niet doorkomen en
de telefonie vervormd worden.
Teneinde spraak en muziek om te zetten in electrische
trillingen, maakt men gebruik van een microfoon. In het eerste
tijdperk van de lijntelefonie werd de telefoon gebruikt om te
spreken en ook om te luisteren. Men sprak immers tegen het
trilplaatje van de telefoon, dat dan in trilling geraakte. De
veldsterkte tusschen trilplaat en magneet veranderde en er
werd in de spoeltjes die om de kernen liggen een E.M.K.
geïnduceerd. Deze E.M.K. was gering, zoodat telefoneeren
slechts over zeer kleinen afstand kon geschieden.
De microfoon, die veel gevoeliger is, stelt ons in staat, over
veel grootere afstanden te telefoneeren en de zendlampen
maken het nrogelijk met ieder land ter wereld in verbinding
te treden. Er zijn verschillende typen van microfoons. Aan
boord van schepen wordt de z.g. koolmicrofoon gebezigd (zie bladz. 61).
Spreekt men tegen de microfoon, dan
zal het trilplaatje in trilling geraken
///rwz
en de stroom verandert in de frequentie
en met de amplitude van de lucht
trillingen (figuur 165). De spreektrillingen worden dus omgezet in
Fig. 165.
electrische stroomvariaties. Deze pulseerende stroom passeert de primaire
van den microfoon-transformator. Alleen de veranderingen
in den stroom induceeren een spanning in de secundaire
wikkeling. Wordt er niet gesproken, dan wordt de primaire
wikkeling doorloopen door een gelijkstroom en ontstaat er in
de secundaire geen spanning. In den microfoontransformator
wordt de spanning van de stroom-veranderingen opgevoerd.
De transformatie-verhouding hangt af van de belasting.
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die aan de secundaire verbonden is en van het gebruikte
microfoon-type. De spanning van de microfoonbatterij is
afhankelijk van de gebezigde microfoon en varieert in de
praktijk tusschen 1 en 6 Volt. Indien een geluidstrilling een
eenvoudige sinusvormige trilling zou zijn, zouden alle tonen
hetzelfde klinken, onverschillig door welk muziekinstrument
zij werden voortgebracht. Ook zou er geen onderscheid
tusschen verschillende stemmen bestaan. Het eigenaardige
karakter van een viool- of orgeltoon, de klank, zooals men
dit noemt, zou verloren gaan. De aanwezigheid van
harmonische trillingen, benevens hun aantal en amplitude,
bepalen den klank. De resulteerende trillingen van den
grondtoon en zijn harmonischen zullen dus een zeer grillig
verloop hebben en allesbehalve sinusvormig zijn. Bij muziek
strekken deze trillingen zich uit tot frequenties van
± 15.000. Zouden verscheidene van deze frequenties niet
worden weergegeven, dan krijgt het geluid een ander
karakter. Uit ervaring zal het de meesten ook wel bekend
zijn, hoe moeilijk sommige letters bij telefoneeren verstaan
kunnen worden. Dit wordt veroorzaakt door het uitblijven
van sommige frequenties.
Het zal duidelijk zijn, dat het practisch haast niet mogelijk
is en zeker niet met een kool-microfoon, om alle frequenties
in haar juiste verhouding weer te geven. Er ontstaat dan
wat men noemt : „vervorming van de telefonie”. Een zekere
mate van vervorming zal door het aanpassingsvermogen van
het gehoor meestal echter niet waargenomen worden.
Indien we zouden telefoneeren op een draaggolf met een
ƒ = 500.000, terwijl deze gemoduleerd zou zijn met een
frequentie waarvan de hoogste 15000 is, dan zou beslag
worden gelegd op een frequentieband van 515.000—'485.000,
dus een bandbreedte van 30 kp/s.
Een ander telefoniestation zou dan als naaste frequentie
voor de draaggolf 470 kp/s of 530 kp/s moeten kiezen, wilde
het het andere station niet storen. In een beschikbaren
frequentieband van 300 kp/s zouden dus niet meer dan 10
stations storingsvrij kunnen werken, als de modulatiefrequentie (zijband) 15000 is. Maken we den band kleiner,
dan kunnen in den beschikbaren frequentieband meer stations
worden ondergebracht.
Nemen we als voorbeeld de omroepstations, dan bemerkt
men, dat de frequenties der draaggolven 9 kp/s uit elkaar
liggen. Hieruit volgt, dat de zijbanden 4J4 kp/s groot zijn,
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en dat slechts geluiden worden weergegeven, waarvan de
frequenties kleiner zijn dan 4500. De andere frequenties
worden dan, wat men noemt, afgesneden. (Eiken afstand
van 9 kp/s noemt men een kanaal).
Niettegenstaande het afsnijden der hoogere frequenties
blijft de muziek genietbaar. Een en ander geschiedt om in
den ter beschikking gestelden frequentieband zooveel
mogelijk stations te plaatsen.
De keuze der kanalen van 9 kp/s kan dus feitelijk als een
compromis tusschen kwaliteit en storingsvrijheid beschouwd
worden.
Bij de scheepstelefonie (uitsluitend spraak) zijn de
frequentie-banden echter niet zoo groot.
Dat een microfoon, die alle frequenties volgen kan, aan
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Fig. 166.
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hooge eischen moet voldoen, zal nu wel duidelijk zijn. Er
bestaan verschillende soorten microfoons, maar de koolmicrofoon is de meest gebruikte en voldoet, voor het gewone
spreken, in ieder geval goed.
Microfoon-stroomen moeten op de een of andere wijze
aan de draaggolf worden toegevoegd. Een van de meest
toegepaste methoden is de plaatstroom-modulatie, ook wel
Heissing-modulatie of modulatie met constanten plaatstroom
genoemd. In figuur 166 is deze methode schematisch
geteekend. Hierin is SM een smoorspoel, die dient om te
voorkomen dat de h.f. trillingen van de generatorlamp op de
plaat van de modulatorlamp A komen en haar laten
genereeren en om te beletten, dat zij tot de stroombron
doordringen.
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SP is een smoorspoel met een fijzeren kern, ook wel
modulatie-spoel genaamd. De ijzeren kern dient om de
zelfinductie-coëfficiënt van de spoel te verhoogen. Wordt
tegen de microfoon gesproken, dan ontstaan er, door de
veranderingen in den microfoonstroom, spanningen in de
secundaire van den microfoon-transformator. Deze geven het
rooster van lamp A een spanning en
dientengevolge zal de plaatstroom door
die lamp veranderen. Deze veranderin
gen vinden plaats in de frequentie van
de modulatie, welke vrij hoog kan zijn.
Nemen wij eens aan, dat door A meer
plaatstroom gaat. Indien SP niet aan
wezig was, zou deze vermeerdering
door de stroombron worden geleverd.
De stroombron zou dan een stroom
gaan leveren, die alle modulaties volgt.
De spoel SP biedt echter door haar
hooge L-waarde, een grooten weerstand
aan deze veranderingen (weerstand =
2 77 ƒ L). Het gevolg is, dat door de
aanwezigheid van SP de stroom van de
stroombron deze veranderingen niet kan
volgen en zoodoende een constante
waarde houdt. Daarom noemt men deze
methode ook wel : modulatie met
constanten plaatstroom (Heissing is de
naam van
den ontdekker dezer
methode). Milliampère-meter 1 zal dus
Fig. 167.
steeds hetzelfde aanwijzen. Het gevolg
zal nu zijn, dat als meter 2 door het
Philips triode zendlamp
TC 04/10 voor kleine
moduleeren meer aanwijst, meter 3
telefonie-installaties.
evenveel minder zal aanwijzen en
omgekeerd.
Hier wordt dus de
amplitude van de draaggolf gemoduleerd. Als SP weggelaten
wordt, zal 3 constant blijven en als 2 meer aanwijst, zal 1
dit ook doen. Daarom is SP van zeer groot belang en moet
van zeer goede kwaliteit zijn.
Bij dergelijke spoelen moet er aan gedacht worden, dat
er behalve de wisselstroom ook nog gelijkstroom door de
wikkelingen loopt. Deze gelijkstroom magnetiseert het ijzer,
waardoor de permeabiliteit afneemt. De L-waarde zal dan ook
verminderen, omdat deze afhankelijk is van de permeabiliteit.
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De spoel moet echter een hooge L-waarde voor de wisselstroomcomponent behouden. De ijzeren kern dient dus van
dergelijke afmetingen te 'zijn, dat de gelijkstroom het ijzer
slechts zoodanig kan magnetiseeren, dat het nog lang niet
verzadigd is.
Om de draaggolf voldoende te kunnen moduleeren, zal bij
dit systeem de modulator minstens van eenzelfde vermogen
moeten zijn als de generator-lamp. Zou men een modulator
lamp van veel geringer vermogen gebruiken, dan zou de
amplitude van de h.f. trillingen slechts met een gering bedrag
toe- en afnemen.
Een gewijzigde Heissing-schakeling is weergegeven in
fig. 168. In de schakeling volgens fig. 166 moeten de lampen
nauwkeurig op elkaar
worden aangepast, om
een goed rendement te
krijgen. Bij de schake
ling volgens fig. 168
is in den plaatkring
o
een transformator op
o
o
genomen,
waardoor
o
ook lampen gebruikt
21
kunnen worden, die
niet bij elkaar beFig. 168.
hooren.In een dergelijk
= —• of in woorden :
geval is de belasting gelijk aan Rp —

de weerstand aan de secundaire van een transformator kan
gelijkgesteld worden met een weerstand in de primaire keten,
indien deze laatste gelijk is aan den secundairen weerstand

gedeeld door T2. T is de transformatie-verhouding of

Eprim

Volgens dit voorbeeld zal de transformatieverhouding feitelijk
den inwendigen weerstand van de modulatorlamp wijzigen.
Door een juiste keuze van deze verhouding kan men den
weerstand op een waarde brengen, waarbij de generatorlamp
vol belast is. Heeft b.v. de generatorlamp een Ri = 5000 Ohm
en de modulatorlamp een Ri = 1000 Ohm, terwijl de eisch
zou gesteld worden, dat beide weerstanden even groot moeten
zijn, dan kan dit verholpen worden met een transformator.
De modulatorlamp bevindt zich in de primaire van den
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transformator en de generatorlamp in de secundaire. Dus :
'J'2 ; Rp = 1^00, Rs = 5000 en T- is onbekend.

RP =

Daar Rp en
aan elkaar gelijk moeten worden, krijgen wij
volgens het voorgaande :
1000 = 5000 : T2,
5000
waaruit volgt T2 = ^qqq = 5 en T = y/5.
100Ó
Wij moeten dan een transformator gebruiken, waarvan
Escc

/—

=

P8ec

~\/5 of m.a.w. waarvan de secundaire

-

y/5 X

t-'prim

zooveel windingen bevat als de primaire.

ROOSTERSPANNINGSMODULATIE.
In fig. 169 is de microfoon opgenomen in den roosterkring van de zendlamp. Wordt de microfoon besproken,
dan ontstaan er in de secundaire van den microfoontransformator spanningen, die aan het rooster worden mee
gedeeld, zoodat de h.f. trillingen dientengevolge van amplitude
veranderen. De capaciteit C dient als kortsluiting voor h.f.
stroomen, die anders in den transformator te veel weerstand
zouden ondervinden en daardoor te veel zouden verzwakken.
o
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Fig. 169.

Fig. 170.

ROOSTERSTROOM-MODULATIE.
In fig. 170 is de modulator als variabele lekweerstand
geschakeld. Door den roosterstroom is de plaat van de
modulatorlamp positief t.o.v. haar kathode. De microfoon-
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stroomen zullen tengevolge hebben, dat de Ia van de
modulatorlamp (lekstroom) verandert en daardoor ook de
negatieve spanning op het rooster van de generatorlamp. Het
gevolg is, dat de h.f. stroom (draaggolf) ook weer van
amplitude verandert. Cap. C biedt een gemakkelijken weg
voor de h.f. trillingen.

ANODESPANNINGSMODULATIE.
Deze modulatie-methode is weergegeven in fig. 171. Wij
hebben hier twee triodes in serie,
waarover de anodespanning zich
verdeelt. De triodes zullen bij deze
schakeling van hetzelfde ver
mogen moeten zijn, m.a.w. op
elkander aangepast. Spreekt men
nu tegen de microfoon, dan ver
andert de stroom door de
modulatorlamp en bijgevolg ver
andert ook de plaatspanning.
Neemt deze b.v. toe, dan zal de
Ea over de zendlamp moeten
Fig. 171.
afnemen. De som van de plaatspanningen over modulator- en zendlamp blijft constant.
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X
o
o
o

o
o
o
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c.

I
Fig. 172.

4

Condensator C dient weer als een gemakkelijken weg voor
de h.f. stroomen. Indien deze condensator er niet was, zou
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de zendlamp ophouden met genereeren, omdat de modulatorlamp te veel weerstand biedt aan de h.f. trillingen.
Ten slotte geven wij in fig. 172 nog
een schakeling van een kristalgestuurden telefoniezender met één lamp, n.1.
een zend-penthode. Na hetgeen reeds
behandeld is zal het lezen van dit
schema wel geen moeilijkheden opleveren. De Philips’ fabrieken ontwierpen zulk een lamp met 75 Watt
anode-dissipatie en 1500 V. plaatspanning.
Zij biedt de volgende voordeelen :

Üg
M

le.
2e.
3e.
4e.

geen neutrodyniseering ;
groot rendement ;
kleine stuurenergie.
instelling voor maximaal af
te geven vermogen is minder
critisch.

Door een afzonderlijke doorvoer van
het derde rooster, kan men hierop
eenvoudig moduleeren met een zeer
geringe l.f. energie.
niet
hier
is
Neutrodyniseering
Fig. 173.
noodig. Deze lamp heeft een zeer
Philips triode-eindlamp
geringe Cag, omdat er een schermF 410, die tevens uit
rooster
aanwezig is. Er bestaan nog
nemend geschikt is als
verscheidene
andere modulatieschakemodulator-lamp in
lingen, doch de meest voorkomende
kleine telefonieinstallaties.
zijn hier behandeld. Zij hebben elk
haar bijzondere voor- en nadeelen,
waarop hier, echter niet ingegaan kan worden, daar dit
ingewikkelde en voor ons doel overbodige berekeningen met
zich meebrengt.
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HOOFDSTUK XXIV.

MEETINSTRUMENTEN.
Golfmeter.

Op bladz. 10 en 11 hebben wij reeds het principe aangegeven,
waarop de werking van een golfmeter berust. Hij bestaat dus
uit een gesloten trillingskring van lagen weerstand, waarvan
de natuurlijke frequentie kan geregeld worden door een

Fig. 174.

variabelen condensator. In de practijk is bij den meter een
of andere inrichting aanwezig (indicator), waarmede de
stroom of de spanning in den kring gemeten kan worden,
die daarin geïnduceerd wordt door den h.f. wisselstroom
van den te meten trillingskring. Indien deze indicator een
milli-ampèremeter of een gewoon gloeilampje is, moet hij in
serie met spoel en condensator worden verbonden, doch
gebruikt men een kristaldetector met telefoon of een neonlampje, dan moeten deze, wegens hunnen hoogen weerstand,
parallel aan den condensator worden geschakeld.
Fig. 174 geeft het schema van een golfmeter, waar een
kristal met telefoon in gebruik is en welke dus alleen kan
aangewend worden voor het meten van gedempte of
gemoduleerde uitzendingen.
Wij hebben er reeds op gewezen, dat de koppeling
tusschen den golfmeter• en den te meten kring los moet zijn,
Bij het meten re<^gelen wij den variabelen condensator van
den golfmeter zoolang tot een maximum geluid in de telefoon
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wordt waargenomen. Bij het gebruik van een milli-ampèremeter of een gloeilampje zouden deze dan resp. den grootsten
uitslag geven of zoo helder mogelijk branden. De golfmeterkring is dan afgestemd op de frequentie van de, door den
zender uitgezonden trillingen en deze frequentie kan worden
afgelezen op de condensatorschaal, die daartoe van te voren
is geijkt.
Wij kennen het verband tusschen golflengte in meters en
frequentie, zoodat het gemakkelijk is een ijkkromme samen
te stellen, waarop deze golflengten voor de verschillende
standen van den condensator zijn aangegeven. Bij iederen
golfmeter, die wij dus met evenveel recht een frequentiemeter
kunnen noemen, behoort een ijkkromme.

Buzzer-golf meter.
Een golfmeter kan ook gebruikt worden voor het
uitzenden van trillingen van een bekende frequentie. Dit kan
geschieden door parallel op den LC kring een buzzer
(zoemer) aan te sluiten (fig. 175).
De golfmeter wordt ingesteld op een bepaalde frequentie,
waarna de buzzer B wordt ingeschakeld. Wanneer het
onderbrekingscontact A zich sluit, wordt
de batterij op den condensator aan
gesloten door de windingen van de
buzzer heen en hij wordt opgeladen.
c
Doch aangezien de buzzerkring ook
gesloten wordt via de zelfinductie L,
zal het anker door de gemagnetiseerde
Fig. 175.
ijzeren kern van de buzzerwinding
worden aangetrokkeni en het contact A wordt verbroken. De
condensator C zal zich dan via L ontladen en dit geschiedt
in de eigen frequentie van den CL kring. Bij het terugspringen
van het anker sluit zich het contact A weer, de condensator
wordt opnieuw geladen, dit herhaalt zich en telkens krijgen
wij een trillende gedempte ontlading.
Er wordt parallel aan de windingen van B een inductievrije weerstand van een paar Ohm verbonden. Deze dient
om te voorkomen dat de E.M.K. van zelfinductie in B een
vonk doet ontstaan bij het onderbrekingscontact. Dit zou
als gevolg kunnen hebben, dat de condensator zich over de
vonk ontlaadt, inplaats van over L. Er zouden dan geen
h.f. stroomen ontstaan of wel stroomen met een afwijkende

J
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frequentie, daar B dan parallel aan L staat en hierdoor de
afstemming zou veranderen.
De afstemming dient scherp te zijn en daartoe moet het
aftakpunt op de spoel L met zorg gekozen worden. Goede
resultaten zijn ook te bereiken door den buzzerkring aan den
CL kring te koppelen door een afzonderlijke winding.
Willen we de golflengte weten van het station, dat we
ontvangen, dan laten we ons ontvangtoestel in dezen stand
staan en den golfmeter induceeren op dit toestel. Door
wijziging van den condensator van den golfmeter wordt in
een zekeren stand een maximum geluid in den ontvanger
waargenomen en op dat oogenblik is de golfmeter in
resonantie met den ontvanger. De ge
AWA'ZZ.W/.f
vraagde golflengte kan dan op de aan
gewezen wijze worden afgelezen.
Op deze manier kan een ontvanger
ook vooraf geijkt worden, door den meter
achtereenvolgens verschillende golven te
ZSDcAf
doen uitzenden en ons toestel daarop af
te regelen. Voor iedere golflengte moet
dan de stand van het ontvangtoestel tPAQ O-O-O-Ol0_0_0_0_
worden opgeteekend.
Fig. 176 geeft het schema van een golf
meter, welke thans bij alle Radio-Holland
/
2J
lampzenders wordt aangebracht. De aan
Fig. 176.
wijzing voor resonantie vindt plaats door
een neon-lampje. De meter wordt op een geschikt punt in de
aardleiding opgenomen, waar, bij een juiste afstemming,
voldoende spanningsverschil aanwezig is> om de lamp te doen
gloeien. De primaire winding is daarom aftakbaar gemaakt.

Cl

Absorptie-frequentiemeter.
Deze meter bestaat uit een trillingskring, welke van te
voren geijkt is. Wij zouden daarvoor den CL kring kunnen
nemen van fig. 174, waarvan dan de kristal-detector en de
telefoon zijn verwijderd. Wanneer wij dezen kring koppelen
met den roosterkring van den genereerenden ontvanger van
fig. 70 om daarvan de frequentie vast te stellen en wij
regelen den CL kring zoodanig, dat de eigen frequentie gelijk
is aan dien van den roosterkring, dan zal hij energie
absorbeeren van den roosterkring.
Is de koppeling tusschen de beide kringen voldoende, dan
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zullen de trillingen in den roosterkring geheel of bijna geheel
ophouden. Dit veroorzaakt een klik in de telefoon verbonden
aan den ontvanger, hetgeen een aanwijzing is, dat de beide
kringen ongeveer in resonantie zijn. Het optreden van den klik
kan als volgt worden verklaard.
Bij het veranderen van de afstemming van den CL kring
zullen daarin, bij resonantie met den roosterkring, trillingen
worden opgewekt. De sterkte van de opgewekte h.f. wisselstroomen zal toenemen, naarmate het resonantiepunt wordt
bereikt. Draaien wij den condensator van den CL kring door
dit punt heen, dan zullen in den kring gedwongen trillingen
optreden. De roosterkring induceert dus in den CL kring een
stroom, die in de eigen frequentie van den kring trilt.
Er zal een punt bereikt worden waarbij de roosterkring
deze gedwongen trillingen niet langer kan onderhouden,
zoodat een plotselinge frequentieverandering plaats vindt. De
frequentie van den roosterkring, die eenigszins gewijzigd is
door den invloed van den gekoppelden CL kring, krijgt n.1.
plotseling haar oorspronkelijke waarde terug, hetgeen gepaard
gaat met een klik in de telefoon.
Deze klik treedt dus niet op het resonantiepunt op, doch
wanneer de CL kring even buiten afstemming is met den
roosterkring. Op overeenkomstige wijze zullen wij opnieuw
een klik hooren, even nadat bij draaiing van den condensator
van den CL kring in tegengestelde richting, het resonantie
punt is gepasseerd. Wij hooren dus twee klikken, één boven
en één beneden het resonantiepunt en de afstand tusschen
de plaatsen op de condensatorschaal, waarop deze klikken
worden gehoord, wordt bepaald door de koppeling tusschen
de beide trillingskringen. Hoe vaster de koppeling, hoe verder
zij uiteen liggen. Om het resonantiepunt te verkrijgen wordt
de gemiddelde waarde van de beide aflezingen genomen.
De koppeling kan echter zoo los gemaakt worden, dat de
beide klikken dichter en dichter bij elkaar komen, tot zij
eindelijk practisch geheel samenvallen.
Dat er werkelijk, bij resonantie, trillingen in den CL kring
worden geïnduceerd, kan worden aangetoond door een van
de klemmen van den condensator met een natten vinger aan
te raken, wanneer deze door het resonantiepunt wordt
gedraaid. Bij een juiste afstemming zullen wij, telkens als
wij op deze wijze den condensator aanraken, een klik in de
telefoon hooren. Dit komt omdat wij dan de kringen in en
uit resonantie brengen.
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Op overeenkomstige wijze kunnen wij aantoonen, dat de
CL kring energie van den roosterkring absorbeert. Hiertoe
raken wij den condensator van den roosterkring met een
natten vinger aan en telkens hooren wij dan een luiden klik
in de telefoon, hetgeen er dus op wijst dat er energie in den
roosterkring trilt. Zoodra nu de CL kring in resonantie
gebracht wordt met den roosterkring, zal de sterkte van deze
klikken verminderen en zij kunnen zelfs geheel onhoorbaar
worden bij een voldoend vaste koppeling. Hieruit is dus af
te leiden, dat de CL kring het
grootste deel van de energie aan den
X
roosterkring onttrekt.
*2
Onder bepaalde voorwaarden van
koppeling enz. is deze wijze om het Y
<3\
resonantiepunt te bepalen zelfs
nauwkeuriger dan de dubbele klik+ z9
methode.
Fig. 177.
Ook door middel van een galvano
meter of milli-ampèremeter (draaispoel), opgenomen in den anodekring van fig. 177, kan
resonantie worden aangetoond.
Iedere verandering van de amplitude van de trillingen in
den roosterkring n.1. gaat gepaard met een vermindering van
de negatieve roosterspanning en als gevolg daarvan een
vermeerdering van den anodestroom.
Wanneer nu de CL kring afgestemd wordt op den rooster
kring, zal de milli-ampèremeter een grooteren uitslag geven
en de maximale waarde daarvan wordt verkregen wanneer
de kringen precies in resonantie zijn.
Wordt de koppeling tusschen de beide kringen vaster
gemaakt, dan zullen de trillingen bij resonantie geheel
ophouden. Bij een sterke terugkoppeling in den ontvanger
kan het z.g. „ziehen” optreden, hetgeen veroorzaakt wordt
door een plotselinge verandering van de trillingen van de
eene frequentie op een andere. Hiermede gaat een overeen
komstige wijziging van den plaatstroom gepaard.
De koppeling kan echter zoodanig gekozen worden, dat
resonantie wordt aangetoond door een grooteren uitslag van
den milli-ampèremeter.
Fig. 177 geeft het schema van een absorptie golfmeter,
zooals deze in de practijk gebruikt wordt. In den kring CLL^
worden ongedempte trillingen opgewekt door de terug
koppeling tusschen L% en L^ op de juiste waarde in te stellen.
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Aan de klemmen x en y wordt een spoel aangesloten, die
inductief wordt gekoppeld met den kring, waarvan men de
frequentie wil meten. Zijn beide kringen in resonantie, dan
geeft m/A den grootsten uitslag en omdat CLLX geijkt is,
kunnen wij dus, onder raadpleging van de bijbehoorende
ijkkromme, uit den stand van de condensatorschaal de
frequentie bepalen.
Interferentie-frequentiemeter.

Het principe van deze methode van meting, welke bestaat
in het aantoonen van resonantie tusschen twee trillingskringen, waarvan de een geijkt is, berust op het ontstaan
van zwevingen bij interferentie van twee trillingen.
Uit de verhandeling op bladz. 106 weten wij wat zwevingen
zijn en daaruit is het duidelijk, dat de schakeling van den
interferentie-frequentiemeter overeenstemt met die van het
zwevingstoestel van fig. 72.
Bij interferentie vani de trillingen van den zwever en van
het toestel, waarvan <de frequentie moet worden gemeten,
ontstaan dus twee frequenties, waarvan de eene gelijk is aan
de som en de andere aan het verschil van de twee
afzonderlijke frequenties. Voor ons doel blijft de somfrequentie buiten beschouwing, omdat deze zooveel hooger is
dan de beide afzonderlijke, dat zij in den kring niet zal
optreden. Wij houden dus alleen rekening met het verschil
en wij regelen de afstemming van den lamp-generator
(zwever) zoodanig, dat een hooge toon in de daaraan
verbonden telefoon wordt gehoord en die dus wordt
veroorzaakt door de frequentie van de zwevingen, welke
ontstaan door interferentie van de trillingen van den zwever
en die van den genereerenden ontvanger of zender, waarvan
wij de frequentie willen meten.
Door verandering van de instelling van den zwever kan de
interferentie-toon gewijzigd worden en men maakt deze steeds
lager, totdat geen geluid meer in de telefoon wordt waar
genomen. De beide kringen zijn dan in resonantie. Het hangt
van de frequentie van de te meten trilling af, hoe scherp de
aflezing op den zwever is bij resonantie. Hoe lager deze is
(grootere golf), hoe meer de zwever buiten afstemming moet
gebracht worden om een bepaalde lage interferentie-toon
waar te nemen. Bij een hooge frequentie zal er practisch één
punt kunnen worden vastgesteld waar de frequenties samen246

vallen en waar dus geen geluid wordt gehoord, terwijl bij
lagere frequenties de condensatorschaal over eenigen afstand
moet worden bewogen om denzelfden lagen toon te hooren.
Om dus in het laatste geval de juiste aflezing van den
meter te vinden, dient men in het midden van de z.g. „doode
ruimte ' in te stellen. Om deze ruimte klein te houden moet
de koppeling tusschen den lamp-generator en den te meten
kring geleidelijk losser gemaakt worden, totdat een stand
gevonden wordt, die de scherpste aflezing geeft. De
koppeling moet dus zoo los mogelijk zijn om het optreden
van een dubbele frequentie te vermijden. Om de frequentieconstantheid van den meter zoo hoog mogelijk op te voeren
wordt gebruik gemaakt van een genereerend kristal in den
roosterkring.
Neon-lamp.
De interferentie golfmeter is voor het meten van frequenties,
uitgezonden door een zender, een moeilijk te hanteeren
apparaat, omdat door de, in den meter en in den zender
optredende harmonischen, zwevingen worden veroorzaakt,
die op verschillende punten van de afstemschaal worden
waargenomen. Ook kan het voorkomen, dat bij een krachtigen
zender de lamp van den meter gaat genereeren in de
frequentie van den zender, zoodat wij alleen den interferentietoon zullen hooren als de meter op een vrij grooten afstand
van den zender is gebracht.
Er wordt daarom veel gebruik gemaakt van een golfmeter
met neonlampje (fig. 176). Het principe, waarop dit lampje
werkt is, dat wanneer een spanningsverschil van ongeveer
170 Volt wordt aangelegd tusschen twee electroden, geplaatst
in een buisje gevuld met verdund neongas, dit gas oplicht en
dit blijft doen totdat het spanningsverschil beneden een
bepaald minimum is gedaald (doofspanning, zie deel I).
Wanneer nu de zelfinductiespoel van den meter gebracht
wordt in de nabijheid van den zender, wordt op den
condensator een spanningsverschil opgewekt, dat des te
grooter wordt naarmate de afstemmingen van meter en zender
elkaar naderen. Het grootste spanningsverschil wordt bereikt
als er resonantie is.
Brandt het lampje te fel op, zoodat een breede afstemming
wordt verkregen op den meter, dan moet de koppeling met
den zender losser gemaakt worden, totdat zooveel mogelijk op
één punt van de condensatorschaal het oplichten optreedt.
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Lampvoltmeter.
Zooals in deel I reeds besproken is onder het Hoofdstuk
,.Meetinstrumenten worden voor het meten van h.f. stroomen
hittedraadmeters of meters met thermo-koppels gebruikt, dus
in het algemeen instrumenten die tot op zekere hoogte
frequentie-onafhankelijk zijn.
Voor hetzelfde doeleinde worden ook de lampvoltmeters
aangewend, waarvan fig. 178 een schema geeft in zijn eenvoudigste uitvoering. Deze geven nog goede resultaten voor
freq. tot 2.106 kp/s toe.
In principe is deze voltmeter een
instrument waarvan de gebruikte lamp
door instelling van de negatieve
roosterspanning werkt in de bocht van
de karakteristiek. Er wordt dus plaatstroomdetectie toegepast. De, op de
klemmen a en b aangelegde, wissel
Fig. 178.
spanning wordt gelijkgericht en de, in
den anodekring opgenomen milliampèremeter geeft daarvan een aanwijzing, welke bepaald
wordt door de amplitude. De plaatstroom neemt kwadratisch
toe met de aangelegde wisselspanning. Als nul-stand van
den meter neemt men de aflezing verkregen bij kortsluiting
van de klemmen a en b.
Het is noodig dat bij het verrichten van de metingen de
gloei-, rooster- en anodespanningen zooveel mogelijk constant
blijven en gelijk aan die, waarmede de ijking van den meter
werd verricht. Het is ook aan te bevelen steeds een lamp te
gebruiken, die dezelfde karakteristiek heeft.
Een lampvoltmeter moet vóór het gebruik geijkt worden
en dit doet men door aan de klemmen a en b wissel
spanningen aan te leggen van bekende waarden. Men kan
hiervoor de 50 perioden wisselstroom gebruiken. De uitslag,
welke de milli-ampèremeter daarbij telkens vertoont, wordt
genoteerd en is dus later een aanwijzing voor een meting,
waarvan de waarde onbekend is.
Omdat de ijking geschiedt met sinusvormigen wisselstroom,
spreekt het vanzelf dat de meter ook alleen correcte resultaten
geeft als de te meten wisselspanningen geen harmonischen
bevatten. Alleen in dat geval is het onverschillig te weten
of het instrument de piekwaarde dan wel de middelbare of
gemiddelde waarden van de spanningen aangeeft. Bij sinus248

vormige wisselspanningen is er immers een vaste verhouding
tusschen de drie waarden, zoodat, indien de meter is
ingericht voor het meten van piekwaarden, daaruit gemakkelijk
de andere kunnen worden berekend (1 Volt piekwaarde =
1.404 middelbare = 1.57 gemiddelde waarde).
Indien niet anders vermeld, wijst de meter gewoonlijk de
middelbare waarde aan.
Bevat de te meten wisselspanning harmonischen, dan is
het zeker dat het instrument niet nauwkeurig aanwijst, omdat
het even gevoelig is voor de harmonischen als voor de
grondgolf.
Om te onderzoeken of inderdaad harmonischen aanwezig
zijn, kan men een bepaalde meting twee maal verrichten,
waarbij de aansluiting van de te meten spanning aan de
klemmen a en b worden verwisseld. Krijgt men zoodoende
inderdaad twee verschillende aflezingen, dan kan men de
nauwkeurigheid van het resultaat opvoeren door het
gemiddelde van beide te nemen.
Door het gebruik van tusschenkringen moet de meetspanning zooveel mogelijk vrij van harmonischen gehouden
worden.
Zoolang er geen roosterstroom loopt, verbruikt de lampvoltmeter geen energie en is dan een bij uitstek geschikt
instrument voor het verrichten van nauwkeurige metingen.
Het komt voor, dat de te meten wisselspanning ook een
gelijkstroomcomponent bevat, welke eveneens door het
instrument wordt aangewezen. Om dezen gelijkstroom den
doorgang te beletten wordt de schakeling van fig. 179
toegepast. Was condensator C niet
aanwezig, dan zou door den gelijk
stroom ook de negatieve rooster- a 9spanning gewijzigd worden en dus
het instrument niet meer juist aan
wijzen.
De waarde van den weerstand R 6
_ ziz
bedraagt 2 a 3 Meghom ; de cap. van
Fig. 179.
C 0.01 mF.
De inrichting van fig. 179 wordt
eveneens gebruikt inplaats van die van fig. 178, indien er
geen gesloten stroomkring aan de aansluitklemmen a en b
wordt verbonden en dus in dit geval rooster en gloeidraad niet
met elkaar in verbinding zouden staan.
De condensator en weerstand zullen de demping, die de
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voltmeter op een afgestemden kring uitoefent, eenigszins
vergrooten en daarom is het beter om de verbindingen van
het instrument zóó te maken, dat C en /? worden uitgeschakeld
voor de gevallen dat ze niet gebruikt behoeven te worden.
Met bovenbeschreven toestel zijn spanningen van 5 tot
10 V. te meten, terwijl de minimum aflezing in de buurt van
% V. ligt. Voor meting van lagere spanningen voldoet de
meter niet en past men roosterdetectie toe.
Hierbij moet een lamp gebruikt worden met groote steilheid,
waarbij het gebruik van een hoog-ohmig lek is aan te bevelen,
om den roostercondensator te kunnen opladen tot de piekwaarde van de te meten spanning.
Bij het registreeren van kleine stroomveranderingen onder
vindt men last van den anodegelijkstroom, die eenige milliampères kan bedragen. Er is, om dezen stroom uit te
balanceeren, in een lampvoltmeter meestal een kring aan
gebracht, door middel waarvan een stroom door den meter
wordt geleid, welke tegengesteld gericht is aan den anodestroom.
De kathodestraalbuis.

In principe bestaat de kathodestraalbuis uit een kathode,
die een electronenstroom uitzendt, welke door bepaalde
middelen tot een dunnen straal wordt gebundeld, die een
lichtvlek veroorzaakt op een fluoresceerend scherm.
Fig. 180 geeft een schematische voorstelling van de buis,
waarin de verschillende onderdeelen zichtbaar zijn en wel :

f

=
k =
9 =
ai =
22 =
Pi en P/ =

gloeidraad
kathode
rooster
le anode
2e anode (versnellings)
stel platen voor het verticale afbuigen
van den kathodestraal.
P2 en P2' = stel platen voor het horizontale afbuigen
van den kathodestraal.
P = fluoresceerend scherm (zie ook fig. 181).

Wij zullen nu nagaan wat het doel van deze electroden is
en doen dit voor een hoog-vacuum buis. Er bestaan ook
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buizen, die met gas gevuld zijn, doch deze vinden minder
toepassing, o.a. doordat v.n.1. bij zeer hooge frequenties een
belangrijke strooiïng der electronen optreedt.
Wanneer de kathode electronen uitzendt en indien wij ons
het rooster g voorloopig nog wegdenken, dan zullen, als
anode a3
een
positieve
spanning gegeven wordt, de
electronen naar deze plaat
toegetrokken worden.
Nu is deze anode, welke
cylindrisch van vorm is,
voorzien van een nauwe
opening en de electronen
zullen als ’t ware door deze
opening gezogen worden en
komen dan in een bundel op
P2
P2
het scherm P terecht, dat
daardoor lichtend wordt.
De, ten opzichte van de
p,l
kathode negatief geladen,
pl
electrode g vervult de rol
van stuurrooster in precies
dezelfde beteekenis zooals
wij dat bij een triode zagen.
A2 -----De sterkte van den elec- VERSNELL.
ANODE
tronenstroom door de buis
kunnen wij dus regelen door
--------- Ai
EERSTE
de negatieve spanning op
ANODE
het rooster te variëeren en
daaruit volgt, dat ook de
ROOSTER
helderheid van de lichtvlek
op het scherm P zoodoende
kan veranderd worden.
Het is duidelijk, dat de
KATHODE EN
electronen op de boven
BlFlLAIR 6EW.
beschreven wijze als een
6L0EIDR.
divergeerende bundel van
Fig. 180.
de kathode naar het scherm
zullen loopen. Om dezen bundel te concentreeren (op de wijze
zooals een lichtstraal door een lens) tot een lichtvlek, zijn de
beide anodes ar en a2 aangebracht, waaraan verschillende
spanningen worden aangelegd. Meestal is die aan a2 5 X
zoo groot als die aan ax (bij een bepaald type b.v. resp. 400 en
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2000 V.). De concentratie geschiedt derhalve door de
formeering van electrostatische velden.
Door het veld dat aanwezig is tusschen de beide anodes
zal op een electron, dat zich ergens in de buurt van de
plaat ax bevindt, een kracht worden uitgeoefend, die gericht
is volgens de raaklijn aan de krachtlijn, die loopt van ai
naar a2.
Het gevolg hiervan is, dat de bundel onder den invloed
van het electrostatische veld geconcentreerd wordt, m.a.w. de
bundel convergeert (fig. 181).
Nu zal, zoodra het electron verder op zijn weg in de buurt
van anode a2 komt, het wel weer een kracht ontmoeten, die
een divergeerenden invloed op hem uitoefent, doch deze
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Fig. 181.

kracht zal geringer zijn dan de oorspronkelijke, welke zorgt
voor de concentratie. Dit komt eensdeels doordat, wegens den
vorm der beide anodes, het eerste veld sterker is dan het
tweede, anderdeels doordat de snelheid, die het electron heeft
gekregen wanneer het bij a2 is gekomen, grooter is geworden.
Als gevolg van dit laatste feit zal de kracht, die het electron
uit zijn baan tracht te krijgen, geringeren invloed hebben
gekregen.
De kleine openingen in het cylindrische rooster en de anode
ar dienen om de electronen, die een neiging hebben te veel
te divergeeren, op te vangen.
De spanning aan de anodes moet hoog zijn om de
electronen een groote snelheid te geven en dit is weer noodig
om de concentratie van den bundel zoo groot mogelijk te doen
zijn en dus om den divergeerenden invloed te verminderen.
Een verdere gunstige invloed van een hooge anodespanning ligt daarin, dat, door de grootere snelheid, een
bepaalde stroomsterkte wordt verkregen bij een geringere
dichtheid der electronen.
De beide stellen platen Px—P/ en P2—P2' staan onderling
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loodrecht op elkaar (fig. 182) en de electronenstraal wordt
nu achtereenvolgens tusschen deze beide doorgevoerd. De
platen
en P/ dienen om den straal een verticale afbuiging
te geven, terwijl P2 en P2' worden gebruikt voor de horizon
tale afbuiging en beide vinden plaats op electrostatische wijze.
De afbuigplaten kunnen vergeleken worden met de X en
Y assen (coördinaten-assen) voor de constructie van een
grafiek.
Wil men b.v. een bepaalde spanning meten, dan wordt
deze aangelegd aan de platen Pt en P/ en nu is de afbuiging
van den straal een maat voor deze spanning. De gevoeligheid
van deze inrichting wordt dan bepaald door de afbuiging
in m.m. per Volt spanning.
Aan de platen P2 en P2' kan een spanning worden aan
gesloten die in evenredigheid met den tijd toeneemt (wissel
spanning ).
Wordt aan Pj en P/ een spanning aangelegd, die in
kracht toeneemt, dan zal de lichtvlek zich bewegen over het
scherm P en de mate van uitslag hangt af van de sterkte
van het electrostatische veld. De richting, waarin de vlek zich
beweegt, wordt bepaald door de polariteit van de beide
platen.
Eveneens kan, door het aansluiten van een veranderlijke
spanning op P2 en P2', de lichtvlek een beweging worden
medegedeeld, die rechthoekig staat op eerstgenoemde. Het
is dus te begrijpen, dat de onderling veranderlijke spanningen,
die tegelijkertijd aan de beide stellen platen worden verbonden,
de beelden bepalen die de lichtende vlek op het scherm maakt,
Worden b.v. aan de platen sinusspanningen aangelegd van
gelijke frequentie <en dezelfde phase-verhouding, dan ontstaat
op het scherm een resulteerende rechte lijn, die een hoek heeft
van 45°. De grootte van den hoek wordt bepaald door de
onderlinge verhouding van de amplitudes der beide
spanningen.
Is er bovendien tusschen de beide spanningen een phaseverschil, dan ontstaan, afhankelijk van de phase-verhouding,
verschillende figuren, de z.g. Lissajous figuren.
Bij een tegengestelde phase-verschuiving van 90 ° of 270°
ontstaat een cirkel, terwijl een ellips zichtbaar wordt wanneer
één der spanningen een grootere amplitude heeft dan de
andere.
Verbinden wij de beide stellen platen resp. aan de ingangsen uitgangsklemmen van een versterker, dan is het mogelijk
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de verschillende grootheden zooals amplitude, phaseverhouding en golfvorm met elkaar te vergelijken en zoo
doende vast te stellen of er vervorming optreedt, die valt
af te leiden uit de vervorming der beelden, die op het scherm
verschijnen.
Wij vestigen er nog de aandacht op, dat de gevormde
beelden het gevolg zijn van gezichtsbedrog. Feitelijk ontstaat
er een serie van snel op elkaar volgende lichtvlekjes, die het
oog registreert als een aaneengesloten beeld. Hoe kleiner en

PHILIPS KATHODESTRAALBUIS

Fig. 182.

geaccentueerder de lichtpuntjes zijn, des te meer gedefiniëerd
het gevormde beeld wordt.
Om beschadiging van het scherm te voorkomen, mag de
lichtvlek niet stilstaan.
Het afbuigen van den straal kan ook op magnetische wijze
plaats vinden, in welk geval passende spoelen rondom het
uitwendige van de glazen buis worden bevestigd.
Deze worden dan bekrachtigd en het aldus verkregen
magnetische veld bewerkstelligt de afbuiging. Ofschoon aan
dit systeem bepaalde voordeelen zijn verbonden, vindt het
toch niet zooveel toepassing als het electrostatische, ook al
omdat de benoodigde stroom voor de bekrachtiging niet steeds
disponibel is.
Er zijn verschillende soorten van schermen in gebruik, de
meest voorkomende geven gewoonlijk óf een groene kleur
(oscillograaf) óf een blauw licht (voor photografische
doeleinden).
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Voor het meten van stroomen en spanningen heeft de
kathodestraalbuis het voordeel boven een lampvoltmeter,
dat de aanwijzing door den electronenstraal practisch
traagheidsloos plaats vindt.
De toepassingsmogelijkheden van de kathodestraaloscillograaf zijn legio en dit is voornamelijk een gevolg van
het feit, dat het frequentiebereik en de gevoeligheid zeer
groot zijn.
Electrische,
mechanische,
acoustische,
optische
en
thermische trillingen zijn er mede te registreeren, terwijl het
instrument ook voor de medische wetenschap wordt
aangewend.
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VRAAGSTUKKEN

Aan het slot van de hieronder volgende serie vraagstukken zijn de
antwoorden vermeld.
Den lezer wordt in zijn eigen belang aangeraden eerst te trachten zelf
de oplossing te vinden, alvorens het antwoord te raadplegen.

i. Op welke golflengte is een kring afgestemd, die bestaat
uit : C = 0.01 /xF en L = 400 /xH ?

2. Een geladen condensator van 1 /xF ontlaadt zich in een
kring met een L = 16 /xH en een R = 5
Bereken de frequentie der ontlading, rekening houdende
met den weerstand.

3. Twee in serie geschakelde spoelen met zelfinductiecoëfficiënten van 20 /xH en 30 /xH hebben tezamen
60 /xH.
Hoe vast is de koppeling en hoe groot is M 2

4. Hoe groot moet de capaciteit zijn om een kring, waarin
een spoel opgenomen is met een L = 25 /xH, af te
stemmen op 600 M. ?

5. 2 spoelen van 45 /xH en 200 /xH zijn 40 % gekoppeld,
Hoe groot is M en hoe groot is de
coëfficiënt van de beide spoelen samen ?

zelfinductie-

6. Twee kringen zijn afgestemd op 600 M. en 20 %
gekoppeld. Hoe groot zijn de koppelgolven ?

7. Twee kringen, beide afgestemd op 600 M. zijn 10 %
gekoppeld. Hoe groot zijn de beide golven ?

8. Een triode heeft een S van 2 mA/V. en een Sd =
l*/£ mA/V.
Ri en g 2
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Als Ru = 10.000 -o-, hoe groot zijn dan

9. Als de effectieve wisselspanning op het rooster van een
triode 5 V. is en g = 25. hoe groot is dan de spanning
over Rt, als /?„ = 20.000 -rv en
= 10.000 -o- ?

10. Een triode heeft een g = 40 en een S = 5 mA/V. Hoe
groot zijn dan Sd en gY als /?„ = 24.000 -r> .

11.

?

De plaatkring van een triode bestaat uit een sperkring,
samengesteld uit C = 500 pF, een spoel met L = 15 /xH
en R = 2 -rv.
Hoe groot is de belasting van die lamp ?

12. Wat zijn de uiterste grenzen waartusschen de plaatspanning kan veranderen

1° : bij inductieve belasting ?
2° : bij weerstandsbelasting ?
13. Van een triode is S = 3 mA/V. In den plaatkring is een
belasting opgenomen van 30.000) -rv. Als de plaatstroom
van 5 V.,
5 mA. verandert bij een wisselroosterspanning
1
hoe groot zijn dan Ri en g ?

14.

Hoe groot moet de weerstand zijn om een kring, bestaan
de uit C = 0.1 /xF en L = 20.000 cm. aperiodisch te
maken ?

15.

Twee in serie geschakelde spoelen met zelfinductie-coëff.
van resp. 250 en 1000 /xH hebben een coëff. van wederzijdsche inductie (M) = 50 /xH.
Hoe vast zijn deze spoelen gekoppeld ?

16. Indien de maximale anode-dissipatie van een triode
200 Watt bedraagt, hoe groot is dan het toegevoerde
en het in den uitwendigen kring verbruikte vermogen bij
een rendement van resp. 50, 60, 70 en 80 % ?
17.

Bereken den stralingsweerstand van een T antenne, hoog
30 M. en afgestemd op 600 M.
Eveneens van een % golflengte antenne, hoog 30 M.

18.

Hoe groot moet de weerstand zijn om een trillingskring,
bestaande uit C = 0.04 /xF en L = 9000 cm aperodisch
te maken ?
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19. Als een triode een Rj heeft van 10.000

hoe groot
moet dan R„ zijn om, bij een roosterwisselspanning van
5 V. over Ru een spanning te krijgen van 150 V. S =
4 mA/V. ?
Hoe groot is dan het vermogen opgenomen door RIt ?

20.

Hoe groot is de amplitude van de eerste trilling, die
ontstaat bij de ontlading van een condensator van
0.001 /zF geladen tot 1000 V. L = 10 ^H ?

21. Hoe groot is het log. decrement van dien kring als
R = 5
?
Bereken
de
vereischte spanning om een capaciteit van
22.
30.000 cm te laden met 1 K.W. als de frequentie van
den ladenden wisselstroom 500 is.

23. Hoe hoog is de toon van A2 bij :
1° : dubbelzijdige gelijkrichting,
2° : enkelzijdige gelijkrichting,
3° : gebruikmaking van een zoemer ?

24. Zal een draaispoel-meter in serie in den plaatkring van
een triode een anderen uitslag geven als de lamp gaat
genereeren ?

25. Wat is de waarde van ZIt (Rlt) van een plaatkring, die
bestaat uit een spoel met een zelfinductie-coëff. van
20 /zH en parallel daarmede een capaciteit van 0.002 /zF ?
De weerstand van dien kring is 6
26. De kring van vraag 25 wordt met een transformator met
/E8\
een verhouding (-g-J van !/5 aan de lamp gekoppeld

om den uitwendigen aan den inwendingen weerstand
gelijk te maken. Bereken Ri van die lamp,

27. Een triode
g = 20 en
Wat is de
het rooster

met een rechte karakteristiek heeft een
een Ea = 200 V.
maximale effectieve wisselspanning, die op
mag worden aangelegd ?

28. Een condensator van 0.01 p.E* wordt geladen met gelijk
stroom en verbonden aan een zelfinductie van 1000 /zH
en met een R = 15
Hoeveel tijd verloopt er vóór de amplitude der trillingen
gedaald is tot 1 % ?
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29. Een zelfinductie en capaciteit in serie vormen een kring,
die afgestemd is op 750 M. Schakelt men een capaciteit
van 250 /xju.F parallel aan de oorspronkelijke capaciteit,
dan is de kring afgestemd op 1000 M.
Bereken C en L in den eersten kring.

30. Als de effectieve hoogte van een antenne 25 M. is en de
stroomsterkte aan den voet 10 A., hoe groot is dan het
uitgestraalde vermogen bij een golflengte van 600 M. ?
31. Een luidspreker met een weerstand van 10 -rv wordt
opgenomen in den plaatkring van een lamp door middel
van een transformator om den weerstand van den luid
spreker gelijk te maken aan den Ri van de triode, die
4000 -A. is.
Bereken de transformatie-verhouding.
32. In den plaatkring van een triode ontwikkelt zich over Ru
een spanning van 100 V. bij een E
” r = 5 V.
Bereken Ri als Ru = 10.000
<en S = 3 mA/V.
33. Welken invloed heeft een hoogere plaatspanning op
de werking van een triode ?

34. Als de plaatspanning van een triode 200 V. is en g = 10,
hoe groot mag dan de effectieve wisselspanning op het
rooster zijn ?
35. Van een triode is Ri = 10.000
#.< = 20.000
en g — 15.
Als de roosterspanning 8 V. is, hoe sterk is dan de
plaatstroom ?
36. Een triode heeft een S = 3 mA/V. en een Ri = 5000
Ru = 5000 -rv. Als op het rooster een wisselspanning
staat van 10 V. maximale waarde, hoe groot is dan het
vermogen, dat door Ru wordt opgenomen ?

259

ANTWOORDEN
1. 3770 M.

2- ï = é,
3.

R- = ± 31.000.

1
LC

AE-

—
"h -^2 ± 2 M.
60 = 20 + 30 + 2 M.
M = 5 /xH.
M
=
5

Ltotaal

VLX L2

V20 X 30

= 21 %.

(Bij deze berekening is het niet noodig de waarden eerst
te herleiden tot Henry’s, omdat alle eenheden in /xH
zijn uitgedrukt.)

4.

X = 1885 y/CL,
C =

600
1885

0.102
= 0.00408
25

2

= CL.

mF.

5. M = k y/Zï^2 = 0.4 V200 X 45 = 12 /xH.
De twee spoelen te zamen : Ltot = LY + L2 ± 2 M. =
200 4- 45 ± 24. Als M positief is, dan 269 /xH en indien
negatief, dan 221 /xH.
1 — k X2 — A-o "\/1 + k.
1 — i/5 = 533 M.
X2 = 600 V1 + 1ls = 654 M.

6. Xx — Xq
= 600

7. ± 570 M. en 630 M.

260

= S X
Ri = 30.000 Ohm.
g = S X Ri = 60.

Ru
9. Versterking = g X -p
= 162/3.
Ri 4-i -*\u
R
*\i
Dus spanning over Ru = 5 X 162/3 = 831/3 V.

10. Ri = 9_ = 40 : 0.005 = 8000
S

Ru

tfi = 9 x Rt
H 4- Ru = 30.
Ri
= S X
= 1% mA/V.
Ri 4- Ru

sd

15
106

L
11. Z =
CR
12.

5
X 2
lOio

= 15.000

1° : 0 V. en 2 X spanning van de stroombron,
2° : 0 V. en de spanning van de stroombron.

13. Sd = I mA/V.

Sd = S X

Ri
Ri 4~ Ru

Ri
Ri 4- 30.000
Ri = 15.000
g = S X Ri = 45.
1

3 X

R2
1
moet zijn, zal R ook
r— >
4 L.LC
waarin L in Henry’ en C in Farad.

14. Omdat

/AT

7?

15. k =

/ 1Q5
1__
107

M
/M ^2

R

28.3

50
= 10 %.
V250 X 103
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16. Toegevoerd
400
500
666
1000

Dissipatie
200
200
200
200

Uitw. vermogen

200
300
466
800

Rendement
50 %
60 %
70 %
80 %

17. Bij een T antenne is de effectieve hoogte bijna gelijk aan
de werkelijke hoogt:e
/r
1584 X 900
142.5
= ± 4
/?« = 1584
A2
360.000
36
A
2h
bij -y antenne is hc = -— X = 4 X werkelijke hoogte.
4
2 /?

7?s = 160 7T2

4h

2
1Q6
= 2
_4_
108

= -^ = 30.
ff = S X Ri =

.2

X-

9
106

xX !Pi
=
4

Ru
Ri 4- Ru

4 X 10000
= 40.
1000

30 = 40 X 24-

Ru
= 24 dus 4 Ru = 3 Ri 4-3 RuRi 4- Ru
4 Ru = 30000 4- 3
Ru = 30000.
vermogen = I- Ru.
Ia =£rSd = 5X4XJ4 = 5 mA.
25
X 30000 = % Watt.
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= 40

^>=30

2
19.

= 160

1/^»' >2

18. R is gelijk aan of

2

2

20. J L I- = i C E-,

i
109
1
105

1000

21. 8 =

R

I = E

= 1000

Hh = 10 A-

r = 15-7Xi5o = 0157'

22. E = 103 V60 = 7800 V.

23. 1° : dubbele wisselstroomfrequentie,
2° : wisselstroomfrequentie,
3° : aantal onderbrekingen van den zoemer.

24. Kleinere uitslag bij gebruikmaking van roostercondensator
en lekweerstand.
Grootere uitslag als gebruik gemaakt wordt van de
onderste bocht van de karakteristiek.
2
25

26.

Z = ——
u
CR

10»
_2_
X — = 1666
12
10^

1Q5

6

1666
= 41650
1
25

Rt = 41650

E(l
= 10 V.
27. Roosterruimte = —— =
20
9
R = 5 V. Er eff. =
V. = ± 3.6 V.
^rm
yjï
28. Aantal trillingen =

4.6
log. deer.
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i

1_
3.14 X 15

ö = ttR

/

ïqs
103

47.\
103
Aantal trillingen

V10 = 0.15.

±6- = - 30

0.15
~
De tijdsduur vóór de amplitude gedaald is tot 1% =

30 X -

j X 1 U'*

sec. = 0.6 milli-seconde

omdat ƒ = 5 X 104.
29.

750 = 1885 VCTZ7
1000 = 1885 VCTZT
4 . .
1000 = - X 750 = 1885
L'
3
7
16
C2 = “o“ Ci = C ï + - Q = Q + 250 m/xF.
9
= 321 /x/xF.
321
750 = 1885
-r— X L
106
L = ± 500 /xH.

30. P = P R,

R8 = 1584

V
X2

1584 X 625
36 X 104

106
= ±3
36 X 104
P = 100 X 3 = 300 Watt.

4000
= 20.
10
Rt
Wij gebruiken dus een verlagingstransformator met 20 X
zooveel windingen in de primaire als in de secundaire.

31. T =

ERu
32. ffl =
Er
264

100
= 20.
5

i

Ru
Ru 4- Ri
__ S X Ri Ru
20
Ri 4- Rn
30 X Rj
= 200.000 + 20 7?. = 30/?i.
10.000 4- Ri
Ri = 20.000

91 = 9 X

33. lafEa karakteristiek verschuift naar links, grootere
roosterruimte.

-..............
E' = ^ =
V.
34. Roosterruimte
= ~= 20
20 V.
ff
10
Wisselspanningsamplitude mag dus 10 V. zijn en de
= ± 7 V.

effectieve spanning

35. Ia =

Er X ff
Ri 4- Ru

8X15
= 40 mA.
30.000

36. P = Ia~ Rt

U’

R

P =

Er eff

X sd

io_

V2

X 3 X J = ± 11 mA.

121
~ X 5000 = ± 600 milliwatt.

1Ó6
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. . 146
Perikon
. . 53
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,,
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48
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9
,,
knoop
9
Sperkringkoppeling
124
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9
Statische karakteristiek
112
Steilheid......................
80
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150, 193
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. 92
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. 18
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. 39
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8
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38, 39
,,
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8
,,
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. 37
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7, 8
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9
,,
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9
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. 212
Stuurlamp . . . .
212
Stuurrooster
69, 119, 130
Stuurspanning
. 82
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. 177
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. 177

Tetrode (vari-) .
. 146
Thermostaat .
. 217
Thomson (formule van-) 1, 4
Tooncontroleur .
. 29
. 184
Toon (geluids-)
. 220
Toonfrequentie
. 184
Toonhoogte
Transformatie
(frequentie-) 177
. 228
Transformator 1:1.
Transformator. 124
koppeling (h.f.)
Transformatorkoppeling (l.f.) 122, 156
Transformator (microfoon-) 62
Trappen (versterkings-) . 115
Trilling (ged. harm.-) .
4
,,
(ged. vrije-) .
. 3, 5
,,
(gedwongen-)
6
,,
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vrij e-) L 3
9
,,
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. .
1
Trillingsketen
....
11
,,
(gekoppelde-)
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,,
(gesloten-)
7, 8, 10. 28
,,
(open-)
... 36
Trillingstijd
. . 59. 61
Trilplaatje
. 117, 139
Trimmer
. 69
Triode ....
Tusschenkringzender . . 210

Smoorspoel l.f.

Tegenkoppeling .
Telefoon .

. 193
. 59

Terugkoppeling 98, 116, 207
208, 210, 211, 213
Terugkoppelingseffect . . 136
Terugkoppelspoel
98, 136
Terugwerken .... . 213
152
Terug werkingscapaciteit
Tetrode....................... . 109
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Uitgangscapaciteit
,,
energie

117, 118
. 156

.
Vangrooster .
13, 29, 207
Variometer
.
Vari-penthode
.
,, -tetrode .
Verkortingscondensator .

111
212
146
146
48
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Bladz.

Verlagings-transformator 226
Verliescapaciteit
... 39
Verschuivingsfrequentie . 188
. 123
Versterking h.f. .
Versterkingsfactor
79, 121, 125
. 191
Vertraagde A.V.C. .
Vertragingsdiode
191, 192, 193
,,
spanning 191, 192
'
ï . . 113
Vervangingsschema
Vervorming . 130, 185, 193
. . 66
Verzadigingspunt
. 66, 73
,, stroom
Voeding (parallel-) . . 161
,,
(serie-)
• • 161
Volumeregelaar (autom.-) 145
Volumeregeling . ... 139
Vonkenbrug
7, 9, 20, 26
,,
(Wiensche-) 15, 18
Vonkfrequentie 19, 20, 25, 54
,, plaat
.... . 17
,, zender .... . 19
. 90
Voorspanning
Voortplantingssnelheid 3, 35
Vormfactor .... . 38
Vrije gedempte trilling 3, 5

Wederkeerige inductie 12, 13
(coëff. van-) 13
Weergave............................... 184
Weerstand (effectieve-) . 37
„
(gelijkstroom-) 81
,,
(inwendige-)
(stralings-)
Weerstandskoppeling .
—

t9

f

79, 81
37
. 120

Weerstandslijn .
Wervelstroomen
Westinghouse cel

. -154, 155
... 165
. 223

IJkkromme

. 242, 246

.
Zeefkring .
.
Zendantenne
.
Ziehen .
.
Zincite .
.
Zoemer
golfmeter .
Zwever
...
104,
Zweving
104, 170,
17C
Zwevingsfrequentie•
ontvangst

Zijband

. .
. .
211,
. .
. .
.
.

167
31
245
53
224
242
106

171, 246
171, 178
. 106

172, 232 233, 234

ERRATA
Bladz. 121, 16e regel van boven, lezen : in Hoofdstuk 10.
Bladz. 143, 3e regel van boven, te lezen : wisselstroombrom.
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BIJLAGE (DEEL II)
TECHNISCHE HANDLEIDING VOOR
ADSPIRANT RADIOTELEGRAFISTEN

OVERZICHT VAN LAMPEN

IN GEBRUIK BIJ DE N.T.M. RADIQ-HQLLAND N.V.
*

TYPEERING DER LAMPEN
Oorspronkelijke aanduiding:

Nieuwe aanduiding»

De hoofdletter geeft den gloeistroom aan van de lamp als volgt:

De naam van een ontvanglamp bestaat hierbij meestal uit 2 of 3 hoofdletters en 1 cijfer.
De eerste letter geeft aan tot welke serie de lamp behoort.

A. gloeistroom van 0.06 tot
B.
„
„ 0.10
C.
„
.. 0.20
D.
.. 0.40
E.
„
„ 0.70
F.
„
„
1.25 A.

0.10 A.
0.20 „
0.40 „
0.70 ,,
1.25 „
en hooger.

,
J van 4 cijfers
In de cijfergroep achter de hoofdletter stelt het eerste cijfer,
bij een wgroep
' j voor. De beide laatste stellen bij trioden den versterkingsde eerste 2, de gloeispanning
factor in het werkpunt voor. Bij lampen met: meer dan één rooster hebben de beide laatste
cijfers de volgende beteekenis :
41.51 enz. zijn tetroden met ruimteladingsrooster (dubbelroosterlampen).
42.52 „
„ h.f. schermroosterlampen.
43.53 „
,, penthode eindlampen.
44.54 „
„ binoden.
45.55 „
,, h.f. tetroden-selectoden.
46.56 „
,, h.f. penthoden.
47.57 „
„ h.f. penthoden-selectoden.
48.58 „
,, meng-hexoden.
,, hexoden-selectoden.
49.59 „
Een E 499 is b.v. een triode, waarvan de E duidt op een gloeistroom, die een waarde heeft
tusschen 0.70 en 1.25 A. De gloeispanning bedraagt 4 V. ; de versterkingsfactor 99.
Een E 466 is een h.f. penthode met een gloeistroom van 1.1 A. en een gloeispanning
van 4 V.
Niettegenstaande de latere verandering in het systeem van aanduiding, behielden de
lampen, die volgens het oorspronkelijk systeem getypeerd waren, deze typeering.

A. 4
B.
C.
E.
F.
H.
K.

180
200
6.3
13
4
2

Volt
m .A.
m. A.
Volt
Volt
Volt
Volt

wisselspanning.
serie (G.S. netten).
G/W serie (Vf = 13 V. ; If = 200 m.A.).
(auto-radio serie).
serie (auto-radio serie).
batt. serie.
batt. serie.

De tweede en eventueel derde letter geeft het lamptype aan.

A. diode.
B. duo-diode.
C. triode (geen eindlampen).
D. triode-eindlamp.
E. tetrode of schermroosterlamp.
F. h.f. penthode.
H. hexode.
K. octode.
L. penthode-eindlamp.
M. afstem-indicator.
X. dubbelfasige gelijkrichterlamp met gasvulling.
Y. enkelfasige hoogvacuum gelijkrichterlamp.
Z dubbelfasige hoogvacuum gelijkrichterlamp.
Achter deze letters wordt een cijfer geplaatst en wel op zoodanige wijze, dat lampen van
verschillende series, die hetzelfde rangnummer dragen, overeenkomstige lampentypen zijn.
ABC 1 lamp : A = wisselstroom-serie 4 V., B = duo-diode, C = triode.
CBC 1
,, : De letters BC geven aan, dat dit ook een duo-diode-triode is, echter behoort
zij tot eep andere serie, n.1. de 200 m.A. G/W-serie.
„ : A = wisselstroomvoeding 4 V. F. = h.f. penthode.
AF 7
, : gehee\ overeenkomstig type als AF 7, doch behoorende tot de 200 m.A.
CF 7
G/W-serie.

TABELLARISCH OVERZICHT
Type

Vf

Ir

va

Ia

0.065
0.080
0.085
0.065
0.060
0.650
1.000

150
150
150
200
150
250
300

3.5
3.0
4.0
0.25
2.8
4.0
2.5

250
250
250
250

8.0
3.0
3.0
1.6

— 7.0
— 2.0
—200
— 3.0
—55.0
— 2.0
— 2.0
—20.0
— 1.5

250
250

1.6
36.0

— 1.5
—25.0

A
A
A
A
A
ABC

409
414 K
415
425
442
1

4d
4d
4d
4d
4d
4i

ACH

1

4i

AF

3

4i

AF

7

AH

1

4i
4i

AK

1

4i

0.650
0.650
0.650
0.650

AK
AL

2
2

4i
4i

0.650
1.000

AZ

1

B
B
B
B
B
B
B
B
B

228
405
406
409
424
442
443
2038
2043

c

CBC
CF

1
1
1

CF

3

CK
CL
CY

1
2
1

4d

2d
4d
4d
4d
4d
4d
4d
20 i
20 i

1.100

0.100
0.150
0.100
0.150
0.100
0.100
0.150
0.180
0.180

Vg2

VE1

—
—
—
—

VB4

VB3

VB5

9.0
4.0
4.0
2.5

1.2
2.0
2.0
1.2
0.8
3.6

75

}
}
}

70

15

100
100
80
90

0
0
—2
70

90
250

70

70

(
\
/
{

80
- 1.5
—25
~ 15
-25

2.0
11.0
8.0
12.0
6.0
4.5
12.0
6.0
20.0

— 2.0
—18.0
—15.0
—16.0
— 3.0
— 1.0
—17.0
— 3.0
—18.0

200

Toepassing

9
14
15
25
42
27

3,
3,
3,
7,
1
9

TOEPASSING:
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

H.F. versterker.
M.F.
oscillator.
menglamp (osc.-mod.)
modulator.
rooster-det. met transf.-kopp.

7
8
9
10

10
10
10
11

0

2.8

2200

1, 2

0

2.4

4000

1, 2, 8, 11

=202}

3.0

1, 2
4

70

70

4
12

2.6
normaal

28
5
6
9
24
350
60
33
70

= stroomregulator. Rege bereik = 85—200 V.; netspanning 200—250 V. ; stroomsterkte 200 m.A.
13 i
0.200
4.0
200 — 5.0
....
"
3.6
27
13 i
0.200
200
3.0
— 2.0
3.2
100
0
0
4000
— 3.0
13 i
0.200
200
8.0
100
2.8
1600
—55.0
13 i
0.200
200
1.6
— 1.5
90
70
70
— 1.5
24 i
200
0.200
40.0
—19.0
100
20 i
0.200 enkelphasig hoogvacuum gelijkrichter V(eff — 250 V., max. stroom = 80 m.A.

}

6,
6,
6,
8,

4

1.3
2.0
1.3
2.0
3.0
0.9
1.5
3.5
2.5

100
150

g

15

60
2X500 ]
dubbelphasig hoogvacuum gelijkrichter 2 X^OO ?VoIt 75 m.A.
100J
2X300 J

150
150
150
250
200
200
250
200
200

Smax

7, 11
12
12
12
3, 6, 10
1, 2
12
3, 6, 7, 10, 11
12

E
E
E
E
E
E
E
E
EBC
EBL
EF
EF
EK
EM
F
F
F

408 N
409
428
442
443 H
443 N
446
499
3
1
5
6
2
1
215
410
443

vf

I(

Va

4d
4i
4i
4i
4d
4d
4i
4i
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
2.5
4d
4d

1.000
1.000
1.000
1.000
1.100
1.000
1.100

400
200
200
200
250
400
200
200
250
250
250
250
250
250
150
550
550

KB

2

2

KBC

1

2d

1.000
0.200
1.500
0.200
0.200
0.200
0.200
1.500
1.000
2.000

KF

1

2d

KF

2

2d

KF
KF

4
3

2
2

0.095
0.100
0.200
0.200
0.065
0.045

KK

2

2d

KL

4

2

Ia

VS1

30.0
12.0
6.0
1.5
36.0
30.0
30.0
0.2
5.0
36.0
8.0
3.0
1.2
0.095
6.5
45.0
45.0

—36.0
—16.0
— 3.5
— 1.3
—15.0
—40.0
— 2.0
— 1.6
— 5.5
— 6.0
— 3.0
— 2.0
— 6.0
—36.0
—40.0

Vg2

vg3

Vg4

250
100
100
200

50

—2.0

vB1

g

Toepassing

4.5
4.0
3.5
1.2
3.5
3.5
3.5
4.0
2.0
9.5
1.7
2.0
0.55

8
9
30
700
120
75
5000
99
30

2.0
8.0
5.0

15
10
100

12
3
3, 6, 7,10,11
1, 2
12
12
1, 2, 5, 8, 11
8
9
13, 12
1, 2
1. 2, 7, 8, 11
4
14
7, 10
12
12

$max

2000
5000

13

135
135

2.5 \
1.0/
3.0
3.0 \
1.4/
2.6
2.0

0.130

135

0.8

0

135

0.140

135

6.5

— 5.0

135

135
90/y
135

135
90/y

=: spanning gloeidr. in Volt.
(d =■ direct verhit; i = ind. verhit.)
If =. gloeistroom in Amp.
= anodespanning in Volt.
Ia — anodestroom in m.A.
= negatieve roostersp. in Volt.
Vg2 — schermroosterspanning in Volt.

va

50

200

-4.5y
— 3.0 /
0

135

°y
—11.0 /

135
90 y/

— 0.5
— 0.5

135
135

0
0
0

0
0
0

45

0 ]
—12 i

1, 2
4
12

vf

vg5

100
250
200
100

9
1, 2, 8, 11

rooster-detector met weerstandskoppeling.
anode-detector.
diode-detector met l.f. versterker.
l.f. versterker met transf. koppeling.
l.f. versterker met weerstandskoppeling.
11
eindversterker.
12
13 = diode-detector.
14
optische indicator.
~
—
=
=

Type

v,3 — spanning 3e rooster.
4e
VE4 =
5e
„
sV- =
—
maximum
steilheid
mA/V.
°max
— versterldngsfactor.
g

45

1.5
1.8
1.3
Snorm'
0.300
0.002 ,

16
16
1600
1400
1500
800
850

9

1, 2, 7, 11
1, 2
1, 2, 7, 11
1, 2

4
12

VERGELIJKINGSTABEL
PHILIPS-, TELEFUNKEN-, DARIO
Type

Fabrikant

Philips

A 209
A 225
A 242
A 410
A 409
A 414
A 414 K3)
A 415
A 425
A 442 5)
B 205
B 228
B 262
B 405
B 406
B 403
B 424
B 442
B 443 4)
B 2038
B 2043
E 409
E 428
E 442
E 443 H
E 443 N
E 446
F 443

RE
RE

10
9

0.5
0.9

20.000
10.000

15
15
25
280

1.5
1.5
1.2
0.7

10.000
10.000
80.000
400.000

28
500
5
6
3
24
350
60
33

1.3
1.4
1.6
1.4
1.5
3.0
0.9
1.3
3.5

9
30
700
120
75
5000
100

4.0
3.5
1.2
3.5
3.5
3.5
5.0

23.000
500
3.000
4.500
2.000
9.000
400.000
45.000
14.000
40.000
7.000
12.500
800.000
43.000
40.000
2,2 X 10°
33.000

A 415
A 414 K
B 442

A 442

>
?

!

R 36
R 56
R 64
R—78R 81
TA 09
TA 15
TB 05

Dario

410
410
410
410
415
410 B)
47).
PT

Marconi

L
HL
H
P
P
S

2
LP
2
HL
2
P
L 210
PT
2 7)
S 23

R 36
TA 09

RE
RE

124
114

TB
R
R
TB
R
R

RE
RES
RES

25
33
10
15
5
9
10
300
60
38

1.2
0.02
1.0
1.5
1.3
1.8
0.65
0.7
1.3
2.3

15
25
40
7.5
5
200
120
15
27
7.5
.11

0.4
1.2

1.77
1.2
0.66
1.5
2.4
1.0
2.85
3.85
1.5
3.5
0.9
2.5
1.1

A 415
A
B
B
A

425
406
405
442

B
B
A
C
B

228
205
209
243
262

R 81

05
56
64
24
81
79

L
L
L
HL
H
S
P
HL
S
P
P

410
410
410
410
410
410
2
2
23
415
410

L 410
S 410

MH
MS
PT
PT
MSP
PT

4
4
4
16
4
25

U
U

14
10

Type

Vf

g

R 56
R 36
R 81
R 79

RE 144
RE 114
094
074
084
124

RE
RE
RE
RE
RE
RES

084
034
054
114
124
094

!)
2)
3)
4)
5)
°)
7)

Schermr.spanning
Vk2

Ia
max.

16 V.

8.5 A.

3000-4000 V.

400 W.

40

bij Va=4000 V.
Ia=125 m.A.
13.500

0.7 A.

125m.A.

TA V250

12.5 V.

5.5 A.

4000 V.
max.

250 W.
max.

30

bij Va=4000 V.
Ia=125 m.A. 0.45 A.
25.000

125 m.A.

TA lo/ooo

12.5 V.

6.3 A. 4000—-10.000 V. 200 W.

160

bij Ia = 75 m.A.
120.000

0.4 A.

80 m.A.

TA l0/1250

15.5V.

10 A. 4000—12.000 V. 400 W.

150

bij Ia = 60 m.A.
125.000

0.6 A.

125m.A.

11

bij Ia — 60 m.A.
6500

0.6 A.

60 m.A.

25

bij Va=400 V.
Ia=25 m.A.
11.400

0.4 A.

60 m.A.

25m.A.

100—300
40 m.A.
V.

TA

TC

3/500

1/40

6V. ±1.1A.

600—1000 V.

40 W.

1.1 A.

500 V.
max.

max.
10 W.

PE 05/15

12 V. 0.37 A.

500 V.

15 W.

0.5 A.

max.
85 m.A.

PC15/ioo

10 V.

1500 V.

75 W.

2 A.

350 m.A.

TC oi/lo

4 V.

2 A.

HL 410
H 410

Type

V,

Is’

veff

va

Ia

Wa

TA 09

RES
RE
RE
RE

Max.
kathodestroom
Ik

Totale
emissie
Is

100—500
V.

60 m.A.

PHILIPS GELIJKRICHTERLAMPEN IN LAMPZENDERS
R 78

25.000
6.000

8.500
20.800
60.000
5.000
2.080
200.000
42.000
3.900
18.000
2.100
12.000

TA 15

354
1304
1054
2004
504
1064
1054

250.000
A 425
100.000
10.000
A'409
10.000
A 415
4.000
B 406
B 405
5.000
17.000
A 410
B 442
400.000
45.000
B 443
16.000 B 2038 (Vf=20V.)

A 410
B 406
B 403
-25— -Ivl---- —2-2.000 -------- A-425A 442
90.000
90
1.0
A 409
10.000
9
0.9
A 415
10.000
15
1.5
3.000
B 405
5
1.6

10
7

084
094
174d
1821
1823
1104
904
1204
964
664d
1284

Marconi
L 210
H 210
S 210

062
052

144
074
084
084
084
034
094
122

RGN
RGN
RGN
RGN
RGN
RGN
RGN

Telefunken

Dario

RE
RE
RE
RE
RE
RE
RES
RE

REN
RENS
REN
REN
RENS
RES
RES
RENS

I

i

Telefunken

Philips

12 ’ 373 e.f.!)
505 e.f.
506 d.f.
1561 d.f.2)
1801 d.f.
o
05 1805 d.f.
11823 d.f.
RE 034
RE 054
RE 074
RE 084
RE 114
RE 134
RE 144
RES 094 5)
RES 174d 6)
REN 1821 (Vf=20V.)

va

Max.
anodedissipatie
Wa

Vervangbaar door

S

g

PHILIPS ZENDLAMPEN

MARCONI-ONTVANGLAMPEN

P 410

Afgegeven
vermogen
Wo

Ri

DA 8/3oo

9 V.

5.6 A.

350 m.A.

4000—
10.000 V.

4000—
10.000 V.

40 m.A.

150 W.

400 W.
bij 10.000 V. 2000

DA iO/550

12.5 V.

6.3 A

400 m.A.

4000—
10.000 V.

4000—
10.000 V.

60 m.A.

200 W.

600 W.
bij 10.000 V. 2000

DCG V1000’)

2.5 V.

5 A.

afhanke
lijk van de
schakeling

afhanke
lijk van de
schakeling

S 410

P 410

afhankelijk
van de
schakeling

H -410S 410

DEL 410
P 415
TA 15
R 78

R 56
TB 05

e.f. = enkelfasig.
d.f. = dubbelfasig.
anti-microfonische lamp.
l.f. penthode (5 pennen of 4 pennen met extra verbinding aan lampvoet).
schermroosterlamp h.f.
l.f. penthode (4 pennen met extra verbinding aan lampvoet).
l.f. penthode (5 pennen).

De typeering is als volgt:
Zendlampen.
T = triode.
Het getal voor de breukstreep geeft de
A = Wolfram gloeidraad.
anodespanning in Kilo-Volts aan, het getal
p
penthode.
z oxyde bedekte
v gloeidraad.daarachter het afgegeven vermogen van de
C ___
= _met
E = indirect verhitte oxyde kathode, lamp in Watt (telegrafie).

Een TA10/®00 I^P is <IUS een trio<Ie met een Wolfram gloeidraad, welke 10.000 V. plaat” ’heeft
rt en 600 W. vermogen afgeeft (gebruikt als h.f. versterker).
spanning noodig
Geljjkrichterlampen.
D = diode.
A = Wolfram gloeidraad.
C = met oxyde bedekte gloeidraad.
G = gasvulling.

De letters hebben de zelfde beteekenis als bij
de zendlampen. Het cijfer of het getal vóór de
deelstreep geeft aan de gelijkspanning in KiloVolts, het getal achter de deelstreep het globale
gelijkstroomvermogen in Watt per buis in de
daarvoor gunstigste schakeling.

