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Dit boek is bestemd voor hen, die zich vertrouwd willen maken
met de natuurkundige grondslagen van de radiotechniek, waarvan
een behoorlijke kennis nu eenmaal voor een juist inzicht in de
meer technische problemen van dit vak zoo hoog noodzakelijk
moet worden' geacht. In de meeste bestaande werken is dit onder
werp nog al stiefmoederlijk bedeeld, zoodat een speciale behande
ling hiervan wel op zijn plaats is, ten einde in deze leemte te
voorzien. Het boek is daarom in de eerste plaats gedacht als
leerboek voor het Middelbaar Technisch Onderwijs als basis voor
verdere studie. Te dien einde zijn een groot aantal vraagstukken
opgenomen, waarvan de oplossingen achter in het boek zijn ver
meld. Maar ook onder de radio-amateurs, die door zelfstudie
hun theoretische kennis willen verdiepen, zullen er velen worden
gevonden, die van de inhoud kennis willen nemen.
Vanzelfsprekend moet bij den lezer een zekere graad van ont
wikkeling worden verondersteld, vooral wat betreft de kennis van
de electrotechniek en de wiskunde. Daar de wisselstroomtheorie
voor de radiotechniek één der voornaamste grondslagen is, kwam
het den bewerker wenschelijk voor, het eerste hoofdstuk hieraan te
wijden. Voor hen, welke bekend zijn met de hoogere wiskunde,
zijn tevens de afleidingen van de hierbij voorkomende formules
opgenomen, welke echter bij eerste lezing kunnen worden over
geslagen, zonder dat dit aan het verdere begrip afbreuk doet. Van
de radiobuizen zijn uiteraard alleen de voornaamste natuurkundige
eigenschappen behandeld. Het ligt echter in de bedoeling de
radiobuizen en de moderne schakelingen te zijner tijd in een
aansluitend werk uitvoerig te bespreken.
De bewerkers
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HOOFDSTUK I
DE WISSELSTROOMTHEORIE IN
TOEPASSING OP DE RADIOTECHNIEK
1.

Het ontstaan van de wisselstroom

i. Een der voornaamste grondslagen voor de radiotechniek en
aanverwante vakken (televisie, sprekende film) is de wisselstroomtheorie, welke wij hier in het kort zullen bespreken.
Draaien wij een winding in een homogeen magnetisch veld om
een horizontale as A (fig. i), dan verandert het aantal omvatte kracht
lijnen of flux, waardoor in deze
winding een E.M.KL. wordt ge
i
ïnduceerd.
_^===—
cc=90°

ör

'cc-45'
7^

G) oc-09

Fig. 2

Met fig. 2 kunnen we de omvatte flux nagaan. Staat de winding
horizontaal, dan is de omvatte flux een maximum, is de wikkeling
over een hoek a gedraaid, dan vermindert de omvatte flux, staat
de winding verticaal, dan worden geen krachtlijnen omvat. De
omvatte flux neemt bij toename van de doorloopen hoek af, ver
andert dus cosinusvormig (a = o°, cos a = i; a = 90°, cos a = o),
m.a.w.
0=0 m cos a
indien 0 de maximaal omvatte flux beteekent. Daar a = co t, indien
m
co de constante hoeksnelheid is, waarmede de winding roteert en
t de tijd in sec., is dus ook
(1)
0 = 0m cos co t
7

Volgens de inductiewet van Far aday-Maxwell is de in w windingen
geïnduceerde E.M.K.:
-s
d0
e = — w . -v- . 10 volt,
dt
d&
waarbij volgens de differentiaalrekening
de flux-verandering
per seconde beteekent. Vult men hierin form. (i) in en voert men
de differentiatie uit, dan is dus de geïnduceerde E.M.K.:
e = w co 0 m . sin co t . io

-8

volt

(2)

Voor degenen, die nog niet bekend zijn met de differentiaal
rekening, is het voldoende, om de uitkomst (2) als gevolg van (1)
aan te nemen, zonder dat dit afbreuk doet aan het verdere begrip.
Uit form. (2) volgt dat, wanneer a = 90° dus sin co t = 1, de
geïnduceerde E.M.K. de maximale waarde Em bereikt, welke ge
lijk is aan:
-s
E = w co0m .10 volt
(3)
m
Wij kunnen dus (2) ook schrijven in de vorm:
e = E sin co t
m

■5-

(4)

De geïnduceerde spanning is dus een wisselspanning; ze wordt
in fig. 1 door middel van de borstels Bx en B2, welke op de sleepringen Rx en R2 rusten, afgenomen. Em is de maximale waarde of
amplitudo van de wisselspanning, e de momenteele waarde of oogenblikswaarde; 0^ is de amplitudo van de omvatte flux en 0 weer
de momenteele waarde. Daar
sin a — sin (a + 2 7c)
is 2 7u = 360° de periode van de
'SI
wisselspanning; na verloop van
een periode treden weer dezelfde
§5
waarden op. In fig. 3 zijn 0 en e als
^o 6
functie van de/doorloopen hoek
£A
(cot) geteekend. De nulpunten
?x door/oopen en maxima van e en 0 zijn over
V*
T
hoek 00 i
een hoek a = ULt.o.v. elkaar verT
schoven, hetgeen direct volgt uit
de formules (1) en (4). Wij zeggen,
dat e~en 0 een faseverschuiving 11
Fig. 3

.
:
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8
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vertoonen. Daar 0 zijn maximale waarden en nulpunten telkens
eerder bereikt dan e, zeggen we, dat 0 voorijlt bij ey of dat e
naijlt bij 0.
Wanneer a == 2 7c, heeft de wisselspanning een periode doorloopen. Is T de slingertijd of tijdsduur van een periode, dan is dus
2 7C = oo T

of:

i

CO =

2 71 /rad\

(5)

T Vsec /

Het aantal perioden per seconde noemt men de frequentie (ƒ),
welke uitgedrukt wordt in Hertz (Hz); i kHz (kilohertz) = io3 Hz,
i M Hz (megahertz) = io6 Hz.
We zien dus:
f = 4 en dus co = 2 7c f
T

(6)

co wordt ook wel genoemd de hoekfrequentie of cirkelfrequentie.
Hiermede is het mogelijk, een tijdsduur door een boog uit te druk
ken; natuurlijk moet daarbij de hoek uitgedrukt worden in radialen.
Fig. 4 toont ons, hoe de sinuskromme, voorgesteld door formule (4),
gemakkelijk afgeleid kan worden met behulp van een cirkel en een
daarin linksom wentelende straal; i, 2, enz. zijn opvolgende standen.
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2. In de wisselstroomtechniek werkt men liever met vectordiagrammen. W& stellen daarbij de wisselspanning of wisselstroom
voor door een straal met richtingspijl. Zie fig. 5. Na een tijd t is de
doorloopen hoek cc — cot, en de waarde der spanning e = Em sin cot.
9

Teekent men E onder L cc met de horizontale lijn, dan is de
m
projectie op de z.g. tijdlijn AB : Em sin cot, zoodat de projectie op
9
♦

■

(

de verticale tijdlijn van de linksom draaiende vectoren steeds de
momenteéle waarde voorstelt. We kunnen daarom in het vervolg
de wisselstroomgrootheden (stroom en spanning) voorstellen door
een vector zonder meer, terwijl we tijdlijn en cirkel weglaten.
3. Om wisselstroomgrootheden te kunnen meten, voeren we in
het begrip effectieve waarde. Onder de effectieve waarde van een
wisselstroom verstaan we de sterkte van een gelijkstroom, die i?i een
zelfde weerstand in dezelfde tijd dezelfde warmteontwikkeling
levert. Voor degenen, die met de integraalrekening bekend zijn,
kunnen we hier de afleiding geven. Is R deze weerstand, dan is de
warmteontwikkeling ten gevolge van de wisselstroom i per seconde:

c

3

T
Ri2 dt
o

enten gevolge van de gelijkstroom I gelijk aan: R I2. Gelijkstelling
levert:

\

i
■

Ri2 dt
of:
p

.
'
1

:
;

Vullen we in: i = Im sin cot, waarin Im de maximale waarde
van de wisselstroom voorstelt, dan volgt na integratie *)
I =

.

Im
T
— = 0,707 Im
V2

(7)

en evenzoo voor de effectieve waarde der geïnduceerde spanning:
Em
„
E =
— = 0,707 E
V2
*) Voor den beginner is het voldoende, om van het resultaat (7) kennis
te nemen.
10

.

en de effectieve waarde der klemspanning:
V TT1
«*
V =
T = °3707 Vm'
In fig. 6 is het verband gegeven tusschen de effectieve waarde I
en de momenteele waarden i. De
gebruikelijke
meetinstrumenten
lm
geven altijd de effectieve waarden
der te meten grootheden aan. De
1-0.707 rm
effectieve waarden worden aange
0
T t
geven met hoofdletters zonder in
dex, de maximale waarden met
index m, de momenteele groot
heden door een kleine letter.
Onder de topfactor <7 van een wisselstroomgrootheid verstaan
we de verhouding:

v\

K

<7 =

l

maximale waarde
effectieve waarde

(8)

Voor een zuiver sinusvormige grootheid is dus: <7 = V2 = V2
1

■

)

= 1,41. Hoe grooter c is, des te spitser verloopt de kromme.
Nu kunnen we (3) nog omvormen. Deelen we nl. Em door y/ 2
en co = 2 7c f ook door y/ï dan gaat (3) over in:
E = w. 27C . f. 0m. io-8 volt
V2
of wel:

E = 4,44 w. f. &m. IO“8 volt

(9)

(9) stelt de effectieve waarde der in w windingen geïnduceerde
spanning voor.
2. Skineffect en effectieve weerstand in een wisselstroomkring
4. Wanneer we een weerstand aansluiten op een gelijkspanning,
dan meten we een grootere stroom, dan wanneer we dezelfde weer
stand aansluiten op een even groote wisselstroom; de gemeten stroom
is kleiner, wanneer de frequentie hooger is. Dit verschijnsel, dat wij
skineffect of stroomverdringing noemen, is het gevolg van het op
treden der zelfinductie-werking der afzonderlijke vezels, waaruit
11

fyv’
een draad opgebouwd gedacht kan worden. Men onderscheidt
daarom bij een geleider een effectieve weerstand of wisselstroomweerstand (Rw) en een getijkstroomweerstand (R), waarbij Rw > R is.
Men stelt daarom:
Rw = kw R
waarin kw de zg. wissélstroomfactor is; kw > i en sterk afhankelijk
van de frequentie. Ter vermindering van het skineffect gebruikt
men dikwijls, vooral bij radio-apparaten, geen massieve geleidingen,
maar gevlochten geleidingen, welke uit afzonderlijk geïsoleerde,
dunnere draden bestaan (z.g. „Litzen-draad”). Ter vermijding
van wervelstroomen worden ook vaak verzilverde buizen of banden
gebruikt; bij vlakke geleiderdoorsnede zijn de wervelstroomverliezen kleiner dan bij ronde doorsneden. De wisselstroomweerstand
van een spoel is natuurlijk veel grooter dan van een even lange
rechte draad; om verliesarme spoelen te krijgen moeten deze een
zoo klein mogelijke diameter en zoo weinig mogelijk wikkellengte
bezitten.

",

;(

5. Fig. 7 stelt voor een generator G met een zuivere weerstand R.
Voor kleine tijdsdeeltjes (dt) kan de wisselstroom beschouwd worden

v.
jm

v=v-2-

1

j=b

■ï

6

als een gelijkstroom, waarvoor de wet van Ohm geldt:
e = Em sin co t = i. Rt, als Rt = weerstand van de generator +
belastingweerstand R. De klemspanning op elk moment is
v = Ym sin co t = i. R. Zoolang wij geen zelfinductie of capaciteit
in het circuit hebben, zijn stroom en spanning in fase, d.w.z. de
maximale waarden en nulpunten vallen samen (zie fig. 8).
In fig. 8 is ook het vectordiagram aangegeven; Vm, Em en lm
zijn in fa:e, dus moeten ze samenvallend geteekend worden. Voor
de effectieve waarden geldt:
V = IR, E = I.Rt
12

(10)

!

«5>

I

3. Zelfinductie in het circuit
6. Zoodra een zelfinductie L, dus een spoel, in een circuit
met veranderende stroom geschakeld is, zal ten gevolge daarvan
een zelfinductiespanning:
eL =

-I*
dt

(ii)

optreden, waarbij de coëfficiënt van zelfinductie L bepaald is door
vorm en afmetingen van de spoel. De zelfinductiespanning is (vol
gens de wet van Lenz) tegengesteld gericht aan de aangelegde span
ning. Bij aanwezigheid van een ijzerkern geldt voor niet al te korte
spoelen welke over één laag gewikkeld zijn:
L = p.. TI.

w2. F
io-8 henry
1

>

in

Fig. 9
inductie-coëfficient
van 1 H, als bij een
stroomverandering
van 1 A per sec.
een E.M.K.! van
zelfinductie van 1
volt ontstaat.
7. Bevindt zich
in een gelijkstroomcircuit een ohmsche
weerstand,
bijv. een gloeilamp,

uit

(12)

(X is de permeabiliteit, TI
de inductieconstante
/
. M ).
(1,256
w het
cm. A
aantal windingen, F de
doorsnede van de spoel (in
cm2), / de lengte (in cm).
De practische eenheid is
de henry; de theoretische
eenheid is de centimeter,
waarbij 1 H — io9 cm.
* tj/a l mH (millihenry) =
io6 cm = io-8 H. '
Een spoel heeft een zelf-
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dan stijgt de stroom direct na het inschakelen tot op de vereischte
waarde, en daalt na h< t uitschakelen direct tot nul (zie fig. 9).
Let op de schakelteekens, die in het bijgaande schema zijn
aangegeven. Bestaat de verbruiker uit èen spoel met zelfinductie
L (fig. 10) en een ohmsche weerstand R, dan bereikt de stroom
eerst langzamerhand zijn volle waarde /, omdat de zelfinductie een
tegen-EMK levert, welke (volgens de wet van Lenz) de oorzaak ,
van zijn ontstaan, het aangroeien van de stroom, tegenwerkt.
Theoretische onderzoekingen leeren ons inderdaad, dat de
stroom toeneemt volgens de exponentiëele wet:
R
L* )
e
i

1

o

_r( ,

Hierin is « het grondgetal van het nat. log. stelsel en gelijk aan
2,718.
------------------De vertraging wordt bepaald door de tijdsconstante T = ^ (sec.)
JK

ï

\

L
Voor t = T = — is i = 1 (1-«-*)= I (i-i) = 1(1-0,37)
R
= 0,63 I. De tijdsconst ante geeft dus aan} na welke tijd de stroom
bij het inschakelen gestegen is tot op 63 % van zijn waarde.
Bij afschakelen van de spanning daalt de stroom weer niet ineens
tot nul, maar eerst langzamerhand, zooals ook in fig. 10 te zien is.
Daarbij is het verloop van de stroom:

?

-5t
T e
1 = I.

L

Het is weer de zelfinductie L, die zich door een tegen-EMK
■;

>

verzet tegen de stroomverandering. Weer is T = — de tijdsconstante, welke aangeeft, na welke tijd de stroom bij het afschakelen
tot op 57 % van zijn beginwaarde is gedaald.
Is i = 0,5 I, dan is t = 0,7 T. Is dus L = 5 H en R = 1000 Q,
dan bereikt de stroom na 0,7 . —= 0,0035 sec. een sterkte van

{

50 % van zijn eindwaarde bij het inschakelen.
8. Wanneer wij (fig. 11) een spoel met een zelfinductie L aan
sluiten op een wisselspanning (geleverd door de bron G), dan zal
daardoor ook een wisselstroom optreden. Deze met de tijd ver
anderende stroom levert in de spoel weer een zelfinductiespanning
14

1

0
‘s

l
■

:

i
i

(e), welke tegengesteld gericht is aan de opgedrukte spanning (v).
Nemen wij aan, dat de stroom verloopt volgens :
i = lm sin cot
dan verloopt deze tegen-E.M.K. e volgens *):
e = — L — = co L lm cos co t = co L lm sin (
dt
V

7l\

wt~I.)

ye.i!

o>
O

Als co t = o, dan is i = o, maar e = — co L lm; is co t = —5 dan
2

is i = lm, maar e = o; enz. In fig. 12 zijn geteekend i, e en v als
functie van co t. Hieruit zien we, dat e zijn maximale waarden en
Tl

nulpunten — later bereikt dan 2, m.a.w.:
de EiM.K. van zelfinductie ijlt 90°
na bij de hem veroorzakende stroom

(13)

In het vectordiagram van fig. 12 wordt daarom de vector Em onder
een hoek 900 rechts van lm geteekend.
Daar de E.M.K. van zelfinductie tegengesteld is aan de opgedrukte
klemspanning v3 zal in de grafiek v ook tegengesteld aan e verloopen; derhalve:
bij een zuivere zelfinductie ijlt de opge
drukte spanning 90° voor bij de stroom

(14)

In het vectordiagram staat Vm dan ook 90° links van /?«, terwijl
v = Vm sin

(»•+:->

*) De beginner kan dit gedeelte overslaan en kennis nemen van (13).
15
\
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We zullen nu afspreken: Een positieve faseverschuivingshoek beteekent een voorijling van de spanning bij de stroom; een hoek wordt
positief genoemd, indien deze uit de horizontale stand tegen de
wijzers van een uurwerk in wordt gedraaid.
9. De werking van een zelfinductie in een wisselstroomkring
laat zich door een mechanisch analogon verduidelijken. In een
gesloten en met lucht gevulde buisleiding bevinden zich twee
wrijvingsloos beweeglijke zuigers Kx en Kz (zie fig. 13).
Wordt de zuiger Kx snel naar links be
wogen, dan wordt de lucht daarvoor
samengedrukt, daar zuiger K2 door zijn
*
traagheid ten gevolge van deze druk
js
niet direct, maar eerst langzamerhand
hjd
naar rechts kan uitwijken. Keert de zuiger
nu weer
* N
naar rechts te" 11 /\
rug, dan oefent
£
K,
deze zuiger ten- '*•§'
gevolge van de 10 *
B v.-Ü
rechts van hem
Fig. 14
Fig. 13
grooter wordende luchtdruk een tegendruk uit op de zich nog in beweging
bevindende zuiger K2, waardoor K2 langzamerhand tot rust komt
en daarna zich naar links zal bewegen, enz. In fig. 14 zijn deze
verhoudingen in een grafiek voorgesteld. Wij zien daaruit, dat de
snelheid wan zuiger K2 ten opzichte van de druk van zuiger Kj over
een kwartperiode naijlt. Nemen we de wrijving der zuigers tegen de
buiswanden en de luchtwrijving in aanmerking, dan is de naijling
minder dan een kwartperiode. De door zuiger Kx veroorzaakte druk
komt overeen met de opgedrukte spanning v} de snelheid van zuiger
K2 met de stroom i op elk moment, en de traagheid van zuiger K2
met de zelfinductie L van de spoel.

.

Sluiten wij een zuivere zelfinductie aan op een gelijkspanning,

I

/Ai

ta

10.

Z1

\l/w

dan wordt de stroom oneindig groot (I = — = 00). Bij een wissel
spanning is dit niet het geval, daar de zelfinductiespanning de
stroom verzwakt. De zelfinductie van de spoel bewerkt dus hetzelfde
als een weerstand. Deze weerstand is des te grooter, naarmate de
frequentie co grooter is, en naarmate L grooter is. Ter onderscheiding
van de ohmsche weerstand spreken we bij een spoel van een induc
tieve weerstand of van een inductiéve reactantie (xr).
L

I

16

.

Uit v =

di
L — en i = lm sin co t volgt door uitvoeren

der differentiatie *):
v = co L lm sin
Derhalve is:
of de effectieve
waarde:

Vm = co L lm
V= I.ö)L

(15)

Nu is spanning = stroom X weerstand, dus co L heeft de
dimensie van een weerstand, welke we noemen de inductieve reactantie,
dus:
X L = CO L = 27t f . L

♦

(16)

V = I . co L noemt men ook wel het inductief spanningsverlies.
De volgende proef (fig. iff
toont ons duidelijk het ver
schil van de gelijkstroom weer
stand en de wisselstroomweerstand van een spoel. Een .
gloeilamp Gl staat in serie
met een spoel L op een span
ning (de polen Lj en L2 van
het lichtnet bijv.). Bij gelijk
Fig. 15
stroom brandt de lamp hel,
bij wisselstroom brandt de lamp slechts zwak of in het geheel
niet, omdat thans de reactantie x van de spoel een rol mee gaat
spelen. Wegens deze
„smorende”
werking
van een spoel, welke
1/?
af*
een wisselstroom voert,
noemt men de spoel
ook smoorspoel. Smoorspoelen spelen in de
L
radiotechniek een ge
wichtige rol.
Is bijv. L' = ioo m H,
Fig. 16
co = 314, V = 100 V,
V
dan is x = co L = 31,4 ü en I = - = 3,18 A.
L
XL
*) De beginner vergenoege zich slechts met het resultaat.
I?
Radiotechniek

2

II. Hebben we een zuivere ohmsche weerstand R en een zelfinducde L in serie, dan leveren beide een weerstand tegen de stroomdoorgang (fig. 16). De weerstand R levert op elk moment een
ohmisch spanningsverlies v = i. R in fase met i, wat in fig. 17
K
zoowel in de grafiek als in het vectordiagram tot uiting komt..
ImSjo..

Lm

Door optelling van
en i R[niet in de figuur
gedaanJ vindt men v.

Fig. 17

Volgens het voorgaande levert de stroom een tegen-E.M.K., welke
90° naijlt bij de stroom. De klemspanning moet dus weer, even als in
alinea 8, deze tegen-E.M.K. opheffen, m.a.w. moet een component
V^ bezitten, die deze tegen-E.M.K. ^E^ ^ opheft. Deze component
V _ is in fig. 17 ook in de grafiek en in het vectordiagram geteekend;
Lm
V „ wordt, wegens de voorijling van 90° bij lm, links van lm afgezet.
Lm
De opgedrukte klemspanning v bezit twee componenten v en v ; in
RL
de grafiek van fig. 17 kan v worden geteekend, door de sinuskrommen
van v — iR en v op te tellen. In het vectordiagram is dit gedaan;
R
L
hier zijn Vn = ImR en V'
(evenals bij het samenstellen der
i

;

t

E

;
:

krachten) vectorisch opgeteld en leveren zoo de klemspanning Vm3
welke noodig is, om de vereischte stroom door R en L heen te drijven.
Vergelijken we de maximale waarde van i (dus ook van
die

ff.
..

>

■

ermede in fase is) en v3 dan zien we, dat de amplitudo van v over
18
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een faseverschuivingshoek 9 eerder optreedt dan die van i,m.a.w.,v ijlt
voor bij i over een hoek 9. Dit blijkt ook uit het vectordiagram zoodat:
Bij een circuit met zelfinductie en weerstand ijlt
de stroom na bij de aangelegde klemspanning.

• • (17)

Uit het vectordiagram volgt direct:
V
Lm
lm. coL
tg 9 =
V
Im.R
Pm
of wel:

^^

co L _
reactantie
R
ohmsche weerstand

(18)

Verder volgt uit het vectordiagram met de stelling van Pythagoras:
V2m = V2
+ V2 Rm
Lm
of met de effectieve waarden:
(19)
WVR+VL ...
Daar V

R

= I . R en V

v

=I.wL volgt uit (19):
L
V = I V R2 + (<x>L)2.

Nu heeft — de dimensie van een weerstand; wij noemen deze
weerstand de schijnbare weerstand of impedantie van het circuit en
geven dit aan met Z, m.a.w.:
Z = V R2 + (co L):

(20)

en dan gaat (19) over in:
V = I.Z

(21)

(21) is de wet van Ohm voor wisselstroom.
Uit (20) volgt: Z2 = R2 -f- (co L)2, zoodat Z is. voor te stellen
door de hypothenusa van een rechthoekige
driehoek met rechthoekszijden R en coL,
de z.g. weerstandsdriehoek (fig. 18). Ook uit
deze A volgt, dat tg 9 =

R

Fig. 18

VermenigK
vuldigen we elke zijde van deze A met de
stroom /, dan worden de zijden
= I. R
en V ■ = I. co L, de hypothenusa I. Z = V.
L

-j

Fig. 19
19

V

Dit is de z.g. spannings drie hoek (fig. 19), die we ook aan het
vectordiagram van fig. 17 kunnen ontleenen, indien wij in plaats
van de maximale waarden, de effectieve waarden nemen.
Voorbeeld : In een radio-ontvanger bevindt zich een spoel met een
gelijkstroomweerstand van 1000 Q en een zelfinductie van 10 H.
Wat is de impedantie bij 50 Hz en wat is de faseverschuiving tusschen
stroom en spanning?
Oplossing: co= 2 n f = 314, co L = 314.10 = 3140 ü, dus Z =
3140
V 1000- 4- 31402 = 3297 Q. tg 9 =
= 3,14 of 9^2 72°20'!
1000

12. In de meeste gevallen is de gelijkstroomweerstand van een
spoel in de radiotechniek ongewenscht, want een deel der energie
wordt er door in warmte omgezet. Voor de spoelverliezen komt de
geheele weerstand R (dus de wisselstroomweerstand) in aanmerking.
Verder kunnen door slechte isolatie nog isolatie-verliezen optreden.
Een verdere bron van verliezen zijn de stralingsverliezen; ze ontstaan
door electrische ontladingsverschijnselen van de eene winding van
de spoel naar de andere, die in ongunstige gevallen over kunnen
gaan in een vonkoverslag. Bevat een spoel ijzer, dan moet men daar
toe ook nog de verliezen wegens wisselende magnetisatie van het
ijzer (de hysteresisverliezen) en de wervelstroomverliezen rekenen.
Deze verliezen treden des te sterker op, naarmate de frequentie
hooger is. Als maat voor de spoelverliezen voert men in de verlieshoek 8 of het verliescijfer tg 8. Uit fig. 18 volgt: tg 8 = tg (90°—9) =
1

tg ?

of wel:

tg S = —y

(22)

Voor een bepaalde co is het verliescijfer kleiner, naar mate R
kleiner en L grooter is. Voor zeer goede spoelen ligt tg 8 bij
1 M Hz tusschen 0,002 en 0,005.
4.

Capaciteit in het circuit
a. In een gelijkstroomkring

13. Een electrische condensator stelt voor een gelijkstroom een
onderbreking voor, dus een oneindig groote weerstand. Sluiten we
een condensator met capaciteit C aan op een gelijkstroombron (fig.
20, bijv. een accubatterij), dan kunnen we bij inschakelen een
20

a

=

korte stroomstoot in de galvanometer (Galv.) constateeren. Deze
stroomstoot duurt zoo lang, totdat de condensatorspanning
gelijk is aan de batterijspanning.
*•
De verklaring is eenvoudig ge
noeg: de min-pool van de gef
Sch
lijkstroombron drukt op de min±
plaat een neg. lading (electronen) op, terwijl de plus-pool een q
gelijke neg. lading van de plusGalv.
plaat wegzuigt. De gestreepte
pijl stelt de richting voor van de
Fig. 20
electronenstroom, de getrokken
pijl de in het spraakgebruik ingeburgerde stroomrichting. Na de
afloop van het verschijnsel bevindt zich op de platen een lading:
Q = C . V.
(Q in coulomb, C in farad, V in volt).

c0

Opmerking: Daar de farad (F) een zeer groote eenheid is, ge
bruikt men in de radiotechniek de micro-farad ((xF), de picofarad (pF of [xjxF) en de centimeter (cm), waarbij: iF = io6 (xF =
io12 pF = 9.1011 cm.
14. Bij goede isolatie blijft de lading nog een geheele tijd. na
het afschakelen van de bron, op de platen als festlading zitten
en eerst langzamerhand vindt door de lucht een vereffening plaats.
Daarom is het mogelijk, dat men bij het aanraken van een reeds
uitgeschakelde condensator, indien de laadspanning behoorlijk hoog
was, nog een flinke „schok” kan krijgen. Wordt een geladen conden
sator kortgesloten, dan treedt weer een korte stroomstoot op in
de vorm van een ontladingsstroom, waardoor de ladingen der
platen elkaar neutraliseeren.
15. Elke condensator heeft, evenals een smoorspoel, een zekere
traagheid. Bij het laden neemt nl. de lading op de platen niet
ineens de eindwaarde aan, dus evenmin de spanning, maar weer
langzamerhand en wel volgens een exponentieele wet. Hetzelfde
heeft plaats bij ontladen, zie fig. 21. De laad- en ontlaadtijd
hangen weer afvan de tij dsconst ante T = R. C van de condensator.
De laad- en ontlaadstroom van een condensator nemen ook af
t

volgens een exponentieele wet: i = I. e
RC, zooals in fig.
22 is voorgesteld. Zoo is bijv. de laadstroom na t = 7 T = 7 RC nog
21

gelijk aan —-— der oorspronkelijke waarde; practisch is dus na
1000

deze tijd de condensator geheel ontladen. Voor t=3T = 3R.C
is de condensatorspanning gedaald tot op 5 % der oorspronkev

t

I
8
co
O

—•■lijd

Fig. 21

Fig. 22

lijke waarde, of bij laden tot op 95 % van de eindwaarde. Juist
de capacitieve tijdsconstante speelt bij radioschakelingen vaak een
belangrijke rol.
b. In een wisselstroomkring

16. Wanneer we een condensator C opeen wisselstroomgenerator
G aansluiten (fig. 23), dan wordt de condensator gedurende de eerste
halve periode der wisselspanning opgeladen; de oplading eindigt,
als de klemspanning van C gelijk, maar tegengesteld, is aan de span
ning van G. Gedurende de 2e halve periode is de wisselspanning
tegengesteld gericht; de
/.
condensator wordt daar
door eerst weer ontladen
k
en dan in tegengestelde
v*/ * c" zin opgeladen. Dit spel
rG
C
herhaalt zich telkens weer, '
zoodat de -f- en de —
----- ------pool van de condensator
steeds afwisselen. In de
Fig. 23
stroomkring van fig. 23
moet dus voortdurend een laad- en ontlaadstroom van wisselende
richting vloeien. Een ampèremeter in het circuit wijst niet alleen de
inschakelstroomstoot aan, maar een continue wisselstroom. We zien
dus, dat een condensator wel wisselstroom doorlaat, maar geen ge
lijkstroom. Er moet dus ook een stroom door het diëlectricum vloeien.
De verklaring van dit verschijnsel is als volgt: In elke stof zijn vrije
electronen aanwezig. Deze electronen kunnen zich echter alleen vrij
bewegen in een geleider, in een isolatiestof zijn ze aan een bepaalde
stand gebonden, waarbij ze om dit punt heen slechts geringe slinger22

/-

I

i

i

bewegingen kunnen uitvoeren. Door de electrische kracht ten
gevolge van het electrisch veld van een geladen condensator worden
de electronen een zeer klein stukje uit hun evenwichtsstand ver
schoven en zoo min of meer gericht. We spreken daarom van een
diëlectrische verschuiving binnen het diëlectricum. Daar met elke
nog zoo geringe verschuiving van electronen een electrische stroom
overeenkomt, kunnen we deze electronen-verschuiving beschouwen
als een versehuivingsstroom; deze vormt min of meer de voortzetting
van de in de toevoerdraden van de condensator vloeiende laad- en
ontlaadstroom.
17. Is C de capaciteit van de condensator, q de lading op een
bepaald oogenblik en v de momenteele klemspanning, dan is *):
q = v . C.
Nu is
dq
i=
dt

q = J*idt.

of
Hieruit volgt:

v

q

^ƒ

c

c

Is nu i = lm sin col, dan is:
v=

idt.

lm
cos ebt + K.
coC

lm sin cot dt =

Voor v = o is co t = ^ en dus de integratie-constante K nul, m.a.w.:
V=

lm sin («t -

coC

.

(23)

De klemspanning v ijlt dus 90° achter bij de stroom i
lm
Voor ojt—iz is v = Vm, en dus: Vm = —

COL.

Deelt men beide leden van deze laatste vergelijking door
krijgt men de effectieve waarde:
I
V= —

CO C

I

dan

(24)

2 71 t C

*) De beginner kan deze afleiding voorloopig overslaan en alleen van
het resultaat (23) kennis nemen.
23

Daar

spanning
de dimensie van een weerstand .heeft, noemt men:
stroom
i

(25)

2 7C f C

I heet
de capacitieve reactantie van de condensator. V = —
capacitief spanningsverlies.
(°

het

In fig. 24 is het verloop van v en i en tevens het vectordiagram
geteekend. De geladen condensator levert een tegenspanning e\
opdat de stroom kan vloeien, moet v deze tegenspanning e opheffen,
m.a.w. e = —v. In fig. 24 is ook e geteekend. Bij een capaciteit ijlt
de stroom voor, en daarom kunnen wij volgens onze afspraken thans
de faseverschuivingshoek 9 nega
t vei.
tief rekenen: 9 = —— Daar e en v
2.
\ e
v
\
/
in tegenfase zijn, zal de vector Em
3_ü!
juist tegengesteld zijn aan de vector
\
?/
//f,\\
Vm,
\77
V
2ïï
O
18. Van de werking van een con- Im
/ ut
densator is weer een mechanisch anar
./
\
logon te geven, ofschoon voor het
/v
\ /e
inzicht in de werking dit analogon
i__
niet zoo overtuigend is als bij het
E
m
mechanisch analogon voor de wer
Fig. 24
king van een zelfinductie. Een met
luchtgevulde cylinder Z (fig. 25)
wordt door een gummi membraan M, dat in rust verticaal
staat, in twee deelen verdeeld, de kamers A en B, die even
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groot zijn. Beide kamers zijn door een buis R verbonden met een
tweede cylinder, waarin een zuiger K luchtdicht kan bewegen.
24
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Staat K in het midden van de 2e cylinder, dan heerscht in A en B
gelijke druk en M staat verticaal. Beweegt K naar links, dan wordt
lucht in A geperst en uit B gezogen, dus het membraan buigt hoe
langer hoe meer naar rechts door; de luchtstrooming houdt op,
als de luchtdruk in A gelijk is aan de druk, die K uitoefent en M is
dan op zijn sterkst gespannen. Keert nu de zuiger om, dan stroomt
de lucht weer uit A weg en naar B toe, zoodat de spanning van M
afneemt, totdat K in het midden staat en M geen spanning meer
heeft te verduren. Op dit oogenblik stroomt de lucht het snelst
door de buizen R. Beweegt K zich verder naar rechts, dan zal het
membraan M tot op de maximale spanning naar links doorbuigen.
Keert daarna de zuiger weer terug, dan neemt de spanning van M
weer af, enz. De lucht stroomt door de buizen R als een wisselstroom,
de spanning op het membraan is de klemspanning van de conden
sator tijdens de verschillende stadia van de lading, de pomp is te
vergelijken met de generator. De luchtbeweging (stroom) ijlt de
membraanspanning een kwart periode voor, d.w.z. de stroom ijlt
bij de klemspanning ook % periode voor. De elastische doorbuigingen van M kan men vergelijken met de diëlectrische verschuiving.
19. Plaatst men een gloeilamp Gl in serie met een condensator
(fig. 26), dan zullen we bemerken, dat de gloeilamp minder helder
brandt, dan wanneer deze lamp zonder meer op de wisselspanning
is aangesloten. Hieruit blijkt
de invloed van het capacitieve
spanningsverlies.
Voorbeeld. In de hoogfre
quente trap van een ontvan
ger bevindt zich een blokcondensator van 100 pF. Hoe
groot is x q bij 1 M Hz (hooge
Fig. 26
frequentie) en 5 kHz (lage
frequentie)?
Oplossing: C = 100 pF = io2. io_ 12= 10-™ F.
1
io4
= — Q <£> 1,6 tó.
In het ie geval is x^ =
2 7C . io6. io—lp

In het 2e geval is xq

27Ü

I

Ï5 = 318310 Q =318,3
2 7c. 5. io3 . ioBij lagere frequentie is dus de capacitieve reactantie grooter.
Het feit, dat een zelfinductie en een capaciteit zich in een
20.
wisselstroomkring tegengesteld gedragen, wordt vooral in. de radio
techniek buitengewoon vaak toegepast. Wij zullen daarom reeds op
25

V

:

deze plaats een dergelijk geval leeren kennen. Het gaat hier om de
z.g. zeefschakeling (fig. 27). G 's een generator, die gelijk- of wissel
stroom levert, bijv. een „pulseerende gelijkstroom”, d.w.z. een
gelijkstroom, waarop een wisselstroom gesuperponeerd gedacht
L

-t-

'öoöcr-r +•
/

*
G
r

—l
C

L

=

£

1£

^—■

Fig. 27

kan worden. Het gelijkstroomgedeelte kan door de kleine ohmsche
weerstand van de in de beide leidingen naar de verbruiker gescha
kelde spoelen L bijna onverzwakt deze verbruiker, bijv. een radioontvanger, bereiken. Het wisselstroomgedeelte vloeit daarentegen
over de condensator C, welke immers geen ^gelijkstroom doorlaat,

1

V
»
:

i*
en wordt door de smorende werking der beide spoelen haast niet
tot de verbruiker toegelaten. Deze methode, waarop wij later nog
uitvoeriger terugkomen, speelt voor de „netontstoring” bij radioapparaten met netsaansluiting een zeer belangrijke rol.
21. In fig. 28 beschouwen wij een seriéschakeling van een ohmsche
weerstand 'R en een condensator C. Opdat de stroom i vloeien kan,
moet op elk moment de totale klemspanning v gelijk zijn aan de
klemspanning op de ohmsche weerstand en de klemspanning vc op
de condensator, d.w.z. voor de momenteele waarden is v = \ r + vc.
In fig. 29 hebben we de sinuskrommen voor i en de genoemde span
ningen geteekend. vR is in fase met i en vc ijlt 90° na bij i; door
de puntsgewijze samenstelling van vR en vc verkrijgen wij de
sinuskromme voor v> welke bij i over een hoek cp blijkt na te ijlen;
■
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daar de stroom voorijlt, is in de figuur deze hoek als —9 aangegeven.
De klemspanning ijlt niet meer % periode na bij i, maar minder
dan y4 periode. We krijgen dus de algemeene regel:
In een circuit met weerstand en capaciteit ijlt de stroom
vóór bij de aangelegde'klemspanning; de voorijling ligt

... (26)

tusschen o en — — in.
2

In fig. 29 is ook het vectordiagram geteekend. V Rm is in fase
met ///i, V cm ijlt 90° na bij lm en dus is de vectorische som V van

v.v.v.i

j #c
(

VRm

cm

Vm

VRm en Vcm minder dan

V

v-jL

Fig. 30

90° in faze [verschoven t.o.v. Im.

22. In fig. 30 is, in over
eenstemming met het behan
delde bij de serieschakeling
van een spoel en een weerstand, nog eens de z.g. spantiingsdriehoek geteekend,waar
bij wij weer de effectieve
waarden hebben afgezet. 9
ligt tusschen 270° en 360° in,

en tg 9 wordt negatief. Nu is Vr = I. R en Vc =
tg (—<?) = --

of:

tg ?= —

I

coC. R

7<P>
1
Cüü

Fig. 31

I
CO\j

, zoodat:

(27)

27.

\

Ëk’-V -

t
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Dit minteeken is slechts formeel; in berekeningen wordt alleen
naar de grootte van de faseverschuiving gevraagd. Voor R = o
is tg 9 = — oo, dus 9= —90° (het geval van de zuivere capaciteit);
voor C = 00 is tg 9 = 0 of9 = o (het geval van de zuivere ohmsche
weerstand). Verder volgt uit fig. 30:

v= VvR2 + vc2

(28)

We zien weer, dat we niet gewoon algebraïsch, maar vectorisch
de spanningen VR en Vc moeten optellen. De algebraïsche op
telling geldt uitsluitend voor de momenteele waarden. Deelen wij
alle zijden door de stroom I, waarbij V = I. Z wordt gesteld, dan
ontstaat de weerstandsdriehoek (fig. 31). Uit deze driehoek volgt
direct, dat de schijnbare weerstand of impedantie (Z) bedraagt:

(29)
terwijl:
V = I. z

-1 VR‘+(5ï)’

(30)

i

Voorbeeld. In een klankvolumeregelaar is een condensator van
o,ip. F in serie geschakeld met een ohmsche weerstand van 20 k ü. Bij
een toonfrequentie van 100 Hz is co = 2 n f = 200 tu en dus:
Z=

"yVio8 + ( 200 7C 1. I0~

V

o‘-V

„ . 1010 _
4-io+ï^“

4. io8+ 2,5. io8 = 2,55 . io4 Q = 25,5 k Q.

I

:

Verder is:
tg 9 = “

1

1

2007Ü . IO-7.2 IO4

0,4 7U

—°j7958; ? — 38 313

waarbij i voorijlt bij v.
5.

'

De wisselstroomverliezen in condensatoren

23. De kennis en het klein houden van de wisselstroomverliezen
in condensatoren is voor de radiotechniek zeer belangrijk. Hoewel de
electrische geleidbaarheid voor gelijkstroom practisch nul is, kunnen
bij wisselstroom toch belangrijke verliezen optreden. De warmte-

■

28
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verliezen door ohmsche weerstanden treden op in de condensator,
platen, nl. gerekend vanaf de aansluitklemmen tot aan de rand van
de platen, waarbij dan weer het skineffect een voorname rol speelt;
de ohmsche weerstand is ten gevolge van het skineffect evenredig met
Vf (als f= frequentie). Door de metaaldeelen te verzilveren kan
'men deze verliezen klein
houden. De stralingsvertg 8 . io4
liezen zijn niet groot en
Materiaal
e
bij 1 MHz
leggen pas bij zeer hooge
frequenties gewicht in de
o,8
14
schaal. Evenwel nemen
tempa S ............
16
deze stralingsverliezen toe
1,0
diacond..............
1.0
3,8 a 4,7
met het kwadraat der frekwarts.................
7,1
quentie en met het kwaultra-calan ........ 1,0 a 1,8
2.3
draat van de plaatafstand.
trolituul ............
M
7,0
Het belangrijkste zijn echmica....................
ij7
2.0
45 a 60
ter de dièlectrische verliezen
kerafar T en U
6,6
in het diëlectricum. Ze
calan ..................
3,2
6,5
ontstaan door de bij de
3,8
calit.....................
5,3
6 a 8
slingeringen der electronen
glas ....................
optredende wrijvingskrach80
condensa C
5,6
ten. Hoe sneller dit slinge- .
6
frequenta ..........
7,o
ren, des te sterker doet
6
porcelein............
55
65
2è 3
zich de wrijving gelden.
eboniet ..............
1.3
Al deze verliezen oefenen
papier.................. 145
5a 8
een dusdanige invloed uit,
bakeliet S............ 160
2,9
alsof een ohmsche weerpersbarnsteen ... 170
5.4
stand in serie staat met de
pertinax ............ 220
condensator. Bij hooge
frequenties kunnen de wisselstroomverliezen meer dan iofl X zoo
groot worden als bij gelijkstroom.
Evenals bij spoelen voert men als maat voor de verliezen de
verlieshoek 8 of het verliescijfer tg 8 in; Uit fig. 31 volgt weer:
R
8 = 90° — (—9) = 90° -f 9 en *£ 8 = jïj—Q ■ j d.w.z.:
tg 8 = co C R

.
;
:
;

i

(3i)

Hebben twee isolatiestoffen hetzelfde verliescijfer, dan is die
isolatiestof de beste, die de grootste diëlectriciteitsconstante e
bezit; immers, daar C evenredig is met e bij bepaalde afmetingen,
is ook tg 8 kleiner bij kleinere e. Voor een bepaalde capaci29

teit is een bepaalde isolatiestof beter, als zijn e grooter is en zijn
verliescijfer kleiner. Voor kwarts is bijv. tg 8 bij i M Hz gelijk aan
iq—4 of S = 0,343'. Daar ook de verliescijfers der andere goede
isolatiestoffen dezelfde orde van grootte bezitten, wordt tg $ in io~4
eenheden aangegeven. Voor kwarts is dus tg 8.104 = 1,0.
In voorgaande tabel vindt men tg 8 en e voor een aantal be
langrijke isolatiestoffen, voor een frequentie van i MHz.
We zien uit de tabel, hoe verliesrijk de vroeger veel gebruikte
materialen porcelein, eboniet, bakeliet, pertinax, enz. zijn. Bij
de meeste moderne isolatiestoffen neemt tg 8 met de frequentie
af. Vele dezer isolatiestoffen hebben als voornaamste grondstof
speksteen.
6.

Practische uitvoering en berekening van spoelen

24. Zooals we reeds weten, moet een verliesarme spoel zoo min
mogelijk effectieve weerstand bezitten (d.w.z. skineffect en wervelstroomverliezen moeten zoo klein mogelijk zijn), terwijl isolatieverliezen, stralingsverliezen en bij een ijzerkern ook de magnetiseeringsverliezen klein gehouden moeten worden. In dit opzicht is de
cylinderspoel bijzonder gunstig. Daar echter hier de windingen vlak
bij elkaar liggen, vormt iedere winding met de er naast gelegen
windingen een kleine condensator C (zie fig. 32); we spreken daarom
van de eigen capaciteit van de spoel. De eigen
capaciteit beteekent voor de spoelen e^n shunt en
verhoogt derhalve de verliezen.
Bovendien komen hier nog bij de diëlectrische
verliezen, met als diëlectricum het spoellichaam en
de draadisolatie. Hiervoor gebruikt men bijzonder
goede isolatiestoffen (zie alinea 23); vaak worden de
spoelwindingen ook vrij opgehangen (fig. 35) of
op een buis met ribben, met stervormige door
snede, aangebracht.
De eigen capaciteit kan men verkleinen door een bijzondere
methode van wikkelen. De afzonderlijke draadwindingen liggen
daarbij niet meer naast en over elkaar heen, maar kruisen of raken
elkaar slechts op enkele plaatsen, zoodat een op een netwerk gelijkend
geheel ontstaat (fig. 33). Deze, heden echter niet meer ge
bruikte, spoelen noemt men honigraatspoelen. Een andere methode
om zooveel mogelijk verliesarme spoelen te maken bestaat in de
schijfwikkeling (fig. 34), die vooral voor groote windingsgetallen
in aanmerking komt. Hierbij wordt de geheele wikkeling over diverse
smalle kamers verdeeld; de eigen capaciteit is dan niet al te groot.
Vooral bij hooge frequenties zouden de spoelverliezen nadeelig zijn.
| .
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daarom worden ze dan meestal vrij dragend (fig. 35) geconstrueerd,
en wel van dik koperdraad of koperbuis. Tegenwoordig heeft men
voor korte golven*) goede spoelen met ijzer en. Het ijzer is daarbij
van bijzondere kwaliteit en in fijne
poedervorm verdeeld met meestal schel
lak als bindmiddel aangebracht. Door
de fijne verdeeling worden de ijzerver•0y\
liezen sterk verminderd, maar ook de
:!!'
permeabiliteit p. is niet zoo groot als
anders. Het voordeel is, dat voor een

1 w

11

mmP
\/ \A

J

bepaalde zelfinductie minder windingen vereischt zijn, waardoor ook
de spoelverliezen worden verminderd. Meestal neemt men H-of Evormige ijzerkernen. Fig. 36 toont ons een H-vormige kernspoel in
onbewikkelde toestand. In fig. 37 zien. we een andere uitvoering
met ijzerkernen; de geheele wikkeling is over drie kamers verdeeld.

é»é
Fig. 36

'
I

In fig. 38 is nog een laagfrequentspoel weergegeven, bijv. voor
de netsaansluiting om te ontstoren (bijv. het brommen te ver
mijden). De uitvoering is als manteltransformator; de wikkeling zit
op de middelste der 3 kernen, terwijl in de figuur de aansluitpunten
duidelijk te herkennen zijn. De ijzerkernen en het juk zijn gelamelleerd, d.w.z. onderverdeeld in dunne blikken met éénzijdige isolatie
op deze blikken. Hierdoor worden de wervelstroomverliezen klein
gehouden.
*) D.w.z. zeer hooge frequenties.
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25. De ons reeds bekende formule (zie par. 3, form. 12):
W“. F
L = p.. II. —-j— .

iq—8

H

(32)

geldt alleen voor volkomen homogene velden, d.w.z. met sterke
benadering voor lange spoelen met één laag windingen.
Hoe korter de spoel is, des te ongelijkmatiger wordt het magneet
veld, zoodat (32) te onnauwkeurig wordt. Voor andere spoelsoorten
is de berekening volgens (32) in het geheel niet meer mogelijk. Wij
zullen daarom hier eenige formules ge
ven, met behulp waarvan tamelijk bruik-y
bare waarden worden verkregen.
g5aj }
^
Voor cylindervormige spoelen met lucht
i
en met één laag wikkelingen (fig. 39) is:
mV8

«SU

Fig. 39
L =a.

w2 d2
io~9 H
1

(33)

waarin w= aantal windingen, d = diameter van de spoel in cm, l = be■f

£

wikkelde lengte in cm, a is een ,^vormfactor”, welke afhangt van — -
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aan fig. 40 kan worden ontleend. De waarden, uit (32) en (33) ver
kregen, komen tamelijk goed overeen, vooral, indien de spoel lang is.
l>: !
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Voor ringvormige spoelen met lucht en één laag wikkelingen
(fig. 41) is 1 = 27r r, (x = 1 en dus met 77 = 0,47c volgt uit (32):

Ii =

2 w2 F
r

10-9 H

(34)

Hierin is F de doorsnede in cm2 en r de gemiddelde straal van de"
ring in cm
Voorbeeld. Van een cylindervormige spoel met lucht en één laag
windingen is de diameter 40 mm, de lengte 50 mm en w = 50. Dan
is d = 4 cm, 1 = 5 cm T = 0,8 en dus a = 7,3. Hieruit volgt:
’ 1
2500 . 16
Q
—---------- ioJ =

58,4 . io_G H = 58, 4 (xH = 58400 cm.
5
Voor de berekening der zelfinductie van de verder voorko
mende soorten spoelen kan men, met voldoende nauwkeurigheid,
van de experimenteele formule van Korndörfer gebruik maken:

L = 7>3

L == 10,5 w2.d . k . 10 —9 H

(35)

waarin w = aantal windingen, d = gemiddelde spoeldiameter (fig. 42).
k is een factor, welke van ^ afhangt, als O = 2 (1 -f- b) de omtrek
1
1

i_4
O

1

ÜM

wsssm

W — 377777777Ï

1

Fig. 42

van de rechthoekige wikkeldoorsnede, / de wikkellengte in cm en
b de dikte van de opgewikkelde laag in cm. Nu is:

k-V
k =

— als ^ ligt tusschen o en 1.
O
O
% ligt tusschen 1 en 3.
O

k = 1 voor d = O.
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a

Voor — > 3 geldt (35) piet meer. Voor 'vlakke spoelen, waarbij
b
d
y > 1 en o <-<3isk
Voorbeeld. Een spoel met diverse lagen heeft een wikkellengte
en wikkelbreedte van elk 20 mm, een gemiddelde spoeldiameter
van 60 mm en 200 windingen. Hier is 1— b = 2 cm, 0 = 2.4 =
4

d
8 cm, d = 6 cm, dus —
q = 0,75 en derhalve k

0,931.

Hieruit volgt:
L = 10,5.4 . ro4.6.0,931 . io~9 = 2,3 . io-3 H = 2,3 mH.
26. Wanneer wij 2 spoelen (Lx en L2, fig. 43) in serie schakelen: '
dan is v =5 v T 4-‘ v T en dus: i. coh = i. coL, + i . coL2 of wel,
L
-L'l
^-*2
!

L — Lj -j- L2
d.w.z. bij een serieschakeling van twee zelfinducties is de totale
zelfinductie gelijk aan de som der. zelfinducties. Dit geldt echter
..
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Fig. 43

Fig. 44

*

alleen, wanneer de velden der twëe spoelen elkaar niet beinvloeden, d.w.z. indien er geen koppeling tusschen de spoelen
bestaat. Om dit te voorkomen plaatst men de assen der spoelen
loodrecht op elkaar.
"V
Voor een parallelschakeling van twee spoelen (fig. 44) is:

: t-

*L = 1L1 + *L2 en dus: —

-j---- of wel:
L2

:
.

■

!
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d.w.z. bij een parallelschakeling is de reciproke waarde *) der totale
zelfinductie gelijk aan de som der reciproke waarden der afzonder
lijke zelfinducties.
Lx
L
Is Lj = L2, dan is L = ~
2

7. Uitvoeringsvormen en berekening van condensatoren
27. De condensatoren worden wegens hun eigenschap, dat ze
gelijkstroom niet en wisselstroom wel doorlaten, zeer veel in de
radiotechniek gebruikt. Daarbij treden in wezen twee grondvormen op,
nl. vaste condensatoren en draaibare condensatoren. De vaste con
densatoren bestaan meestal uit strooken van stanniol, aluminium
of koper die, na£r gelang van de vereischte verliesvrijheid, door
een diëlectricum van geolied of in paraffine gedrenkt papier, mica,
keramische stoffen of lucht van elkaar gescheiden zijn. Om een
zoo groot mogelijke capaciteit in een kleine ruimte te verkrijgen,
worden beide strooken, waartusschen zich dunne isolatiestrooken
bevinden (fig. 45), opgewikkeld tot een blokcondensator (fig. 46).
Met het oog op het doorslaggevaar kiest men meestal de bedrijfsspanning niet hooger dan 1/a van de beproevingsspanning.
Kleinere condensatoren worden meestal vervaardigd als buisvormige
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Fig. 45

Fig. 47

condensator (fig. 47). Voor zeer hooge fre
quenties worden met het oog op zoo gering
mogelijke verliezen luchtcondensatoren ver
vaardigd, waarvan fig. 48 het principe
laat zien. Voor grootere capaciteiten bij be
perkte ruimte past men electrolytische condensatoren toe (fig. 49).
Tusschen een meestal spiraalvormig om een aluminiumstaaf A'
opgewikkelde jaluminiumcylinder A (fig. 50) en een aluminium ,bus
K bevindt zich een electrolyt E van bepaalde samenstelling
*) Omgekeerde waarde.
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meestal zit er borax in). Legt men dit apparaat aan een gelijk
spanning, dan treedt een
chemische omzetting op,
waardoor op de pos. aluminiumcylinder een uiterst
hydra.
dunne oxydelaag ontstaat,
die als het diëlectricum fun
geert. Omdat de aluminiumcylinder steeds pos. moet
zijn, zijn deze condensatoren
alléén geschikt voor gelijk
spanning. Bij een te hooge
spanning (overspanning) slaat
de oxydelaag door, maar
verder gebeurt er niets en
de condensator wordt niet
bedorven. Toch mag een
voortdurende overbelasting
Electrolytischecondensatoren
niet optreden, daar op de
duur door te sterke chemische omzettingen een sterke gasvorming
en overmatige verwarming optreedt. Om explosiegevaar te vermijden,
is er een veiligheidsventiel V aangebracht. Fig. 49a is een electrolytische condensator voor 8 p F, 400 V, hoogte 75 mm, diameter 35 mm.
In tegenstelling tot het nu besproken natte type bestaan er ook
.,halfdroge” en „droge” condensatoren, welke laatste in plaats van
een vloeistof een in een electrolyt gedrenkte papier- of linnenmassa
bezitten, gelegen tusschen als bekleedsels dienende metaalstrooken.
Fig. 49b is een droge condensator voor 2000 (iF, 10 V, 25 X 90 X 120
mm en fig. 49c voor 25 p. F, 15 V, 18 X 55 mm.
Electrolytische condensatoren worden vervaardigd tot 550 V
bedrijfsspanning. Ze laten echter altijd een verliesstroom door van bijv. enkele tienden van een
\,v
een milliampère per microfarad, wat een nadeel
-E
is. Men kent ook ongepoolde electrolytische con
~A
densatoren, maar ook deze zijn alleen voor ge
lijkspanning geschikt.
S

[^1

.

28. Wordt van een condensator de eene groep
platen draaibaar ten opzichte van de andere ge
maakt, dan ontstaat een draaibare of variabele
condensator met veranderlijke capaciteit, zooals fig.
51 er een toont voor 550 pF (ca. 500 cm). Hoe
verder de beweegbare platen in de vaste worden ge
draaid, des te grooter wordt de capaciteit. Zulke con-
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densatoren spelen in de radiotechniek een belangrijke rol voor'de af
stemming op de juiste frequentie. Met het oog op zoo gering mo
gelijke verliezen neemt men ook hier lucht als diëlectricum. De
platen worden gesneden uit bijzonder gelegeerde aluminium- of
messingplaten. Deze verliesfactor tg 5 is het grootste, indien de beweeg
bare platen geheel uit de vaste 'zijn gedraaid, daar in dit geval de
capaciteit der constructiedeelen, die parallel staat aan deze capa
citeit, zich het duidelijkste bemerkbaar maakt.
Verder zijn er nog draaicondensatoren met vast diëlectricum (fig.
52), zooals bakeliet, mica, enz. De afmetingen worden kleiner dan
bij luchtcondensatoren, maar de verliezen bij hooge frequentie zijn
grooter. Daarom komen ze alleen daar in aanmerking, waar het niet
aankomt op grootere verliezen, bijv. als terugkoppelcondensatoren.
Voor co = io7 is tg 8 voor luchtcondensatoren 2 & 4 . io—*, voor
blokcondensatoren 40 a 50 . io~♦, voor
v gewikkelde condensatoren met papier
isolatie 200 k 500 . io~4 en voor electrolytische condensatoren grooter dan
1000 . io~*.

Fig. 53 stelt het genormaliseerde
schakelteeken voor condensatoren voor:
a geldt voor vaste condensatoren, b voor
draaicondensatoren en c voor electrolytische condensatoren.
29. De capaciteit van een condensator
volgt uit:
(n—1). e . F
(n—1) . e . F
cm = 0,08859
PF
nd
d

- ■ (35)

Hierin is e de diëlectriciteitsconstante, F het
oppervlak (in cm2), n het aantal platen, d de
plaatafstand (in cm).
Bij de parallelschakeling van condensatoren
worden de platen van gelijke polariteit ver
bonden (fig. 54a), wat overeenkomt met vergrooting van het plaatoppervlak. Daarom is de
totale capaciteit gelijk aan de som der afzon
derlijke capaciteiten, d.w.z.:

C — Qi + C2 + C3 -f-

(36)

Fig. 54b toont de serieschakeling van twee
condensatoren, waardoor de totale capaciteit
37
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minder wordt dan die van de kleinste. Zijn Vl en. V2 dc deelspan- /
ningen en V de totale spanning en is C de totale capaciteit, O de
lading op elk der condensatoren (die voor alle gelijk is), dan is
V = V, + Vj of § = Q
Q
7=r +
m.a.w.

c

'-'1

'-'2

- = i--L i
C
Q ' C2
Sl

(37)

m.a.w. bij serieschakeling is de reciprokeL)
waarde van de totale capaciteit gelijk aan de
som der reciproke waarden der condensatoren.
Voor (37) kan men ook schrijven:
C =

Q.C

(37a)

Ci + c.

Is Q = C2 = C', dan is C = b C'.
8.

Vermogen en arbeid van de wisselstroom

30. Bij gelijkstroom was het vermogen bij een spanning V en
een stroom I:
N —V X I
Bij wisselstroom zijn echter stroom en spanning niet constant,
maar veranderen sinusvormig. We stellen:
v = Vm sin co t
i = Im sin (co t ± tp)
zoodat hiertusschen een phaseverschuiving cp optreedt2). Gedurende
een zeer klein tijdsdeeltje dt kunnen we v en i als constant be
schouwen. In dit tijdsdeeltje dt is de verrichte arbeid a = v. i dt, dus
T

de per periode verrichte arbeid bedraagt: a^
271

=ƒ*

.. i dt,

als '

r

\

o

T = tijdsduur van een periode = —. Deelen we

öt

door de

(JO

tijdsduur van een periode T, dan vinden we de arbeid per seconde,
d.w.z. de gemiddelde waarde van het vermogen. Deze gemiddelde
1) Omgekeerde.
2) De volgende afleiding kan worden overgeslagen, mits men van het
resultaat (38) kennis neemt.
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T

ay
N =—

waarde, nl.:

. i . dt

T

o

definieeren we als het vermogen van de wisselstroom. Vult men de
bovengenoemde waarden van v en i in, dan levert de integratie, als
v
V«n
t
lm
V = —— en I
de effectieve waarde:
\/2’
V2
N = V . I . cos cp

(38)
Het momenteele vermogen
L
R
wordt nu n = v . i =
f
Vm Im sin cüt sin (cot i cp).
In fig. 55 zijn v, i en n voor
gesteld als functie van wt bij
willekeurige
faseverschuiving.
We zien daaruit, dat n schommelt
met dubbele frequentie 2w. Een
deel van het vermogen is dus
positief, m.a.w. dan geeft gene
rator G vermogen af aan het
net, maar het andere oogenblik
is dit vermogen negatief en krijgt
G weer vermogen terug van het
net. Het verschil van beide is
het werkelijk aan het net geleverde]vermogen perjperiode. Fig. 55
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Fig. 56
is voorgesteld voor cp = 450. Fig. 56 toont het geval, dat cos cp = 1
(cp = o), dus wanneer v en i in fase zijn. Hier is het neg. deel nul,
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F"
d.w.z. hier is N = !L;=Im2 . R = V . I. Fig. 57 toont ons het
T
2
geval, dat een zuivere zelfinductie L is aangesloten op de generator
G. Positieve en negatieve deelen zijn hier gelijk (9 = 90°), m.a.w.
er vindt geen energie afgifte naar buiten plaats. Inderdaad is cos 90°
= o. Fig. 58 toont ons het geval, dat een zuivere capaciteit C
is aangesloten op de generator G. Hier zijn weer de pos. en neg.
deelen gelijk, dus er vindt weer geen energie afgifte naar buiten plaats.
31. Fig. 59 stelt het vectordia gram voor van de schakeling van
fig. 55, waarbij een weerstand R
en een zelfinductie L in serie
staan op een generator G. Men

T

1*

kan I ontbinden in de beide componenten Iw in fase met V en
/$, welke 90° faseverschuiving vertoont met V. Nu is:

zoodat:

Iw = I cos 9, Ib = I sin 9

(39)

N = V . Iw

(38a)

Men noemt N het werkelijke vermogen of wattvermogen> terwijl
Nb = V. Ib = V . I sin 9

(4°)

het wattloos vermogen wordt genoemd. Immers, daar ƒ$ met V een
faseverschuiving van 90° vertoont, levert I^ een bijdrage
V . Ib cos 90° = o
tot het vermogen. Het wattvermogen wordt aangegeven in watt =
voltampère óf in kW = kVA evenals het wattloos óf blindvermogen. Daarbij is: 1 kW = 1000 W; 1 kVA = 1000 VA. Men
noemt verder naar analogie van het vermogen Iw de wattstroom of

:?■

>.•.

%
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wattcomponent van de stroom en I^ de wattlooze component van de
stroom; Nb heer daarom wattloos vermogen.
^ ^
%
§

In het algemeen geldt:
(VI cos cp)2 -f (V I sin cp)2 = (V I)2
We noemen nu

H/at(vermogen N ^

Ns = K . I

f
Fig. 60

(a)

(4i)

het schijnbaar vermogen,• dat ook in VA of kVA
wordt uitgedrukt.

Uit (a) volgt dan:
Ns = VN2 -f- Nb2

(42)

Verder zien we, dat:

t

V I cos cp
VI

COS cp = -

N
Ns

(43)

Cos cp wordt daarom arbeidsfactor genoemd. Ns, N en N$ kan men
in een driehoek, de zgn. vermogens driehoek, samenstellen (fig. 60),
welke verder voor zichzelf spreekt.
Voorbeeld : Een zelfinductie(L“ 0,1 H) en een weerstand(R- 10Q)
V
V
staan in serie op 220 V, 50 Hz. Dan is I = — =

\ R2 + (co L)2

220

IO TC

-----= 7T, dus cos cp
= 6,67 A, tg cp =
VlO2 -f- (10 7C)2
10
= 0,3032 en sin cp = 0,9529. Hieruit volgt:
N = V. I. cos cp = 220.6,67.0,3032 = 445 W = 0.445 kW.
Nb = V. I. sin cp = 220.6,67.0,9529 = 1398 W = 1,398 kW
Ns = V . I = 220. 6,67 = 1467 W = 1,467 kW.
9. Vraagstukken
1) De frequentie van een zender is 191 kHz. Hoe groot is de duur
van een periode en de cirkelfrequentie?
2) Wat is de amplitudo van een wisselstroom met een effectieve
waarde van 5'A?
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3) Hoeveel windingen moet een spoel hebben, als (P = 2,2.io5 M,
co = 314 en de spanning 220 volt moet zijn?
1 4) In een wisselstroomkring moet door een effectieve weerstand
van 10 kf2 een stroom van 2 m A vloeien. Hoe groot is de effectieve
en de maximale waarde der spanning?
5) Hoe groot moet de diameter van een 40 mm lange spoel
met lucht zijn, als w = 50, opdat L = 0,1 mH wordt?
6) De tijdsconstante van een spoel met 100 Q gelijkstroomweerstand mag hoogstens 0,1 sec. bedragen. Wat mag hoogstens
de zelfinductie zijn?
7) Een spoel heeft een zelfinductie van 5 H. Indien k^ = 1,5 bij
1000 Hz, hoe groot mag dan de gelijkstroomweerstand zijn, indien
Z bij deze frequentie precies 50 k Q mag zijn?
8) Een spoel met een effectieve weerstand van 2 k Q wordt
aan 50 V, 50 Hz gelegd; de stroom blijkt 10 mA te zijn. Gevraagd:
• a. impedantie; b. zelfinductie; c. faseverschuivingshoek; d. verlieshoek van de spoel.
9) In de serieschakeling van een effectieve weerstand van 50 Q
met een spoel van 60 (xH moet aan de spoelklemmen een inductief
spanningsverlies van 5 mV optreden. Welke klemspanning is vereischt, indien f = ioG Hz, en hoe groot is dan V ?
K
10) Welke wisselstroomweerstand bezit een condensator van
i p.F bij 50 Hz (technische wisselstroom), 1 kHz (zoemertoon) en
i M. Hz (hoogfrequente trilling)?
11) Een condensator van io4 pF wordt op het lichtnet van 220
volt en 50 Hz aangesloten. Hoe groot is de stroomsterkte?
12) Hoe groot moet de capadteit van een condensator voor een
antenne voor het lichtnet zijn, als de capacitieve weerstand bij een
hooge frequentie van 150 kHz hoogstens 1 k Q mag bedragen?
13) Een gloeilamp heeft een ohmsche weerstand van 800 Q en
staat in serie met een condensator van 2 (xF op 220 Volt, 50 Hz.
Bereken stroom en faseverschuiving.
14) Een serieketen van een ohmsche weerstand en een capaciteit
Egt aan 25 volt. Hoe groot is het capacitief spanningsverlies, indien
het ohmsch spanningsverhes 12 V bedraagt?
15) Bij welke frequentie heeft de serieschakeling van een conden
sator van 104 p F en een ohmsche weerstand van 2 k Q een schijn
bare weerstand van 4 kQ 7
16) Welke doorsnede moet een ringspoel met lucht en één laag
42

wikkelingen met een gemiddelde straal van 20 mm en 300 windingen
hebben, opdat L = 0,1 mH?
17) Een spoel met eenige lagen heeft een rechthoekige wikkelomtrek van 60 mm en een gemiddelde diameter van 40 mm. Hoe
groot moet het aantal windingen zijn, opdat L = 200 p H.
18) Twee spoelen met Ll = 20 mH, L2 = 0,01 H worden:
a) parallel, b) in serie geschakeld. Er treedt geen koppeling op.
Hoe groot is de totale zelfinductie?
19) Een luchtdraaicondensator heeft 29 platen met afstanden
van 1/2 mm. Hoe groot moet het plaatoppervlak zijn voor 550 pF?
20) Hoeveel platen moet een blokcondensator hebben, wanneer
bij F = 25 x 15 mm en d = 0,1 mm en e = 7 de capaciteit 2000 pF
moet zijn?
21) Men heeft 3 gelijke condensatoren van 1000 pF. Welke capaciteitswaarden kan men hiermede bereiken?
22) Een condensator van 0,1 pF ligt aan 220 V, 50 Hz. Bereken
N, Nb en Ns.
23) Een radio-ontvanger voor bedrijf met wisselstroom verbruikt
O, 22 A bij 220 V onder cos 9 = 0,9. Hoe groot is de vermogen>opname en wat kost een bedrijf van 10 uren è f 0,20 per kWh ?

HOOFDSTUK II
WEERSTAND, ZELFINDUCTIE EN CAPACI
TEIT; RESONANTIE
1.

Serieschakeling van weerstand, zelfinductie
en capaciteit

32. Wij zullen eerst beginnen met een circuit met alléén L en C
in serie (fig. 61). De totale momenteele
C L
klemspanning v is dan gelijk aan de mo •
-Jy'OTIPmenteele deelspanningen vqCQ
d.w.z.:
VC\

VL

v = vc + vL
Nu weten we, dat vL bij i 90° voorijlt en
v c bij i 90° naijlt, zoodat tusschen beide
Fig. 61
één faseverschil van 180° optreedt. In
fig. 62 zijn de krommen voor
en * geteekend voor het geval,
dat
> z>£is.
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We bepalen grafisch de som dezer twee en krijgen dan kromme v9
welke in fase is met vL en dus bij i 90° voorijlt. Dit laatste blijkt ook
uit het vectordiagram. De max. waarde van de stroom is als vector Im
horizontaal geteekend. V^m ijlt dan 90° voor; hiervan wordt VQm
afgetrokken, omdat VQm 90° naijlt; het verschil is dan vector Vm,
welke weer 90° voorijlt bij Im. In fig. 63 zijn dezelfde krommen ge
teekend voor vq > v
Dan is v3 de som van
&
deze twee op elk oogenZN
blik, blijkbaar in fase
vm
jr
v
met vq en ijlt dus 90°
4»
¥
na bij i. Dit blijkt ook uit
/
het bijgeteekende vec
tordiagram. Uit deze
*
twee figuren blijkt, dat
ym altijd het verschil is
Fig. 62
van VLm en VCm. LetWJ\
ten we alleen op de
/X \
grootte en niet op de
\
richting, dan moeten
\
\
we van dit verschil de
Zzt
absolute
grootte nemen,
?v/
/
d.w.z.
we
geven dit ver
/
Vi
''n
/
schil aan door twee stre
pen. Dan is dus:
\

-A

■n

Vm = | VLm — YCm

Fig. 63

of, indien we overgaan op effectieve waarden door beide leden te
deelen door V2:
V=|VL-VC|

(44)

De „absolute waarde” van een getal is de waarde van dat getal,
zonder het teeken in aanmerking te nemen. Zoo is | 5 —8 =3.
Noemen we de totale reactantie van het circuit X3 dan is V — I. X,
terwijl VL = I . XL = I. eoLen Vq— I.Xq— I.
I. X =

£
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1

I. co L — I. ——
co C

Derhalveis:

of wel:

X=

co L

i

co C

(45)

Is co L >

dan overweegt de zelfinductie. De faseverschuicoC
n
vingshoek tusschen F en I bedraagt dan 9 = H— (of+-90°), d.w.z.
V ijlt 90° voor bij I.
2
Is co L < —, dan is 9"= — — (of — 90°) en V ijlt 90° na bij /.
co
2
Voorbeeld: Stel L = 10 H, C = i[xF, V= 220 V, 50 Hz, dan is co =
2 71 f = 100 71; co L = XL = 100 71. 10 = 3142 Q\ Xc =

=

CO L

=

■- = 3183 Q. Verder is:

IOO 71

x = xL-xc

= 41Q

Daar Xl < Xc, is de serieschakeling overwegend capacitief en
V
220
de stroom ijlt voor bij de spanning. I = — =
5 37 A.
X
4i
VL = I • XL = 5,37 XI3142 = 16873 V en Vc = I . Xc =
= 5,37 X 3183 = 17093 V. De deelspanningen op de condensator
en de spoel zijn dus veel grooter dan de opgedrukte spanning.
Ter controle: V = | 16873 — 17093 | = 220 V.
,

R

3

Ct

1
------ ^-------Fig. 64

:

L •

33. Thans kunnen we het
algemeene geval, dat er ook nog
l\ w een weerstand R optreedt in het
circuit (fig. 64) nader beschou' wen, dus het meest algemeene
geval van een R, een L en een C
in serie. Hier maakt de totale

..C

kl.mspanning v op elk
moment evenwicht met de
drie deelspanningen
v^
en vc> dwz. v — vR +
v l + vc. De verschil
lende krommen zijn gra
fisch voorgesteld in fig. 65,
waarbij is aangenomen
VT > VC' Nu is v met

L

sz~X"

I
geen der deelspanningen in fase en ijlt minder dan 90° voor bij i.
Daar vL > vc werd aangenomen, is in dit geval de serieschakeling
in hoofdzaak inductief. Fig. 65 geeft ook nog het vectordiagram;
VRm=lmRis in fase met Irn> VLm Ö11 90° voor bij Im en VCm
90° na. Uit de rechthoekige driehoek volgt:

.-

Vm2= VRm’+(VLm - VCm)’
’ of, met de effectieve waarden:

v = WR> + (vL - vc7

(46)

Het zou dus fout zijn, om de effectieve deelspanningen gewoon
algebraïsch op te tellen. Voor R = o of VR = o gaat (46) over in (44).
Stellen wij de schijnbare weerstand of impedantie gelijk aan Z,
dan volgt uit (46) direct:
I.Z

= \jl2 R2+.( I co L

-)2
coC /

en dus, na beide leden door / te hebben gedeeld:
( co L

1

co C

)■

(47)

Met (45) kunnen we hiervoor ook schrijven:

z = Vr2 + x2

•• (47a)

Voor R = o gaat (47a) over in (45). De impedantie Z kan ook
vectorieel uit de impedantiedriehoek (fig. 66) worden bepaald.
De horizontale rechthoekszijde is R3
de verticale is X. Nu kunnen zich
weer twee gevallen voordoen. Is nl.
x

co L > —dan is X > o of positief
co L»
R
(fig. 66a), in het tegenovergestelde
geval is X < o of negatief. In het
Fig. 66
eerste geval is de belasting over
wegend inductief en in het tweede geval overwegend capacitief.
Voor de faseverschuiving vinden we uit fig. 66 direct:
46

.
'

‘

X

I

co L

tg?=R

(48)

co C
R

V oor co L > —— is tg 9 > o, dus 9 positief en ijlt de stroom na bij de
CO

spanning, zooals het behoort te zijn bij overwegend inductieve
belasting. Voor co L C^^is lg ? < o, dus ookj9 negatief en ijlt
de stroom voor bij de spanning, zooals het behoort te zijn bij over
wegend capacitieve belasting. Ten slotte, is nog:

V = I. Z = I. V R2 -j- X2

co L

1

-•(49)

co C

de meest algemeene vorm van de Wet van Ohm voor wisselstroom.
Voorbeeld : Een weerstand, een zelfinductie en een condensator
zijn in serie geschakeld. De gegevens van deze schakeling zijn:
R = 1 k£, L = 20 H, C = I |x F, I = 10 mA bij 50 Hz.
Gevraagd de klemspanning en het vermogen, dat de schakeling
verbruikt.
1
1
Oplossing: co = 2 iz f = 100 tt, dus co L = 2000 tc en —— =
coL,
io'!
. Derhalve:
IOO 7C

V = 0,01 .

!
2000 71 —

V'-+(

io'! )ï=
32,6 volt

100 n

io(i

100 TC

tg 9 =

2000 TC ----

1000

— 3,1 of cp = 72°7/; cos cp ¥2 0,31 en dus

N = 32,6 X o.01 X 0.31 ^2 0.10 watt.
2.

Parallelschakeling van zelfinductie en capaciteit

34. In fig. 67 is geteekend de parallelschakeling van een spoel
(zelfinductie L) met een condensator (capaciteit C). Het grond
principe van alle parallelschakelingen is, dat elke afzonderlijke tak
op dezelfde spanning is aangesloten. Volgens de ie wet van Kirchhoff
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is dan de totale stroom op ieder moment gelijk aan de som der
deelstroomen, dus:
i — ii + h ~r 13 + . . • = -^ix
In ons geval is dus:
i = iL + ic
stroom door tak met C
stroom door tak met L

■fflK KW

ci

-Hïr
Fig. 67

In fig. 68 is het diagram met de sinuskrommen geteekend, waarbij
aangenomen is, dat ILm > ICm. Volgens het geleerde in Hfst. I
weten wij, dat iL bij de klemspanning v 90° naijlt (alinea 8) en
iq 90° voorijlt (alinea 17); tusschen
en Ïq bestaat dus een faseverschuiving van 1800. De totale stroom i wordt op ieder moment
gevonden door grafische optelling der deelstroomen iL en ic. Wij
zien dan, dat i bij v ook weer 90° naijlt. De parallelschakeling
werkt thans overwegend inductief.
In fig. 69 is aangenomen, dat ILm < Jcm> * ij?1 dan 9°° voor bij
v en de parallelschakeling werkt overwegend capacitief.
De vectorieele optelling van I^m en I^m levert hier een resulteerende stroom Imy welke altijd 90° ten opzichte van de spanning
is verschoven. Hieruit volgt, dat:

I = I IL — Ic i
ic,civ

7» J
%

lm V
------ ^rn

im
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q

(50)

De verticale strepen in het
rechterlid geven weer aan, dat
hierbij alleen de absolute waar
den van het verschil (zonder
inachtneming van het teeken)
zijn bedoeld. De beide deel
stroomen kunnen natuurlijk
ieder voor zich grooter worden
dan de totale stroom.
In het speciale geval, dat ■*»

-

1

ï

IL —
*s I—°> d.w.z. dan treedt het geval vzxLparallelresonantie op.
Hierop komen wij in § 4 nog nader terug.
Noemen we de totale reactantie (of vervangingsreactantie) van
de parallelschakeling X, dan is volgens (50):
V
V
V
1
i
X
XL
*c
XL xc

*r-

xL • xc
xc-xL

X= -

m.a.w.:

Met XL =wL en Xc = —volgt hieruit direct:
CU Vj

X=

1
1

(5i)

cu L
en dus:

I-X
X

1

(52)

CU

Voorbeeld: Zij gegeven L = 0,1 mH, C = 200 pF, V = 200
volt, cu = 27t. io*, dan is:
1

X=

1
27C . 10° . I0~

I

-k----- 471.10° . IO-10

1,592. io-3 —1,257 • I0"”8
\

IO3

= 2985 Si.
0,335
V
200
= 0,067A.
I= ^
X
2985
200

Inderdaad is: II = 2 7u. io6 . io-4

0,318 A Cn *c

209 . 47U . io° . io~10 = 0,251 A en dus I = 0,318 — 0,251 =
0,067 A. De parallelschakeling is overwegend inductief. De deelstroomen"zijn verder veel groóter dan de resulteerende stroom.
3. Serie-resonantie
35. We komen nogmaals terug op een serieschakeling van L en C,
,zonder ohms che weerstand in het circuit. Wanneer V^= V& dan is
49
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Radiotechniek

4
y'

1

volgens alinea 32 de resulteerende spanning V = o. In dit geval
moet dan ook
v = vL + vc = o
zijn, d.w.z. hetzelfde geldt voor de momenteele waarden. Dit is weer
gegeven in fig. 70, terwijl ook in
het vectordiagram van fig. 70
yL VCy '•
‘lm
i
duidelijk blijkt, dat voor VLm =
VCm> Vm = o wordt. Daar
1 ^ Lm =
• w L en V Qm =
O
ïm
= —— is voor dit geval:
co C
X
w2LC=i
Dit geval noemt men serieresonantie *); de daarbij optre
dende frequentie noemt men de eigenfrequentie (wo) van de kring
of de resonantiefrequentie van de kring. Daarbij is dus:
co02 L C = I

(53)

Daar co0 = 2 - fQ volgt hieruit voor de eigenlijke resonantie
frequentie **):

n

I
r0 =

(54)

2 7T \ LC

}

(53) en (54) vormen de zgn. vergelijking van Thomson; dit is
een der belangrijkste grondvergelijkingen van de radiotechniek.
Hierop berust de berekening van slingerkringen, zecfketens, enz.
Hoewel Vj^n en VCm elkaar bij resonantie opheffen, kunnen
ze elk voor zich groote waarden bereiken. Serieresonantie
kan men bij bepaalde frequentie alleen bereiken bij
bepaalde waarden van L en C. We zeggen dan, dat
we de schakeling door verandering van L en C hebben
afgestemd op de eigenfrequentie f0. Hiervoor bestaat
ook een acoustisch analogon (fig. 71): houden we
boven een gedeeltelijk met water gevuld vat een stem
Fig. 71
vork, dan zal bij een bepaalde lengte l van de overblij
vende luchtkolom een groote versterking van de klank van de
stemvork optreden. Deze versterking treedt op, zoodra de lucht-

T

r

:
;

1

*) Resonarc = (latijn) meeslingeren.
**) Het spraakgebruik wil, dat men ca ook vaak kortweg frequentie
i.p.v. cirkelfrequentie noemt.
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kolom boven het water dezelfde êigenfrequentie bezit als de stem
vork, wanneer dus beide met elkaar „in resonantie” zijn. Door
water in het vat te laten loopen, stemmen wij de luchtkolom op de
stemvork af.
Bij resonantie is de resulteerende rcactantie X0= | XL — Xc | = o,
zoodat een serieschakeling van L en C in geval van resonantie
als een kortsluiting werkt. Een dergelijke kortsluitkring wordt in
de radiotechniek als zgn. „zuig kring” gebruikt om een storende
zender uit te schakelen bij ontvangst van een verafgelegen station.
36.

Om de afhankelijkheid van de rcactantie X van de cirkel-

frequentie te bepalen, teekencn wij XL=w.Len Xr =—als
co C
functie [van co (zie fig. 72). XL neemt toe bij toename van co en Xq
neemt af. Trekken we deze twee van elkaar af, dan krijgen we X
als functie van co. Voor kleine waarden van co nadert X hoe langer
hoe meer tot.Xc; voor co < co0
is de belasting capacitief.
Voor groote waarden van co
wi9

V8

L -0.5mH, C-125pF
JT

l

* 7

Mdbc'/zef

f0
*

CO - COo

—•-CO

dapad/fief

—— co

Fig. 73
nadert X hoe langer hoe meer tot XL\ voor co > coQ is de belas
ting inductief. Voor co = coQ is X = o. De faseverschuivingshoek
9 is voor co < coc precies — —*) en voor co > co0 precies -j- —,
zoodat bij co = co0 een discontinuïteit optreedt, nl. voor co = co0
treedt een sprong in de faseverschuiving op (zie fig. 73).
Voorbeeld: Een spoel met L = 0,1 mH en een draaicondensator
met hoogstens 550 pF capaciteit worden in serie geplaatst en af
gestemd op 841 kHz. Hoe groot is dan de waarde der capaciteit?
*) Omdat we R = o hebben gesteld.
51 .
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Oplossing: coQ = 2 iz fQ = 2 tu . 841 . io3 = 5,28 . io6. Uit (53)
volgt dan:

C=
v

1

1

coQ2. L

27,88 . io12 . io~4

3,59.10-10 F

of C = 359 pF.
37. Nemen wij thans aan, dat in serie met L en Cnog een chm ,che
weerstand R aanwezig is. In werkelijkheid is deze R altijd aanwezig,
omdat de leidingen weerstand bezitten en bovendien de spoelen
en condensatoren verliezen hebben. Ook in dit geval spreken wij
weer van serieresonanlie, indien VL= Vc; de daarbij optredende
frequentie is ook weer de resonantiefrequentie. Daar

z=VR2+(
en voor co = coG, co0 L

1

«o C’

co L —

)

?.

co C

is dus bij serie-resonantie:

z = z0 = R
,

I

(55)

co0 TL---------I -«o C

:

o, dus 90 = o, d.w.z. bij
R
resonantie zijn stroom en spanning in fase; de geheele schakeling
gedraagt zich', alsof er alleen de weerstand in aanwezig is.
Daar hier 9 door nul heengaat (voor co = co0 is 9 = <pQ = o), treedt
geen discontinuïteit in de faseverschuiving op. Bij resonantie is
verder:
Verder is dan tg 90j =

!

v

!

I=I°=R
en dus de stroom een maximum. In fig. 74 is voor bepaalde waarden
van L en C (bijgeschre
1100
ven in de figuur) Zals
^10C0
functie van co geteekend.
C} 900
R= 100£2; L =0,1mH
^800
C- *tOOpF. Q)0 =5 10c
Voor co < coQ is de be
. 700
| 600
lasting weer capacitief,
I SCO
voor co > co0 inductief,
•M
ioo capacitief
indvdtief
voor w = Wo
de bezoo Zo
700
__________ lasting inductievrij en
0
7
2 1
v sè 7 e
9lino*
capaciteitvrij
(zuiver
*■ w
ohmsch). Hier bereikt Z
Fig. 74
echter nooit een waarde

:
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nul, want de kleinste waarde van Z is nog altijd Z = Z0 = R.
Verder is in fig. 75 geteekend I als functie van co. Uit
10

»-ï

/o

vg. 09

/?=, 100ji
C=400pF:

08

!07
|

volgt direct, dat voor co
oneindig groot, dus ook
Z oneindig groot, I nul
wordt. Voor co = o is

L = 01mH
V-OIV

(jjg=5 106

06
0.5

04
03
02
01
0

I

co L = o, maar
12

3

4

5

lu0)

6

7

8

9
10 106
—*- Cu

Fig. 75

CO C

wordt oneindig groot,
dus ook Z wordt onein
dig groot, dus dan is I
weer nul.
V

Voor co = co0 is de stroom een maximum en well= I0= —.
R
Hoe meer co nadert tot coQ, des te grooter wordt I en dus des te
grooter worden de deelspanningen VL en Vq, totdat voor co =co0
VL en Vc zeer groot zijn, doch elkaar samen juist opheffen.
38. Wij zullen nu eens nagaan, hoe groot de verhouding
wordt bij resonantie. Nu is:
C00 L
I0 "o L
V
R
I0 R
Io
1
vc
Evenzoo:
P# =
[en
V
co0 C R
Cüo C.I0 . R
COq C

. I'l_
V

daar
ï

~ coQ L is p' = P-

Wij noemen nu:
_ spanning aan de spoelklemmen bij resonantie _ co0 L
^
spanning op het geheele circuit
R
de selectiviteitsfactor. p wordt ook wel opslingeringsfactor en heel
vaak ook kwaliteitsfactor genoemd.
L
COq L
Met
~ zien we dus:
R
R vT“C
R

IVc

COq L

I
selectiviteitsfactor = p =-------=
R
co0 CR

I

R

....(56)
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VoDroeeld: |Een spoel (L = 0,1 mH) en een draaicondensator
met maximaal 550 pF capaciteit staan in serie; de weerstand van
het circuit moge achtereenvolgens bedragen 2 Si, 10 .Q en 100 52.
De zoo gevormde ,,zuig'kring” ligt aan een ontvangantenne, die in geVal van resonantie van een zender met een frequentie van 796 kHz
een hoogfrequente wisselspanning van 0,1 V aan de zuigkring
afgeeft. Men bepale nu het verloop van de hoogfrequente wissel
stroom als functie van de telkens ingestelde capaciteit van de
draaicondensator (de zgn. resonantie krommen).
Oplossing: coQ = 2 7u fQ = 2 tz . j,$6 . io5 = 5.10° , wQ L =
ioG
1
= 5.IOC . IO~4 = 500 Si, 1 - =
---------------r9
^, als C in
J

oj0

C

5.10° . C . io~12

5

pF is uitgedrukt. De stroom I in mA is dan:
T/.

AN

100J

1000 V

I (in mA) = —

VR2+(

io6 )

500 “Je

\

Vervangen we nu R resp. door 2,10 en 100 Si, dan kan men telkens
I berekenen voor verschillende waarden van C in pF. Deze uitkom
sten kan men grafisch voorstellen (fig. 76) en op deze wijze krijgt
men de resonantiekrommen. De stroom is telkens maximum voor
C=4oopF, en dus is blijkbaar:
I

= = 5 . ioG

wo =

J
Vio-4.4.10-10
hetgeen dus overeenkomt met de frequentie van de zender. Nu is
achtereenvolgens:

voor R =

2 Si, p =

«o L

R

[voor R = 10 Si, p = ^R“:"
voor R — 100 Si, p =

0J0 L _

R

W

5-

In geval van resonantie is dus het aan de spoel of de condensator
liggende deel van de klemspanning 250, resp. 50 resp. 5 maal zoo
groot als de totale klemspanning van 0,1 V. Achtereenvolgens is

yL= Vc = 25 v,5 ven 0,5 ;v.
Dit voorbeeld voert ons midden in de theorie van de afstemming
van electrische slingerkringen. Uit fig. 76 volgt, dat de stroomsterkte
bij resonantie zeer steil toeneemt, wanneer de ohmjche weer.stand klein is, en wel des te steiler, naarmate deze weerstand
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ïa
.

I[

f
r

h
»

kleiner

is (vergelijk de krommen van 2 en 10 &); bij zeer
groote weerstanden
50
(bijv. bij zeer ver_R=2
liesrijke spoelen) ver
^•45
LnOlmH.
V=OJV
£
loopt de resonantie0JQ=5-106
*'• AO
kromme zeer vlak,
i
35
zoodat zelfs in geval
van resonantie slechts
30
kleine stroomsterk25
ten kunnen optreden.
20
Hoe steiler de resonantiekromme ver
15
loopt, des te meer
10
spreekt de zuigkring
5
bijna alleen op de
J): \L*= won
resonantiefrequentie
O
50 100 150 200 250 300 350 400 A50 500 550
aan;
bij sterk af
------- CfpF)
gevlakte resonantieFig. 76
krommen is de serieresonantie slechts weinig uitgesproken. Deze verschijnselen zijn
voor selectiviteit van een afstembare slingerkring van de grootste
beteekenis. Hoe kleiner nl. de effectieve weerstand van een
slingerkring is, des te grooter is de selectiviteit: men kan dan
diverse, door de ontvangantenne tegelijk op genomen uitgezonden
frequenties, zuiver van elkander scheiden, daar immers de zuig
kring nagenoeg alleen op de afgestemde ^frequentie aanspreekt. Wij
komen hierop later nog terug.
a

IT“

4. Parallelresonantie
39. Wanneer bij een parallelschakeling ?van een zuivere zelfinductie L en een zuivere
' ' '
capaciteit C, II = Iq wordt,
i
'cm
dan is de totale stroom I = o
\
en spreken we van parallel
resonantie. In fig. 77 is voor
vm
0
een dergelijk geval de gra
fische voorstelling en tevens
het vectordiagram geteekend.
Bij parallelresonantie kunnen
de beide deelstroomen groote
waarden bereiken, ofschoon de totale stroom nul is. Verder is:
l c

v

55
j

lo

= V . 1/-^

“oC)| =

\\wo L

o

en dit is alleen mogelijk, indien:
i

co0 L

= coQ C of w0 2 LC = i

waaruit weer volgt:
VLC’ f°

ii
--2 7C VLC

In dit geval geldt dus weer de vergelijking van Thomson.
40. Thans gaan \ve weer onderzoeken de afhankelijkheid van
X als functie van co bij een parallelschakeling. Bij resonantie is
X

— — ="00, d.w.z. de parallelschakeling van L en C stelt bij
0

Q

resonantie een oneindig groote weerstand voor, welke geen stroom
doorlaat. We noemen een dergelijk circuit dan ook een zeefkruig.
De zeel kringen dienen ooko.a. om storende zenders bij deradio-ontvangst uit te schakelen. Voor co < coQ js -- >u)C, zoodat X bij
^co L
afnemende co afneemt. Daar co L < —~ is verder IL > I<> dus
co L.
de schakeling stelt dan een overwegend inductieve belasting voor.
of IL < lo dus dan
Voor co > coQ is —V < co C of co L >
co L.
co L.
stelt deze schakeling een overwegend capacitieve belasting voor. Het
verloop van X als functie van co wordt voorgesteld door fig. 78; het
verloop is geheel anders dan
bij serie-resonantie (fig. 72).
8 \ L* 0.5 mH
\ C • 125pF
‘ \
106

*35

I «i

inductief

10

dapatitief
capatitief
/

e

3

4

5

Fig. 78
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W

is

6

7
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Fig. 79

We spreken ook hier weer van afstemmen van de parallelschakeling op
de resonantiefrequentie. In fig. 79, welke verder voor zichzelf spreekt.
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V

(OU)o

J

15
10
0.5
o

♦ƒ

inductief

khï

is weer 9 als functie van w voorgesteld; voor co = 100 treedt weer
een discontinuïteit, een fasesprong van -, op.
Voorbeeld : Hoe groot is X voor de parallelschakeling van L = 0,5
mH en C = 125 pF bij de cirkelfrequenties w1 = 2 . io° en w2 =
6 . io8 Hz. Hoe groot is de resonantiefrequentie?
1
Oplossing: In het ie geval is —ï=- =
= 10-3,
(o L

2' . 10° . 5 . I0~

coC =2. ioG. 1,25. io~IÜ =0,25 . io~3, dus X=

I

ï,33k&.

0,75 . io~3
In het tweede geval berekent men evenzoo X = 2,38 kJ2. «0 volgt
1

Ult w°

VTë
5.

V 6,25 . io—14

io7

— =4 . ioG (per sec.).
2>5

Bijzondere parallelschakelingen

41. De meeste moderne condensatoren zijn als vrijwel verliesvrij
te beschouwen, daarentegen spoelen niet. Daarom is in werkelijkheid
een parallelschakeling van een spoel
en een condensator op te vatten
als een parallelschakeling volgens
fig. 80a, dwz. de spoelverliezen

~/MTuwiis

—(HF
0 I 0—--------- V-------- —0

®
Fig. 80

Fig. 81

moet men in aanmerking nemen door een weerstand R in serie met
de zelfinductic L van de spoel. Het geval van fig. 806 komt in
de practijk nooit voor. In fig. 81 is het vectordiagram geteekend.
/2, de condensatorstroom, ijlt bij V 90° voor; Il3 de spoelstroom,
ijlt^bij V na over een hoek 9,, bepaald door'tg 9X =

Men
R
spreekt in dit geval van parallelresonantie, indien de resulteerende
stroom in fase is met de spanning, m.a.w. wanneer hoek 9 nul is.
Daarvoor moet de horizontale component van Ix gelijk zijn aan 7a>
en daar de horizontale component van Ix bedraagt lx sin 9X =
w0 L
vindt men voor de resonantievoorwaarde:
I1 •

\/R2 + (<o0 L)2 5
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F
wc L
I2 =

Ij' ’/ r2 +:k L)2
V

V co0 C =

R2 + ("o D
d.w.z.:

C
L

J

«Ml
\/ R2 T (W0 L)2J
«-"8

'b. -

«-*■»

•<. v.i

i

R2 + (co0 L)2

(A)

Bij resonantie is dus de resulteerende stroom: I = IT cos o2
_______________
________ V. R
V
R
of: I =
V
R2
+
(ö>0
L)2
~ R2 + ("o L)2
V R2 4- (a.0 L)2
V . R C
I =
of, in verband met (A):
L
V
Daar I = —, volgt hieruit, [dat de vervangingsimpecLantie*)
bij resonantie bedraagt:
Z

=
0

^
CR

(57)

terwijl men de resonantiefrequentie uit (A) haalt door oplossen
naar wQ:

(«o L)2 =

wo

(58)

In fig. 8i vinden we de faseverschuivingshoek uit:
BC
tg9 = - ob (9 tusschen~270° en 360°)
Nu is BC = AC — AB = I2 — IL sin <p1 en OB = I, cos <p15
derhalve:
V.coL
V.R
BC= V. co C —
OB =
R2
+
(« L)2
lR2+ (o>L)2’
1&

Hieruit kan men tgo berekenen.
v In geval van resonantie wordt natuurlijk cp0 = o. Soms geeft men

.
*) D.w.z. de totale impedantie der parallelschakeling.

£
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.
ook hier de definitie, dat voor resonantie toQ2 LC = i moet zijn.
Past men deze definitie toe, dan vindt men:
Zo

--Vë(

L
— >> 1, gaat ZQ

en als

1+

l

\

(57a).

:r2/

5

weer over in (57). Daarentegen

V-4 1\“

wordt dan

tg>0 = + R

en dus stemt deze nieuwe definitie met de onze overeen, indien R = o.
N.B. Men leide deze formule zelf af.
Volgens de nieuwe definitie is]ook] bij parallelresonantie (coQ2 LC
= 1) de stroom niet in fase met V. In fig. 82 is
de stroom als functie van co voor twee waarden
*
van R geteekend, nl. voor R = 100 -Q en R = o
Wij wijzen op het verschil in het verloop met
fig- 750.70
£ 065
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42. Een andere, zeer belangrijke, parallelschakeling bestaat uit
de parallelschakeling van een R, een L en een C (zie fig. 83). De
resulteerende stroom wordt samengesteld uit 3 componenten, nl.
IRi IL en Ic, welke in het vectordiagram fig. 84 aangegeven zijn.
Uit dit diagram volgt:

r- = iR= + (IL - icyva

-- — =
Z2
Hieruit volgt direct:

V2
k,+(v
co L

— V (O

c)
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\

— -f (—I

R2 ^ \ w]

wc)*

(59)

Verder volgt voor de faseverschuiving uit fig. 84:
IL — Ic
tg? = Ir

cüL

V. O) c
V
R

of wel:
tg?

-*(

1

—------ wC

)

(60)

10 L.

Voorjparallelresonantie nemen wij in dit geval de nieuwe definitie,
I

f dusjwefstellenjw0 3 L C[= 1. In dit geval wordt -?-= —,
R m.a.w. •
Z0
K
ZQ = R
en we krijgen dezelfde waarde voor de vervangimpedantie als die
bij serieresonantie. Bovendien is dan tg ?0 = o of ?Q = o. Dit is
ook begrijpelijk. In geval van resonantie is Il= Iq» zoodat I0
gelijk aan IR = ~ wordt. Hier dekken de beide definities elkaar
R
volkomen. De parallelschakeling van R3 C en L werkt dus bij reso
nantie als een zuivere weerstand. Wij kunnen dan hier ook,
net als bij serieresonantie, spreken van een selectiviteitsfactor, welke
wij definieeren als:
V
II
t
---Y1- •
P = T*
=
I
w0 D

'• T (°°k ? =

)

of:
P =

R
«o L

= oJq CR

-rV §

(61)

De selectiviteitsfactor is hier dus de verhouding van spoelstroom
tot totale stroom.
■

.

Voorbeeld: Een effectieve weerstand van 200 k Q is met een spoel
(L = 0,1 mH) en een „capaciteit (C = 400 pF) parallel geschakeld.
60

a) Hoe groot is de resonantiefrequentie? b) Hoe groot is bij resonantie
de stroom bij een wisselspanning van io volt? c) Hoe groot is de
selecti viteitsfactor ?
Oplossing, a) co0 =

i

Vio—‘. 4 . io—1"

= 5 . io,! (£er sec.)

b) ZQ = R = 200 k -Q. Derhalve’I =J—— .
a2 . io1
—10
y
C
4 . 10
c) p =
\
= 400.

'V L-2 '°‘

0,05

10“4

Hiermede besluiten wij onze besprekingen over serie- en parallel
schakelingen. Hoewel niet alle mogelijkheden zijn uitgeput, zijn
toch de voornaamste voor de radiotechniek belangrijke gevallen
behandeld. De behandeling van later voorkomende schakelingen
wordt daardoor vergemakkelijkt en verkort.

6 ^Vraagstukken.
1) Hoe groot moet R zijn, opdat de serieschakeling van R, L =
5 H en C = 3000 pF bij 1 kHz een impedantie van 30 k Q bezit?
2) In een wisselstroomkring zijn een spoel van 1 mH, een con
densator van 500 pF en een weerstand R = 100 Q in serie gescha
keld. Hoe groot is de faseverschuivingshoek en het verliescijfer
van de spoel bij 500 kHz?
* 3) Welke blindweerstand moet bij 50 kHz in serie met R =
50 Q worden geschakeld, opdat de faseverschuivingshoek in de
stroomkring = — 450 bedraagt?
4) Op welke wisselspanning van .50 Hz moet de parallelschakeling
van L = 50 H en C = 0,1 p.F aangesloten worden, opdat de resulteerende stroom 3 mA bedraagt, en hoe groot zijn dan de deelstroomen? (7, IL en Ic).
5) Op welke frequentie is een zuigkring, die uit de seriescha
keling van een zelfinductie van L = 0,2 mH en een capaciteit van
200 pF bestaat, afgestemd?
6) Een slingerkring, bestaande uit een capaciteit van 10.000 pF
en een zelfinductie in serie, is afgestemd op co = 5000. Hoe groot
is de zelfinductie?
7) Een zuigkring moet afgestemd worden op 191 kHz. Als C
= 300 pF, hoe groot moet dan L zijn? Welke schijnbare weerstand
heeft de zuigkring bij resonantie, als de spoel een effectieve weerstand
van 3 Si bezit? Hoe groot is de selectiviteitsfactor?
8) Een spoel (L = 5 H, R = 500 Si) staat in serie met een capa
citeit (C == 2 p,F) aangesloten op 100 volt. Hoe groot is de resonantie61
I

4

N

.
frequentie? Hoe groot is de impedantie bij resonantie? Hoe groot
is dan de stroom en zijn de deelspanningen?
c) Welke capaciteit moet men parallel schakelen op een verlieslooze spoel (L = io mH), opdat bij i kHz parallelresonantie op
treedt? Hoe groot is dan de reactantie?
io) Welke impedantie heeft een zeel kring bij resonantie, als een
spoel (L = 0,2 mH, R = 2-Q) met een condensator (C = 200 pF)
parallel staat? Hoe groot is dan de stroom bij een spanning van 0,1
volt?
ij) De selectiviteitsfactor van een L, C en R parallel geschakeld
bedraagt 200; L = 0,4 mH en C = 100 pF. Hoe groot is R? Bij
welke frequentie treedt resonantie] op ? Hoe groot is dan de im
pedantie ?

HOOFDSTUK III
ELECTRISGHE TRILLINGSKRINGEN
1.

Hetgontstaan van electrische trillingen

43. Een electrische. trillingskring bestaat, zooals reeds werd ver
meld, uit een combinatie van zeïfinductie en capaciteit. Van de steeds
aanwezige verlies weerstand zal voorloopig worden afgezien. Ter
beantwoording van de vraag, wat er nu eigenlijk in een electrische
trillingskring trilt, zullen we van de reeds besproken parallelreso
nantie uitgaan. We weten reeds, dat hierbij de stroomen in de capa
citeit en de zeïfinductie even groot zijn en elkaar opheffen, waardoor
de stroom in de toevoerleidingen nul wordt, zoodat, ofschoon er een
klemspanning aanwezig is, geen energie aan de wisselstroomgenerator wordt onttrokken.
44. De door parallelschakeling van L en C gevormde trillings
kring (fig. 85 bovenaan) wordt door even sluiten van Sch op een gelijkstroomgenerator G aangesloten. Daardoor wordt C geladen (fig.
85a), en er ontstaat tusschen de condensatorplaten een' electrisch veld.
Wordt nu Sch onmiddellijk weer geopend, dan ontlaadt de conden
sator zich over spoel L\ door deze ontladingsstroom ontstaat in
de spoel een magnetisch veld. Is de condensator geheel ontladen,
dan bevindt zich alle energie in het magnetische veld. Op dit
oogenblik is de klemspanning aan de condensator v = 0, terwijl
de stroom i maximum is (fig. 85 onderaan; vgl. ook fig. 12). Daar
het magnetisch veld gebonden is aan de aanwezige stroomsterkte,
moet de stroom i nu blijven doorvloeien. Het magnetische veld
62
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neemt geleidelijk af; de hierdoor veroorzaakte veldverandering
wekt een zelfinductiespanning op, die de veldverandering moet
tegen werken, dus die probeert de stroom in stand te houden.
Doordat de stroom door blijft vloeien, wordt de condensator
weer opnieuw geladen, nu echter met de omgekeerde polariteit.
De magnetische energie van de zelfinductie wordt weer in electrostatische energie van de condensator omgezet. Is het veld volledig
verdwenen, dan heeft de condensatorspanning v haar tegengestelde
maximum waarde bereikt en is de stroom i weer nul. Hetzelfde her
haalt zich nu weer, echter in de tegenovergestelde richting. We zien
dus, dat de lading van de condensator regelmatig schommelt en een
voortdurende omzetting van electrostatische in magnetische energie
plaats vindt. Dit spel zou zich eeuwig blijven herhalen, als er geen
verliesweerstanden waren. In werkelijkheid nemen deze trillingen
geleidelijk tot nul af (,gedempte trillingen). Men kan door de grafische
voorstelling van hg. 85 een ongedempte electrische trilling voorstellen.
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Fig. 85

45. Om een beter begrip van het trillingsverschijnsel te krijgen,
zullen wij weer een mechanisch voorbeeld ter toelichting nemen en
hierbij denken we aan een slinger (fig. 85). Geven wij de slinger een
uitwijking a, dan moeten wij daartoe arbeid verrichten, om het ge
wicht op te lichten over een hoogte h. Het gewicht heeft nu arbeids
vermogen van plaats. Dit komt bij de electrische trillingskring over
een met de energie van het electrostatische veld. Na het loslaten
van het gewicht slingert het vanzelf naar de ruststand terug, waar
63
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het zijn grootste snelheid v bereikt, dus ook zijn grootste hoeveelheid
arbeidsvermogen van beweging, die overeenkomt met de magneti
sche energie van de spoel. Door de traagheid slingert het door de
nulstand heen en stijgt weer, tot de hoogte h bereikt is. De traagheid
van de slinger komt overeen met de zelfinductic van de spoel, de
uitslag a met de klemspanning v van de condensator en de snelheid
v van de slinger met de stroom i.
46. Men kan de electrische trillingskring ook nog vergelijken
met een trillende veer (fig 86), of een kolom water in een U-vormig
gebogen buis (fig. 87). Ook hierbij neemt de amplitud 1 geleidelijk
af door de onvermijdelijke wrijving.
47. Verwaarloost men de verliesweerstand, dan geldt voor de
berekening van de eigenfrequentie of resoncintiefrequentie de ons
reeds bekende formule van Thomsoii. De uitdrukking \ LC be
paalt de eigenfrequentie. De grootste effectieve stroomsterkte in
een verliesvrije trillingskring volgt uit de wet van Ohm; daar bij
resonantie 1L en Ic gelijk zijn en w0 L
Q

a\

o

1

wo C

wordt, is:
I =

V
co0L

V. w0 c

o

of, daar:
Fig. 86

cü0

L =

1

Fig. 87

(62)

V

wordt de golfweerstand van de trillingskring genoemd,
M
•
want deze uitdrukking kan worden vergeleken met de weerstand
in de wet van Ohm

(-IK

2. De demping van electrische trillingen
48. Is de trillingskring verliesvrij, dan kunnen de trillingen zich
zelf in stand houden. De amplitud) blijft steeds even groot. Daar
er echter geen verliesvrije kringen zijn, neemt de amplitud) van de
trillingen af. Hoe grooter de demping, hoe sneller de amplitud.) tot
64
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nul afneemt. Er ontstaan gedempte trillingen. Bij zeer groote demping
neemt de trilling al in een kwart periode tot nul af; we hebben dan
met een aperiodieke trilling te maken
«
(fig. 88). Mechanisch kan men dit ver/1
duidelijken met het voorbeeld van een
-y slinger, die in een taaie vloeistof (bijv.
tijd stroop) is opgehangen.
49. Over de verschillende verliezen,
b
die in spoelen en condensatoren kunnen
£
TTTT'A-a-'
optreden, hebben we reeds eerder ge/ \ / \ / \I\Fsproken. In hoofdzaak bestaan ze uit:
” Jjp diëlectrische verliezen, verliezen door
onvolkomen isolatie, verliezen door
weerstand van de spoelen, stralingsverliezen,hysteresisverliezen en werv.1stroomverliezen in ijzeren kernen. Hoe
hooger de frequentie, hoe grooter de
a = ongedempt, b = gedempt,
c = apcriodick
genoemde verliezen worden. Men kan
Fig. 88
wiskundig afleiden, dat de eigenfrequentie bij groote demping iets lager
wordt, dan zonder demping het geval zou zijn. De vergelijking
wordt dan:

1

R2 .
4 L2>

w° = Vl1

1
Rmeestal echter is —-=-z
-—-d.w.z. R
4 L2 ^ L. C
en dan kan de extra uitdrukking onder het wortelteeken verwaar
loosd worden en krijgt men weer de vroegere vergelijking.

<vèc0fR<2\/i’

49. Voor het geval, dat R=2

Yc

het wortelteeken nul, dus wordt ook
wo = o, d.w.z. de trillingskring
voert in het geheel geen trillingen
meer uit en is dus aperiodiek.
Voor R > 2

Vo

~ wordt de wor-

is, wordt de uitdrukking onder
^

/
O

E

2n \ 3rr / Art

5rr
ut

tel imaginair, de trillingen zijn ook
dan aperiodiek.
50. In fig. 89 is nog eens een
Fig. 89
gedempte trilling geteekend. Zooals
we reeds vroeger hebben gezien, neemt de amplitudo volgens
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een exponentieele kromme tot nul af. Dit geldt ook voor de
stroom en de spanning in een trillingskring.
Hoe grooter de weerstand R is, des te sneller nemen de trillingen
af. De verhouding van twee opeenvolgende maximale uitwijkingen,
die gelijk gericht zijn, is constant van grootte. Men noemt deze
verhouding de dempingsverhouding d:
V
V»i _
d=
^
V rrio
mi
Men kan echter doelmatiger, in plaats van d, de natuurlijke logarithme van de dempingsverhouding, dus In d5 als maat voor de dem
ping gebruiken. Men noemt/?/ d het log arithmisch deerement # (spreek
uit: theta).
51. Berekenen we d voor twee willekeurige, op elkaar volgende,
gelijkgerichte maximale uitwijkingen van een gedempte trilling, dan
vinden we *):
RT
& = ln d = ———
2L
Indien we voor T = — = 2- invullen, vinden we:
f
wo
$ = R 7U
io0 L
/
I
_ is, is ook: v = ïï R
en daar
L
.L
VL.C
r
dan
Substitueert men hierin de kwaliteitsfactor p =
K
vindt men:

V?

= Vc
Q

We hebben dus gevonden:
(63)
*) Wiskundig als volgt af te leiden:
Vm.
In d = ln TT~
= ln , Vm8e
V nis
Vm0c

-A.t
2L

= ln £

— JL. t + T
2L

RT
= ln £ 2L=RT
2L .

f-

fv '
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R
2 L (£ + T)

R
2L* 1

; I

f

52. Voor goede trillingskringen is & < 0,01 en door bepaalde
maatregelen, bijv. terugkoppeling, kan men de demping nog aan
zienlijk verminderen, bijv. tot ê < o,ooi.
Uit formule (63) ziet men, dat de demping des te kleiner is, naar
mate de verliesweerstand R en de capaciteit C van de kring kleiner
zijn en de zelfinductie grooter is.
Formule (63) geldt niet meer nauwkeurig voor groote dempingen;
dit zullen we hier echter buiten beschouwing laten, daar kringen,
waarvoor deze formule niet nauwkeurig
genoeg meer is, slechts zeer zelden zullen
voorkomen.
0.7Q7IOÏ
53. We zullen nog een begrip ter beoordeeling van de kwaliteit van een kring
-b
leeren kennen.
In fig. 90 is een resonantiekromme ge0
fi fo frequentie teekend. De resonantiefrequentie is f0.
Bij de aan weerszijden hiervan gelegen fre
Fig. 90
quenties fl en/o is de trillingsstroomsterkte
ïo
tot op
= 0,707 IQ gedaald. Het frequentieverschil b = f2 — fi
V2
wordt de bandbreedte genoemd. De bandbreedte is gelijk aan de
breedte van de resonantie krom?ne, waarvoor de stroomsterkte tot op
0,707 IQ gedaald is. Hoe kleiner de bandbreedte van een bepaalde
kring is, des te geringer is ook de demping. De berekening van b *)
geeft als resul aat:

l

'b=f,— f,= —T
1

2 7T L

R
0,1592 l

(64)

De resonantiefrequentie ligt niet precies midden tusschen fx en /2,
A

f

1

fi “I" £2

dus fo =1= .—--V

Io

V2~

Yrs + (

v
/
1 v_
= ï—-----dus R- + wL——— 2R8
|/ 2 R2
V
w c/

1
R
of wL------= R, daaruit volgt: ca* — y ™ —
o* L.

JL.

1

l7c

= 0'

_ JL+V—+ —

Hieruit volgt: w _ 2L - V 4 L= hLC' Er zijn twee positieve waarden
van w; trekken wij die van elkaar af, dan vinden wij:
= 2A!off1-fl= 2“l
O) 2 —
7

6 7,

Al deze feiten spelen bij afstemkringen een belangrijke rol en wij
zullen ons hiermee goed vertrouwd moeten maken!
3. Het opwekken van hoogfrequente trillingen
54. We hebben tot nu toe gezien, dat we een kring aan het trillen
kunnen brengen, door één keer de condensator te laden. Er ontstaan
dan gedempte trillingen, die snel verdwijnen. Om nu een trilling van
langere duur te doen ontstaan, moet de condensator, telkens na het
beëindigen van een reeks trillingen, weer opnieuw worden geladen.
Dit kan men in het eenvoudigste geval bereiken met een zoemer in
plaats van schakelaar Sch in fig. 850.
Er ontstaat dan een zoogenaamde zoemergenerator (fig. 91). De
zoemer bestaat uit een spoel 5 met ijzeren kern E, die een veerend
bevestigd anker A aantrekt, waarop een
onderbreker K is bevestigd. Het geheel
E
komt overeen met het principe van de
electrische schel. Wordt schakelaar Sch
*
S
cf
gesloten, dan is het eerste oogenblik K
L
nog gesloten. Condensator C wordt ge' laden. Nu wordt het anker A aange
s*\—&T
trokken en contact K verbroken. De
trillingskring is nu aan zich zelf overge
Fig. 91
laten en er ontstaat een gedempte trilling
in, die tot nul afneemt. Nu sluit het terugveerende anker A het
contact K weer, waardoor de condensator weer geladen wordt,
enz. In fig. 92 is het verloop van de stroom in de zoemer en in de
trillingskring geteekend.
55. De frequentie van de zoo opgewekte trillingen is de eigen -

\T

L .

frequentie van de kring, die men met de formule f0 =

1
2 tz \/L . C

kan berekenen. Zoo vindt men bijv. voor L = 1 mH en C = 490 pF
een frequentie van f0
230 kHz. De draaicondensator maakt het
mogelijk de frequentie van
|zoemerStt'oom
de opgewekte trillingen
continu te veranderen. Uil
fig. 92 ziet men verder, dat
t trillinQ$tfroom
bij niet te groote zoemerfreqiienties de onderbrekin
gen lang genoeg duren om
de trilling gelegenheid te
geven tot nul af te nemen.
Fig. 92
De zoemerfrequentie be-

A

A

V
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praagt meestal ongeveer ioo Hz. Door de groote demping is het
door een zoemergenerator afgegeven vermogen zeer gering. Ze
worden daarom enkel voor meetdoeleinden gebruikt (golfmeter).
56. Een verbetering van de gelijkmatigheid en de energie-afgifte
kan worden bereikt met een vonkenbaangenerator. Hierbij wordt
de wisselspanning v} van een wisselstroomgenerator G (fig. 93) tot
een zeer hooge spanning v2 opgetransformeerd. Parallel aan de secun
daire wikkeling L2 ligt de vonkenbaan F, die uit twee tegenover elkaar
geplaatste bollen bestaat. Bereikt v2 haar maximum waarde, dan
slaat tusschen de bollen een vonk over. Deze vonk vormt een kort
sluiting van de trillingskring L—C, zoodat de condensator C zich
in de vorm van gedempte trillingen over
Tr
spoel L en de vonkenbaan F ontlaadt. Is
de condensator ontladen, dan dooft de
o
vonk. Gedurende deze ontlading neemt
=2
O
F
? v2 af tot het tegengestelde maximum,
’cT zoodat de condensator weer geladen wordt
-* en het spel zich weer herhaalt. Wegens
het geluid, dat de vonken veroorzaken,
Fig. 93
noemt men ze ook wel knalvonken.
57. De door een knalvonkgenerator opgewekte hoogfrequente
trillingen zijn nog tamelijk sterk gedempt. Dit komt, omdat een groot
deel van de beschikbare energie irt de vonk in warmte wordt omgezet.
Men kan nog een verbetering bereiken, door de pauzen tusschen de
vonkoverslagen te verkleinen. Men kan hiermee echter niet verder
gaan dan 200 vonken per seconde, daar anders de vonken niet meer
zouden doven, doch een
lichtboog zou ontstaan.
f*
Men kan het aantal von
Xg
--i
ken tot ongeveer 2000 0
tijd"
per seconde opvoeren,
opvolging der
als men eenige vonkenvonken
banen in serie schakelt
\'
en in plaats van kogels Q
dikke koperen platen
tijd
neemt, die op een ge
ringe afstand van elkaar
Fig 94.
zijn opgesteld. Door de
goede warmtegeleiding en de geringe afstand tusschen de platen
wordt de duur van de vonk aanzienlijk verkort. Een dergelijke op
stelling noemt men een bluschvonkenbaan.
58. Een verdere inrichting voor het opwekken van hoogfrequente
trillingen is nog het alleen voor medische doeleinden gebruikte hoog-
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frequentieapparaat (fig. 95). We zien weer een onderbreker U, die
ongeveer 15 tot 30 onderbrekingen per seconde veroorzaakt. De
onderbrekingsplaats wordt door de „primaire” trillingskring L1—Cx
overbrugd. De zelfinductie Lv is tamelijk klein, de capaciteit Cx
daarentegen tamelijk groot. In deze kring ontstaan gedempte tril
lingen. De kring Lv—Cj is inductief en capacitief (C2) met een
„secundaire” trillingskring gekoppeld, die een groote zelfinductie L2
bevat. Op het eerste gezicht lijkt het, dat de condensator van de
secundaire trillingskring ontbreekt, want C2 is enkel koppelcondensator. Deze condensator wordt echter gevormd door de eigencapaciteit van de spoel L2. Bij resonantie treden aan de uiteinden van L2
zeer hoogc spanningen op, die eenige honderdduizenden \olts bij
een frequentie van verscheidene MHz kunnen bedragen. De beide
trillingskringen vormen een hoogfrequenttransformator of Teslatransformator. Aan het boveneinde van L2 bevindt zich een glazen
sonde, die met v :rdunde lucht gevuld is (electrode Sd), van waaruit
de hoogfrequente wisselstroomen door capadtieve werking op het
menschelijk lichaam overgaan. Deze wisselstroomen van hooge
spanning zijn in het algemeen voor de mensch ongevaarlijk, daar
ze door hun hooge frequentie en het hierdoor veroorzaakte skineffect
slechts langs het oppervlak van het lichaam vloeien. De deelen Lj,
L2 en C2 bevinden zich meestal in een
buisvormig lichaam, waaraan de sonde
Sd
Sd is bevestigd. De kennis van de
werking van dit apparaat is voor de
—v
bespreking van de storingsbestrijding
u
(■l
van belang, want deze apparaten kun
nen sterke radiostoringen verwekken
!«
met een groote reikwijdte.
59. Met de tot nu toe bespro
stekker van
het net
ken hoogfrequentgeneratoren kunnen
slechts gedempte trillingen worden op
gewekt. Om ongedempte trillingen op
te wekken moet men een andere
Fig. 95
methode toepassen. In de eerste dagen
van de zendtechniek (omstreeks 1900) werden hiervoor lichtbooggeneratoren gebruikt. Men schakelt hierbij een tusschen twee
koolstaven getrokken lichtboog parallel aan een trillingskring, waar
door ongedempte trillingen ontstaan. De frequentie hiervan be
draagt hoogstens eenige 100 kHz, bij vermogens tot 1000 kW!
Verder speelden machinegeneratoren een groote rol, deze zijn ook
in de eerste omroepzendèrs gebruikt. Het zijn wisselstroommachines,
die door een speciale constructie en kunstgrepen (frequentiever-
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menigvuldiging) frequenties tot ongeveer i MHz, bij een vermogen
van ioo kW kunnen opwekken. Wij zullen hierop echter niet
verder ingaan, daar ze door de moderne buisgeneratoren volledig
verdrongen zijn.
4.

Open trillingskringen

60. Tusschen de platen van een condensator ontstaat bij lading
een electrisch veld, dat gekarakteriseerd wordt door zijn krachtlijnen
(zie fig. 85a, c, e). Hoe grooter de afstand tusschen de platen van de
condensator is, des te zwakker is het electrostatische veld, en des te
meer krachtlijnen worden aan de plaatranden „verstrooid”; het
electrostatische veld is buiten een condensator zeer zwak en slechts
in de nabijheid ervan aantoonbaar. In fig. 96a zien we een conden
sator met een groote plaatafstand, geschakeld in een kring, die buiten
spoel L nog een vonkenbaan F bevat. Het electrostatische veld blijft
ook nog bestaan als men de condensatorplaten door twee rechte,
parallel loopende draden vervangt. We kunnen zelfs de onderste
draad laten vervallen en deze vervangen door een goed geleidende
aarde (grondwater) (zie fig. 96c). De condensator bestaat nu nog
slechts uit een horizontale draad als het eene en de aarde als het
andere bekleedsel. In deze gevallen kan men het veld van de condcn-
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Fig. 96
sator reeds op groote afstanden aantoonen. Als er een wisselspanning
op de condensator staat wordt er energie uitgestraald. We spreken
daarom, in tegenstelling tot de vroeger besproken gesloten trillings
kringen, van open trillingskringen, Het is zelfs niet noodig een
aparte spoel L in de open trillingskring aan te brengen, want ook
iedere rechte draad heeft zelfinductie. We krijgen dan de schakeling
van fig. 9öd. Er verloopen hier ook krachtlijnen tusschen de lood
rechte draad en de aarde, daar deze draad ook een zekere capaciteit
bezit. We kunnen ten slotte nog een laatste stap verder gaan en
ook de horizontale draad weglaten! Er blijft dan een rechte verticale
draad over. Dit is desondanks nog een trillingskring (fig. 96e). Uit
71
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fig. 96e is zeer duidelijk te zien, dat de krachtlijnen sterk in de
ruimte worden uitgestraald. De draden uit beide laatste voorbeelden,
die dik geteekend zijn, worden antennes genoemd. Fig. 9öd stelt
een L-antenne en fig. 96e een Marconi-antenne voor.
61. De zelfinductie en de capaciteit van een antenne zijn niet
op een bepaalde plaats geconcentreerd, doch over de gehe le lengte
ervan verdeeld. Een antenne bestaat dus uit een oneindig aantal
afzonderlijke trillingskringen (fig. 97). De afzonderlijke capaciteiten
C zijn des te grooter, naarmate
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het betreffende antennegedeelte zich dichter bij de aarde bevindt
(kleinere plaatafstand!). Bij L-antennes (fig. 97) heeft niet alleen
het horizontale deel capaciteit tegenover aarde, doch ook het ver
ticale. In fig. 98 is het vervangingsschema voor een Marconi-antenne
geteekend. Wordt de antenne bijv. over de vonkenbaan Xgeladen,
dan verdeelt de lading zich over de geheele antennedraad en er
ontstaat het krachtlijnenbeeld van fig. 96e. Bij de ontlading vloeien
de ontladingsstroomen over de deelcapaciteitjes naar aarde af.
62. Daar deze capaciteitjes bij toenemende hoogte steeds kleiner
worden, moet ook de stroomsterkte I kleiner worden. Aan de top
van de antenne is hij practisch gelijk aan nul. In het onderste deel
van de antenne bereikt hij zijn maximumwaarde 70, want hier
sommeeren zich alle deelstroomen. In zulk een kring is de stroomverdeeling dus totaal anders dan in een gesloten trillingskring, waarin
de effectieve stroomsterkte I overal gelijk is. In fig. 99 is de stroomverdeeling van een Marconi-antenne geteekend. De stroomsterkten
zijn loodrecht op de antennedraad uitgezet. Het gedrag van de
stroom is met een rivier te vergelijken. De waterhoeveelheid neemt
vanaf de bron (punt van de antenne) steeds toe, vanwege de toestroomende zijriviertjes (deelcapaciteiten), tot hij de monding
(onderste deel van de antenne) heeft bereikt. De antennespanning
V (tegen aarde) van een geladen antenne heeft een faseverschuiving
van een halve periode met de stroom. Het spanningsverloop is
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in fig. 99 eveneens geteekend. De maximumwaarde van de stroom
en de spanning, dus Ia en I 0, noemt men stroom-, resp. spanningsbuiken, de minimumwaarden (nul)
ïo.
stroom-, resp. spanningsknoopen.
Een Marconi-antenne heeft dus
onderaan een stroombuik en een
y_
-c
spanningsknoop. Een L-antenne
i.
JL
I_
daarentegen heeft ook aan het eind
. \
nog een flinke capaciteit, zoodat de
\
stroom daar niet nul wordt. Bij een
T
T-antenne zijn de stroomsterkten
i
Z±
evenals de spanningen in alle deelen
van de antenhc practisch even groot
Fig. 100
Fig. 99
(zie fig. ioo).
63. Verder zien we in fig. 101a een reeds vanaf het begin van
de radiotechniek bekende en ook tegen
woordig nog veel gebruikte dipoolantenne.
Deze bestaat in zijn eenvoudigste vórm
uit twee evenlange rechte draden, die op
de beide bollen van een vonkenbaan wor
den aangesloten. Zoo’n antenne is reeds
door Heinrich Herz bij zijn historische
proeven, om aan te toonen dat lichtgolven
en electromagnctische golven in wezen Fig. 101. a Dipoolantenne. b
c stroom,
gelijk zijn, gebruikt. Fig. 101b toont het vervangingsschexna,
en spanningsverdeeling.
vervangingssc. erna van een dipoolantenne;
de stroom-, resp. spanningsverdeeling blijkt uit fig. 101c. In het
midden van de antenne liggen een stroombuik en een spanningsknoop,
daar de wederzijdsche capaciteiten in het midden van de antenne
het grootst zijn en op deze plaats weer optelling van de deelstroomen plaats vindt. Aan beide einden van de antenne ontstaan
echter, wegens de kleine capaciteit, een stroomknoop en een spanningsbuik. Hierop komen wij later nog terug.

/

5. Vraagstukken
1) In de antennekring van een omroepontvanger bevindt zich
een trillingskring met een zelfinductie van 0,1 m H en een capaciteit
van 200 pF. a. Op welke frequentie is de kring afgestemd? b. Hoe
groot is de golfweerstand? c. Hoe groot is de stroomsterkte in de
kring bij een klemspanning van 0,5 olt?
2) Een zelfinductie van 25 H vormt samen met een capaciteit
van 40 000 pF een trillingskring. a. Hoe groot is de resonantie-
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freqiientie? b. Hoeveel ohmsche weerstand moet de kring bezitten,
als de eigenfrequentie met io % verminderd wordt?
3) Hoe groot moet de verliesweerstand minstens zijn in een kring
met L= 10 H en C = 1000 pF, als de trillingen aperiodiek moeten zijn ?
4) Een trillingskring heeft een zelfinductie L = 0,1 m H, een
weerstand van 1,5 -Q en een capaciteit van 400 pF. Hoe groot is het
log. decrement en de bandbreedte?
5) Een spoel heeft bij een frequentie van 1,2 MHz een log.
decrement van 0,018 resp. 0,036. Hoe groot is de bandbreedte?
6) Men wekt met een vonkenbaangenerator een gedempte hoog
frequente trilling op van 150 kHz; een golftrein omvat 50 trillingen.
Hoe hoog moet de frequentie van de wisselstroomgenerator worden
gekozen, als de pauzen tusschen het uitdoven van een golftrein en
de volgende vonk 1/6000 sec. moet bedragen?
7) Een ontvangantenne heeft een zelfinductie van 18 (J.H en een
capaciteit van 200 pF. a) Hoe groot is de eigenfrequentie van de
antenne? b) Welke zelfinductie moet men ermee in serie schakelen,
opdat de antenne op 841 kHz is afgestemd?
8) Teeken de stroom- en de spanningsverdeeling van een Marconi-,
een T- en een dipoolantenne.

HOOFDSTUK IV
ELECTROMAGNETISCHE STRALING
1.

i
F

De uitstraling van electromagnetische golven

64. In de spoel van een slingerkring ontstaat een magnetisch veld;
hetzelfde gebeurt er.bij een antenne, dus bij een open slingerkring.
In fig. 102a zien wij nog eens het electrisch veld van een geladen,
rechte antenne. Springt nu aan de vonkbrug een vonk over, dan ont
laadt zich de antenne in de vorm van slingeringen; daarbij wordt
een stroom I gevormd (fig. 102b), die een magnetisch veld om de
geleider heen vormt (volgens de kurketrekkerregel). De magne
tische krachtlijnen omgeven de antennedraad als concentrische
cirkels; daar de stroomsterkte volgens fig. 99 het sterkst is aan
de vonkbrug, is daar ook de werking van het veld het grootst.
Aan het bovenste einde van de antenne is de stroom nul, zoodat
daar geen magnetische krachtlijnen kunnen ontstaan. In fig. 102
’ is de sterkte van het veld door de grootte van de concentrische
cirkels voorgesteld. Na afloop van de ontlading wordt de slinger74

kring weer opgeladen en wel omgekeerd als eerst. De electrische
krachtlijnen loopen nu tegengesteld aan fig. 102a. Na J periode
verder, treden weer een ontstaan
van het magnetisch veld en een
afbraak van het electrisch veld
op, echter in omgekeerde richting
als in fig. 102b, enz. We kunnen
dus net als bij een gesloten
slingerkring vaststellen, dat de
electrische en magnetische velden
y/y/////////////7//;y//y'S'
telkens na 1/., periode elkaar af
wisselen en spreken daarom
b
wegens de voortdurende richFig. 102 a) electr. b) magn. veld
van een geaarde, rechte antenne. tingsveranderingen der velden
van een electro magnetisch wisselveld. Uit fig. 102 zien we verder, dat het electrische en het mag
netische veld loodrecht op elkaar staan!

i:

65. De gelijke verschijnselen treden op bij een dipoolantenne en
kan men in fig. 103 zeer duidelijk onderscheiden. Het electrische
veld van de geladen dipool (fig. 103a) wordt in 1j.l periode omgezet
in een magnetisch veld (fig. 103b); weer 1/4 periode later is er weer
een electrisch veld van tegengestelde richting en weer ljA periode
later een magnetisch veld van tegengestelde richting (fig. 103c en d).
66. Uit fig. 96d, 96e,
102 en 103 volgt, dat de
electrische en magnetische
krachtlijnen het streven be' zitten om zich in de ruimte
uit te breiden, zooals bijv.
de watergolven als we een
steen in het water werpen.
We zullen daarom ook deze
Fig. 103
„uitbreidingsdrang” nader
onderzoeken en beschouwen daartoe fig. 104. In a zien we het elec
trisch veld van een geladen dipool; gedurende de ontlading door een
vonk trekken zich de electrische krachtlijnen samen (è), en maken
zich na de eerste kwartperiode ten slotte geheel van de dipoolantenne
los (c). Op dit oogenblik is de dipool ontladen; de echter nog verder
vloeiende ontladingsstroom bewerkt opnieuw een oplading van de
dipool. Na de 2e kwartperiode is de dipool omgeven door een tegen
gesteld electrisch veld, terwijl zich de eerste bundel krachtlijnen
verder uitbreidt (d). Tijdens de 3e kwartperiode trekken zich de
electrische krachtlijnen weer samen om de dipool en scheiden zich
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dan als nieuwe, zelfstandige krachtlijnenbundel geheel van de dipool
af. De eerste krachtlijnenbundel heeft zich intusschen verder voort
geplant. De toestand op het eind van de 4e kwartperiode toont fig.
104e; de dipool is nu weer ontladen en de stroomsterkte heeft de
overeenkomstige waarde bereikt. Nu herhaalt zich het spel.

67. De overeenkomstige redeneeringen gelden ook voor de
magnetische velden. Zooals fig. 105 toont, breiden zich de magneti
sche krachtlijnen als concentrische cirkels om het midden van de
dipool uit. Is de dipool ontladen, dus vrij van electrische krachtlijnen,
dan is ze door de meeste magnetische krachtlijnen omgeven. Hoe
langer de slingeringen van de dipoolantenne duren, des te meer
breiden zich de beide velden in de ruimte naar alle zijden uit; het
electrische veld neemt dan ten slotte een bolvorm aan. Uit het be
schrevene volgt, dat een antenne electrische en magnetische energie
in de ruimte kan uitstralen. Deze uitbreiding der krachtlijnen kan
men eenigzins vergelijken met het „kringetjes blazen” van rookers.
68. In fig. 106 zien we nog het los
laten en de voortplanting van een
rechte, geaarde antenne. Wegens de
goede geleidbaarheid der aarde kun
nen zich hier alleen de bovenste helften
der electrische krachtlijnen vormen;
in een geleider kan nl. in eerste benade
ring nooit een electrisch veld optreden,
omdat daardoor vereffeningsstroomen
zouden ontstaan, die het electrisch veld weer zouden teniet doen. De
magnetische krachtlijnen van de rechte antennes breiden zich, volgens
fig. 105, in horizontale vlakken uit. Fig. 106 is geschetst voor volkomen
geleidbaarheid van de aarde; ten gevolge van de verschillende geleidbaarheden van de aardbodem treden grootere of kleinere afwijkingen
op van het geteekende verloop van de krachtlijnen. De bovenstaande
redeneeringen geven de uitstralingsverschijnselen van elke geaarde
antenne echter voldoende nauwkeurig weer.
76

r

69. Bij de voortplanting van de slingeringen spreken wij van een
golf, net ris bij de golven die zich in het water voortplanten.

T

V/X////S/A

Een golf is dus steeds verbonden met een voortplantingsverschijnsel. De voortplantingssnel
heid der electro magnetische gol
ven is gelijk aan de lichtsnelheid,
{r 2T
_—-— nl. c = 300.000 km\sec, zoolang
*3
V»
K< / h/d als deze voortplanting ongestoord
u fo/f/enfte A—
geschieden kan. In fig. 107 is een
sinus vormige golfvoorgesteld met
slingertijd T. De dubbele afstand
Fig. 107
van een knooppunt (bijv. T = o)
tot het direct daaropvolgende^^ noemt men de golflengte). van

1

:
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i
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de sinusgolf; in plaats daarvan kan men ook de dubbele afstand nemen
van een buik

tot de daaropvolgende

fig- r°6 is

de golflengte der half-bolvormige golven ook geteekend. Daar de
golf gedurende de tijd T een golflengte l vooruitkomt, krijgen
wij uit de bekende wet:

:

afgelegde weg = snelheid X tijd
de vergelijking l = c.T en daar T = y, volgt daaruit weer:
>•

(65)

■V-
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Hierbij wordt l meest in meters aangegeven, dus:
...3-IQ8
Am —
f
als Xm = golflengte in meters,
ƒ uit in kHz, dan is:
Am

(65a)

f = frequentie in Hz. Drukken we

3 ■ 105
£

(65b)

Tegenwoordig rekent men in de radiotechniek hoe langer hoe
meer met de frequentie en steeds minder met de golflengte. Hier
onder volgt een tabelletje der gebruikelijke golflengten en frequenties:
Soort van golven
Lange golven
Middelgolven
Gr^nsgolven
Korte golven
Ultra-korte golven

J

Golflengte (in ni)
30.000 è 3000
3000 a 200
200 k
50
50 è
10
10 k
5

Frequentie
10 a
100 a
1500 k
6000 a
30.000 k

in kHz
100
1500
6000
30.000
60.000

De normale radio-omroep bedient zich van de golven van 200 a
600 m en van 1000 a 2000 meter; de kortegolf-omroep van 10 tot
50 meter; de amateurzenders hebben verschillende banden van
5 tot 170 m. De zeedienst bedient zich van golven van 50 a 200,
600 a 800 en 1000 è 3000 m. Voor televisie komen alleen ultra
korte golven in aanmerking. De decimetergolven (tusschen 0,1 en
1 m) hebben voor het overbrengen van berichten reeds veel aan beteekenis gewonnen.
70. Heinrich Hertz heeft aange
toond (1887—1888), dat de theorie
van Faraday en Maxwell, nl. dat
p,
P2
de electro magnetische en lichtgolven
[ij
in wezen dezelfde waren, juist was.
__
Li ï
Hij nam (fig. 108) twee paraboli- F, IjFfi
sche spiegels P1 en P2 met in hun ""
6
L*
brandpunten vonkbruggqn Fml en
F2, welke laatste met metalen
x
staven Lx en L2 is verbonden.
Fig. 108
Alles was goed van elkaar geïso
leerd. Springt bij F1 een vonk
over, dan worden de electfomagnetische golven door P1 als even
wijdige stralen gereflecteerd en ih het brandpunt van P2 weer ver-
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ecnigd. Daardoor worden Lx en L2 opgcladen en springt er bij Fo een
kleine vonk over. Hertz heeft zelfs proeven genomen met golven
van 66 cm, dwz. ca. 450 MHz.
2.

Vormen en eigenschappen van zendantennes

:

71. Wij zullen thans andere, vaak gebruikte, antennevormen
bespreken, die zoowel geschikt zijn als zend- en als ontvangantenne.
Fig. 109 toont de meerdradige T-anten?ie; door de parallelschakeling
der horizontale antennedraden wordt de eindcapaciteit der antenne
vergroot. De bovenste draden worden
tusschen twee loodrechte masten door middel
van isolatoren uitgespannen. De middelste
afleidingsdraden voeren naar het zendgebouw, waarin de zendschakcling zich be
vindt. De moderne zendstations bezitten
vaak een loodrechte, binnen een houten
antennetoren uitgespannen ééndr aads antenne

^7777777777777777777777/

Fig. 109

Fig. 110

(fig. 110). Het bovenste eind van de antenne is met een groote,
metalen ring R verbonden; daardoor wordt de eindcapaciteit ver
hoogd, waardoor een grootere afstand wordt bestreken en een ver
mindering van „fading” optreedt. Van een klein'huis H} waarin de
afstemmiddelen zich bevinden, voert een leiding L naar de eigenlijke
zender.
In fig. in zien we een L-antenne voor schepen; als aardleiding
dient hierbij de metalen romp van het schip, dat met het goed ge
leidende zeewater in verbinding staat. Verder toont fig. 112 twee
soorten vliegtuig antennes. S is een zgn. sleepa?ite?inei ca. 100 m lang
en aan het eind met een metalen gewicht verzwaard. D is een tusschen
twee kleine steunmasten over de vleugels uitgespannen dipoolantenne
voor kortegolf-ontvangst.
Hoe beter de aardleiding is, des te minder verliezen treden er op.
De aardleiding moet zoo mogelijk het grondwater bereiken. De aanleg'
verschilt al naar de gesteldheid van de bodem. Is geen goede aard79
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leiding aanwezig, dan wordt een tege?igewicht toegepast, dwz. een
groot aantal draden of metalen oppervlakken onder de antenne boven
de aarde. Het tegengewicht moet dubbel zoo lang zijn als de antenne
daarboven.

DTL tin
D = dxpoolantenne
S = sleepantenne

Fig. 111
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72. De stroom- en spanningsverdeeling is volgens het voorgaande
voor de verschillende antennedeelen verschillend. Voor de afstands
werking is daarom niet de werkelijke antennehoogte, maar de werkzame antennelioogte hw
bepalend. We zullen nu onder de werkzame
antennelioogte hw de hoogte van een rechte an
7777>t
tenne verstaan, die in zijn geheele lengte door
een stroom 10 wordt doorvloeid, zooals in de
stroombuik optreedt, en die dezelfde afstands
werking bezit als de werkelijke antenne.
In fig. 113 is nogmaals de stroomverdeeling
h
van
een rechte antenne geschetst. We teekenen
77777/777777777777777/
nu een rechthoek met basis I0 en met een
Fig. 113
oppervlak, gelijk aan het oppervlak van de geharceerde sinuskromme; de hoogte van deze rechthoek is dan
jlw. Hier is hw =^-h0,637 h. Van T-antennes is hw ~~ h en
van de andere antennesoorten is hw = (0,5 k 1) h.
Fig. 114 toont de stroomverdeeling in een L-antenne, dus een
antenne met een groote eindcapaciteit. hw is zoodanig, dat de
rechthoek met hw en I0 als zijden dezelfde inhoud heeft als de inhoud van de sinuskromme over een hoogte h. We zien uit de figuur,
dat deze twee inhouden maar weinig verschillen, m.a.w. hwh.
Ten slotte toont ons fig. 115, dat de werkzame lengte lw van
2

dipoolantenne met lengte/bedraagt: lw = —1 ~~ 0,637 1.
80

73- De eigengolflengte la van de grondslingering van een antenne
hangt af van de werkzame
zelfinductie La en de
werkzame capaciteit Ca
van de antenne; de bereke
ning van ?.a geschiedt vol
gens vergelijkingen, die
-- ■
ï
men uit omvangrijke me
tingen heeft verkregen. Is
h (fig. 116) het loodrechte
Ia-::
antennedeel, la de totale W////////////SS/////////////SS,
lengte van het bovenste anFig. 114 .
Fig. 115
tennegedeelte, /,• de langste
stroomweg (van de aarde tot aan de uiterste antennespits), dan is:
i°.) Voor een rechte antenne (la = o, Ij = h) : ).a = 4 h;
2°) Voor een L-antenne (Ij = h -j- la) : ?.a = (4,1 a 4,5). 1]
30) Voor een T-antenne (Ij = h -f- £ la) : ^-a = (4>5 a 7) •
40) Voor een schermantenne (Ij= 'h -jla) : 7.z — (6 a 8) . Ij
74. Hoe grooter hw is, des te meer
energie wordt er uitgezonden door de
} zendantenne. Met de energieuitstrala
h
h
ling zijn echter steeds verliezen ver
bonden, welke men verlies demping of
verliesvermogen Nv noemt. De voor
naamste oorzaken zijn: i°) de stroomh
h
warmteverliezen (Joule-verliezen) in
weerstanden en door wervelstroov/////////v////Z//V7
1777777777777777777777777»
men. Daarom moeten alle geleiders
in de nabijheid der antennedraden,
Fig. 116
dus ook de masten zelf, tegenover
aarde goed worden geïsoleerd. 20) aardingsverliezen ten gevolge van
een slechte geleidbaarheid der aarde. Hoe beter de aarde geleidt, des
te minder ver kunnen de krachtlijnen zich hier voortzetten en zoo
aardstro .men met de bijbehoorende stroomwarmteverliezen veroor
zaken. 30) Verliezen door sproeiing, ten gevolge van slechte isolatie.
Behalve de genoemde verliezen treden nog stralingsverliezen op.
Theoretisch kan men bewijzen, dat de door de antenne uitgestraalde
slingerenergie bedraagt:

/"Tfiïrnrmw

1

| . . IQ . - -

w

y///////////

L
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'////////SS/////////////////'
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Ns = 1579.

. I«2
watt
O

(66)
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waarin hw = werkzame antennehoogte (in m), X = golflengte der
slingeringen (in m) en I0 = effectieve stroomsterkte in de stroombuik. We zien uit (66) dat het uitgestraalde vermogen bij korte golven
grooter kan zijn dan bij lange.
De verliesdemping neemt men in aanmerking door de verlies
teerstand Rv van de antenne, de stralingsenergie (ook wel genoemd:
nuttige demping) neemt men in aanmerking door een stralingsweerstand Rs, welke volgens (66) bedraagt:
Rs = 1579.

&)' ohm

De totale antenneweerstand is dan:
= Rv + R

(67)

(68)

Voor een rechte, geaarde antenne is hw = 0,637 h en X = 4 h, zoodat
Rs = !579 ■ ( 0)637
4h

= 40«

i
■

De stralingsweersta?id van een geaarde, rechte antenne is onaf
hankelijk van de grootte van de antenne en steeds 40 -Q.
Onder het totale antennevermogen verstaat men:
Na = I02 . Ra = Nv + Ns

Rs

^ =R7

(70)

3< De voortplanting van electromagnetische golven
75. Uit fig. 106 weten wij, dat de electromagnetische golven
van een geaarde antenne zich in de vorm van halve bollen langs de
aardoppervlakte voortplanten; de electrische krachtlijnen staan daarbij
1 op het aardoppervlak. Dit is echter alleen maar waar, indien de
aardoppervlakte goed geleidend is (water, vochtige bodem) en geen
hindernissen (huizenmassa’s, gebergten, bosschen) optreden. In
steenachtige of zandige bodem ontstaan door de verhoudingsgewijs

'
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(69)

Heeft een zender dus een antennevermogen van 100 kW, dan
beteekent dat, dat in de antenne een vermogen van 100 kW wordt
verbruikt. Daar een deel hiervan in de verliezen teloorgaat, bedraagt
het stralingsrendement

*

!

1

hooge aardweerstanden tamelijk hooge energieverliezen en de electrische krachtlijnen staan dan niet meer 1 op het aardoppervlak.
De op een bepaalde afstand van een zender aanwezige veldenergie
neemt bij toenemende afstand af. Theorie en experiment hebben
aangetoond, dat deze afname volgens een' exponentieele wet ge
schiedt. Voor afstanden tot ca. 2000 km geldt voor de electrische
veldsterkte F de benaderingsvergelijking van Austin:

F = 120 iz.

—w.r
hw. I0
V l
l.v £

■

'

(7i)

.

Hierin is, met de andere bekende teekens, r = afstand van de zen
der in m, £ = grondtal natuurlijke logarithmen, w = een bepaalde
getallenfactor. Voor de zee is w^ 4.io_c,
F
mV
voor de Europeesche vlakte w = 35 .io-5,
UT
100
voor droge zandbodem w ^ 95 .io-5
en voor streken met groote steden
10
w ^ 22.io-4. Vergelijking (71) is grafisch
in fig. 117 voorgesteld. Bij lange golven
1
treden door de aardoppervlakte de minste
verliezen op, omdat bij grootere X de
exponent kleiner wordt. Daarom ge
WO
200km^
bruikte men in het begin voor verkeer
overzee slechts lange golven, maar heden
Fig. 117
weten wij, dat met korte golven met weinig
energie groote afstanden overbrugd kunnen worden.
76. Een antenne zendt 2 soorten golven uit: i°) bodemgolven,
die zich langs de aardoppervlakte bewegen; 2°) ruimtegolven, waarbij
een deel van de uitgestraalde energie zich naar alle kanten in de ruimte
uitbreidt (zie fig. 118). De vaak verrassend groote afstanden, die de
golven bereikten, vooral de korte golven, voerde tot de aanneming,
dat de ruimtegolven door een ca. 100 km boven de aarde aanwezige,
geleidende laag werden teruggekaatst. Deze laag heet naar de ont
dekkers de Heaviside-Kenelly-laag. Ze bestaat uit een wolk' van
ionen (fig. 119) en negatieve electronen, die zich vormt in de bovenste
lagen der aardatmosfeer onder invloed der zonnestralen, vooral door
de ultraviolette stralen. Deze laag wordt ook wel ionosfeer genoemd.
De laag is niet scherp begrensd; de ionisatie neemt met toe
nemende hoogte tot een maximum toe om dan weer af te nemen
en er zijn meerdere zulke maxima. Dit is door de verschillende ge83
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treepte afstanden in de figuur aangegeven. Verder is de ionisaties
in de middaguren het sterkste; na zonsondergang treedt weer een
hercombinatie van ionen en electronen op. Volgens de tegen
woordige opvattingen zijn er meer lagen, die op een hoogte van ioo
en 500 km boven de aarde liggen. Zooals fig. 119 aangeeft, bereiken
de door zendantenne «S uitgestraalde golven een plaats E als bodemgolven en door terugkaatsing door de ionosfeer. Overdag is het terugkaatsingseffect door de grootere ionisatie sterker dan ’s nachts, zoodat
de overbrugde afstand minder groot is. Ook meervoudige weer
kaatsingen zijn mogelijk.
77. Neemt de ontvangantenne E van fig.'119 tegelijk bodem- en
xuimtegolven op, dan kan het geval optreden, dat beide golfsoorten,
ten gevolge van de verschillende weglengten, met % periode verschil
of een veelvoud daarvan aankomen in E. Ze heffen dan eikaars werUrnviside •Kenelly-tn,

vj

é£

king op of geven in alle geval een verzwakking van de ontvangst. Is
het faseverschil nul, dan versterken beide effecten elkaar het meest.
Tusschen deze beide uitersten treedt een geleidelijke overgang van
verzwakking in versterking op. De ontvangst in E is dus onderhevig
aan schommelingen in geluidssterkte en aan vervormingen, als het
faseverschil varieert. Dit verschijnsel noemt men fading.
Daar in de buurt van een sterke zender bodem- en ruimtcgolven
nagenoeg even sterk zijn, treedt in een omgeving van 50—150 km
slechts een sterke schommeling in de geluidssterkte op, vooral bij
invallende duisternis, omdat dan het gehalte aan electronen en ionen
in de ionosfeer het grootst is. Door bijzondere vormgeving van de
antenne kan de ruimtestraling worden beperkt in de omgeving. Bij
groote afstanden is echter de straling van bodemgolven te verwaarloozen tegenover de ruimtegolven, maar toch kan ook dan nog fading
optreden, doordat golven langs verschillende wegen het ontvang
station bereiken. Dit fadingverschijnsel kan door zgn. fadingcompensatie tot een minimum worden beperkt.'
78. De voortplanting der golven hangt af van de toegepaste golf84

\

i

lengte (fig. 120). Is X voldoende klein, dan gaan de aankomende
ruimtcgolven a on
Heayiside-Kenelly- JaQl
gehinderd door en
keeren niet meer naar
aarde terug. Andere
golven b worden ge
ö /c fd/Se
broken, maar keeren
ook niet meer terug.
doode xöne
Wordt X steeds grooaarde
ter, dan zal bij een
*
zekere grensgolflengte
totale terugkaatsing
Fig. 120
optreden. Voor bijna
loodrechte inval (a en b) zal de grensgolflengte veel grooter
zijn dan bij schuine inval (c, d en è). De golven d en e dringen
maar weinig in de laag en keeren dan na terugkaatsing naar de
aarde terug, waardoor groote afstanden kunnen worden over
brugd. Dit is vooral het geval bij -de korte golven c3 die bij een
bepaalde stralingshoek bijna verliesloos langs de laag zich voort
planten en eerst later teruggeworpen worden. Onder bepaalde om
standigheden is het zelfs mogelijk, dat de ruimtegolven eens of
meermalen om de aarde heen gaan, voordat ze de aarde bereiken.
Een uitgezonden teeken wordt dan, daar $le golfsnelbeid 300.000
km/sec en de aardomtrek 40.000 km is, na ca. 1/7 sec. of een veel
voud daarvan weer opgevangen („echoteeken”). De zeer lange golven
planten zich voort als bodemgolven, waarbij de energie eerst lang
zamerhand met de afstand afneemt. Tegenwoordig wordt daarom
voor telegraafverkeer met Amerika nog een golflengte van 14.000
meter als vervanging voor kortegolf-verbinding toegepast.
Zooals we in fig. 120 zien, is er een gebied, waar in het geheel geen
ontvangst mogelijk is. Dit is de zgn. doode zone. Daar de afstand, die
de golven overbruggen, van het tijdstip van de dag afhangt, worden
voor de grootste afstanden verschillende golflengten gebruikt. Over
dag worden nl. de kortere golven niet zoo sterk als de langere golven
door de ionosfeer afgeleid, zoodat deze overdag een grootere afstand
overbruggen. Voor radiotelegrafie over zee neemt men bijv. overdag
X = 20 m en ’s nachts X = 40 è 50 m. Voor radiotelegrafie over land
neemt men bijv. overdag X = 40 m en ’s nachts X = 80 m. Op
de zeer korte en ultra-korte golven komen we later terug.
4.
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Vraagstukken

1) Wat is de golflengte van een zender met een frequentie van
191 kHz?
85
/

.. .
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2) Welke frequentie heeft een golf met 7 m lengte?
3) Een slingerkring bestaat uit een L = 0,16 mH en een C = 250
pF. Op welke golflengte is deze kring afgestemd?
4) De bovenste antennelengte van een 50 m hooge T- resp. L~
antenne is 150 m. Hoe groot is in beide gevallen ?.a?
5) Hoe groot moet de stroomsterkte in de stroombuik van een
zendantenne van hw = 20 m zijn, als bij X — 400 m, Ns = 200 watt
moet zijn?
6) Van een zendantenne is hw = 44 m, ?.a = 440 m, Ra = 25 5?
IQ = 10 A. Hoe groot is de stralingsweerstand? Hoe groot het uit
gestraalde vermogen? Hoe groot is het totale antennevermogen?
Hoe groot is ?;a?
7) Voor een zender is hw = 50 m, X = 400 m, I0 = 60 A. Hoe
o groot is de veldsterkte op 100 km afstand, als w = 35 .io-5?
8) Een kortegolfzender werkt met X = 40 m en hw = 10 m.
Op 10.000 km is de electrische veldsterkte 5 (x V/m. Hoe groot is I0? *)

HOOFDSTUK V
HET ONTVANGEN VAN HOOGFREQUENTE
TRILLINGEN (ZONDER ELEGTRONENBUIS)
2.

X

■>

*

Ontvangantennes

79. Elke trillende zendantenne straalt electromagnetische golven
uit; we hebben al geleerd, hoe deze uitstraling en voortplanting
geschieden en welke principieele vormen van antennes er zijn. Hoe
kunnen nu de electromagnetische golven op een of andere plaats
ontvangen worden en waarneembaar worden gemaakt? Om deze
kwestie op te lossen, bedenken we eerst, dat het door een zend
antenne uitgestraalde wisselveld uit electrische en magnetische vel
den bestaat. Stellen we dus binnen de invloedssfeer van een zender
een ontvangantenne, dan worden hierin, doordat de antenne capacitieve en inductieve eigenschappen heeft, door het electrische resp.

1

*) Bij korte golven en groote afstanden geldt de formule van Austin,
hw 20
met weglaten van de e-macht. Dus F
120 7C.
X r
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magnetische veld spanningen geïnduceerd, die wisselstroomen in de
ontvangantenne opwekken.
80. Om de verschijnselen in een
ontvangantenne te begrijpen, beschou
wen we het electrische wisselveld; de
A
van een zendantenne uitgaande, elec
trische krachtlijnen staan op eenige
afstand van de zender practisch lood
recht op de aarde. Plaatsen we nu in
het electrische wisselveld bijvoorbeeld
* *' C
i
een loodrecht staande antenne A (fig.
—
121), dan ontstaat tusschen de einden
van de antenne, ten gevolge van de
Fig. 121
spanningstoestand van de hem omge
vende ruimte, een hoogfrequente spanning V in de richting van de
electrische krachtlijnen, want we kunnen ons voorstellen, dat de
ontvangantenne A zich bij wijze van spreken tusschen de platen van
een reusachtigc condensator bevindt. De wisselspanning V veroorzaakt
in de ontvangantenne een wisselstroom, die ook door de ingeschakelde
,,koppelspoel” vloeit en aan de einden van de spoel een spanning doet
ontstaan. Uit het voorgaande blijkt dadelijk, dat de wisselspanning V
des te grooter moet zijn, naarmate op de plaats van ontvangst de
////V///''///' Y
/Y/YYYYY's«' •’/

!
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electrische veldsterkte F in — en de effectieve hoogte van de ontvangm
antenne hw in m grooter is. We krijgen dan de vergelijking
V = F hw volt

(72)

81. De hoogfrequente wisselspanning V van de ontvangantenne
kan men nog aanzienlijk verhoogen als men de antenne op de fre
quentie resp. golflengte van de te ontvangen trillingen afstemt.
Daarvoor moeten we de eigenfrequentie van de ontvangantenne
met de te ontvangen frequentie in resonantie brengen. We kunnen'
deze afstemming bereiken door een geschikte keuze van de golflengte.
Dan geldt: f =

I

2 7Z V (La + L). Ca

.
.
>
;
:

waarin ƒ de te ontvangen fre-

quentie, La de effectieve^zelfinductie van de antenne, Ca de capaci
teit van de antenne en L de inductie van de met La in serie staande
spoel Lx zijn. Door de afstemming van de ontvangantenne is het
ook pas mogelijk van de tegelijk ontvangen zendgolven één bepaalde
golf te bevoordeelen, dwz. een scheiding van de verschillende ontvan
gen frequenties te bereiken. We kunnen echter ook een volledige
87
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trillingskring, bestaande uit L en C, in de antcnnekring schakelen
(fig. 121) en dan met de draaicondensator C op de gewenschte te
ontvangen frequentie afstemmen. De in de L—C-kcten optredende
'resonantiespanningen worden naar de antenne- en aard-aansluitingen
van het ontvangtoestel gevoerd, daar verder versterkt en ten slotte
waarneembaar gemaakt.
We vermelden nog, dat voor een voldoende ontvangst (kamergeluidsterkte) de volgende ingangsspanningen aan het toestel noodig
zijn. Voor een tweelampstoestel met één kring 0,1 a o,8 mV; voor
een drielampstocstel met twee kringen 15 a 100 [iV; voor een drielampstoestel met vier kringen 30 a 50 ixV; voor een drielampssuperheterodyne 10 h 50 }i.V; voor een vijflampssuperheterodyne
0,5 h 5 |xV.
82. Daar de ontvangantenne, door de opgenomen ontvangen
trillingen, zelf.Jfcveneens trillingen opwekt, straalt hij evenals elke
zendantenne electromagnetische trillingen uit. De door de ontvang
antenne opgenomen trillingsenergie wordt daarom ten dcele weer
teruggestraald; daardoor vindt een vervorming plaats van het
stralingsveld, dat de ontvangantenne omgeeft. Onder bepaalde om
standigheden wordt voor de ontvangantenne de electrische veld
sterkte van de aankomende zendgolven versterkt, er achter evenwel
verzwakt („schaduwwerking”). De stroom die werkelijk in de ont
vangantenne vloeit, hangt evenals bij een zendantenne af van de
strdlingsioeerstand Rs en de weerstand Ra van de ontvangantenne.
De stroom is:
V
1 = Ra + Rs

(73 >

De weerstand Ra bestaat uit een verliesweerstand Rv (ohmsche
weerstand, diëlectrische verliesweerstand, aardweerstand, isolatieweerstand, enz.) en de blokkeeritigszueerstand Ru van de afgestemde
ingangskring van het ontvangtoestel. Ra = Rv + RUt
Als Ra = Rs wordt juist de helft van de ontvangen trillings
energie aan het toestel toegevoerd, terwijl de andere helft door de
ontvangantenne weer teruggestraald wordt.
83. We zijn nu gekomen aan de bespreking van de belangrijkste
vormen van antennes voor radio-omroepontvangst. De voor korte
golf geschikte zend- en ontvangantennes zullen later bfehandeld
worden. Bij de ontvangantennes onderscheiden we buiten-, kamer-,
noodhulp- en raamantennes. Volgens het oude eenvoudige regeltje,
dat een goede buitenantenne de beste hoogfrequentversterker is, geeft
een buitenantenne de gunstigste resultaten bij ontvangst. Naarmate
88
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F
de effectieve hoogte van een buitenantenne grooter is, des te meer
stralingsenergie neemt deze uit de aether op en des te minder zijn
de plaatselijke storingen door electrische installaties, treinen, lichtnet,
enz. te merken. Een goede hooge buitenantenne voorkomt dus
tegelijk het beste de storingen. De lengte van de antenne moet bij
de huidige radioapparaten noch te lang, noch te kort zijn en tusschen
15 en 25 m (inclusief de afspandraad) liggen.
84. Vaak past men de L-antenne toe: Tusschen twee steunpunten
wordt, onder goede isolatie, horizontaal een draad (aluminium-litzedraad, niet roestend staaldraad) L gespannen, waarvan aan het eene
eind de toevoerdraad naar het toestel afgetakt is. Als steunpunten
kunnen bijv. twee schoorsteenen dienen, of buiten de stad ook een
schoorsteen en een speciale antennepaal of een boom. Kan men de
lengte van de antenne door plaatselijke omstandigheden niet groot
genoeg maken, dan kan men de antennecapacitcit vergrooten, door
antennes met meer dan één draad te gebruiken; voor antennes voor
omroepontvangst zijn twee parallel geschakelde draden voldoende.
Men verkrijgt echter alleen 'dan betere resultaten dan met een
antenne van één draad, als de afstand tusschen de draden minstens
1,5 m bedraagt. Hetzelfde geldt ook voor een T-antenne; hierbij
moet echter de afspandraad precies in het midden van het horizontale
deel van de antenne aangesloten worden, daar anders een ongunstige
stroomverdeeling in de antenne optreedt.
85. Bijzonder voordeelig is, vooral in groote steden, de loodrecht
op het dak geplaatste staafantenne.
In fig. 122 zien we de stippellijn St, die ongeveer de hoogte van
de storingsnevel boven de aarde aangeeft. Deze storingsnevel ontstaat
namelijk door elcctromagnetische storingsstralingen, die’van elec
trische motoren, apparaten, automatische schakelaars, trams enz.,
uitgaan en die de omroepontvangst ernstig kunnen storen. De
buitenantenne moet daarom zoo mogelijk ver boven het dak, dus ook
boven de storingsnevel, uitsteken om zoo weinig mogelijk storingstrillingen op te nemen. Voor de radio-omroepontvangst is meestal
een 5—8 m hooge, loodrechte antenne voldoende, bijv. een aan de
schoorsteen bevestigde 'Staafantenne van stalen buis S, een staafantenne met een korf K van metaal, die als eindcapaciteit dienst doet,
of een speciale staafantenne R.
Alle in fig. 122 in principe (doch niet op maat) geteekeiide antennes
liggen buiten de storingsnevel St.
86. Het buiten de storingsnevel brengen van de buitenantenne
helpt vaak weinig, als de afspandraad-toch nog in de storingsnevel
ligt, dus storingstrillingen kan opnemen. Daarom moet de afspan
draad met metaal afgeschermd worden, waarbij men de afscherming
89
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moet aarden. In fig. 122 zijn de afgeschermde toevoerdraden steeds
met A aangegeven. Fig. 123 laat zien hoe een afgeschermde toevoerdraad uitgevoerd kan zijn: Om een verzilverde koperen kern K, zijn
achtereenvolgens een gevlochten isolatie G, een isolatie van ge
ïmpregneerd papier P en een gummimantel M aangebracht. Daarom
heen zitten een laagje gemetalliseerd papier Pm en een waterdichte
afscherming N. Daar de koperen kern, die de eigenlijke afspandraad
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Fig. 122. Verschillende ontvangantennes: L = ééndradige L-antenne, S =
staalbuis-staafantenne, K = korfantenne, R = fuikantenne, St = boven
ste grens van de stoornevel.
vormt, een condensator vormt met de metalen afscherming, welke
condensator parallel staat aan de ingangskring, wordt een deel van
de hoogfrequente antennespanning naar aarde afgeleid en daardoor
de geluidssterkte van het toestel verzwakt ten opzichte van een niet
afgeschermde afspandraad. Bij voldoend hooge antennes en eenigszins gevoelige ontvangapparaten is dit nadeel, tegenover het voor
deel dat men minder last van storingen heeft, niet zoo heel.erg.
87. Een kamerN
p
M
Pm
G
antenne is veel een- *
voudiger aan te leg
gen en te onderhou
:
!
den dan een buitenantenne. Daarbij is
echter de effectieve
Fig. 123
hoogte van de antenne
(speciale in de onderste verdiepingen) zeer klein (gemiddeld slechts
ongeveer 30 cm) en de invloed van storingen zeer groot; een kamerantenne ligt immers in de buurt van electrische snoeren, gaspijpen
enz., en deze geleiden de storingstrillingen goed en stralen ze goed

mm
m

y

V
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uit. Voor kamerantennes gebruikt men meestal 15—25 m draad,
dat op ongeveer 300 mm afstand van muur en plafond, geïsoleerd
aangebracht wordt. Er zijn echter ook zgn. bandantennes, die direct
op de vloer geplakt of gespijkerd worden. Meestal krijgt men met deze
antennes nog een goed resultaat; de plaatselijke omstandigheden
spelen daarbij echter de meest belangrijke rol.
88. Niet zoo aan te bevelen zijn de noodhulp antennes, dus bijv.
belleidingen, gas- en verwarmingsbuizen, ijzeren bedstellen, enz.
Verder zijn er licht net antennes, die gebruik maken van het antenneeffect van het uitgestrekte lichtnet. Daarbij wordt de niet-geaarde
pool van het net in serie met een doorslagvaste blokcondensator van
ongeveer 1000 pF met het stekkerbusje van het toestel verbonden.
In veel radio-apparaten is zoo’n lichtnetantenne al aanwezig. De
lichtnet-antenne kan men echter alleen in geval van nood gebruiken.
Het lichtnet voert juist de meeste storingstrillingen toe.
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De aardleiding en de bliksembeveiliging van
de antenne

89. De kwaliteit van een ontvangantenne hangt niet alleen af van
de antenne zelf, maar ook van de aardleiding. Om energieverliezen
te voorkomen, moet de weerstand van de aardleiding zoo klein
mogelijk zijn: de doorsnede van de aardleiding moet daarom — ook
met het oog op een voldoende mechanische stevigheid — minstens
2,5 mm bedragen. Voor aardleidingen komen blanke of geïsoleerde
draden in aanmerking, die langs een zoo kort en zoo recht mogelijke
weg naar het aardingspunt (bijv. in de grond geslagen buis, water
leidingen, geaarde verwarmings- en regenpijpen) gelegd worden.
Naarmate de aardleiding beter is, kunnen in het ontvangtoestel
minder storingen doordringen. Staat geen goede aarding ter be
schikking of moet men met sterke plaatselijke storingen rekening
houden, dan wordt als vervanging voor de aardleiding een tegencapaciteit gebruikt; als tegencapaciteit kan bij radio-omroepontvangst
bijv. een onder het vloerkleed geïsoleerd aangebrachte draad dienen,
waarvan de einden aan elkaar verbonden zijn, zoodat een gesloten
ring ontstaat.
90. Bij het gebruik van buitenantennes bestaat het gevaar, dat
de antenne bij onweer of heftige hagel- en sneeuwbuien zoo sterk
geladen wordt, dat er een vonkontlading, of zelfs een blikseminslag
door kan ontstaan.
Het verdient daarom sterk aanbeveling, dat alle buitenantennes
van een bliksem- of overspanningsbeveïliging voorzien zij71. De aard
leiding va?i de bliksenibeveilighig moet zoo mogelijk buiten het
91
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gebouw, langs de kortst mogelijke weg, naar het aardingspunt
loopen en minstens de dubbele doorsnede van de antennedraad be
zitten. Als aardleiding kan rond ijzerdraad van 3 mm diameter
gebruikt worden; het aarden van de bliksembeveiliging mag men
ook aan waterleidingen of geaarde verwarmingsbuizen in het ge
bouw doen.
91. Elke buitenantenne moet bovendien, zoo
A
0
mogelijk, van een beveiliging tegen overspan
ningen voorzien zijn, om elke gevaarlijke lading
van de antenne direct naar de aarde te leiden.
Deze overspanningsbeveiliging moet reeds bij
5
0
een
overspanning van ten hoogste 350 V aan
spreken en kan buiten (E in fig. 122) of in het
gebouw, in de buurt van de antenne-invoer,
|maar ver genoeg verwijderd van gemakkelijk
brandende stoffen (gordijnen, vloerkleeden) aan
1 ) lij |
gebracht
worden. Verder moet ook een bij
et
zondere aardse kakelaar buiten of in het ge
1
bouw in de buurt van de antenne-invoer aanwezig
zijn, waarmee men bij onweer de antenne met
Fig. 124
de aardleiding van de bliksembeveiliging kan
verbinden en tegelijk de verbinding tusschen de antenne en het
toestel kan verbreken.

r,;

92. Als overpanningsbeveiligingen dienen vonkenbanen of kleine
glimlampen. Bij de grove beveiliging door vonkenbanen (G en g in
fig. 124), die voor het afleiden van groote antenneladingen dienen,
heeft men twee op ongeveer 0,1 mm van elkaar af staande, geribde
metalen blikken (spitswerking).
Gevoeliger zijn de vonkenbanen zooals F in fig. 124 ons er een
toont, die twee metalen spitsen in een glazen buis met verdunde lucht
bevatten. Het best is echter een beveiliging door een glimlatnp. Deze
bevat eveneens twee metalen spitsen, die zich in een edelgas van
geringe druk bevinden. Reeds bij overspanningen van 70—100 V
treedt een glimontlading op, zoodat de antenne met aarde wordt ver
bonden en de ladingen van de antenne afgevoerd worden. De glimlampén kenmerken zich door een bijzonder kleine capaciteit, dus
door geringe hoogfrequente verliezen; fig. 124 toont een inrichting
voor bliksembeveiliging en voor varding, welke zeer aan te bevelen
is; A is de buitenantenne, BE de aardleiding van de bliksembeveili
ging, E de aardleiding van het toestel, D de bijv. door het raam gaande,
geïsoleerde antennedoorvoer, G en g twee grove vonkenbanen, F
een glimlamp en S de hefboom van de aardschakelaar. In de geteekende stand is de antenne A over de hefboom 5 met het toestel
92

!

F
verbonden. Legt men *S naar onderen om, dan is de antenne met de
aardleiding E verbonden, terwijl het toestel van de antenne geschei
den is. Volgens hetgeen boven gezegd is, mag ook de aardleiding
van de bliksembeveiliging met die van het toestel (E) verbonden
worden (gestippeld in fig. 124); dan spaart men een gescheiden aarding van de bliksembeveiliging uit.
3. De raamantenne
93. Een raamantenne vormt een groote, draaibare spoel met
zelfinductie, die meestal een vierkante of ronde doorsnede heeft
(lig. 125). Op een houten raam met zijden
r/chteffèdt
van 0,5 a 1 m, bevindt zich de uit litze-draad
voor hooge frequenties bestaande raamwikkeling, waarvan de spoed (afstand tusschen
twee windingen) 3 tot 10 mm bedraagt. De
draadlengte, dus ook het
aantal windingen, wordt
bepaald door de te ont
vangen golflengte. Voor
oS*
de ontvangst van het
li
middcngolfbereik is ge
C7- II
middeld 30 m en voor
het langegolfbereik circa
Fig. 126
110 m draadlengte noodig. De zelfinductie van een vierkante raamantenne kan men als
volgt benaderen:
L = 18,4 . a . w2 . log

b

'a .io—6 mH

!

\

:
I

:

(74)

a is de lengte van een zijde in cm, b de breedte van de wikkeling
in cm en zo het aantal windingen. Completeert men de raamantenne
L, met een draaibare condensator C, tot een trillingskring L—C,
dan kan men op de gewenschte frequentie afstemmen, (fig. 126).
Door gebruik te maken van het resonantieverschijnsel, ontstaan aan
zienlijk hoogere spanningen dan zonder afstemming. Door de zeer
geringe effectieve hoogte van de raamantenne (slechts eenige cm),
is de te bereiken wisselspanning zeer gering,. zoodat voor een ont
vangst van voldoende geluidssterkte groote ontvangtoestellen met
veel lampen gebruikt moeten worden. De raamantenne heeft echter
een heel bijzondere eigenschap, nl. een lichteffect, dat voor veel
uoeleir 1
zeer gewenscht is. Staat een raamantenne a—a (van
0czien) (fig. 127) [zoodanig in een wisselend magnetisch veld
93
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van een zender Z, dat het vlak van de windingen van de raamantenne in de richting van de zender Z staat, dan omvat de antenne
zooveel mogelijk magnetische krachtlijnen, die dan loodrecht op
het vlak van de windingen staan. Door het veranderen van het
aantal krachtlijnen worden nu in
de raamantenne spanningen ge
ïnduceerd. Daar het hier om een
wiss. lend magnetisch veld gaat,
verandert de richting van de
magmtische krachtlijnen perio
diek; daarom worden in de raam
antenne wisselspanningen van de
zelfde frequentie als die van de
zender opgewekt. Staat echter
de raamantenne rakend aan de
magnetische krachtlijnen, dus in
de richting b—b, dan loopen
heelemaal geen krachtlijnen door de wikkelingen heen; dan kunnen
dus ook geen spanningen geïnduceerd worden, zoodat in deze stand
geen ontvangst mogelijk is. In de stand a—a wordt door de raam
antenne de grootste hoeveelheid veldenergie opgenomen. Naarmate
de antenne verder in de stand b—b gedraaid wordt, des te kleiner
wordt de ontvangst. De raamantenne heeft dus een uitgesproken
richtefifect.
95. De in de raamantenne door de magnetische veldsterkte H
opgewekte wisselspanning V kan men als volgt berekenen. Daar
voor de flux door het raamoppervlak O geldt
= O . B = V . 77. H, vindt men:
3.10 8

■ V=

4,44 . w . —

. O . 77. H . io—8 of, daar 77 = 1,256

,
w. O.
V = 16,72 —^— H volt

(75)

Hierin is w het aantal windingen, O het raamoppervlak (het door
de windingen ingesloten vlak) in cm2, H de magnetische veldsterkte
AW
in -----en X de golflengte in m. We zien hieruit, dat de opgewekte
cm
wisselspanning recht evenredig is met het raamoppervlak en om
gekeerd met de golflengte. Formule 75 geldt in elk geval slechts dan,
wanneer de afmetingen van het raam klein zijn in verhouding tot
de ontvangen golflengte.
96. Een raamantenne reageert echter niet alleen op het magneti94
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sche, maar ook op het electrische wisselende. veld van een zender.
Fig. 128 toont een raamantenne ABCD, die in een wisselend electrisch
veld staat. Er onder is het sinusvormig verloop van de electrische veld
sterkte F weergegeven. Het electrische veld kan door zijn richting
alleen op de verticale zijden inwerken. In de linkerzijde AB = h
wordt juist de grootst mogelijke electrische spanning 'V1 = Fx. h
geïnduceerd. De in de rechterzijde van het raam geïnduceerde span
ning Va = F2. h is iets kleiner dan V13 daar immers op een afstand
BD
AC = a vanaf zijde AB, de electrische veldsterkte nog slechts
Fo bedraagt. Daar V1 en V2 gelijkgericht zijn, bedraagt de aan de
uiteinden van de raamantenne heerschende totale spanning:
V = V1 — Vz — (.Fj^ — F2)h. Daardoor treedt een stroom op in
de aangegeven richting. Een halve periode later staat de raamantenne
ten opzichte van het wisselende electrische veld, zooals de middelste
fig. van fig. 128 laat zien. Daar de raamantenne nu symmetrisch
in een spanningsbuik staat, zijn de in de rechter en linker zijde van
het raam geïnduceerde spanningen even groot en gelijk gericht.
De totale spanning is dan nul en er kan geen stroom vloeien.
Na nog een kwart periode bevindt zich een spanningsknoop in het
midden van de raamantenne, zoodat in de beide zijden van het raam
even groote, doch tegengestelde spanningen geïnduceerd worden. De
totale spanning V is op dit oogenblik zoo groot mogelijk: V =
(F5 = Fc). h. Het wisselende electrische veld, dat een raam
antenne treft, wekt dus
0
daarin een met de fre
a
quentie van de zender
F
h
veranderende electrische
A
wisselspanning op. De
horizontale zijden BD
= AC = a hebben op
de geïnduceerde wissel
Fi.
F,
spanning geen invloed
-I
en sluiten alleen de
2
stroomkring. Draaien we
Fig. 128
de raamantenne ABCD
over een hoek van 90° uit de geteekende stand, dan bevinden
de zijden AB en CD zich even ver van de zender. Door de even groote
veldsterkten op de plaats van deze zijden zijn dan de geïnduceerdè
spanningen even groot en gelijk gericht; de totale spanning is daar
door steeds nul, zoodat in deze stand van het raam nooit een stroom
kan vloeien. Ook hier is dus lichteffect.
97. Voor de totale spanning V vindt men op overeenkomstige
manier als bij formule 75:
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V = 2 7T —^

.

F volt

(76)

Het oppervlak van het raam is hier echter in m2, de golflengte l
in m en de electrische veldsterkte F in~ uitgedrukt. Voor een buiten
antenne was volgens formule (72) : V = F . hw (V). Vergelijken we
wO
dit met formule (76), dan kunnen we de uitdrukking 2 tz . —j- als de
effectieve hoogte van de raamantenne beschouwen.
We zien ook hier weer, dat de in de raamantenne geïnduceerde
spanning V recht evenredig is met het raamoppervlak en omgekeerd
evenredig met de golflengte. De totale spanning is, zooals gezegd
is, des te grooter, naarmate de zijden van het raam (h en a)
grooter zijn.
98. Het richteffect van een"raamantenne kan men ook door middel
van de richtkarakteristiek {polaire grafiek) duidelijk maken en be
palen (fig. 129). We zetten hiervoor op een horizontale as een verdceling voor de in de raam
N
antenne geïnduceerde span
90'
ningen, naar rechts (+) en
NW
NL
naar links (—). Vervolgens
>\45°y
135°
teekenen we net zooveel concentrische cirkels om het mid
delpunt van de raamantenne,
o*
als er deelstreepen op de hori^ 180°\6 P r4 W y* \> <l) ‘2) 'Jj •*] vj ’d JL— zontale as aanwezig zijn.
/ Jl /ofven Nemen we nu bijv. aan, dat
y
de te ontvangen zender in de
richting O—W ligt, dan be
o3150
reikt de in de raamantenne
zw,?*>*
zo ■
geïnduceerde wisselspanning,
270°
voor de in fig. 129 geteekende
stand
van het raam, zijn
Fig. 129
maximale waarde (bijv. 3
spanningseenheden). Dezeifde spanningswaarde, echter met tegen
gesteld teeken (— 3 spanningseenheden), wordt ook bereikt als
het raam 1800 gedraaid wordt, want ook in deze stand staat het vlak
van de spoel in de richting van de zender. Draaien we nu de
raamantenne over 450 in de richting Noord-Oost of Zuid-West,
dan is de geïnduceerde wisselspanning kleiner. De beide spannings
waarden, die weer tegengesteld gericht zijn, worden in de richting
96
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NO resp. ZW uitgezet. In de"stand van het raam N—Z (90° of 270°)
is de geïnduceerde wisselspanning nul, daar het vlak van de spoel
loodrecht staat op de richting van de zender. Zetten we nu ook voor
andere standen van het raam de waarden van de geïnduceerde wissel
spanningen uit en verbinden we ten slotte de verkregen spannings
punten, dan krijgt men een dubbele cirkel als richtkarakteristiek. Dit
geldt echter alleen, als zich in de buurt van de raamantenne geen sto
rende metaalmassa’s en dergelijke bevinden.

1

99. Uit de uit twee cirkels bestaande richtkarakteristiek zien we,
dat het instellen van de raamantenne op de grootste te ontvangen
wisselspanning resp. geluidssterkte, bij lange na niet zoo scherp is
als het instellen op de kleinste waarde. Moet men dan ook de plaats
van een zender bepalen door middel van peilingen met behulp van
raamantennes, dan doet men deze peiling (plaatsbepaling) door de
raamantenne in te stellen op de kleinste geluidssterkte. De zender
ligt dan in een richting loodrecht op het vlak van de spoel. Men
krijgt dan echter twee oplossingen, want er zijn steeds twee3 over 180°
uit elkaar liggende peilrichtingen, nl. in fig. 129 naar het Noorden
en het Zuiden. Om een enkelvoudige bepaling van de kant waaraan
de zender ligt, te verkrijgen, wordt de raamantenne met een niet
gerichte hulpantenne (rechte antenne) vereenigd. Een niet gerichte
antenne levert op gelijke afstanden van de zender even groote en
gelijk gerichte ontvangen wisselspanningen. De karakteristiek is
dus een enkele cirkel (in fig. 129 gestippeld). De hulpantenne wordt
200 aan de gerichte raamantenne gekoppeld, dat de wisselspanning
van de hulpantenne even groot is als de maximale waarde van de
wisselspanning van het raam. Door optelling van de met de dubbele
en de enkele cirkel overeenkomende spanningswaarden krijgen we
dan een hartvormige karakteristiek. Hierbij moet men er op
letten, dat de spanningswaarden van de hulpantenne altijd positief
zijn. Uit fïg. 129 zien we, dat de hartvormige karakteristiek slechts
één enkele minimum- en maximum-waarde van de wisselspanning
heeft. Deze beide waarden liggen in de richting van het vlak van de
raamantenne. De instelling op de minimale waarde van de ontvangen
wisselspanning is dus over 90° gedraaid ten opzichte van de beide
instellingen op het minimum bij de dubbele cirkel.
Men kan dus op deze manier enkelvoudig de plaats van een zender
bepalen. Dergelijke peilingen zijn voor de scheepvaart en het lucht
verkeer van de grootste beteekenis.
Van de in de practijk gedane j>eilingen vermelden we speciaal de
eigen plaatsbepaling en de plaatsbepaling van anderen.
Bij de eigen plaatsbepaling peilt de marconist van het vliegtuig
of het schip door middel van het zich aan boord bevindende peil-
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toestel minstens twee stations op de grond (kuststations, zender van
de vlieghaven, of ook radio-omrocpstations), waarvan de plaats
door het oproepteeken (ter onderscheiding) en de golflengte bekend
zijn. Hierdoor krijgt men twee peilrichtingen, die op de landkaart,
op de plaats van de beide stations, ten opzichte van de richting N—Z
of van de koersrichting uitgezet worden. Het snijpunt van deze beide
peilingen levert de gezochte plaats van het vliegtuig of het schip.
Bij de peiling van anderen zendt het vaartuig eerst gedurende eenige
minuten zijn oproepteeken draadloos uit. Dit oproepteeken wordt
door twee stations op de grond met peil-ontvangtoestellen opge
vangen. De beide stations bepalen zoodoende twee peilrichtingen,
die ze aan elkaar meedeelen. Een van de stations zet beide richtingen
uit op een landkaart en bepaalt daardoor de plaats van het vliegtuig
of het schip. Dit station deelt dan de gevonden plaats draadloos
aan het vliegtuig of het schip mee. De heele peiling duurt slechts
enkele minuten, vaak zelfs niet eens een minuut. Is slechts één
grondstation in de buurt te bereiken, dan peilt het vliegtuig, terwijl
het met constante snelheid rechtuit vliegt, dit station meermalen,
of laat zich peilen. Uit de gedurende de peiling afgelegde weg en
de gevonden peilrichtingen kan men dan de plaats van het vliegtuig
berekenen. Bij al deze peilingen moet men bedenken, dat de metaalmassa’s van het schip of het vliegtuig de radiogolven in meer of
mindere mate doen afwijken, zoodat er fouten in de richtingsbepaling
optreden. Deze fouten kunnen echter door een correctie, die men eens
en voor altijd bepaalt, in rekening gebracht worden. Men bepaalt
daartoe de afwijking van de verkregen peilrichting, van de werkelijke
(optische) peilrichting, als functie van de plaats van het vliegtuig ten
opzichte van de zender en teekent deze afwijkingen op.

!

4. De kristalontvanger
ioo. Nadat we de tegenwoordige uitvoeringen voor de opwek
king, de uitstraling en het ontvangen van electro-magnetische golven
besproken hebben, komen we nu aan het beantwoorden van de vraag,
hoe de ontvangen golven waarneembaar gemaakt of aangetoond
kunnen worden. Oppervlakkig zou men zeggen, dat de in de ontvangantenne aanwezige wisselstroomen eenvoudig aan een telefoon of
een meettoestel voor wisselstroomen toegevoerd kunnen worden.
D;t zou echter niet het gewenschte resultaat geven, daar de ontvangen
trillingen door hun zeer hooge frequentie volledig gesmoord zouden
worden, daar de telefoon een groote zelfinductie heeft. Anderszij ds
zou geen membraan (ook niet ons trommelvlies!) en geen meter de
buitengewoon snelle stroomveranderingen kunnen volgen. Alleen
bij de ontvangst van de door een zoemer-generator uitgezonden
93
■

'M •

!
.
'

gedempte golven zouden we de stooten van de afzonderlijke trillingsgroepen in de telefoon kunnen waarnemen, bijv. bij een onderbrekingsfrequentie van 1000 per seconde, een toon met frequentie van
iooo Hz.

\

ioi. Het wordt echter geheel anders, als we de ontvangen hoog
frequente trillingen door middel van speciale manipulaties gelijkrichten, d.w.z. óf alleen de positieve öf alleen de negatieve halve
periode (fig. 130) op de telefoon of het meettoestel laten inwerken.
We krijgen dan een „pulseerende gelijkstroom”, dus een stroom van
constante richting, maar niet van constante grootte, met een ge
middelde waarde van ongeveer 32 % van de maximale waarde (in
fig. 130 gestippeld). Op deze gemiddelde waarde stelt de aantrekking
van het membraan of de uitslag van de wijzer zich in. Door de con
stante amplitude van de hoogfrequente
trillingen zou in de telefoon niets anders
|
dan een knappen te hooren zijn bij het | £
inschakelen. De gewenschte gelijkrich- |
ting geschiedt door een „electrisch
'ddelde
waarde
ventiel”, dat in het algemeen gelijk
a
richter of detector genoemd wordt. De
tja!
eenvoudigste gelijkrichter is de reeds
Fig. 130
lang bekende en ook nu nog gebruikte
krist aldetector. Deze bestaat meestal
uit een natuurlijk of een kunstmatig kristal, dat licht wordt aan
geraakt door een metalen spits.
102. Voor het bepalen van de detectiekarakteristiek (spanningsstroom-diagram), leggen we aan een kristaldetector K (fig. 131: let
op het teeken voor de detector!) een met de voltmeter V gemeten,
veranderlijke gelijkspanning F, en meten met de in de detectorketen
geschakelde ampèremeter A de stroomsterkten, die men bij ver
schillende gelijkspanningen V verkrijgt. Deze metingen leveren dan
bijv. de in fig. 132 geteekende detectiekarakteristiek. We zien daaruit,
dat de stroom bij positieve spanningen aanzienlijk stijgt en bij nega
tieve spanningen slechts kleine waarden aan1 neemt. Dit beteekent, dat de kristaldetector de
K
\ stroom, dus de electronen, slechts in één richting
a ) noemenswaardig doorlaat en in de andere richV
| ting bijna volkomen onderdrukt. De electrische
J weerstand van de detector is daarom in de
- &(+)
eene richting betrekkelijk gering en in de andere
aanzienlijk grooter. Een volkomen detector zou
Fig. 131
in de eene richting heelemaal geen stroom door
laten, dus een karakteristiek hebben met een scherpe knik en een
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horizontaal verloopend gedeelte (fig. 133). Leggen we nu in plaats
van de gelijkspanning een wisselspanning aan een volkomen detector/
dan kunnen, door het gelijkrichteffect van de detector, alleen de
positieve golfhelften een stroom in de detectorkring veroorzaken,
terwijl de invloed van de negatieve golfhelften in het volkomen geval
onderdrukt wordt (fig. 133). Achter de kristaldetector ontstaat dus
een pulseerende gelijkstroom, waarvan de gemiddelde waarde ge
stippeld aangegeven is.
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Fig. 133

103. De constructie van de pulseerende gelijkstroom blijkt uit
fig. 133. ABCDEFGH stelt het verloop van de loodrecht naar
onderen uitgezette wisselspanning voor. We bepalen door middel
van de detectiekarakteristiek, voor elke momenteele waarde van de
wisselspanning, de bijbehoorende momenteele waarde van de ont
staande gelijkstroom en zetten deze verkregen waarden langs de
horizontale tijdas af. De punten A, B, C, D, E, F, G, H komen
overeen met de punten A', B', C', D', E', F', G', H'. Voor de punten
B, C en F is de constructie van de bijbehoorende punten B', C" en F'
speciaal aangegeven. (Let op de enkele en dubbele pijlpunten!) De
negatieve golfhelften van de wisselspanning (links van de as ADEGH)
hebben geen aandeel in de ontstaande
gelijkstroom. Gedurende de tijden D'E'
en G'H' enz. kan dan ook geen stroom
door de detector vloeien.
104. In fig. 134 zien we een practisch
uitvoeringsvoorbeeld voor een kristal
detector. Het kristal bevindt zich in een
metalen huisje c en wordt door een fijne
metalen spits d (zilver- of bronsdraad)
licht aangeraakt. De knoppen aenb maken
Fig. 134
het mogelijk om het kristal te draaien en
te aanrakingsdruk van de metalen spits te
100
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veranderen. Het gelijkrichteffect hangt in principe af van de gekozen
aanrakingsdruk. Ook speelt het kristaloppervlak een belangrijke rol
(vuil worden). De kristaldetector is nog al gevoelig voor schokken.
Tegenover dit nadeel staat echter heit voordeel, 'dat bij een kristalontvanger geen extra batterijen vereischt zijn. Als detectorkrist allen
komen voornamelijk metaaloxyden of -sulfiden, dus zuurstof- of
zwavelverbindingen van de metalen, in aanmerking, dus bijv. lood
glans (PbS), ijzerkies (Fe S2), koperkies (Cu2 S .Fe2 S3), rood zinkerts (ZnO). Vaak bestaan de kristaldetectors ook uit twee ver
schillende, elkaar aanrakende kristallen (bijv. koperkies en rood
zinkerts), waarbij dan de metalen spits vervalt. Deze detectors *
hebben een grootere ongevoeligheid voor schokken en behoeven
dus niet zoo vaak opnieuw ingesteld te worden.
5.

;

!

Vraagstukken

1) Een loodrechte staafantenne heeft een effectieve hoogte van
5 m. Hoe groot moet de electrische veldsterkte van het stralingsveld
zijn, als in de staafantenne een spanning van 75 (iV moet ontstaan?
2) Een antennedraad van niet roestend staal met een diameter
van 0,5 mm heeft een breukspanning van 180 kg/mm2. Hoe zwaar
mag deze draad belast worden, als de veib'gheidsfactor 4 bedraagt?
3) Een vierkante raamantenne met zijden van 1 m heeft 7, resp. 28
windingen met een spoed van 3 mm. Hoe groot is de zelfinductie
van de raamantenne en wat is de grootste golflengte, waarop men met
een draaibare condensator van 500 pF kan afstemmen?
4) Een cirkelvormige raamantenne heeft een diameter van 1 m
en 10 windingen. Hoe groot is de geïnduceerde wisselspanning als
mV '
de electrische veldsterkte op de plaats van ontvangst 2
bedraagt,
bij een golflengte van 300 m?
5) Welke effectieve hoogte heeft een vierkante raamantenne met
zijden van 800 mm en 8 windingen, bij een te ontvangen frequentie
van 600 kHz?
6) De marconist van een schip Sch. stelt door peiling met raam
antenne vast, dat twee bekende kuststations A en B zich precies in
zuid-zuidwestelijke resp. zuidoostelijke richting bevinden. Hoe kan
de marconist uit deze waarnemingen aan de hand van een landkaart
bepalen waar het schip zich bevindt? (Oplossing teekenen!)
7) Een vliegtuigzender V wordt door twee grondstations A en B
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gepeild. Daarbij wordt vastgesteld, dat bet vliegtuig zich precies in
noordoostelijke resp. noordnoordwestelijke richting bevindt. De
beide grondstations deelen hun resultaten aan elkaar mee en bepalen
daaruit de plaats van het vliegtuig, welk resultaat draadloos aan het
vliegtuig meegedeeld wordt. Hoe kunnen de beide grondstations
de plaats van het vliegtuig bepalen? (Oplossing teekenen!)

HOOFDSTUK VI
MODULATIE EN DEMODULATIE
VAN HOOGFREQUENTE TRILLINGEN
*

1.

Modulatie

t

105. Moeten muziek of een] voordracht draadloos worden uitge
zonden, dan moeten op de; hoogfrequente trillingen de laagfrequente trillingen van muziekTen spraak gesuperponeerd worden,
zooals in fig. 135 is voorgesteld. Dit superponeeren van hoorbare
frequenties op hoogfrequente trillingen noemt men modulatie; men
spreekt dan van gemoduleerde
hoogfrequente trillingen of gemo| onqemqdu/eerdehoo<fefrequentie
duléerde zendgolven. Hoe dit
geschiedt, volgt uit fig. 136 sche
matisch. De hoorbare trillingen ^
. worden door een microfoon 1 UuuuuuUUUUuu
opgenomen en in een voorver- ^ muduleerende iaqefrequentie
/^\
s \
tqd
sterker versterkt, daarna over een
X
modulator op de eigenlijke zen- ^
-oewdufeerde^ ^e
der gebracht, die de gemodujv
/
‘nfrequentie
leerde hoogfrequente trillingen ^
uitstraalt.
106. Men onderscheidt qm\y
plitudo-modulatie en frequentiemodulatie, maar deze laatste
wordt zelden toegepast. In verre
Fig. 135
weg de meeste gevallen is het ’t
amplitudo van de ,,draaggolf”, die men laat veranderen met een
bedrag, dat afhangt van het amplitudo van de geluidstrillingen en
in een tempo, dat wordt bepaald door de frequentie der geluidstrillingen (zie fig. 135). Moduleeren is echter niet gewoon een super
positie der hoogfrequente en laagfrequente trillingen. Wat zich

ï
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bij een eenvoudige superpositie voordoet, zien wij uit fig. 137,
waarbij we 2 trillingen met resp. 6 Hz en 1 Hz en verschillende
amplitudo optellen. We zien dan een resulteerende slingering ƒ,
maar de dragerfrequentie fh is door de ,,toonfrequentie” fn niet
gemoduleerd, want ƒ heeft dezelfde trillingsfrequentie als ƒ/, en
dus wordt fn niet mede overgebracht.

midrofoon

,
„
^aqtefreq.

i

an/enne oemodu/eerde
______ fioosfe freq.

versterkte
tagefreq

!
j

gelold

\ versterker —— moauiotor ^ zender “

aarde

i

Fig. 136
107. Bij een gemoduleerde hoogfrequente trilling verandert de
trillingswijdte met de takt van de daarop gemoduleerde laagfrequente
trilling. Is dus de hoogfrequente trilling bijv. ƒ = 1000 kHz en de
laagfrequente f' — 1 kHz, dan wordt de gewenschte gemoduleerde
hoogfrequente trilling verkregen,
enqemodvleerdo draq/edrifinq r
wanneer men op de dragerfre- |
quentie ƒ (amplitudo A, fig. 138)
nog de zgn. zijfrequentiesf -f- f'
enƒ —f' superponeert (amplitudo
a). De frequentie ƒ + ƒ' heet
tri//mg met bovenste
bovenste zijfrequentie, de fre- |
zijfrequentie*tj+f) ö
■igd
quentie ƒ—f' de onderste zijtrillingmet onderste
frequentie. In fig. 139 is dit nog
Ujd
eens geschetst.
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Natuurlijk zal men]in werkelijkheid niet één enkele hoorbare trilling
op de uit te zenden trilling moduleeren, maar een bepaald gebied
bijv. van 16 Hz tot 10 kHz. We spreken dan van zijbanden, nl.
103
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bovenste en onderste zijband. De breedte van de zijband (zie fig. 140)
is gelijk aan de breedte van de frequentieband van de over te brengen
frequenties.
108. In fig. 141 wordt grafisch aangetoond, dat een gemoduleerde
slingering ontstaat door superpositie van 3 slingeringen. In fig. 141
boven zien we 2 sinusgolven' met frequenties f -f- fi' = 5 Hz en
f — f' = 4 Hz en gelijk amplitudo a. De spanningen hiervoor kart
men stellen:
ej = a sin a?! t = a sin [271. (f + f') . t]
e2 = a sin co21 = a sin [27c. (f — f') . t]
drage/yreq.
onderste
bovenste
zijfreqzijfreq.

drayer/req.

;

T-f-

dm

dm

/-/'
ƒ
M‘
(999kHz) (mom (1001kHz)

Fig. 139

onderst
tijband

f-10000

\borCfiSle',
• zijOcuia^

Ü

f-16 f J+16 ƒ*10000
Fig. 140

Deze twee slingeringen sommeeren we grafisch, bijv. BC -f- BD =
BE en krijgen dan een resulteerende slingering van f = 4,5 Hz*
waarvoor het verloop luidt:
e3 = ej + e2 = 2a . cos (2tu f'. t). sin (27U f t)
(77)
e3 heeft een amplitudo 2a . cos (2?r f' t), welke zelf verandert met
frequentie f. We spreken dan van een zweving. In ons geval is
f = 4,5 Hz en f7 = 0,5 Hz. De begrenzingskromme van de ampli
tudo’s met frequentie f' =0,5 Hz is als stippellijn aangegeven; de
„zwevingsfrequentie” is (f + f') — (f — f') = 2f' = 1 Hz.
Nu stellen we de verkregen slingeringen e3 samen met een sinus
slingering eQ = A sin (27U f t) met frequentie f = 4,5 Hz en amplitudo
A (fig. 141 midden). Grafisch levert dat bijv. Hl -f- FG = KL.
We krijgen dan werkelijk de gewenschte gemoduleerde slingering
met frequentie f =4,5 Hz. Uitgerekend is hiervoor het verloop:
:

e = e0 + e3 = [A -f 2a cos (2tt f' t)] . sin (27c f t)
(78)
Het amplitudo schommelt dus inderdaad met frequentie ƒ' om A.
Een met de toonfrequentie f gemoduleerde zender met dragerfrequentie f straalt behalve de dragerfrequentie f ook nog de zijfrequenties

■

l

ƒ-+-ƒ' en f —f' uit.
De grootst mogelijke variatie van het amplitudo A is blijkbaar

h
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2a, indien nl. cos (2-n: f H) = i. Men definieert]nu:

(79)

'

;

als de modulatie diepte en drukt deze uit in %. Is 2a = A, dan is
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Fig. 141

m = 100 %. Is 2a = 0,7 A, dan is m = 70 %. Dit is bij de^groote
zenders meestal het geval.
De gemiddelde waarde van E vinden we uit:
T

\

E2

= T Ji
o

r
••

H

2

[A + 2a cos (27c f' t)] . sin (27c f t) ( dt

.
/
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als T — trillingstijd der langzame trilling. Bij uitwerking van deze
integraal vindt, men*):

e=jaV2.
\

terwijl bij ongemoduleerde spanning:
E' = $ A V2
De spanning {en dan ook de stroom) is door de modulatie in de
verhouding
/
(80)

toegenomen.
Is A = 10 A en m = 50 %, dan is de gemoduleerde stroom

1=10 V

I-f

M!=IOj6A.
2

Is Ia de antennestroom, dan is het antennevermogen vóór de mo
dulatie:
N = VRa
en daarna:
.. R„a = Ia 2R

I

•(' + ?)

De toename van het vermogen:
m2

N'-N=V-Rav—
zetelt in beide nevengolven. N'—N is maximaal 50% van het
vermogen van de ongemoduleerde draaggolf.
Hierbij is aangenomen, dat de modulatie sinusvormig is.
2. Demodulatie of detectie
109. Wordt een gemoduleerde hoogfrequente trilling door een
ontvangantenne opgenomen, dan kan de toonmodulatie niet worden
waargenomen; want de pos. en neg. halve golven van de gemoduleerde
hoogfrequentslingering heffen eikaars werking op de telefoonmembranen op. We moeten juist de gemoduleerde hoogfrequente tril
lingen gelijkriekten, d.w.z. hetzij de pos., hetzij de neg. halve
golven onderdrukken. In dit geval spreken wij van demodulatie,
*) Voor degenen, die de integraal niet kunnen volgen, is het voldoende
van het resultaat kennis te nemen.
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waardoor dus de modulatietrillingen weer van de draaggolf worden
afgenomen. Dit kan bijv. ge
beuren door een krist aldetec
tor’, fig. 142 toont ons schake
ling en opbouw van een kristalL1
detectorontvanger.
De door ontvangantenne <£
A opgenomen, gemoduleerde
hoogfrequente trillingen worden geleid naar een afstembare slingerkring L—Q; E is
de aarding. Door de afstemming van de ontvangantenne door de
draaicondensator C worden de hoogfrequente trillingen zeer ver
sterkt. Kristaldetector D bewerkt een gelijkrichting der gemo
duleerde hoogfrequente trillingen (fig. 143); we nemen aan, dat een
ideale detectorkarakteristiek voorhanden is, d.w.z. in het nulpunt
scherp geknikt. Door de gelijkrichting ontstaat een pulseerende gelijk
stroom met een gemiddelde waarde, die met de modulatietakt
schommelt. De hoogfrequente stroomstooten kunnen over de parallel
aan de koptelefoon I< geschakelde blokcondensator C2 gemakkelijk

T

afvloeien (reactantie

cu Lo

j
.•

klein als cu groot is). C2 mag niet te

groot zijn (ca. 1000 a 2000 pF), opdat niet ook de toonfrequente
trillingen afgevlakt worden. De met de toonfrequente takt der mo
dulatie slingerende gemiddelde waarde van de gelijkstroom brengt
het telefoonmembraan in overeenkomstige trilling, welke trillingen
dan kunnen worden waargenomen.
110. De juiste verschijnselen,
/
pulseerende
welke bij demodulatie optreden,
I
volgen uit fig. 144. De bij de
A ƒ/ \modvlatio
1
./
gelijkrichting ontstane, pulsee
gemiddelde
•vaarde
rende gelijkstroom kan men ont
ipanninq
binden in een gemiddelde gelijkstroom en een hoogfrequente
wisselstroom. Stellen wij nl. deze
stroomen weer samen, dan ont
staat de geheel boven voorge
stelde, pulseerende gelijkstroom.
'*1
De hoogfrequente wisselstroom
gemodv/derdd
optuanoer
vloeit af over blokcondensator
trA/Ziag
C2 ,(fig. 142), en de gemiddelde
Fig. 143
gelijkstroom over de koptelefoon.
Anderzijds kan echter ook de gemiddelde gelijkstroom in 2 com-

!
!

i

I
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ponenten worden ontbonden, nl. in een toonfrequente wisselstroom
en een zuivere gelijkstroom, omdat omgekeerd de sommatie hiervan
weer de gemiddelde gelijkstroom levert. De toonfrequente wissel
stroom is het aandeel van de
„ .
, modulatie
stroom, die wij door demo- |
sW-PW™,ffTnL ..-gemiddelde
dulatie willen hebben en die
n/aarde
in de koptelefoon wordt waar
lijd
genomen, terwijl de gelijk
gemiddeldegelijk tlroom
stroom (richtstroom) een ge
lijkblijvende, zwakke aantrek
king (voorspanning) van het |
noopfreqi/en/e u//d$ehtrjom
telefoonmembraan bewerkt.
^
m. Uit het voorgaande
blijkt, dat een demodulatie
alléén mogelijk is, als de
too/i/regi/enfe w/ssel$troom
i/jd
karakteristiek van de ontvanggelijkrichter een uitgesproken
ge/i/hlroom
J//d
knik bezit. Fig. 145 a geeft een
rechte detectiekarakteristiek.
Fig. 144
De door de demodulatie ver
kregen laagfrequente slinge
ringen LF' zijn volkomen gelijkvormig met de modulatietrillingen
LF; HF is de draaggolf. In dit geval spreekt men ook van lineaire
detectie, waarbij geen vervorming optreedt.
Fig. 145b geeft het geval aan, dat de karakteristiek van de detector
geen rechtlijnige karakteristiek bezit. De laagfrequente trillingen
LF' zijn thans niet meer gelijk vormig aan de modulatieslingeringen
LF; er treedt dus bij de gelijkrichting vervorming op. In dit geval
spreekt men wel van niet-lineaire detectie.
Hoe steiler de detectorkarakteristiek verloopt, des te grooter zijn
de amplitudo’s van de door
de demodulatie gewonnen ge
/
j
/
lijkstroom, dus des te sterker
$
is de ontvangen geluidssterkte.
Dit zien wij duidelijk in fig.
145 a, waar een vlakkere karak
dpannwg
Spanning
teristiek gestippeld is uitgeteekend; de slingeringen LF"
HF y-3
1 HF
LF
LF
zijn hier veel zwakker dan de
Fig. 145
b
slingeringen LF' bij steilere
karakteristiek, niettegenstaan
de ze veroorzaakt worden door dezelfde modulatietrillingen LF.
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3. Vraagstukken
1) De draaggolf van. een zender heeft een golflengte van 500
m en is met een toon van 1,2 kHz gemoduleerd. Hoeveel hoog
frequente trillingen vinden gedurende één toontrilling plaats?
2) Teeken een gemoduleerde golf met 25 %, 50 % en 100 %
modulatiediepte.
3) Bij een met de toonfrequentie 800 Hz gemoduleerde hoog
frequente trilling van 200 kHz bedraagt het spanningsamplitudo van
de draaggolf 100 volt en van de moduleerende trilling 70 V. a) Uit
welke frequenties is de gemoduleerde hoogfrequente trilling samen
gesteld? b) Wat is de modulatiediepte?

:

:
'
|

i

:

HOOFDSTUK VII
GEKOPPELDE KRINGEN
1. Het koppelen van antennekringen
112. Uit Hoofdstuk III weten wij, dat elke antenne een zelfinduc
tie La en een eigen capaciteit Ca bezit. Bij de gebruikelijke
antennes is La ^ 20 p.H en Ca ^ 200 pF. De aansluiting der an
tenne geschiedt in het eenvoudigste geval als zgn. galvanische of
directe koppeling door een zelfinductiespoel L met aftakkingen.
Parallel aan L ligt de detectorkring D — C — K (fig. 146a). De
antennekring kan door het in fig. 1466 aangegeven vervangschema
. worden weergegeven. Men krijgt dan een Thomsonsche slingerkring
met eigenfrequentie f0 =

1

. Door de aftakkingen

27üV(L+La).

s'
i

.
-

r
Ca

c
o

;
van L is f0 regelbaar en af te stemmen op de ontvangfrequentie, die
echter steeds kleiner moet zijn dan de eigenfrequentie van de antenne.
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113. In fig. 147 a zien wij ook een directe koppeling met schakeling
„lang” (zgn. „vliegwielschakeling”) en fig. 1476 geeft het vervangschema. Afstemming wordt hier bereikt door een variabele capa
citeit C (draaicondensator). Daar Ca parallel ligt met C, vergroot
zich hier de afstemcapaciteit, d.w.z. omvat het afstemgebied meer
de kleinere ontvangfrequenties; deze koppeling is dus geschikt
voor lange golven. Een galvanisch gekoppelde antennekring is sterk
gedempt, en daardoor weinig selectief.

114. Fig. 148a (met vervangschema fig. 1486) is de zgn. schakeling
„kort”, waarbij L in serie staat met de afstemcapaciteit C. Ca en C ^
staan in feite in serie (fig. 148&), d.w.z. de totale afstemcapaciteit

a .c

Ca +c

wordt lager; deze schakeling is daarom vooral voor grootere

frequenties (korte golven) geschikt.
115. Bij de capacitieve koppeling wordt de antenne over een
kleine koppelcondensator Ck (20 a 100 pF) aan de afstemkring L—C
gekoppeld (fig. 149a). De antennecapaciteit Ca, in serie met Ck,
maakt zich daardoor minder sterk bemerkbaar en de afstemming
door C is tamelijk onafhankelijk van de gebruikte antenne. Bij lagere
frequenties is de reactantie van C/{ echter tamelijkjjroot, dus zijn de
gevoeligheid en de geluidssterkte geringer. Deze koppeling wordt
in hoofdzaak alleen Voor groote ontvangers gebruikt.
116. Fig. 1496 toont de inductieve koppeling, waarbij de antennekoppelspoel Lk door inductie spanningen in de afstemkring L—C
veroorzaakt. De onderste einden van L en Lk kunnen ook verbonden
zijn. De^eigenlijke antennekring is niet af te stemmen. De eigenfrequentie van de antenne bedraagt f0 =

1

27T V(La + Lk). Ca.
Wordt de L-^C kring hierop afgestemd, dan is de ontvangen ge110

luidssterkte het grootste. Om geen voorkeur voor een bepaald frequentiegebied te verkrijgen moet men afzien van de gunstigste af
stemming, d.w.z./o moet beneden of boven de laagste ontvangfrequentie liggen. Daarom kan bijv. Lk tamelijk groot zijn, d.w.z. voor
middelsoort golven ca. 0,9 mH en voor lange golven ca. 9 mH.
De eigenfrequenties liggen dan boven die der golven van 750 res
pectievelijk 2500 meter.
2.

- 1

Selectiviteit

117. Ten gevolge van overeenkomsten tusschen de verschillende
staten moeten de draagfrequenties der zendstations een frequentieafstand van 9 kHz bezitten, om wederzijdsche storingen bij de ontvangst
te vermijden. Daardoor wordt echter de zijdrager
bandbreedte van een zendstation op 4,5 kHz
Jrec/oentie
begrensd (zie fig. 150), zoodat de hoogste
^ §* modulatiefrequentie in het algemeen slechts
4,5 kHz bedragen kan, wat net voldoende
is om een bruikbare weergave te krijgen. Uit
het bovenstaande blijkt, dat aan de selectiviN teit voor de afstemming van een ontvanger
[kHz]
J-V (kHz] /[kHz]
hooge eischen worden gesteld, opdat niet
L*----- 9kHz------^
bij de ontvangst van een bepaalde zender
Fig. 150,
verschillende naburige zenders mede ge
hoord worden. Hiervoor moet de resonantiekromme zoo steil mogelijk verloopen. Dit zien wij direct aan fig. 151. Hoe steiler nl. de
resonantiekromme (a) verloopt, des te sneller nemen stroom en
dus geluidssterkte af, als we ons ver
wijderen van de resonantiefrequentie fQ.
De sterkte is bij fx = f0 — 9 kHz en
f2’ = fQ + 9 kHz reeds veel geringer
§
dan bij f0 kHz. Daarentegen is het
verloop bij kromme b veel minder en
bij c nog veel minder. Bij kromme c
|
Ö\
zouden zelfs nog de frequenties f3 =
frequentie.
f0 — 18 kHz en f4 = fQ -f 18 kHz nog
IkHzT
j ft jo i i
gehoord worden. Een dergelijke vlakke
resonantiekromme is alleen te gebrui
Fig. 151
ken voor de ontvangst van een zeer
sterke zender in de buurt.
De selectiviteit kan men.- ook wiskundig uitdrukken. Onder de
selectiviteitsfactor s verstaat men het getal, dat aangeeft hoeveel
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malen een op frequentieafstand van 9 kHz liggende zender sterker
zijn moest om met gelijke geluidssterkte te worden ontvangen als
de ingestelde zender. Nemen we aan, dat de resonantiekromme
symmetrisch verloopt[(fig. 152), dan zal bij fQ kHz de stroomsterkte
l0 zijn, bij f0 it 9 kHz echter I; de selectiviteitsfactor is dan:
Io
I

V0
V

(81)

"Wij komen later op de selectiviteit nogmaals terug, s = 400 beteekent overigens dus, dat een stoorzender slechts een ontvangstwisselspanning levert, die

van die van de ingestelde zender is.

118. Van een goede ontvanger verlangen we niet alleen voldoende
geluidssterkte en toonschcrpte, maar boven
t
/
dien
een onberispelijke weergave van muziek
' !
en spraak. Fig. 153 geeft een steile resonantie
kromme weer. Hier is de selectiviteit wel
£
1
goed, maar de zijbandfrequenties hebben
I
sbij toenemende afstand tot f0 sterk afne
*5
5
.frequentie
mende stroom- en dus geluidssterkte. Dit is
§
Ï5
1
i
in b van fig. 153 voorgesteld; deze kromme
r-9 r r*9 /* Hij
geeft aan, hoe snel de laagfrequente wissel
Fig. 152
spanning en dus wisselstroom afneemt.
Dit beteekent een benadeeling van de
bovenste toonen, dus een doffere weergave.
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Verloop der hoogfrequente (a)
en der laagfrequente (b)
wisselsp. b.ij een steile
resonantiekromme
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Als bij fig. 153 bij vlakke
resonantiekromme

Heeft men daarentegen (fig. 154) een vlakkere resonantiekromme,
dan neemt de laagfrequente wisselspanning en dus wisselstroom
niet zoo snel af. De weergave zou nu reeds vrijwel natuurgetrouw
zijn. De beste oplossing zou dus zijn een resonantiekromme met
rechthoekige vorm (fig. 155), omdat dan voor het geheele gebied
der toonfrequenties een gelijkmatige.geluidssterkte op zou treden.
119. Technisch is het niet mogelijk, om dergelijke rechthoekige
resonantiekrommen te verkrijgen met spoelen en condensatoren.
Zooals wij echter bij de bespreking van
band filters zullen zien, gelukt het, de
l
ideale resonantiekromme aardig te be
a)
11
naderen. Bovendien kan ook de verzwak
SS
king der bovenste toonen bij steile resofS
frequentie
nantickrommen worden vereffend door
fo
bijzondere schakelmaatregelen in de ont
!
vangers (filters).
Bij eenvoudige ontvangers komt het
vaak voor, dat men bij het ontvangen
b\
van verre zenders door een nabijliggende
frequentie
zender of een andere sterke zender wordt
2«
gehinderd. In dat geval kan men de
-5*0 0.1
1 4510 kHz
storende zender elimineeren door een
Fig. 155
zeefkring of wel een zuig kring. Bij de
Als bij fig. 153 bij recht zeefkring (fig. 156a) wordtin het antennehoekige resonantiekr.
circuit een op de uit te schakelen zender
afgestemde L—C-kring geschakeld, met Len C parallel geschakeld.
Voor de gezochte frequentie stelt deze kring dan bij resonantie
een zeer groote weerstand voor; deze frequentie wordt dus niet
doorgelaten of in alle gevallen zeer verzwakt. De scherpte van de
zeefwerking is des te grooter, naarmate de zeefkring minder ver
liezen heeft. De beste zeefwerking kan daardoor verkregen worden,
dat de antenne aan een aftakking
/T\
van L gelegd wordt, want dan
kan de gunstigste koppeling van
^antenne
C
de antenne aan de zeefkring wor <S
7-f
den opgezocht. Bij gebruik van een
ontvanger
ancenne g,
zuigkring (fig. 1566) neemt men
o 4.
ontvanger
K
een serieschakeling van een spoel
«aarde
0 aarde
p
met condensator, die in geval van
resonantie juist een zeer kleine
b
weerstand bezit en dus practisch
a
Fig. 156
de hoogfrequente slingering, waar zeefkring («). zuigkring (6) van
écn nabijgelegen zender.
op hij is afgestemd, kortsluit en
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ze langs de ontvanger naar de aarde afleidt. Voor de andere
frequenties is daarentegen de weerstand juist hoog, zoodat deze
slingeringen niet zijn kortgesloten naar aarde.
3.

Koppeling van spoelen

120. Een spoel, welke wisselstroom voert, krijgt een wisselend
magnetisch veld, waarvan de krachtlijnen in het midden ongeveer
evenwijdig verloopen (zgn. een homogeen veld vormen). Brengen
we in dit wisselveld een tweede spoel aan, dan worden daarin volgens
de inductiewet spanningen geïnduceerd, welke bij gesloten circuit
wisselstroomen leveren. Tusschen beide spoelen heeft energicoverdracht plaats; we spreken dan ook van een mag
netische koppeling der spoelen. De in de 2e spoelgeïnduceerde E.M.K. is des te grooter, naarmate
\
Sa
Sp

/

' U(§)

a
Fig. 157. a) zeer vaste, b) vaste, c) losse, d) geen koppeling.
meer krachtlijnen van de eene spoel gekoppeld zijn met de tweede
spoel; men zegt dan dat de koppeling vaster is. Fig. 157a toont twee
zeer vast gekoppelde spoelen (Sp2 en Sp2). Spx ligt aan een wissel
spanning G, terwijl op Sp2 een ampèremeter A is aangesloten. De
krachtlijnen van Spx worden practisch alle door Sp2- omvat. In fig.
157b wordt ten gevolge van de andere stand der spoelen ten opzichte
van elkaar heel wat minder van het veld van Spx door Sp2 omvat;
toch kan men de koppeling nog als tamelijk vast beschouwen.
Daarentegen toont ons fig. 157c, dat bij deze spoelstand slechts
weinig krachtlijnen van Spx met Sp2 gekoppeld zijn; men spreekt nu
van een losse koppeling. In de stand van fig. I57d zijn beide spoelen
ontkoppelddoor de spoelas van Sp2 gaan geen krachtlijnen van Spx.
Bij een stroomverandering ^ van de eerste spoel verandert

■

1

121.

d#.
zijn totale inductie met -^-=3 waardoor in de 2e spoel een spanning
wordt geïnduceerd:
114

.

d<Z>i.
e2 = -W2’

dt

di
io—s = — M -A- volt
dt

... (82)

De beteekenis der afzonderlijke letters volgt uit fig. 158; M is de
coëfficiënt van wederzijdsche inductie, die in henry wordt gemeten,
dij
net als de zelfinducties. Als
en e, = 1 volt, dan is
dt
1 sec.
blijkbaar M = 1 H. De maximumwaarde M0 van M ontstaat bij
d0
zeer vaste koppeling; dan is
Dan is e2 = —w2 ^
-•'•a, (Fi' "

wr h)
1

. io~s = — M0

Mq = (X 7U

Daar Lx = ix —

JU t

SS 1 ?
SiS*
I
S w2 **

Fig. 158

Wo F
. io—8 henry
1

(33)
. 10 -s H, is:

I

Mo = V Lj L,
Hoe losser echter de koppeling is, des te kleiner
is M, want des te kleiner is het met de andere
spoel gekoppelde veld. Dit neemt men in aan
merking met de koppelingsfactor k en stelt dus
M = k . M0; derhalve is:

M = k VT7l"2

!

Hieruit volgt dan:.

wr F
io*~8 en L2 = [a “
1

l
L±ifciJ

*

vj1

di

.• .

(84)

Voor een volkomen vaste koppeling is k = 1, voor ontkoppelde
spoelen is k = o.
122. Bij de serieschakeling van 2 spoelen is, zonder de koppeling
in aanmerking te nemen, L = Lx + L2. Treedt echter magnetische
koppeling dezer spoelen op, dan zal bij een verandering van i niet
alleen een zelfinductiespanning, maar ook een spanning door de
wederzijdsche inductie optreden. Beschouw nu fig. 159. Er kunnen
zich twee gevallen voordoen. In fig. 159a zijn de spoelen in gelijke zin
gewikkeld; dan is de totale E.M.K.:
di •
di
di
di
di
e = “ Ll di ~ La di" M di “ M di= “(Ll + La + 2 M) df
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zoodat de resulteerende zelfinductie wordt:
L = Lx + L2 + 2 M

(85)

Zijn de spoelen echter in tegengestelde zin gewikkeld, dan krijgt men
op dezelfde wijze:

L — Lx -f- L2 — 2 M

(86)

Voor k = 1 en Lj = L2 = L is L0
V* -L. Jg**
a)
= 4 L (de maximumwaarde van L);
voor k = o is dan L' = 2 L, de mini
h
mumwaarde van L.
LUW, JL hi»*
N
Practisch wordt dit toegepast in de
variotneter, welke bestaat uit 2 spoelen
k
in serie en die t.o.v. elkaar draaibaar
Fig. 159. a) in gelijke zin ge-]
zijn. Hierdoor is k, en dus M te ver •vvikkeld, b) in tegengestelde
anderen, en dus ook de resulteerende
zin gewikkeld.
zelfinductie.
Zelfinductievrije spoelen krijgt men met een bifilaire wikkeling; v
ook kan men deze zoodanig vervaardigen, dat over een eerste laag
windingen een tweede laag, in tegengestelde zin gewikkeld, wordt
gelegd.
4.

Koppeling van slingerkringen

123. Er zijn nog andere koppelingsmogelijkheden van slinger
kringen. Deze zijn voorgesteld in fig. 160. Daarbij verstaat men steeds
onder de koppelfactor
Xk

(87)

O

h%
p}

o

1‘f
jo

(Q

o
'-j

d
f.
.

a) Inductieve, b) capacitieve, c) galvanische, d) inductief-galvanische koppeling,
als Xfc = de schijnbare weerstand, die beide kringen gemeen hebben
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en Xx en X2 de totale inductieve of capacitieve reactantie van elk der
kringen afzonderlijk. Men krijgt op deze wijze:
a) Inductieve koppeling (fig. 160a); hierbij zijn de beide slingerkringen L2—Q en L2—C2 door de gemeenschappelijke wederzijdsche zelfinductie M gekoppeld, X^ = w M, Xj = w Lls X2 = coL 23
dus

k=

M
V u L2

b) Capacitieve koppeling (fig. 160b); de koppeling der twee slingerkringen geschiedt hier door het electrisch veld van de gemeen
schappelijke condensator Ck. Hier is Xk = —i— De totale capacoCk.
citeit van elke kring bestaat uit de serieschakeling van twee capaciQ+Ck
Co. c
Cj. ck
r- Derhalve is Xx =
teiten, nl. C'
en C"
wCi Ck
C2 + Ck
^i + ^k
en X2 =

Q + ck

;

en dus:

CO Co Ck

k-V

Ci C2
(Q + Ck) (C2 -f Ck)

c) Galvanische koppeling (fig. 160c) door middel van een gemeen
schappelijke weerstand Rk. Zijn Rx en R2 de ohmsche weerstanden
der beide slingerkringen, dan is:
k

%

V

Rk
A^R.! + Rk) .(R2 + Rk)
$

Voor kleine waarden van Rj en R2 is dus k££ i. Daar Rx parallel
ligt aan de slingerkringen, worden deze gedempt.
d) Inductief-galvanische koppeling (fig. 160 d), d.w.z. koppeling
door een gemeenschappelijke zelfinductie L^. Lx en Lk staan in
serie, L2 en Lk ook, dus Xk = coLk, Xx = co (Lx + Lk), X2 =
\
co (L2 + Lk) en dus:
Lk

k

V(L!+Lk).(L2+Lk)

U7

«•V'

124- Zoolang de koppeling tusschen twee slingerkringen voldoende
los is, kan elk der beide slingerkringen onafhankelijk van de andere
slingeren. Stemmen we de kringen door middel van draaicondensatoren Q en C2 op gelijke frequentie af, dan worden de in slingerkring Lx — Cx opgewekte trillingen ook bij losse koppeling zeer
krachtig op de slingerkring L2 — C2 overgebracht. Zijn de kringen
tamelijk vast gekoppeld, dan treden geheel andere verhoudingen op;
de beide slingerkringen kunnen dan ten gevolge van hun onderlinge
terugwerking niet meer met hun oorspronkelijke eigenfrequenties
trillen. Om dit nader te verklaren, nemen we een mechanisch voor
beeld (fig. 161): Twee even lange slingers A en B zijn door een snoer,
waaraan het „koppelgewicht” K zit, verbonden. Stooten wij slinger A
naar links aan, dan begint hij te slingeren en heft daarbij K wat op,
zoodat op slinger B een trek wordt uitgeoefend .Daardoor wordt slinger B aan het slingeren gebracht, of
schoon wat later dan slinger A; de op slinger B overgebrachte energie wordt onttrokken aan slinger A. Daar
rib
slinger A voorijlt bij slinger B, wordt B versneld. Na een
K
aantal slingeringen, welk aantal afhangt van de grootte
aQ
Qb van K, heeft slinger A zijn geheele energie aan B afge
Fig. 161 geven en staat A volkomen stil, terwijl B even sterke
slingeringen verricht als eerst A. Nu herhaalt zich het
spel, waarbij B eerst de rol van A overneemt; na een zeker aantal
slingeringen staat B stil en heeft A weer de volle energie over
genomen en slingert even krachtig als eerst B, enz. In fig. 162 zijn
de slingeringen van A en B aangegeven. Ten gevolge van wrijving
en luchtweerstand nemen de slingeringen langzamerhand af tot nul;
we hebben dus met gedempte slingeringen te maken. Hoe losser de
koppeling tusschen beide
slingers, des te langer duurt
Slinger A
het, voordat de energie van
de eene slinger op de andere
is overgegaan.
3

w

125. Precies dezelfde
IIP
verschijnselen treden op 5
bij de koppeling van elee- * J"
tijd
trische slingerkringen. Zoo- ^
als fig. 162 laat zien, voe
ren beide slingerkringen
Slinger B
zwevingen uit, die altijd
Fig. 162
ontstaan door de super
positie van twee slingerin
gen met weinig verschillende frequenties. Daaruit kunnen we de
1

Il8

zeer belangrijke gevolgtrekking maken: worden twee slingerkringen,
die op gelijke frequentie f0 zijn afgestemd, niet al te los met elkaar ge
koppeld, dan gaat de eigenfrequentie f0 verloren; daarvoor treden in
elk der beide slingerkringen telkens twee slijigeritigen op, waarvan de
frequenties fx en f2 boven en beneden de oorspronkelijke frequentie f0
liggen. Hoe vaster de koppeling is, des te meer wijken fx en f2 van
elkaar en van fQ af, des te grooter wordt de zwevingsfrequentie
fx — f2. De nieuwe frequenties
en f2 heeten de zgn. koppelfrequenties, de daarmede overeenkomende golflengten
en X2 de Se~
koppelde golflengten. Dit aanspreken op twee golfletigteti kan zeer
gunstige en ook zeer ongunstige werkingen hebben. Het aan
spreken op 2 golflengten kan gemakke
lijk worden bewezen, wanneer we de |
afhankelijkheid van de in de 2e stroom- J
kring L2 — C2 ontstane stroom als |
functie van de frequentie afzetten, v?
d.w.z. de resonantiekromme opnemen;
we krijgen dan fig. 163. Kromme a
is voor zeer losse koppeling, kromme
b voor vaste koppeling en kromme c
ft fo h frequentie —
voor zeer vaste koppeling. Kromme c
Fig.
163.
kr. bij a)
toont ons zeer duidelijk de twee maxima, zeer losse, Res.
b) vaste, c) zeer
die overeenkomen met de frequenties
vaste koppeling.
f2 en f2; er is dus geen sprake van af
stemmen op één golflengte, zoodat ook de naburige frequenties
krachtig worden weergegeven.
126. Uitgebreide mathematische afleidingen, welke wij achter
wege zullen laten, toonen aan, dat de koppelfrequenties bepaald
worden door:
fi =

fo

VT+T

f.=

fo

(88)

V 1—k

en dus de gekoppelde golflengten ?., = l0. V14)ken= ).Q.Vi—k.
Streng genomen moet men voor k nemen in (88):
(89)

als §j en S2 de logarithmische decrementen der beide kringen zijn.
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k' heet dan de koppelingsgraad. Meestal is echter — S2 klein t.o.v.
27z en is dus k' ^ k. Practisch kan men k meten door fx en f2 te meten.
Het aanspreken op 2 golflengten treedt bijv. op bij dc koppeling
„lang” van de antenne. Stemt men nu af op f15 dan krijgt men sto
rende ontvangst van f2 mee.
Zijn de twee slingerkringen niet voldoende los gekoppeld, dan
treedt niet alleen op het besproken aanspreken op twee golflengten,
maar bovendien zal door de terugwerking der beide kringen op elkaar
nog een versterking van de demping der gekoppelde golven optreden.
De Ohmweerstand Rj wordt nl. schijnbaar vergroot. Is Rk deze
vergrooting en geeft index 1 aan de grootheden van de eerste slingerkring, index 2 van de tweede slingerkring, dan is:
_______ CO!2 M2 Ro
Rk =

r2= +

l2

In het geval van resonantie is w1= co2== co0 en dus coQ L2 = —^
zoodat dan:
W° 2?

Rk =

coQ2 M2

co02 k2 Lj L2

R,

R2

(90)

127. Het aanspreken op twee golflengten heeft ook een groot
voordeel. Beschouwen we nl. resonantiekromme b van fig. 163, dan
stellen wij vast, dat een tamelijk breed frequentiegebied betrekkelijk
regelmatig opgenomen wordt. Nu hebben we reeds eerder de eisch
gesteld, dat de ware'resonantiekromme van een ontvanger zooveel
mpgelijk een rechthoekige vorm moet
bezitten
(zie fig. 155a, pag. 113),
>
opdat behalve de draaggolfrequentie
ook het modulatiegebied gelijk
—r?
1
matig wordt overgebracht, waardoor
0.707 \6afrfbrtealt* -9HHZ
bij een goede selectiviteit tevens
I
goede weergave plaats vindt. Deze
45
ideale resonantiekromme kan door
§
frequentie twee gekoppelde kringen, die op
gelijke frequentie zijn afgestemd,
f-4.5
f0
f+4,5
[KHz]
o
worden benaderd. De koppelfactor
mag dan niet te groot, maar ook
Fig. 164
niet te klein worden gekozen. Een
dergelijk apparaat heet bandfilter en heeft in de hedehdaagsche ont-

1

i
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vangerbouw een zeer groote beteekenis. In fig. 164 zien we het
verloop van de resonantiekromme van een band filter, waardoorheen
de gestippelde, ideale en rechthoekige resonantiekromme is geteekend. Het gebied f0 i 4,5 Hz wordt zeer regelmatig weergegeven.
De steilheid der zijkanten kan nog vergroot worden door eenige bandfilters in serie te schakelen, waardoor echter het zadelvormig gedeelte
in het midden wat dieper wordt en dus de lagere toonfrequenties
nadeelig worden beïnvloed. Het is daarom raadzaam, de demping
der afzonderlijke bandfilter- kringen niet te gering te maken. Op
deze wijze benaderen we de rechthoek steeds meer. Verdere con
structieve bijzonderheden worden behandeld bij de bespreking van
ontvangschakelingen.
5.

De practische uitvoering der afstemmiddelen
Spoelen

128. In fig. 165 zien wij twee ?
magnetisch gekoppelde zelfinduc- 2—
ties L1 en L« op hetzelfde cylinder- 3
lichaam; dit is een zgn. koppelspoel
voor hooge frequentie en met lucht- 2
kern. De antennekoppelspoel Lx
heeft 3 aansluitmogelijkheden 1, 2
en 3 voor de gunstigste koppeling
van de ontvangantenne, terwijl de spoel L2 voor de ontvangkring
met een draaicondensator C voor afstemming op de ontvangfrequentie dient. Spoel L2 bestaat uit de beide deelen 4—5 en 5—6.
De zelfinductie van 4—5 vormt met C een slingerkring, die afge
stemd kan worden op het middelste golfgebied (200 a 600 m). Voor
de ontvangst van dit gebied wordt spoeldeel 5—6 door de golflengteschakelaar Sch kortgesloten, d.w.z. een sleepveer verbindt de con
tacten a en b. Wordt Sch geopend, dan is de totale zelfinductie van
Lo (4—6) werkzaam en kan men afstemmen op de lange golven (1000 a

lJü'1 2000 m).
In fig. 166 ziet men een moderne
koppelspoel voor hooge frequenties met
ijzerkem, die als afmetingen heeft
55 x 45 mm*s weer
antennejoJSlü 3 spoel, L2 de spoel voor de ontvang
kring en L3 de zgn. terugkoppelspoel.
Door onderverdeeling van de spoelwikkelingen in schijven wordt de spoelcapaciteit sterk verminderd.
9
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Bovendien zijn de spoelen met een bijzondere hoogfrequentielitzedraad verliesarm gewikkeld. Door de poederijzerkern worden
de verliezen nog kleiner.
Af
De spreiding der magneti
sche en electrische kracht On. On1.
£ }1
lijnen („strooicapaciteiten”)
kan door metalen afscher
ming der koppclspoelen,
a
andere spoelen, draaicon
densatoren, enz. worden
Fig. 167
bereikt. Beschouw hiertoe
fig. 167a. Door een afschermkap, waarvan fig. 168 rechts bijv. een
uitvoering weergeeft, ontstaat afscherming der magnetische kracht
lijnen. In de kap, in
fig. 167a voorgesteld
door plaat M, ont
staan nl. wervelstroomen, die de oorzaak
van hun ontstaan
tegenwerken en zoo
Si
het magnetisch veld
nagenoeg geheel weg
Fig. 169
dempen. Men noemt
dit magnetische of inductieve afscherming. Fig.
169”geeft nog een uitvoering van een omschakelbaar bandfilter met
ijzerkern en rechts de bijbehoorende afschermkap. In fig. 167b
stelt M een aluminium afschermplaat vóór, waardoor de electrische
spreidingslijnen en dus de „strooicapaciteiten” C—C worden afge
schermd tegen aarde; men noemt dit electrische of capacitieve
afscherming. Om energieverliezen te vermijden, moet de afscherm
kap een voldoend groote diameter hebben. De ongewenschte kop
pelingen der schakeldeelen van een ontvanger kunnen bovendien
nog door toepassing van een geaard, metalen chassis nog verder
worden verminderd.

mm

m•

mm pii
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Vorm der platen van draaicondensatoren ,
129. De oudere vormen van draaicondensatoren hadden half
cirkelvormige platen (fig. 170, boven). Is de beweeglijke platengroep
(rotor) geheel buiten de vaste platen (stator) gedraaid, dan is er nog
een kleine „begincapaciteit” C0. Is a de draaiingshoek, dan is de
totale capaciteit
C = C0 -f- k . a
122
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1

Hierin is k =

On

C0
i8o

> als Cm de maximale capaciteit beteekent.

Deze plaatvorm heefteen nadeel. Immers:). = -*^—= 6.108 — V LC=
= p V ka -f- C0, als a = 6.108 tc V L, dus /. is evenredig met Va.
De grafische voorstelling
geeft fig. 170 rechts.
AaJfHieruit zien wij, dat
dirkéhf. plaat
een verandering A cc van
de draaiingshoek a in
het onderste gebied een
veel grootere golflengtevariatie geeft dan in
C\
het bovenste gebied
/
(A > A ?-2)- De
_oc X0
écc a lengten der afzonderlijke
Cc
zenders zijn daarom in
180°
180°
0 ^
900
het bovenste gebied meer
Fig. 170
samengedrongen
dan
daar beneden, zoodat een zuivere afstemming in het laatste ge
deelte veel moeilijker is.
Het in elkaar dringen der golflengten kan vermeden worden door
zgn. niervormige platen (fig. 171), waarvoor ï.— ka -f- ?.0. Hierbij is
k=

'-m

'-o , als /.m en /.0 de grootste en kleinste te verkrijgen
180

nieru. plaat
Cm

I
3

cl
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Fig. 171
golflengte zijn. Nu is het verband tusschen ), en a lineair; daaren123
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tegen is C = a (k, a + C0)2, als a =

, dus dit verband is
(6.io8~)2L
parabolisch, zooals in fig. 171 geteekend.
Daar echter de radiozenders niet een gelijke golflengte-afstand,
maar een gelijke frequentieafstand (9 kHz)
Frequentie plaat
bezitten, is ook de nier
vormige plaat de beste
oplossing niet. Daarom
heeft men zgn. frequentieplaten ontwikkeld (fig.
172), waarbij f = fm —
k.a,
waarin weer k =
I
6a.
oc . ^~m____t indien fm de
Cc
_£ fo
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Hier is dus f = fm — k.a =

1

27tVLC
a
c=
C als functie van a verloopt dus
alS 3 =
(fm— ka)2
als aangegeven in fig. 172 links). De draaicondensatoren met
ffequentieplaten zijn door de spitse plaatvorm tamelijk groot en
daarom ongemakkelijk;
bovendien treedt de ge
lodanilhm.
lijkmatige frequentieJ ptaat
verdeeling slechts dan
op, als dezelfde zelf- j0fCm
inductie wordt toege- *•
past als aan de bere
kening der platen ten
A
grondslag werd gelegd, loqv
Tegenwoordig
ge
6a oc
bruikt men meestal in (1o% Ag)
_gc X0
160c
180°
90°
moderne ontvangers zgn.
900
0
logarithmische platen,
Fig. 173
waarbij

lg l = k . a + lg K

\
Hierbij is k =

lg

Jg^o
180

, als

de maximaal en l0 de minimaal
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bereikbare golflengte is. Fig. 173 geeft een en ander weer. Uit de
vergelijking van Thomson volgt door logarithmiseeren:
lg l = k. a + lg ).0 = lg 6. io8 71 VL + l lg C
en dus:
lg C = 2 (k .a + a)
als a = lg lQ — lg 6. io8 - V~L. Hier verloopt lg C lineair met
a. Fig. 173 rechts laat zien, dat in het begin de golflengten weer
wat samengedrongen liggen. Dit is geen nadeel, daar in het boven
ste gebied der golflengten de zendgolven wat verder uit elkaar liggen.
Het groote voordeel is, dat de ijkkromme onafhankelijk is van de
zelfinductie, die aan de berekening ten grondslag werd gelegd.
In een grootere ontvanger komen steeds eenige afstemkringen voor
(meerkringsontvangers), die ge
lijktijdig op de gcwenschte ontvangfrequentie moeten worden
afgestemd. Het zou ongemakke
lijk zijn, verschillende draaicondensatoren juist in te stellen en
daarom heeft men de meervou
dige condensatoren (op één as)
geschapen, zooals fig. 174 een
tweevoudige condensator laat
zien met afgenomen afschermkap. Men heeft nu de zgn. éénknopsbedienitig. Door toepassing
van ingesneden eindplaten en
kleine bijkomstige condensatoren
(trimmers) kan een gelijkheid der
capaciteiten der afzonderlijke
condensatoren in alle standen
bereikt worden. In fig. 174 zijn van deze trimmers alleen de beide
schroefhulzen (geheel boven, achter) te zien.
6.

Vraagstukken

1) Een antenne heeft een zelfinductie van 20 (jlH en een
capaciteit van 180 pF. Op welke ontvangfrequentie en welke golf
lengte is hij afgestemd? Hoe veranderen deze waarden, als in de
antennekring 9 mH ingeschakeld wordt?
2) Een ontvangantenne met schakeling „kort” heeft een zelf
inductie van 25 pH en een capaciteit van 250 pF. Op welke
frequentie is het ontvangapparaat afgestemd, indien de afstemkring
een zelfinductie van 0,2 mH en een op de capaciteit van 400 pF
ingestelde draaicondensator bezit?
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3) Een zender heeft een golflengte van 300 m en een hoogste
modulatiefrequentie van 8 kHz. Welk golflengtegebied bestrijkt
deze zender?
4) De meting aan een ontvanger levert als resultaat, dat bij af
stemming op een bepaalde zender een hoogfrequente wisselspanning
van 5V aanwezig is, terwijl voor een zender, die op 9 kHz afstand
ligt, deze wisselspanning slechts 20 mV bedraagt. Hoe groot is de
selectiviteitsfactor van deze ontvanger? Beide zenders geven de
zelfde veldsterkte bij de ontvangantenne.
5) Twee spoelen (Lj, = 0,1 mH; L2 = 0,3 mH) zijn op hetzelfde
spoellichaam gewikkeld en in serie geschakeld. Hoe groot is de totale
zelfinductie, indien de spoelen in dezelfde resp. in tegengestelde
zin zijn geschakeld? k = 80°/0.
6) Welke totale zelfinductie laat zich door de koppeling van 2
spoelen van elk L = 10 H verkrijgen?
7) Twee slingerkringen met gelijke zelfinductie van 0,5 mH
en gelijke capaciteit van 200 pF zijn a) door een zelfinductie van
0,1 mH inductief-galvanisch; b) door een capaciteit van 5000 pF
capacitief gekoppeld. Bereken telkens k.
8) Een meting leert, dat bij 2 slingerkringen, die op de gelijke
frequentie van 800 kHz zijn afgestemd, één der koppelfrequenties
760 kHz bedraagt. Hoe groot is k en de andere koppelfrequentie?
9) Waar liggen de koppelfrequenties, als k = 100 % ?
10) Twee slingerkringen met elk L = 0,1 mH zijn opw= io7
afgestemd; de inductieve koppelingsfactor bedraagt 1 %. a) Hoe groot
zijn de beide koppelfrequenties; b) Hoeveel wordt de weerstand van
de eerste kring schijnbaar, als Rx = 15 -Q en R2 = 10 .Q?
11) Een draaicondensator met halfcirkelvormige platen heeft CQ =
=30 pF, Cm = 500 pF. Hoe groot moet de zelfinductie van de afstemkring zijn; opdat bij een draaiingshoek van 60 0 op 1 = 500 m is
afgestemd?
12) Een slingerkring heeft een zelfinductie L = 0,24 mH en een
draaicondensator met logarithmische platen. 10 = 160 m, ?.m = 700
m. Op welke capaciteitswaarde is de draaicondensator bij 90° draai
ingshoek ingesteld?
I
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HOOFDSTUK VIII
DE NATUURKUNDIGE GRONDSLAGEN DER
ELEGTRONENBUIZEN
1.

Electrische ontladingen in gassen

■

r

■

130. Een van de belangrijkste uitvindingen van deze tijd is wel
de electronenbuis. Zonder haar zou de moderne radiotechniek on
denkbaar zijn. De electronenbuizen dienen niet alleen om te ver
sterken, doch ook om ongedempte trillingen op te wekken. De
belangrijkste terreinen, waar radiobuizen gebruikt worden, zijn: de
omroep-, de televisie-, de geluidsfilm-, de gramofoon- en de meet
techniek. Om een goed begrip van de verschijnselen in een elec
tronenbuis te krijgen, zullen we eerst de electrische ontlading in
gassen beschouwen. We denken hierbij in de eerste plaats aan de
gewone electrische vonken, die door de lucht overslaan. Om lucht
van een atmosfeer-druk door te slaan, is een zeer hooge spanning
noodig (ongeveer 30000 volt per cm vonklengte).
131. Als we echter het verloop van electrische ontladingen in
verdunde gassen nagaan, dan zien we, dat hierbij heel andere ver
schijnselen optreden. Om deze te onderzoeken maken we gebruik
van een glazen ontladingsbuis E (fig. 175)5 die via een buisje R op
een luchtpomp is aangesloten. In E bevinden
zich twee electroden, namelijk de positieve pool
4 of anode A en de negatieve pool of kathode K.
C
Men legt aan deze electroden een hooge gelijk
spanning if, die enkele duizenden volts be
naaf de
draagt. Bij de normale luchtdruk (760 mm
luchtpomp
kwik) heeft nog geen ontlading door het gas
Fig. 175
plaats. Wordt de druk in de buis echter tot
ongeveer 40 mm kwik verminderd, dan ver
schijnt tusschen de polen een dunne, zwakblauwe, slingerende draad
(eg. 176).
,
Neemt de druk verder af, dan wordt deze draad steeds breeder
en vult eindelijk de heele buis bij een druk van ongeveer 1 mm kwik
•met een beider violet licht (het positieve glimlicht). Tusschen de
kathode en de lichtband bevindt zich een smalle, donkere scheidingsband (de donkere ruimte van Faraday), terwijl de kathode ge
deeltelijk met een blauw licht bedekt is (het negatieve glimlicht).
132. Bij toenemende verdunning van de lucht wordt de licht
band afgebroken, terwijl het negatieve glimlicht zich uitbreidt.
Dit kathodelicht sluit niet onmiddellijk bij de kathode aan. Ook
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hier ontstaat een donkere ruimte (de donkere ruimte van Crookes),
fig. 176. Wordt de druk verder verminderd, dan ontstaat aan
de kathode een dun, zwak roodgekleurd lichtvlies, dat bij lange
kathoden goed op te merken is.
Bij een druk van ongeveer 0,1
40 mm Hg
mm kwik verdwijnen de lagen
dunne b/auu/aChfiqe ara ad
en reikt het negatieve glimlicht
bijna tot aan de anode, terwijl
de donkere ruimte van Crookes
6reede donkeroio/stte band
steeds grooter wordt. Bij een druk
van ongeveer 0,02 mm kwik is
0,5 mm Hd
ook het negatieve glimlicht ver
donkere rvïmCt
pof g/imiichlinlagen
dwenen, zoodat in het geheel
van Crooke
geen ontlading meer zichtbaar
donkere ruimle
van. Taraday
is. Nu gaan vanuit de kathode
stralen uit, die de glaswand tegen
over de kathode doen oplichten
ney y/itn/ichl
(fluoresceeren). Deze stralen
noemt men kathodestralen. Hier
0.02 mm
van stamt ook de naam kathodekathode dralen
straalbuis. Bij nog verdere ver
Fig. 176
dunning van de luchtr(tot onge
veer 0,001 mm kwik) houdt
eindelijk ook de fluorescentie en daarmee iedere stroomdoorgang
door het gas op.
133. Hoe verklaart men nu echter de stroomdoorgang door het
gas? In een gas zijn steeds atomen aanwezig, die een tekort of een
overschot aan electronen hebben. In het eerste geval zijn het posi
tieve' gasionen, in het tweede geval negatieve gasionen.
Gasionen zijn dus positief of negatief geladen gasatomen. Deze
ionisatie wordt veroorzaakt door de radioactieve straling van de
aarde, de kosmische straling en het zonlicht. De negatieve ionen
worden naar de anode getrokken, de positieve naar de kathode. Door
het electrische veld worden deze ionen versneld. Is de spanning
hoog genoeg, dan bereiken Me ionen een snelheid, die groot genoeg
is om bij botsing met andere atomen deze uiteen te slaan in een
positief ion en een vrij electron. De zoo gevormde ionen vormen
zelf ook weer nieuwe. Het heele verschijnsel verloopt als een lawine.
Men noemt dit stootionisatie. Dit verschijnsel loopt op een vonkoverslag uit. In een verdund gas zijn veel minder gasatomen aanwezig; daardoor ontstaan veel minder botsingen. De ionen krijgen
een veel langere baan voordat ze botsen en bereiken de benóodigde
snelheid reeds bij veel lagere spanningen. Bij het botsen tegen de
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electroden geven de ionen hun lading af. Hierdoor ontstaat een
stroom, overeenkomstig de stroom bij electrolyse.
134. Het negatieve glimlicht ontstaat door ionisaties dicht bij
de kathode. De zware positieve ionen slaan bij het botsen op de
kathode hieruit electronen los,
die versneld worden en naar de
—©
+
anode vliegen. Door de ioniseeo
©—- O—
0—
A
—Q
rende werking van deze electro
—© ©—©
nen ontstaat na het doorloopen
van de donkere ruimte van
Fig. 177
Faraday het positieve glimlicht.
De gelaagdheid van dit verschijnsel wordt als volgt verklaard:
de electronen verliezen bij de botsingen hun snelheid, zoodat ze
pas op eenige afstand verder weer ionisaties kunnen veroorzaken,
jb Het negatieve glimlicht wordt in glimlampen, het positieve in
verlichtingsbuizen benut. Bij verdergaande verdunning van het gas
wekken de uit de kathode tredende electronen geen merkbare ionisatie meer op, doch vliegen rechtlijnig door de buis. Bij het botsen
tegen de glaswand veroorzaken ze de besproken fluorescentie.
Bij een zeer verdund gas kan uiteindelijk, door gebrek aan ionen,
geen stroom meer optreden.
135- Zooals we weten, ontstaan de kathodestralen door de bot
singen der op de kathode botsende positieve ionen. De kathode
stralen, ook electronenstralen genoemd, bestaan uit electronen die
zich rechtlijnig bewegen en afhankelijk van het doorloopen poten
tiaalverschil snelheden van — tot — van de lichtsnelheid *) be100
3
reiken (300.000 km/sec.). Bevindt zich in hun baan een aluminiumkruis (fig. 178), dan teekent zich op de glaswand er achter een

scherpe schaduw af. Deze proef bewijst zeer duidelijk, dat de kathode
stralen rechtlijnig bewegen. Stellen wij in de banen der electronen
een scherm op, dat met metaalsulfiden is bestreken, dan licht dit
*) De snelheid van de electronen is u = 594 \/“km/sec als v het door
loopen potentiaalverschil voorstelt. Deze formule geldt alleen als v niet te
groot is. Bijv. tot v = 10 000 V.
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scherm helder op (fluorescentie), terwijl sommige schermen nog
eenige tijd na de bestraling oplichten (fosforescentie).
136. Zeer belangrijk is het feit, dat de electronenstralen door
electrische en magnetische velden kunnen worden afgebogen. Deze
verschijnselen, die nog een verder bewijs vormen, dat de stralen
uit electronen bestaan, kunnen gemakkelijk worden aangetoond.
In fig. 179 is een zoogenaamde Braunsche buis of kathodestraalbuis
in zijn eenvoudigste vorm geteekend. In een lange glazen kolf be
vindt zich behalve een anode A en een kathode K een diafragma L,
waardoor de electronen met gelijke snelheden rechtlijnig naar links
uittreden en tot een fijne bundel uitgezeefd worden. Achter het
diafragma is een plaatcondensator C aangebracht. Daar de elec
tronen een negatieve lading hebben, worden ze bij geladen conden
sator C allen in de aangegeven richting afgebogen. Het lichtvlekje,
dat de bundel op het fluoresceerend scherm veroorzaakt, kan men
dus doen verschuiven door verandering van de spanning van C.
Met de hoefmagneet N—5 kan ook magnetische afbuiging worden
bereikt, want de bewegende electronen stellen een electrische stroom
voor, waarop dus door een magnetisch veld een kracht wordt uit
geoefend, waarvan de richting volgt uit de „linkerhandregel”,.
waarbij men er om moet denken, dat de richting van de electronen
tegengesteld is aan de stroomrichting. De Braunsche buis, waarop
we hier'niet verder zullen ingaan, wordt gebruikt bij de televisie
en als kathodestraaloscillograaf in de meettechniek.
137. Uit de afbuiging van electronenstralen kunnen belangrijke
gegevens over de electronen worden afgeleid. Berekeningen toonen
aan, dat de massa van een electron slechts * van de massa van
1850
een waterstofatoom bedraagt. Een electron heeft dus een gewicht
van 8,7 . io-28 g! Verder blijkt, dat de lading van een electron
ongeveer 1,6 . io-19 C bedraagt.
138. De kathodestralen kunnen niet slechts door positieve gas
ionen worden veroorzaakt, ze kunnen ook in het luchtledig ontstaan.
Daar hier geen gasionen aanwezig zijn, moeten we een ander hulp
middel te baat nemen. Het was reeds vroeg bekend, dat een gloeiende
metalen draad electronen kan uitzenden. We spreken dan van een
gloeikathode. In een gloeiende metalen draad trillen de electronen
zeer snel en met hen bewegen ook de aanwezige vrije electronen..
Bij een bepaalde temperatuur wordt de snelheid van de electronen
zoo groot, dat ze voor een gedeelte uit de gloeidraad worden ge
slingerd (fig. 180), net als bij verdampende vloeistoffen. Door het
uittreden van electronen uit de gloeidraad wordt deze positief, waar
door hij de neiging heeft de electronen weer terug te trekken..
i-,
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Bovendien vormt zich om de draad een negatieve „electronenwolk”,
die afstootend werkt op de uit de draad tredende electronen. Dit
uit de draad treden van electronen noemt men de
electronen-emissie van de draad of kortweg de emissie.
%
De gevormde electronen wolk noemt men de ruimte_X.
lading.
Door deze ruimtelading ontstaat een even
IB
wicht tusschen het aantal uit de draadtredende
electronen en het aantal electronen, dat weer in
Fig. 180
de draad terugkeert. De verhitting van de draad
gebeurt meestal door een electrische stroom, door middel van
een batterij B (fig. 180). Wehnelt (1904) heeft ontdekt, dat men
reeds bij veel lagere temperaturen electronen-emissie kan doen
optreden, als men niet uit zuivere metalen bestaande draden
gebruikt, maar de gloeidraden bedekt met een laagje oxyde van
aardalkalimetalen (bijv. calciumoxyde, bariumoxyde, of strontiumoxyde). Daardoor wordt de hoeveelheid arbeidsvermogen van be
weging, die een electron tijdens het uittreden verliest, aanzienlijk
verminderd. (Men meet dit arbeidsvermogen met een potentiaal
verschil, dat het arbeidsvermogen van beweging van een electron
bij het doorloopen ervan met een gelijk bedrag doet afnemen. Dit
potentiaalverschil noemt men de „uittreedspanning”. De uittreedspanning van bariumoxyde is dus veel kleiner dan die van wolfraam).
Terwijl wolfraam voor een goede emissie een temperatuur van
2000 °C moet hebben (witgloeiend), is bij oxydekathoden een tem
peratuur van 600 °C voldoende (roodgloeiend). Hierdoor kan het
gloeistroomvermogen aanzienlijk verminderd worden, wat van
groot belang is voor het gebruik van gloeikathoden in versterkerbuizen.

P

2.

De twee-electrodenbuis of diode

140. Een gloeikathode heeft ten opzichte van een koude kathode
het voordeel, dat de bij ontladingsbuizen besproken proeven met
veel lagere anodespanningen kunnen worden uitgevoerd. Ons
interesseeren in het bijzonder de verschijnselen in zeer sterk ver
dunde gassen (minder dan io-3 mm kwikdruk). Een ontladingsbuis
met een gloeikathode en een anode wordt twee-electrodenbuis of diode
genoemd (schematische aanduiding zie fig. 181 Z). De gloeidraad F
ligt in het gloeistroomcircuit, dat uit de gloeistroombatterij HB,
gioeistroommeter A1} regelweerstand R en de gloeidraad F bestaat.
De anode ligt aan een positieve spanning. De anodekring bevat,
behalve de anode A3 de anodestroommeter A2 (milliampèremeter)
en de aftakbare anodebatterij AB} waarvan de negatieve pool aan
de negatieve pool van de gloeistroombatterij is verbonden. In fig.
131

i8i rechts is het overeenkomstigeschakelschema met de genormali
seerde schemateekens geteekend.
141. Stel de anodespanning Va volt ten opzichte van de nega
tieve pool van de gloeistroombatterij. Voor Va = o volt, wijst
Aó slechts een zwak stroompje aan; door de ruimtelading berei
ken slechts enkele electronen de anode. Wordt nu een bepaalde
gloeistroomsterkte Ih ingesteld en Va achtereenvolgens 5, 10, 15,
20 .... volt gemaakt, dan wijst A2 een steeds toenemende stroom
aan. De electronen worden door de aantrekkende werking van de
positieve anode in steeds grootere getale naar de anode getrokken,
de ruimtelading verdwijnt langzamerhand. De electronen vloeien
over A2 en AB naar de gloeidraad terug. We spreken daarom
van een electronenstroom of anodestroom Ia. De stroomrichting,
die in fig. 181 rechts is aangegeven, is tegengesteld aan de
electronenstroomricbting. Deze verschijnselen kunnen weer met
vloeistoffen worden vergeleken. De verdampte moleculen slaan
op een koude „anode” neer en worden door een pomp weer naar
de verwarmde vloeistof teruggepompt. Hoe grooter Ih en Va, des
te grooter ook Ia .
142. Stellen wij de gemeten waarden van Ia grafisch voor als
functie van Va, dan ontstaat fig. 182. Deze grafieken heeten karakte
ristieken, en wel in dit geval anodestroom-anodespanningskarakteristieken. De karakteristieken a—d zijn met verschillende gloeistroomsterkten opgenomen en wel kromme a met de grootste waarde
van Ijj. De krommen blijken niet precies in de oorsprong te begin
nen, ook bij kleine negatieve span
1^115 A
ningen blijkt reeds een anodestroom
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Fig. 182
op te treden. Deze stroom wordt verklaard, doordat steeds eenige
electronen met zoo’n groote snelheid geëmitteerd worden, dat ze,
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tegen de zwakke negatieve spanning van de anode invliegend, toch
nog hierop terechtkomen.
Verder valt op, dat de anodestroom Ia een maximumwaarde
bereikt, bijv. bij karakteristiek c de stroom Is, bij de spanning Vs
We noemen dit belangrijke verschijnsel de verzadiging en spreken
daarom van de verzadigingsstroom Is. Deze stroomsterkte wordt
bereikt, als er per tijdseenheid evenveel electronen de anode be
reiken als er uit de kathode verdampen. De verzadigingsstroom
kan verhoogd worden door te zorgen dat per tijdseenheid meer
electronen worden geëmitteerd, dus door de gloeistroom te vergrooten. De anodespanning moet dan ook vergroot worden, om de
verzadigingstoestand te bereiken. Voor de verzadigingsstroom Is
(in A/cm2 kathode-oppervlak) geldt bij voldoend hooge anode
spanning de formule van Richardson-Schottky-Dushman:

Is = 60,2 T2 £

' [£]

(91)

;
i

Hierin is T de absolute temperatuur (T = °C -f 273).
£ is het grondgetal der natuurlijke logarithmen (£ = 2,718 ...),
b een van het materiaal afhankelijke constante. Voor wolfraam is
b = 52340, voor zuiver thorium b = 38380, voor gethoriëerd
wolfraam b = 30340, voor calcium en strontium b = 20940 en voor
borium b = 17450. Uit deze waarden blijkt duidelijk, dat barium-,
strontium- en calciumkathoden het beste zijn. Deze kathoden mogen
weliswaar niet zoo hoog verhit worden als bijv. wolfraam, maar ze
leveren reeds bij veel lagere temperaturen voldoende emissie.
143. In de moderne versterkerbuizen worden voornamelijk
bariumkathoden gebruikt. Op de gloeidraad, die uit wolfraam
bestaat, wordt een laagje bariumoxyde gespoten, dat met de vier
voudige bedrijfsstroom geactiveerd wordt. Eerst na dit activeeren
geeft de gloeikathode een goede emissie. Hierbij vormt zich aan de
oppervlakte een zeer dun laagje zuiver barium, dat weliswaar ge
deeltelijk verdampt, doch steeds door diffusie uit het bariumoxyde
wordt aangevuld, totdat de buis uiteindelijk onbruikbaar wordt en
zijn emissie verliest. De bedrijfstemperatuur van zulk een bariumkathode is ongeveer 700 °C. In het volgende zal de practische con
structie van de kathode nader worden bekeken.
144. Bij de bespreking van de karakteristiek van een diode
hebben wij tot nu toe niet verklaard, hoe de krommingen in de
karakteristiek ontstaan. Waarom treedt de verzadigingsstroom niet
133
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in eens op? Wij weten reeds dat om de kathode een ruimtelading
ontstaat, die irt negatieve electronen bestaat. Deze ruimtelading
veroorzaakt een negatieve lading van de omgeving van de gloeidraad.
Hoe grooter de snelheid van de electroden is, des te sneller verwijde
ren ze zich van de kathode en des te geringer wordt de ruimtelading.
Door de toenemende anodespanning worden de electronen steeds
sneller weggezogen; daardoor neemt de
ruimtelading steeds meer af, de anodeLangnvjir_,
stroom groeit geleidelijk aan.
^ 's
145. In fig. 183 is weer een karakteri
Richardsor
stiek van een diode geteekend voor
een gloeidraadtemperatuur T = con
.f.
stant. In punt B van de karakteristiek
( T= const)
wordt de verzadigingsstroom Ia = Is
bereikt, daar de anodespanning V a= Vs
%
jL
groot genoeg is geworden. In punt
Ka-----A is de stroom Ia = Ir veel kleiner
dan de mogelijke verzadigingsstroom
Fig. 183
Iy Dit is nu te verklaren door de
ruimtelading. Zooals Langmuir en Schottky hebben berekend, kan
men de vergelijking van de ruimteladingsstroom als functie van
de anode-spanning als volgt voorstellen:

f

y

3

Ir = k Va 2 = k Va V Va ampère

• • • • (92)

hierin is k de ruimteladingsconstanie, die afhankelijk is van de
constriictie van de buis. Voor een eenvoudige opstelling van de
electroden kan k worden berekend. Bijv. voor een cylindrische
opstelling is k = 14,6 . io-G —, als. I de gloeidraadlengte en r de
s

r

diameter van de anodecylinder is. Merk op, dat de ruimte
ladingsstroom onafhankelijk is van de kathodetemperatuur! Deze
heeft dus enkel invloed op de verzadigingsstroom. Daar men — niet
willekeurig groot kan maken, ontstaan bij anodespanningen van
enkele volts slechts anodestroomen van enkele milliampères.
146. In de practijk gebruikt men een diode voor gelijkrichting
van wisselstroomen, want een diode geleidt slechts in de richting
van de anode naar de kathode (de electronen bewegen van de kathode
naar de anode), daar slechts de kathode electronen kan emitteeren.
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We hebben hier dus, evenals bij de kristaldetector, met een ventielwcrking te doen. De diode werkt echter veel volmaakter dan een
kristal, daar de weerstand in de sperrichting bijna oneindig groot is.
De gelijkrichtwerking van een diode komt overeen met de principes
van fig. 133 en fig. 143.
3.

»

De drie-electrodenbuis of triode

147. Bij de bespreking van de diode hebben wij gezien, wat de
electronenstroom is en welke invloed de ruimtelading op de anodestroom heeft. Hieruit kunnen we concludeeren, dat het mogelijk moet
zijn, de loop van de electroncn te beïnvloeden door het aanbrengen
van electrische velden, dus de anodestroom in zekere mate te sturen.
Er zijn nu twee mogelijkheden: men kan de anodestroom sturen
met magnetische velden, zooals door v. Lieben het eerst werd aan
gegeven en men kan hem met electrische velden sturen, zooals
de Forest (1906) het eerst aangaf. Men verwerkelijkte deze methode
het eerst, door naast de electronenstroombaan twee plaatvormige
electroden aan te brengen, de zgn. stuurelectroden. In 1907 verving
de Forest deze door een roostervormige stuurelectrode tusschen de
anode en de kathode. Hierdoor ontstond de onmiddellijke voorlooper
van onze tegenwoordige verslerkerbuis. Dit rooster noemt men het
stuurrooster.
De sturing vindt plaats door aan deze electrode een wisselende
negatieve of positieve lading te geven. Negatieve ladingen vermin
deren de anodestroom, positieve vergrooten hem. Heeft het stuur
rooster een positieve lading, dan ondersteunt het de werking van de
positieve anode. Het trekt hierbij zelf ook electronen aan. Er ont
staat dus een roosterstroom en er wordt dus arbeid verbruikt om de
positieve lading in stand te houden. Heeft het stuurrooster een
negatieve lading, dan heft het ten deele de werking van de anode op.
Het stoot de electronen af; er ontstaat geen roosterstroom en voor
de sturing wordt geen arbeid verbruikt! In dit geval kan men de
versterkerbuis opvatten als een relais dat energieloos gestuurd
kan worden!
148. Op de. boven beschreven wijze ontstond de drie-electrodenbuis of triode. Deze bevat een kathode, een rooster en een anode.
In fig. 184 ziet men de principieele constructie van de triode.
A is de cylindrische anode (opengesneden geteekend), G het spiraal
vormige stuurrooster en F de kathode (gloeidraad). Deze electroden
zijn bevestigd op de k?ieep Gl, die overeenkomt met de kneepconstructie in gloeilampen. Het geheel is ingesloten in een holle
glazen kolf, waarin een zeer goed vacuum heerscht. De werking van
het stuurrooster zullen we aan de hand van fig. 185 eens nader
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beschouwen. Veronderstellen we eens, dat we het rooster een sterke
negatieve lading geven. De uit de kathode tredende electronen
worden sterk afgestooten, zoodat ze weer op de kathode terugvallen
en ondanks de positieve anodespanning niet in staat zijn het afstootende rooster te passeeren. Neemt de lading van het stuurrooster af, dan komt er een oogenblik dat er eenige electronen in
staat zijn door de mazen van het rooster heen te vliegen en de anode
* Anode
A

G

InI

■>' Anode

9 i
| 1 11 |

rooster

'tfM, WM
r gloeikathode
a

- g/oet/caf/tode
b
Fig. 185
Invloed roosterlading op Ia bij een triode j
a) bij sterk neg., b) bij zwak neg. rooster
te bereiken (fig. 185a). Er ontstaat dus een anodestroom (fig. 185b).
Hiervoor kon geen anodestroom ontstaan, de buis was „afgeknepen”
of „dichtgedrukt”. Hoe kleiner de negatieve roosterspanning wordt,
hoe grooter het aantal electronen dat de anode bereikt en hoe
grooter de anodestroom. Hoe hooger de anodespanning, boe meer
electronen door de. mazen
van het rooster glippen.
Jcoe/u/eugelrooster
Dus toename van de anode
spanning en afname van
V9H I
de negatieve roosterspan
?»
,1!
ning (ten opzichte van de
V
kathode) veroorzaken een
Anode tji
toename van de anode
stvurroosler Kathode
stroom.
ere/ g/oe/draat/
getterpil
149. We zien, dat de
stift/ood ioi/cel
anodestroom met de roos
\Anode
terspanning gestuurd kan
worden, of, anders gezegd,
we hebben hier met een
sturing van de ruimtelading
g/oe/draa^’athode
te doen. Een triode is een
Fig. 186
practisch energie- en traagheidloos relais.
150. We zullen ons nu eens met de technische constructie
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bezighouden. In fig. 186 zien we het inwendige van een moderne
triode. De drie electroden zijn nog eens apart geteekend, terwijl
rechts onderaan het schemateeken is weergegeven. De electro
den zijn aan steunstaven bevestigd, die in de glazen kneep of in
mica plaatjes zijn bevestigd; hiervoor worden ook wel keramische
plaatjes gebruikt.
Het heele systeem bevindt zich in een glazen ballon, die lucht
ledig is gepompt (deze is in fig. 186 verwijderd). De door de glazen
kneep gevoerde aansluitdraden zijn bevestigd aan de buis huls, die
hiertoe voorzien is van pennen, of, zooals in fig. 186, van messing-,
lipjes. Deze huls past in een overeenkomstige huishouder. We onder
scheiden direct en indirect verhitte kathoden. De tot nu toe be
sproken kathoden waren direct verhit. Hierbij is de gloeidraad
tevens het electronen uitzendende lichaam. Een nadeel hiervan is,
dat het gloeistroomcircuit deel uitmaakt van de anodekring, een
voordeel, dat de gloeistroomenergie gering kan zijn; daarom worden
ze gebruikt voor buizen, die uit batterijen worden gevoed. De gloeispanningen bedragen 2 of 4 volt, bij vermogens van 0,1 tot 4 watt.
151. Betrekt men de gloeistroom uit het lichtnet, dan veroor
zaken de direct verhitte kathoden een brom, door de temperatuursen spanningsveranderingen die bij wisselstroom optreden, waardoor
de radio-ontvangst erg gestoord wordt (netbrom).
Deze storing kan sterk verminderd worden door toepassing van
indirect verhitte kathoden. Bij deze kathoden bevindt de emitteerende
laag E (fig. 187) zich op een nikkelen buisje N, en dit laatste op een
keramisch isolatiebuisjc I. De emitteerende laag E wordt verhit
door warmtegeleiding van de gloeidraad F, door I en N, dus indirect.
De verhitting en de emissie vinden
J
S
E
N
electrisch onafhankelijk van elkaar plaats,
r— f De gloeidraad maakt geen deel meer uit
2—F van de anodekring. Door de warmtetraagheid van het isolatiebuisje volgt de
oppervlakte van de kathode de tempera
Fig. 187
tuursveranderingen van de gloeidraad
niet meer. Het kathode-oppervlak heeft over de geheele lengte een
constante temperatuur en gelijke spanning ten opzichte van het
rooster (equipotentiaalkathode). Het uiterlijk van een indirect ver
hitte kathode ziet men in fig. 186 rechts.
152. Om ook de laatste bromresten te onderdrukken wordt de
gloeidraad bifilair gewikkeld. Bij de oudere kathoden had de gloei
draad de vorm van een haarspeld.' Op deze wijze zorgt men er voor
dat de wisselstroom geen magnetische velden veroorzaakt. De velden
van twee naast elkaar loopende draden heffen elkaar op.
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Bij de moderne kathoden wordt de draad gesp'raliseerd, om een
isolatiestaafje geschoven en na bespuiten met een isolatiestof in
het buisje I bevestigd. Door de warmtetraagheid van de isolatie
duurt het echter 30 tot 50 seconden voordat de kathode op tem
peratuur is. Laat men het keramische buisje I weg en bevestigt
men de slechts met een keramische isolatiestof bespoten gloeidraad
direct in het nikkelen buisje N, dan kan men deze tijd tot ongeveer
25 seconden terugbrengen. Tegelijkertijd kan men het gloeistroomvermogen van 4,4 tot 2,5 watt terugbrengen.
153. Deze vermindering van het gloeistr oomvermogen heeft
tot gevolg, dat er minder warmte hoeft te worden uitgestraald.
Daardoor kunnen de afmetingen van de ballon aanzienlijk worden
verminderd. Bovendien hebben de moderne buizen geen pennenhuls
meer, maar een penlooze huls (fig.^186 en 188), zoodat de afmetingen
van de lampen nog meer zijn afgenomen, terwijl bovendien de

Ontwikkelingstrappen van Telefunkenbuizen.
kruipwegen en de ongewenschte capaciteiten tusschen de .hulsaan
sluitingen afzonderlijk konden worden verbeterd. In fig. 189a is het
schema van een pennenhuls en in fig. 189b dat van een penlooze
huls geteekend. We zien verder, dat de roosteraansluiting G bij vrij
wel alle moderne buizen boven op de ballon zit. Hierdoor is de
ongewenschte capacitieve beïnvloeding van de rooster- en anode138

aansluitdraden vermeden. Een overzicht van de ontwikkeling van
1906 tot 1935 geeft fig. 188, doch ook na deze tijd is de ontwikkeling
van deze buizen voortgeschreden.
— Tijdens de opkomst van de radiobuis had de gloeilamp reeds
haar belangrijkste ontwikkeling achter de rug. Het is daarom natuur
lijk, dat men de constructies die in de gloeilampentecbniek goed
hadden voldaan ook op de radiobuizen toepaste. Hierbij denken
we in de eerste plaats aan de glazen ballon en de kneepconslructie.
Naarmate de buizen echter ingewikkelder werden en men tot kortere
golflengten afdaalde, ontstonden er steeds grootere bezwaren tegen
deze constructies. Men heeft nu de laatste jaren getracht een oplos
sing voor deze moeilijkheden te vinden, door de constructies uit
de gloeilampentechniek te laten varen en nieuwe wegen te zoeken.
Als gevolg van dit streven
ontstond een nieuw lampentype, de zgn. slentelbuizen.
Hierbij is de ballon van metaal,
gelascht op een vlakke metalen
bodemplaat. In het midden
hiervan bevindt zich het pomp
buisje, dat met een zoeknok
is uitgerust (de sleutel). Deze
dient om de juiste stand van
de buis in de voet vast te
leggen. De doorvoeringen zijn
Aansluitingen aan buissokkel.
op een cirkel in de bodem
a) cirect verhit, b) indirect verhit
plaat gerangschikt (groote on
(van onder gezien)
derlinge afstand). Zij bestaan
uit dikke pennen van een speciale ijzeralliage, die met een glas
druppel in de bodemplaat zijn bevestigd. Deze pennen dienen
tevens als coniactpennen, zoodat de buishuls kon vervallen. Alle
electroden zijn aan de onderzijde uitgevoerd (single ended tubes).
De afmetingen zijn sterk gereduceerd, terwijl de werking op ultra
korte golven aanzienlijk verbeterd is.
154. De anode is meestal cylindervormig of rechthoekig (fig. J90).
In fig. 190 is een direct verhitte triode geteekend, waarin de gloeidraad ter vergrooting van het oppervlak zig-zag is gespannen. .De
anoden bestaan meestal of uit plaatijzer of plaatnikkel, of ze bestaan
uit gevlochten draad. Dit laatste dient om te maken dat de anode
niet door de uitstraling van de gloeidraad te sterk verhit wordt.
v Voor zendbuizen worden meestal anoden van moeilijk smeltbare
metalen (bijv. nikkel, wolfraam) of van grafiet vervaardigd. Om de
warmte-uitstraling te vergrooten bedekt men ze met een laagje grafiet,
<
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(een donker oppervlak straalt meer warmte uit).
Het stuurrooster wordt meestal van molybdeendraad vervaardigd. Ten gevolge van de zeer kleine
afstand tusschen rooster en kathode (slechts 0,1
mm) moet men ook er voor zorgen, dat hiervan
de temperatuur niet te hoog wordt, want bij hooge
temperatuur zou ook dit rooster electronen gaan
a\ F F G
emitteeren. Daarom worden de roostersteunstaven
gs ,F
uit roodkoper of andere goede warmtegeleiders
vervaardigd en aan het boveneind van zwarte
A
koelvleugels voorzien.
Fig. 190
155. Uiteindelijk wordt bij de meeste ontvangbuizen van buiten en van binnen een metalliseering
aangebracht. De buitenste bestaat uit een geleidende zinklaag,
die met een der hulsaansluitingen is verbonden. Deze metallisee
ring dient voor afscherming tegen electrische velden. De binnenste
metalliseering bestaat uit een metaalspiegel, die dient om het
vacuum te verbeteren en in stand te houden. Deze spiegels hebben
namelijk de eigenschap, nog aanwezige of later ontstaande gas
rechten te absorbeeren. Stoffen met deze eigenschap noemt men
getter. Het gettermetaal (magnesium of barium) wordt in de vorm
van een pil in de buis gebracht en na het leegpompen door hoog
frequente wervelstroomen verhit en verdampt. De damp slaat op
de glazen ballonwand als een metaalspiegel neer. De gasdruk moet
bij een goede buis in de grootte-orde van io-G mm kwik liggen,
opdat geen ioriisatie plaats vindt.
156. Alle moderne buizen worden volgens een speciale lettercode aangeduid volgens nevenstaande tabel.
Op de technische beteekenis van de diverse buissoorten komen
we later terug. De ontvangbuizen worden met twee of drie letters
en een cijfer aangeduid. De eerste letter geeft de wijze van verhitting
van de kathode aan, terwijl de tweede letter het huistype (diode,
triode, enz.) aangeeft. Een derde letter komt voor bij buizen, waarbij
meer dan één electrodensysteem in een ballon is vereenigd, en geeft
het type van bet tweede systeem aan. Het cijfer dient slechts ter
onderscheiding van de verschillende buizen van een zelfde type.
Zoo is dus een ECH 4 volgens nevenstaande tabel een buis, waarin
zich een triode (C) bevindt en een hexode (H); de kathode is voor
6,3 volt wisselstroom geschikt.
De AB 2 is een 4 volt wisselstroom duo-diode/de CL 4 is een eindpentode met een gloeidraad, die geschikt is, om met anderen van
de C-serie in serie te worden geschakeld en bruikbaar is voor gelijk
en voor wisselstroom (G-W-buizen). De gloeispanning kan bij deze
G

F
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codeletter
A
B
C
D
E
F
H
K
L
M
U
V

U
Z

eerste letter
(gloeistroom)
4 V wisselspanning
180 mA gefijkstroom
200 mA gelijk-wisselstroom
6,3 V wisselspanning of
autoaccu
13 V gelijkspanning, auto
accu
4 V batterij
2 V batterij

tweede of derde letter
(huistype)
diode
duo-diode
triode
eindtriode
secundaire emissiebuis
H.F. pentode
hexode
octode
eindpentode
afstemoog

i

100 mA gelijk-wisselstroom
50 mA gelijk-wisselstroom
enkelfazige gelijkrichter
dubbelfazige gelijkrichter

buizen sterk variëeren, de gloeistroom moet echter 200 mA bedragen.
De C-buizen zijn moderner dan de B-buizen.
Voor gebruik in autoradio’s komen de E-buizen (6,3 V) en de
F-buizen (13 V) in aanmerking. Ze worden uit de motoraccu gevoed.
De buizen uirde H- en K-series zijn direct verhit, de andere indirect.

!
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De karakteristieken van de triode

i

157. Het^gedrag van een triode bij verschillende anode- en
roosterspanningen kan op dezelfde wijze als bij de diode in karak
teristieken worden weergegeven. Een hiertoe geschikte meetschakeling toont fig. 192. Zooals uit fig. 191 blijkt, ont
staan hier drie circuits: 1. Dc gloeistroomkritig,
voor de verhitting van de gloeidraad, door
middel van Vj, 2. de anodekring, met de
anodebatterij Va en 3. de roosterkring, met
gloei- stroom
de roosterbatterij Vg. Deze stroomkringen
»
¥
hebben één punt gemeen, ten opzichte waar
van alle spanningen gemeten worden.
rib
In fig. 192 is de meetschakeling uitvoerig
Fig. 191
weergegeven. We zien drie meetinstrumenten,
n.1. de voltmeter Vl3 waarmee de anodespanning gemeten wordt,
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de voltmeter V2) waarmee de roosterspanning gemeten wordt en de
milliampèremeter mA, waarmee de anodestroom wordt gemeten.
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Fig. 192
Fig. 192 links toont de opstelling van deze schakeling. In plaats
van de buis is hier de buisvoet geteekend.
158. We stellen eerst deanodele
electronen
spanning'op 300 V in ( Va = 300 V)
stroom
'o
en meten dan de anodestroom Ia)
bij verschillende roosterspanningen
Vg = const
Vg. Bij hooge negatieve rooster
spanningen kunnen geen electronen,
tegen de afstootende»werking van
Ig
het rooster in, de anode bereiken.
Ia — o. Neemt de negatieve roos
pos
neg.
roostersp.*Vg
roostersp.-Vg
terspanning af, dan kunnen ér ge
leidelijk aan steeds meer electronen
Fig. 193
door de mazen vliegen en de anode
bereiken. Maken we Vg grooter dan nul, dus positief, dan komt
een deel der electronen op het rooster terecht. Er ontstaat dus *
een roosterstrooin Igy die met een mA-meter in de roosterkring
kan worden gemeten. De totale electronen emissie Ie is nu niet
meer gelijk aan Ja3 doch gelijk aan Ie = Ia -f Ig. Dus Ia = Ie —Ig.
De anodestroom wordt dus met het bedrag Ig verminderd. Bij
verdere verhooging van Vg 'bereikt Ie zijn verzadigingswaarde. Bij
moderne buizen wordt bij normaal bedrijf deze waarde nooit
bereikt. Een grafiek van het bovenstaande is in fig. 193 geteekend.
159. Hoe hooger Va is, des te grooter wordt Ia en des te verder
verschuift de karakteristiek naar links. In fig. 194 zijn meerdere
karakteristieken weergegeven. Links ziet men de ons reeds bekende
roosterspannings-anodestroomkarakteristieken (Vg-Ia karakteristie-
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ken) van een moderne triode, bij verschillende anodespanningen.
Een dergelijk diagram wordt een karakteristiekenbundel genoemd.
Voor het practisch gebruik zijn, zooals later zal blijken, de rechts
geteekende anodespannings-anodestroom-karakteristieken (Va—Ia
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Fig. 194

karakteristieken) veel handiger. Deze karakteristieken kunnen door
directe meting worden opgenomen, of uit de Vg—Ia karakteristieken
worden geconstrueerd. Moét bijv. de Va—la karakteristiek worden
geteekend voor Vg = —3 V, dan zoeken we op de karakteristiek
voor Va = 200 V het punt A} dat behoort bij Vg = —3 V. Nu
zoeken we het punt van het Va—Ia diagram, dat behoort bij de
anodestroom van punt A en de anodespanning Va — 200 V. Dit
is punt B. Punt B is een punt van de Va—Ia karakteristiek van
Vg = —3 V. Dit herhaalt men voor verschillende anodespanningen.
Omgekeerd kan men uit het Va—Ia diagram ook het Vg—Ia diagcam
afleiden (doe dit zelf!).
Ten slotte ziet men in fig. 194 rechts nog een stippellijn, die met
„2 watt” is aangeduid. Het product van anodestroom en anode
spanning mag, met het oog op de verwarming, een bepaalde waarde
niet overschrijden. De geteekende lijn stelt nu de meetkundige
plaats voor, van de punten, waarvoor dit product 2 watt bedraagt.
Deze lijn is een hyperbool (Va . Ia = constant). Men noemt dit
product de maximaal toelaatbare anodedissipatie (N = Va . Ia watt);
in ons voorbeeld 2 watt, bijv. 200 V X 10 mA = 2 watt.
160. De rooster stroom moet, met het oog op de vervorming, in
de practijk onderdrukt worden. In absolute zin is dit niet mogelijk,

j.
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daar er altijd wel enkele electronen zoo snel zijn, dat ze, ondanks
een negatieve roosterspanning, nog het rooster bereiken. Practisch
is hieraan echter voldoende voldaan, als het rooster een kleine
negatieve spanning heeft ten opzichte van de kathode. Deze span
ningen zijn voor indirect verhitte kathoden ongeveer —1,3 V, bij
direct verhitte wisselstroombuizen ongeveer —2 V en bij direct
verhitte gelijkstroombuizen voor batterij voeding o V. Voor moderne
ontvangbuizen wordt bij Vg = —1,3 V een roosterstroom van minder
dan 0,0003 mA gegarandeerd, een waarde, die practisch volkomen
kan worden verwaarloosd.
Versterkingsfactory stMheid en inwendige buisweerstand
161. De geëmitteerde electronen worden niet alleen door de
roosterspanning, doch ook door de anodespanning beïnvloed. Door
zijn grootere afstand, ten opzichte van de ruimtelading, heeft de
anode echter minder invloed dan het rooster. Daar beiden tegelijker
tijd in de buis aanwezig zijn, beïnvloeden ze dus ook tegelijkertijd
de electronen. We kunnen ons nu een spanning denken, op een
electrode in de buis, die dezelfde invloed heeft op de electronen
als de roosterspanning en de anodespanning samen. Dit noemen we
de stuurspanning. Nemen we aan, dat de stuurspanning ter plaatse
van het stuurrooster werkt, dan is deze stuurspanning Vst :
(93)
waarin p. een constante is, die van de buis afhangt. Deze constante
noemt men de ver sterkingsjactor1). De verster kingsfactor is dus de
verhouding tusschen een anodespanningsverandering en de roosterspanningsverandering3 anodestroom 'at|/
die dezelfde invloed op de anodestroom zou
hebben gehad. Bedraagt de versterkingsfactor
van een buis p. = 25, dan heeft een anodespanningsverandering van 100 volt dezelfde
invloed op de anodestroom als een roosterrooster
spanningsverandering van — = 4 volt;
spanning
25
o__
V9
wordt als anodespanning 100 volt gekozen
en als roosterspanning — 4 volt, dan is de
Fig. 195
stuurspanning Vst = .— 4x25 + 100 = o
volt. Er vloeit dus geen anodestroom meer. In het algemeen wordt

=

1) Het- omgekeerde van p. is D („Durchgriff”).
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i

de anodestroom nul bij eén negatieve roosterspanning V_ --------1
i

*

V„.
a De roosterspanning Vg =----- Va wordt wel de verschuivingsspanning of afknijpspanning Vv genoemd, want het nulpunt van
de anodestroom is over deze spanning, ten opzichte van het assen
stelsel, naar links verschoven (zie fig. 195).
162. Uit het bovenstaande volgt,
dat een triode, wat betreft de anode(
1
4
stroom, kan worden vervangen door een
.1
diode, met de anode op de plaats van [ \Or1
het stuurrooster, als men deze diode j Tjp
een anodespanning geeft, die gelijk is
—li
aan de stuurspanning van de triode
va
VDV*
(fig. 196). Hiermee kunnen we al onze
Fig. 196
beschouwingen over de diode ook op (
de triode betrekken. We vinden dus voor de electronenstroom Ie:
3

Ie = k Vst 2

3

= k ( Vg + i Va ) 2

(94) '

k komt overeen met de waarden, die in alinea 145 werden vermeld.
Deze formule geldt slechts voor het ruimteladingsgebied, dus slechts
voor positieve stuurspanningen Vst,' die tusschen o en de verzadigingsspanning- Vs liggen.
163.

De versterkingsfactor kan uit de verschuivingsspanning

Vv = — - Va worden berekend, indien de anodespanning Va
bekend is. Deze methode is echter wegens de kromming van de
karakteristiek onderaan, zeer onnauwkeurig. Uit fig. 197 zien we,
dat in punt A van de karakteristiek Va = constant, dezelfde anode
stroom vloeit als in punt B van J/a“2 msrv-V'.
= constant. jDe
verhoogingrvan
i*ewv«a:» •»
de anodespanning met het bedrag A Va^= ,Va^— Va* wordt dus
teniet gedaan, door een vergrooting van de negatieve roosterspanning
met een bedrag A Vg = Vgo2~ vg0l- In fig- 194 links bedraagt
bijvoorbeeld voor de karakteristieken, die door Een F gaan, A Va =
100 V en A Vg = 3,3 volt. De versterkingsfactor is dus p. =
100 : 3,3^2 30, of in het algemeen:
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‘J

■

' J

.

(A =

A Va
A Vg

anodespanningsverandering (bij Ia =
roosterspanningsverandering constant)

• • • (95)

Om de versterkingsfactor te bepalen, moet men de bovenbeschre
ven methode volgen. Men moet er om denken, dat jx niet in alle
punten van de karakteristieken gelijk is, tengevolge van de kromming.
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Men moet dus de meting doen in een punt, waar de karakteristiek
zoo recht mogelijk verloopt.
164. De versterkingsfactor van een buis hangt af van de maaswijdte van het rooster en van de afstand van het rooster tot de anode.
Hoe dichter het rooster gewonden is en hoe grooter zijn afstand
tot de anode is, des te grooter is de versterkingsfactor en des te
kleiner wordt de afstand van de karakteristieken in het Vg—7a
diagram (zie fig. 198). Hoe grooter de versterkingsfactor, des te
kleiner is de anodestroom, die bij een bepaalde anodespanning en
negatieve roosterspanning behoort. Dit alles beteekent een grootere
stuurwerking en dus ook een grootere versterking, vandaar de naam
versterkingsfactor. Normale versterkertrioden hebben versterkingsfactoren tusschen [x = 3 en [x = 100.
165. Een belangrijke grootheid van de buis is de steilheid S van
de karakteristiek. We verstaan hieronder de verhouding, tusschen een
anodestroomverandering A la en de hiervoor benoodigde rooster
spanningsverandering A Vg) bij constante anodespanning, dus de
verhouding:
S=

A Ia
A VS

anodestroomverandering
________________________(V.
=
roosterspanningsverandering constant)

I

;
I

I
r

...(96)
~
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Om in de practijk de steilheid te bepalen, wordt de roosterspanning
met een bepaald bedrag veranderd en de optredende anodestroomverandering gemeten. De verhouding van deze grootheden geeft
de steilheid, mits Va constant is gebleven. De uitkomst van deze
meting is alweer slechts dan nauwkeurig, als ze op het rechte deel

!*\V
%
p /cv$ ^

p

AV9

\ %T

py^a
éïo.

0 ----

va

Fig. 200
Fig. 199
van de karakteristiek wordt uitgevoerd. In fig. 199 ziet men de be
A Ia
paling van de steilheid geteekend. S =
stelt de tangens
A Vg’

van de hoek voor, die de karakteristiek met de F^-as maakt, in het
werkpunt P. Ter bepaling van 5 op sterk gekromde deelen van de
karakteristiek moet men daarom de raaklijn aan de kromme trekken
in het gewenschte punt en voor deze raaklijn de tangens van de
hoek met de F^-as bepalen. Zoo wordt bijvoorbeeld voor P’ en P”
AV en S” = AV’ Hieruit blijkt, dat ook
in fig. 200: S’ =
A Vg
A Vg
de steilheid van een buis niet constant is, doch van het werkpunt
afhangt. We zien dat 5 in het onderste en bovenste gekromde deel
van de karakteristiek kleiner is dan in het midden. Hoe steiler
het verloop van de karakteristiek, des te grooter is ook S} vandaar de
naam steilheid.
Men geeft de steilheid meestal aan in

of
V
In fig. 201 zijn twee karakteristieken met verschillende steilheid
A B 11
geteekend. De linker heeft in P een steilheid S =
= — = 2,75
d

mA/V, terwijl voor de rechte • S’ =

Jr

4

^ = 6 mA/V wordt.

Een roosterspanningsverandering van 1 volt veroorzaakt dus bij
147

,

r
de 2e buis een 2,2 maal zoo groote anodestroomverandering als bij
de eerste. Deze feiten zijn later voor de versterkerwerking van de
buis van groot belang. De steilheid is des te grooter, naarmate de
emitteerende kafhode-oppervlakte grooter en de afstand van het
rooster tot de kathode kleiner is. Normale versterkérbuizen hebben
een steilheid van ongeveer 0,3 tot 10 m'A per volt.
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166. De derde belangrijke grootheid is de inwendige weerstand
Rl van de buis. Hieronder verstaan we de verhouding tusschen een
anodespanningsverandering A Va en de, daardoor ontstane, anode
stroomverandering A Iaj dus:
A Va
Ri = A Ia

!
•:
\ »

eo .

/

VgM —

1

100 £

s

I
41
5-r

120

anodespanningsverandering (Vg =
anodestroomverandering
constant)

• • • (97)

Men kan R; het beste bepalen uit de Va — Ia karakteristiek.
A Va
= tg a, als tg a de tangens
Zooals .fig. 202 toont, is Rj =
A Ia
van de hoek is, die de karakteristiek met de Ia-as maakt. Men meet
haar, door de anodestroomverandering te meten, die bij een bepaalde
anodespanningsverandering behoort. Ten aanzien van de kromming
geldt ook hier weer hetzelfde als bij de steilheid werd opgemerkt.
Hier is echter in de steilste deelen van de karakteristiek de inwendige
weerstand het kleinst, daar men hier de hoek met de Ia-as meet.
Men mag R; niet met de gelijkstroomweerstand R van de buis vergelijken, want deze is, volgens de wet van Ohm, R = — en kan

i
■

sterk van R{ afwijken. i?z- is bepalend voor de wisselstroomverschijnsélen in de buis en is daarom een wisselstroomweerstand. Het gaat
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hierbij echter niet om impedantie of reactantie, doch om een ohmsche
weerstand voor wisselstroom. Wij hebben tot nu toe zulke weer
standen nog niet ontmoet. Zooals we uit formule 97 zien, zijn niet
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Fig. 203
de gelijkstroom of de gelijkspanning, maar de stroom-, resp. spanningsveranderingen bepalend. Zoo bedraagt bijvoorbeeld de inwenA V a_
dige weerstand in punt P van fig. 203 : Rj-= tg a =
A Ia
75 V
= 10710 Si = 10,71 k Si; de gelijkstroom weerstand is
0.007 A
Va
33800 Si = 33,8 k Si.
Ia
0,0074
De gelijkstroomweerstand is in de radiotechniek van weinig belang.
A
167. Tusschen p., «S (in -) en R- bestaat een verband.
A Va
Ala =

A Va

en A V

, dus S =

R;
We vinden dus de formule van Barkhausen:

.

A Vg
A Ia

p. = R| X S

(98)

en R| = 10710 Si.

S.Ri _ 0,00275.10710
= 0,98
30

•.

I.
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Deze vergelijking geldt algemeen, mits de drie grootheden op een
zelfde werkpunt betrekking hebben. We kunnen dus een der groot
heden uit de beide anderen berekenen. Gaan we dit na, aan de hand
van de voorbeelden, fig. 194, fig. 201 en fig. 203, die op dezelfde
buis betrekking hebben, dan vinden we:
(a = 30, S = 2,75

'1

ii

mi
4.

Buizen met meer electroden

168. De tot nu toe besproken trioden hebben tegenwoordig, door
de beter bruikbare tetroden en vooral pentoden veel terrein ver
loren. De voordeelen van deze buizen kunnen we slechts aan hun
werking', n de radio-apparaten juist beoordeelen, hetgeen buiten
het bestek van dit werk valt, zoodat we ons voorloopig beperken
tot de belangrijkste bijzonderheden van deze buizen. Deze buizen
bezitten allen meer dan één rooster. Het aantal electroden is dus
grooter dan drie. We onderscheiden de volgende soorten: Buizen
met twee roosters, de tetroden, buizen met drie roosters, dus vijf
electroden, de pentoden, buizen met vier roosters, dus zes elec
troden, de hexoden en buizen met zes
roosters, dus acht electroden, de octoden.
stuurrooster g2 ruim'teladinqsrooster ql
169. Zooals we weten, vormt de
ruimtelading om de kathode een belem
mering van de electronenstroom, die door
r
een voldoend hooge anodespanning kan
i.anode a
L_ kathode k
worden overwonnen. Men kan de ruimte
lading ook opheffen, door een ruimteFig. 204
ladingsrooster g1 tusschen de kathode
k en het stuurrooster g2 aan te brengen. Zulke buizen noemt
men ruimteladingstetroden. Geeft men dit rooster een positieve
spanning Vgi, dan zuigt het electronen weg, de ruimteladingswolk
lost op. Een deel der electronen vloeit via het ruimteladingsrooster
af en vormt de ruimteladingsstroom Igi- Het andere deel vliegt door
de mazen naar de anode en vormt de anodestroom Ia (fig. 205). Het ruimteladingsrooster
neemt dus het werk van de anode, om de ruimtelading op te lossen, over en hierdoor kan de
’a
anodespanning aanzienlijk worden verlaagd (tot
ongeveer 20 volt toe!), zonder dat daardoor de
steilheid kleiner wordt dan bij trioden met
veel hoogere anodespanningen. Deze buizen
werden vroeger veel gebruikt voor draagbare
Fig. 205
ontvangers, daar ze slechts een kleine anode+ Va = anodespanning
batterij vereischen.
+ V = ruimteladings*z
roosterspann.
170. Uit Vst = Vg2 + ^ Va blijkt, dat een
= stuurroostersp.
—V

t

t

-w. y

--

fi3
Ia ■= anodestroom
Y *= ruimteladingsroosterstroom

verandering van de anodespanning ook een
verandering van de stuurspanning ten gevolge
heeft. Dit verschijnsel noemt men de anodeterugwerking en is
nadeelig voor de werking van de buis. Hoe grooter p. is, des
150
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te kleiner is — Va en dus ook de anodeterugwerking. Het is
echter doelloos, om het rooster zeer fijnmazig uit te voeren, daar dan
zeer hooge anodespanningen vereischt zijn om een redelijke steil
heid te behouden. Men brengt echter tusschen anode en stuurrooster
een schermrooster aan. We krijgen dan een schermroostertetrode.
Het schermrooster ligt, evenals het ruimteladingsrooster, aan een
positieve spanning, die steeds lager moet zijn, dan de anodespanning. De electronen worden aangetrokken
door anode en schermrooster. Een deel ervan
+v*
komt op het schermrooster terecht en vormt zoo
de schermroosterstroom Ign, de rest vliegt door de
v
mazen en komt op de anode terecht, waardoor
*
de anodestroom Ia ontstaat (zie fig. 206).
%
Hoe hooger Va is, vergeleken bij de scherm
roosterspanning Vgo, des te kleiner is de scherm*
roosterstroom Ign.
Fig. 206
Door het schermrooster wordt de steilheid 4- Va = anodespanning
stuurroostcrsp.
aanzienlijk vergroot, bij een hooge p, zoodat
schcrmroostersp.
deze lampen reeds bij 100 tot 200 V anodespanning goed werken.
'a = anodestroom
= schermrooster171. Uit de schermroosterspanning Vgn en
stroom
de anodespanning Va volgt, als we het stuurrooster voorloopig

I

% M-Hb-

-vlr

buiten beschouwing laten, een stuurspanning V'st = Vgo + i-v
l^i
als p.2 de versterkingsfactor van de triode, voorgesteld door
A V
Uit deze
kathode, schermrooster en anode, is. Dus px =

AV

stuurspanning V'st en de stuurroosterspanning Vgi kan men de
eigenlijke stuurspanning afleiden:

v„ =

v^+iv'st>

waarin p2
versterkingsfactor is van de triode, die ontstaat als
men de plaat wegdenkt en het schermrooster de rol van anode laat
A Vg,
. Voor de in totaal werkzame stuurvervullen, dus p2 =
AVgl
spanning vinden we dus:
Vst

-Vf. + S (v«. + sv.)
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Vst = Vegl + Ve + —
H2 g2
Hi H2
Deze stuurspanning is op dezelfde
slissend voor de anodestroom van de
spanning is hier bepaald door: V„
gl
voor deze roosterspanning wordt de

va

(99)

wijze als bij de triode be
tetrode. De verschuivings= —( 1 V„ H------- V )•
\(^2 g2
V-ilh
anodestroom nul. Het lid

—— Va geeft de invloed van de anodespanning op de stuurspanning weer, de werkelijke versterkingsfacior is dus [x = (J-i X (x2.
Om een groote versterkingsfactor te verkrijgen wordt (Xj groot
gemaakt door het schermrooster fijnmazig uit te voeren en om een
groote verschuivingsspanning te krijgen — dan kan de buis groote
roosterwisselspanningen verwerken — wordt p, klein gemaakt
(stuurrooster met wijde mazen). De totale versterkingsfactor kan
hierdoor veel grooter dan 100 worden gemaakt, waardoor de inwen
dige weerstand zeer hoog wordt. Hierbij merken we nog eens op,
dat deze waarden steeds slechts op één punt van de karakteristiek
betrekking hebben, daar ze bij deze buizen zeer veranderlijk zijn.
172^ De tegenover elkaar liggende electroden van een buis vormen
altijd een kleine condensator, meestal weliswaar van slechts enkele
picofarads. Zeer belangrijk is de anode-roostercapaciteit, dit is de
capaciteit tusschen anode en stuur-1
rooster. Door deze capaciteit werken
in het bijzonder hoogfrequente span
scherm roosteru_
ningsveranderingen van de anode
stuuri'
rooster _
op het rooster terug. Dit heeft een
zeer ongunstige invloed op de wer
king van de buis. Deze terugwer
king wordt tegengegaan door een
zeer fijnmazig schermrooster aan
te brengen en de aansluitdraden
aan tegenovergestelde einden van
de buis uit te voeren, bijvoor
beeld door het rooster aan een topaansluiting en de plaat aan
een buisvoetcontact aan te sluiten. Het schermrooster laat men
de anode zoo goed mogelijk van het binnenste gedeelte van de
buis afschermen, waarvoor het vaak met een metalen scherm buiten
de electronenbaan vergroot is (fig. 207). Hierdoor'en door een geaarde
metalliseering van de buis kan de rooster-anodecapaciteit tot op
minder dan 0,003 pF beperkt worden, bij versterkingsfactoren van

»
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[i = iooo en meer! Dit is bij /joog/rejwew^versterkerbuizen van zeer
groot belang. Bij /aag/r^MewJversterkerbuizen dient het schermrooster hoofdzakelijk om de anodeterugwerking te verminderen.
173. Nemen we de Fa-/a-karakteristiek op, van een schermroostertetrode bij constante schermroosterspanning, dan ontstaat
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Fig. 209

a) /a-Ka-kar. van ccn vicrpoolschcrmbuis, 6) van ccn vijfclcctrodcnbuis met remrooster

Banen der uit dc anode gestooten secundaire clectronen
voor anodespanuingen. a) grootcr, 6) kleiner dan de
schermroosterspanning

kromme a uit fig. 208. Het blijkt, dat Ia normaal met Va toeneemt,
zoolang Vg veel kleiner is dan Vga (Va
Vgn). Hetzelfde geldt
voor anodespanningen, die grooter zijn dan de schermroosterspan
ning (Va > VgJ. In het gebied echter, waar de anodespanning
ongeveer gelijk is aan de schermroosterspanning (V^ ~ Vgs),
neemt de anodestroom af bij toenemende anodespanning. Dit is een
zeer onaangenaam verschijnsel van de schermroostertetrode. Het
kan als volgt worden verklaard. Treffen de electronen de anode met
groote snelheid, dan worden door de botsing nieuwe electronen uit
deze anode geslagen (zie fig. 209). Deze zoogenaamde secundaire
electronen begeven zich naar de electrode met de hoogste spanning.
Zoolang dit de anode zelf is, vallen ze dus weer hierop terug (fig.
209a), zoodat aan de anodestroom niets verandert. Wordt de anode
spanning echter ongeveer gelijk aan de schermroosterspanning, of
zelfs kleiner, dan vallen ze op dit rooster, vergrooten dus de schermroosterstroom, terwijl de anodestroom met een gelijk bedrag ver
minderd wordt en zelfs zoo sterk, dat Ia met toenemende Va afheemt.
174. De onregelmatigheden, die door deze secundaire electronen
in de karakteristiek worden veroorzaakt, kunnen worden onderdrukt
door een remrooster tusschen de anode en het schermrooster aan te
brengen. Dit is een wijdmazig rooster, dat ten opzichte van de kathode
een potentiaal nul krijgt. Zoodoende ontstaat een vijfelectrodenbuis
of pentode. Door de lage potentiaal van het remrooster worden
de uit de plaat tredende electronen afgeremd en naar de anode

j
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teruggedreven (fig. 210). Nu kan de anodespanning onder de schermroosterspanning dalen, zonder dat door de secundaire emissie ver
vorming ontstaat. De Va—/^-karakteristiek vertoont geen knik
meer. Door het remrooster wordt de in
Anode +80V
wendige weerstand tot meer dan 1 M SI
verhoogd en de rooster-anodecapaciteit
, sedanda/re
e/eetronen
tot op ongeveer 0,002 pF verminderd;
\remrooSter OV
gelijktijdig wordt de versterkingsfactor
ij sd/term_ rooster
vergroot (tot ongeveer p. = 5000). Hier
\
+1QQV
door hebben zulke buizen zeer goede
versterkereigenschappen.
vaar Kathode
In fig. 211 zien we de constructie van
Fig. 210
een indirect verhitte pentode-eindbuis, die
in laagfrequentversterkers de energie voor
de luidspreker moet leveren. Voor de duidelijkheid zijn de afzonder
lijke electroden (kathode k, gloeidraad /, stuurrooster
scherm-

n
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remrooster

sc/>ermroosler
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Schaketteeken mor een
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Fig. 211
rooster g2> remrooster g3 en anode a) afzonderlijk geteekend.
Bovenaan het electrodensysteem zien we in het midden de draad,
die naar de roostertopaansluiting voert en de koelvleugels. De beide
buitenste lichte vleugels zijn ,,centreervleugels” van mica, die
tegen de glazen ballon steunen. Merk ook op, dat de anode gaas
vormig is uitgevoerd om een te groote verhitting tegen te gaan. Het
remrooster wordt reeds in de buis met de kathode verbonden, bij
154
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moderne hoogfrequentpentoden wordt het remrooster aan een contact
van de buisvoet gelegd.
Het ligt in de bedoeling van den schrijver op deze buizen in
een volgend werk nader terug te komen; daarin zullen ook de
hier niet besproken hexoden, octoden en de metalen buizen worden
behandeld.

■

5. Vraagstukken
1. Welk potentiaalverschil moet een electron doorloopen, om
l/6 van de lichtsnelheid te bereiken?
2. Hoe snel gaat een electron na het doorloopen van een
spanning van ioo V?
3. Welke verzadigingsstroom levert een bariumkathode bij
627 °C?
4. Wat is de verhouding tusschen de verzadigingsstroom van
een bariumkathode en van een wolfraamkathode van 727 °C?
5. In een diode heeft de kathode een lengte van 14 mm en de
cylindrische anode een diameter van 4 mm. Hoe groot is de ruimteladingsstroom bij een anodespanning van 100 V?
6. Een omroepontvanger heeft drie in serie geschakelde gelijkwisselstroombuizen van 13 volt gloeispanning en 200 mA gloeistroom.
a) Hoe groot moet de voorschakelweerstand in de gloeistroomkring zijn bij een netspanning van 220 V?
b) Hoe groot is het totale gloeistroom vermogen?
c) Welk vermogen moet de voorschakelweerstand kunnen
dissipeeren?
7. Wat voor buizen zijn: de A C 2, de A B C 1, de ADi,
de B C H i, de C L 4, de C F 7, de K B 2, de E K1 en de C Y 2?
8. Vergelijk het gloeistroomvermogen van een driebuisontvan
ger met V-buizen, met dezelfde ontvanger met C-buizen, bij een
netspanning van 220 volt.
9. Hoe groot moet de anodespanning zijn van een buis met
p. = 17, als de stuurspanning 10,4 V moet zijn, bij Vg = —4 V?
Bij welke roosterspanning wordt Ia dan nul?
10. Metingen aan een triode gaven voor het rechte deel der
karakteristiek de volgende waarden: a) Va = 100 V = const, i°.
Ia = 5,75 mA, bij Vg =oV, 20. Ia = 1,25 mA, bij Vg = —2 V;
b) Va = 200 V = constant: i°. Ia = 9 mA, bij Vg = —2 V en
2°. Ia = 4,5 mA, bij Vg = -—4 V.

.

.
.

' •

Gevraagd: Teeken de beide rechtlijnige deelen van de karakteristie
ken (in het Vg—Ia diagram). Hoe groot zijn de steilheid, de inwen
dige weerstand, de gelijkstroom weerstand en de versterkingsfactor?
11. Hoe groot is de inwendige weerstand van een triode met
p. = 34j5 en S = 2,5 mA/V in het werkpunt?
12. Bij een H-F-pentode is p* = 100 en (i.2 = 25.
d) Hoe groot is p.?
b) Hoe groot is de verschuivingsspanning bij een anodespanning
van 200 V en een schermroosterspanning van 100 V?
13.

Hoe groot is de versterkingsfactor van een pentode, als in
mA
het werkpunt de steilheid 2,1 —— en de inwendige weerstand
2 M S2 bedraagt?
V

HOOFDSTUK IX
AANHANGSEL
SYMBOLISCHE METHODE VOOR HET OPLOSSEN
VAN WISSELSTROOMVRAAGSTUKKEN
In het volgende zullen wij een onderwerp behandelen, dat voor
vele vraagstukken in de radiotechniek zeer belangrijk is, nl. de zgn.
symbolische methode voor het oplossen van wisselstroomvraagstukken.
Bij de symbolische methode worden de stroomen en spanningen
voorgesteld door vectoren, d.w.z. door een letter met een streep er
boven. Wanneer men een vector teekent, dan is deze te ontbinden in
2 richtingen, welke loodrecht op elkaar staan. Neemt men voor deze
richtingen resp. de X-as en de Y-as, en wel de pos. richtingen hiervan,
en is cp de hoek, die de beschouwde vector r (welke stroom of span
ning kan voorstellen) vormt met de pos. X-as (de lezer teekene de
figuur zelf), dan zijn de twee componenten:
x = r cos <p
y = r sin <p

( r=x + i-y

of omgekeerd r = Vx2 + y2, <p = bg tg
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Wij noemen nu de pos. X-as de pos. reëele as3 de neg. X-as de
neg. reëele as3 de pos. Y-as de pos. imaginaire as en de neg. Y-as de
neg. imaginaire as. De imaginaire eenheid is V—i, welke wij voor
stellen door j3 dus j2 = —i, j3 = —j, j1 = i, enz., net als in de
algebra. Alle componenten van vectoren in de richting van de pos.
Y-as geven wij aan met een factor +j, alle componenten in de richting
van de neg. Y-as geven wij aan met een factor — j; derhalve is dus
voor bovenbedoelde vector r:
r = x -f j y.
In de symbolische methode worden weerstanden opgevat als
zuiver reëele vectoren. Wanneer dus een stroom I werkt op een
weerstand R, dan is de spanning op de klemmen van de weerstand:
V = I. R
en in fase met de stroom.
Daarentegen geeft men inductieve reactanties, welke in de impedantiedriehoek 90° voorijlend bij de weerstanden worden geteekend,
aan met j x ofj co L; capacitieve reactanties, welke in de impedantièdriehoek 90° naijlend bij de weerstanden worden geteekend en dus
in de neg. imaginaire as terecht komen, geeft men aan met
—j xc of —
Werkt dus een stroom I op een circuit met R en L in serie, dan
is de spanning op de klemmen van deze schakeling:
i)

V = Ixz=I(R+jo>L)

I

zgn. impedantieoperator
Uit de weerstandsdriehoek weten wij, dat de componenten van
z zijn R en co L\

!

z2 = R2 + (« L)2.

:
:

\
Inderdaad bezit z de componenten R en/ co L in de symbolische
methode; daar j w L langs de imaginaire as valt, bestaat tusschen
R en j co L de gewenschte faseverschuiving van 90°. De compo
nenten van V zijn IR en j w L~I3 welke ook de vereischte 90° fase
verschuiving bezitten, terwijl uit de spanningsdriehoek volgt:
V2 = (I R)2 + (I co L)2.
De faseverschuiving tusschen V en I volgt uit de overweging,
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dat de hoek 9 van een vector met de pos. X-as, welke de richting
zij van I, gevonden wordt uit de betrekking
y _ imag. deel
tg9 = reëele deel
:

dus in ons geval:
tg 9 =

cüL.I

co L
R

R. I
Voorbeeld: Wanneer een spanning van 100 volt werkt op een
weerstand van 6 ohm en een inductieve reactantie van 8 ohm, dan is:
V = I (R + j ca L) = I (R + j x)
1=

V

V (R — j x)

R+ j x

R2 + x2

dus in ons geval:
-T

xoo (6 — j . 8)

,

I = _'6*+8°'..= 6 -j8.

De waarde van de stroom is dus:
^■effectief — Vó2 -{- 82 = 10 A (effectief)
en de faseverschuiving:
Ö

tg ? = —

8 = -*.
3

t6

J

neg., omdat het imag. deel neg. is
Uit de negatieve uitkomst volgt, dat de stroom bij de spanning
naijlt (het imaginaire deel wordt naar onderen, in de richting van de
neg. Y-as, afgezet).
Werkt een stroom I op een zuivere zelfinductie L, dan is de
spanning op de klemmen van deze zelfinductie:
V = jcoL.Ï
terwijl er direct uit blijkt, dat V bij I 90° voorijlt (door de vermenig
vuldiging met + j ijlt V 90° voor bij I, want V komt terecht in de
pos. Y-as).
Denken wij ons thans een circuit met weerstand en capaciteit in
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serie, dan is de spanning bij een stroom I door het circuit:
V=I X z

)

= l(R

co c

t

)=I(R-jxc)

impedantieoperator
De vector z heeft weer de componenten R en
CO C'

d.w.z.:

)
Z= R------- ^
CO C

De faseverschuiving tusschen V en I volgt uit:
i

tg<p =

RI

co C R

d.w.z. de spanning ijlt na bij de stroom; dit komt, omdat'de compo
nent ------ -- I van V' op de neg. Y-as moet worden uitgezet.

i

CO Li

Is omgekeerd de spanning V, dan is de stroom:
i

V(R+ Jc)

V

1=
R

I
co C

R2+ (

.j

'-

'

en we vinden:
i/co C

^^

imag. deel
reëele deel

+

R2 + (i/co C)2
= -j----- —
T CO CR
R

R,+tó)'
d.w.z. de stroom ijlt (wat blijkt uit de pos. waarde van de uitkomst)
vóór bij de spanning.
Voorbeeld:
1=

R = 3&

200
3—i■
4

1_ = 4 SI, V = 200 volt. Nu is:
* co C

200 (3 -f- j. 4)

, . 800
^+7JL = 600
^+’U-i4
+. .’'31

I = V242 -f 322 = 40 A (effectief).
' j
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L,

B m

z — V32.-f 42 = 5 ohm.
32
4
të<?=~
24
3

t

\

1

Uit de pos. uitkomst volgt, dat I bij de spanning voorijlt.
Nemen wij aan, dat een stroom vloeit door een impedantie, be
staande uit een weerstand R, éen zelfinductie L en een capaciteit
C. De spanning op de klemmen van de geheele schakeling is dan:
V=

J
co C

ï(r+ i co L

-

I X z

t

impedantieoperator
Derhalve is de totale impedantie:
z = R-f j w L

1
co C

= R+j ( co

z=VR2+(

en dus:

L—

!c)

2

co L

Inderdaad bestaat, volgens de impedantiedriehoek, z uit de
componenten R en co L
nenten I R en j

(

co C.

»L- -4)-

. Verder bestaat V uit de compoI. De fa: everschuiving tusschen

stroom en spanning volgt uit:
1

co L

imag. deel
tg<p =
reëele deel

co C
R

Is nu co L > —dan is de belasting inductief,,de uitkomst
co C

j

is pos. en dus ijlt V voor bij I. Is daarentegen co L < —dan is
CO Li

de belasting capacitief, de uitkomst is neg. en dus ijlt I bij V voor
of V bij / na. Omgekeerd is:.

1=

‘

V

V

[r-ï( co L

R +j ( co L
en nu is:

co L
tg 9 =

160

R2+ ( co L
1

1

co C

co C

co L
R

R
c■

1

co C

)

t

i

De spanning op de klemmen van de spoel bedraagt:
Vspoel = I(R+ j w L)
en op de klemmen van de condensator:
V
vc = — 1I

)

■ co o
L,

De totale spanning is dan:
1=1 (R + j

V = Vspoei -1- Vc = I (R -f- j co L)

CO L

Voorbeeld:
R=3&, coL=2&, —
co C
dan is:

6 £, V = 200 volt,

z = 3 + i (z—6) = 3 — j. 4
tg 9= —

V

4
3

z = V32 + 42 = 5 ohm
200

3—j • 4

200(3 + j-4)

3° + 4*

600 , .800

_ , .

=^+^=24 + ».32

I = V242 -f- 322 = 40 A (effectief)
.

32
24

tg 9 = + —

+i

dus de stroom ijlt voor bij de spanning; de belasting was capacitief.
Verder vinden wij:
Vspoel = ï • Zspoel (24 + j 32) • (3 + j 2) = 8 + j . 144
dus: Vspoei = -\/^2 + *442 = V20^00 v°lt ^ 144 V (effectief)
Vc = (24 4- j • 32). (—j 6) = — j. 144 + 192
Vc — V192- rf I442^ 240 V (effectief)
terwijl ter controle:
V = Vspoel + Vc = 8 + j . 144 + 192 — j . 144 = 200
dus: V = 200 V (éffectief) volgens de opgave.
Zooals wij weten, treedt spanningsresonantie op, indien wL =
—d.w.z. wanneer:
co C5

j (w L

O.
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Resonantie treedt dus op, indien het imaginaire deel nul wordt.
Beschouwen we nu dezelfde schakeling als tevoren, maar wij
veranderen de capaciteit net zoolang ,tot er resonantie optreedt.
Dit treedt op, indien
T

I

w L= —
co L.

Is nu u = 500, dan is voor resonantie
1

~ 500 X C’

C = — F=io3uF.
IOOO

In dit geval is:

z = R + i ( co

y=R

L------- -

z = 3 ohm.

derhalve:

1 = — = 662/3 A, in fase met de spanning, hetgeen ook blijkt uit
3
üj

T

L--------- ~
co L,

o
- = o.
3
:

Derhalve is:
Vspoel = 662U (3 + ) • 2) = 200 + j •
^spoel

^ 240 volt (eff.).

Wij zien, dat bij resonantie de spanning op de spoelklemmen
grooter zijn kan dan de opgedrukte spanning. Verder is:
Vc = 66»/, . (- j. 2) = - j.

Vc = £2 volt (eff.).

Inderdaad is
v = Vspoei + Vc = 200 + j .

s

— j . ^ = 200.
3

Nog een voorbeeld:
Van een serie-schakeling is de stroom 10 A, R =
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1

I

tg<? = —R-

I;

;

10 P,

co L = 14 ■&, co = iooo en V = ioo volt. Bereken de capaciteit en
de spanning op de spoel en de condensator.
Z = R + j( w

T
1 \
L-------f
= =V

> L./

100

10 + i (“ L

i

10

10

Derhalve:
'

.L-

- o.

Er is dus resonantie. Hieruit volgt:
w2 L C = i of C =

i

oj2

i

L

io3 X 14

F ^ 71,4 [l F.

Vspoel = ï (R + j <0 L) = 10 . (10 + j . 14) = 100 + j . 140.
Vspoel = V(ioo)2-}- (i4o)2^ 172 volt (grooter dan de opgedrukte
spanning)
.

VC = I.

(

(— j. 14). 10 = — j . 140 volt, Vc = 140

volt.
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ANTWOORDEN OP DE VRAAGSTUKKEN
Hoofdstuk I, par. 9
i) T = 5,2 . io~6 sec; co = 1.200.000; 2) 7,07 A; 3) 450 windin
gen; 4) V = 20 V, Vm = 28,3. V; 5) 40,2 mm; 6) 10 H; 7) 25,933
k 52; 8) tg <p = 2,29, L = 14,6 H, Z=5k52,$ = 23°26'; 9) 6,51
mV, 4,17 mV. 10) Xc = 3183 52 of 159,1 52 of 0,159 52. 11) 0,69
mA. 12) 1061 pF. 13) 1,78 k 52; 0,124 A; VR = 99,2 V;
=
I97j3 V; <p = 63°i8'. 14)

= 21,9 V. 15) 4,6 kHz. 16) 1,11 cm2.

17) W
73 windingen. 18) 6,7 mH; 30 mH. if) 11,09 cm2;
20) ca. 10 platen; 21) 2 parallel: 2000 pF, 3 parallel: 3000 pF; 2 in
serie: 500 pF, 3 in serie: 333,3 pF; 2 in serie en één parallel: 1500
pF; 2 parallel en de 3e daarmede in serie: 666,7 pF; 22) N = o;
Ns — 1,52 VA; Nb = Ns; 23) f. 0,087.
Hoofdstuk II, par. 6
1) 20,7 k X2;

2) tg <p. = 25,05 dus tg S = ^
0,040; 3)
tg?
capacitieve reactantie van 50 fl- (Hoe groot moet de condensator
zijn?) 4) 92,9 V; 5,92 mA; 2,92 mA. 5) ca. 796 kHz. 6) 4 H.
7) 2,31 mH; 3 52; p = 924. 8) 50,3 Hz; 500 52; 0,20 A; 100
V = VR, 316 V = VL = Vc. 9) 2,53 (x F. 10) 500 k 52; 0,2 m A.
11) 400 k 52; 5 . io6 per sec; 400 k 52.
Hoofdstuk III, par. 5 ,

o f0 =

1
27C

z0=
l=
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Zo

io-4.2. io~10

=y
70,7

= 1125 000 Hz ±= 1,125 MHz

IO”4
2. IO“10

= 0,71 mA

707 52

2)

I
= 159,2 Hz met io % verminderd:
2 n V25.4. io-8

f„ =

LC
fJ0= 143,3 Hz.4^f0ï2=r_
R2 -(

R2
4L2
=

1
— 39, 48 • 20 535) 2500
25.4. IO“S

R = 21,80 k S2. We zien dus, dat een zoo groote weerstand
nog maar 10 % vervorming veroorzaakt.

4)

-2V10
V

—^ = 200 k -Q
io~9

3) R^2
# = TT . 1,5

io~4 = 0,0094
4. io~10

b = 0,1592 1,5 = 2,39 kHz
10-4
5)

R _# coQ
L

& COQ

. b = 0,1592__ = 0,1592 .

71

0,018.2,47c. IQ6

71

7C

= 6877HZ
b = 6,88 kHz. Voor & = 0,036 wordt b dubbel zoo groot
dus b = 13,76 kHz
6)

Per seconde worden 150.000 trillingen uitgevoerd. Een trein
is dus na

1
sec. gedoofd. Met de pauzen van
3000

sec.

samen, krijgen we dus een tijd van —— sec. Dus moeten er
2000
per sec. 2000 vonken overslaan. De frequentie van de wisselstroomgenerator is dus 1000 Hz
\
1
1
2653 kHz
7) fa =
2 7cVLa.Cal 2 7C V18 . IO“6.2 . IO“10
'

I

f’
a =
2 7C

V(La+L)Ca

L = (4*2f7

; na kwadrateeren vindt men

La Ca y

= 0,161 mH
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De golflengte van de antenne wordt dus door L vergroot.
Men zegt wel, dat de antenne door spoel L „verlengd” wordt.
De oplossing vindt men in fig. 99, 100 en 101c.

8)

Hoofdstuk IV, par. 4
1) 1570, 7 m. 2) 43 MHz. 3) 377 m. 4) T-antenne: 750 m,
L-antenne: 860 m. 5) 7,12 A. 6) Rs = 15,79 -Q; Ns = 1,58kW,
mV
Na = 2,5 kW; Y)a = 63,2 %. 7) 4,9 —. 8) 0,53 A. Wij zien hier
uit, hoe geringe energie noodig is om met korte golven groote af
standen te overbruggen.
Hoofdstuk V, par. 5
V = ^ = 15(xV/m.
hw

1.

F=

2.

Daar de breukspanning 180

kg
6- bedraagt en de doorsnede
mm

q = - o,5" = 0,196 mm2, zou de antennedraad bij 180.0,196 =
4
= 35,28 kg breken. Bij viervoudige veiligheidsfactor mag men de
35,28
8,82 kg.
draad belasten met
4
_
,
2,15.100
.
------ . io”6 = 0,18 m H
3- Lx = 18,4. 100.49 log 2,1
Overeenkomstig vindt men L2 = 2,03 mH
Xx = 3 .io8.27r V LC = 6 tz . io8 V 0,18 .10“3 . 5 . io-10
565 m.
Overeenkomstig vindt men ?.2 = 1900 m
4.

V = 2 TZ —

5.

?. = 3^
= 500 m.
500

300

2. io—3 = 0,000329 V ~~ 0,32 mV.

wF
8.0,64
hw = 2 tz -t— =27z.
w
l
500

0,0644 m = 6,44 cm.

6. De marconist zet de bepaalde richtingen uit ten opzichte van
de richting NZ op de plaatsen, waar de gepeilde kuststations zich
bevinden (zie fig. A). Het snijpunt van deze twee richtingen geeft de
positie van het schip Sch.
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De beide grondstations A en B zetten de door hen bepaalde

richtingen ter plaatse uit. Het snijpunt van deze twee richtingen geeft
de positie van het vliegtuig V (zie fig. B).
Hoofdstuk VI, par. 3
i) 500 trillingen; 2) Zie fig. C; 3) f -f- f' = 200800 Hz, f — fi' =
199200 Hz, m = 70 %.
§

r%
I

7fwn §
L= I
m-25%

•

I

I
r

‘P I
I
I

3

1

Mjï* I

m-50%

I
Fig. C

Hoofdstuk VII, par. 6
1) 2,65 MHz = 113 m; 125 kHz = 2400 m; 2) 855 kHz; 3) van
302,4 tot 297,6 m; 4) s = 250; 5) 0,68 mH; 0,12 mH; 6) 40 H;
en 00 , d.w.z.
V2
slechts één enkele koppelfrequentie; io) a) 1584 en 1600 kHz; 25 -Q;
11) 0,376 mH; 12) 131 pF.
7) a) 17 %• V) 3>8 %; 8) 11 %; 848 kHz. 9)

Hoofdstuk VIII, par. 5
u2 _ /6o.ooo\2_
10200 V.
5942 ~ \ 594 ' ~

1.

v =

2.

u = 594 Vv = 5940 km/sec.!
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— 17450
3- Is =60,2.9002.2,718 900 =' 0,185 A/cm2 = 1,85 mA/mm2.
4. Voor barium geldt b = 17450, voor gethorieërd wolfraam
b' = 30240.
T = 273 -j- 727 = iooo0 abs.; de verzadigingsstroomen verhouden
zich als:
b
b’ —b
12790
T
T
1000
Is
€
= 2,718
= 358700, d.w.z.: de vere
b’
I’s
e T*
zadigingsstroom van de bariumkathode is ongeveer 358700 maal
zoo groot.
' 5-

Ia = * Va. VVa = 14,6 . 10-6 j. Va V\T~=
c

= 0,102 A = 102 mA.

6. De spanningsval over de 3 in serie geschakelde gloeidraden
is 3 X 13 = 39 volt. De voorschakelweerstand moet dus 220 —30 =
181 volt opnemen.
R
Vv =-----181
Kv _ ——
= 905 .Q.
Iv
0,200
1

.$
■- ■

Het totale vermogen is V . I = 220.0,200 = 44 watt.
In de voorschakelweerstand wordt Vv . Iv = 181 . 0,2 = 36,2
watt warmte ontwikkeld.
7. AC 2 = 4 V-wisselstroom-triode.
ABC t=4 V-wisselstroom-eindtriode en duo-diode.
ADi = 4 V-wissclstroom-eindtriode.
BCHl ==, 180 mA-gelijkstroom-triode-hexode.
CL4 == 200 mA-gelijk-wissclstroom-eindpentode.
CF7 = 200 mA-gelijk-wisselstroom-HF-pentode.
KB2 = 2 V-battcrij-duo-diode.
EKi = 6,3 V-wisselstroom-octode (eventueel op auto-accu).
CY2 -*= 200 mA-gelijk-wisselstroom-dubbelfazige gelijkrichter.
8. Het glocistroomvermogcn van een drie-lamps ontvanger met
V-buizcn bedraagt N = V I = 220.0,050 = 11 W, met C-buizen.
N* = 220.0,200 = 44 W, dus een verhouding -van 1 : 4.
9. va
[X (Vst—Vg) = 17 (10,4 + 4) = 245 V.
t
„
“va
245
Ia = o voor Vv =----- ----------- = —14,4 V.
17
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io. De oplossing blijkt uit fig. D. Voor de karakteristiek AB
vinden we:
A Ia
mA
5,75—1,25
S
= 2,25
o—(—2)
AVg

10 £
9 *4»

e
7

75-

7

A

3
2

;125

3.4
-5

-2

“4

-7

o —-

Fig. D
■ s

y

A Va
=
A Ia

200—100

^ 12900 .Q =
Voor Vg = —2 V :
0,009—0,00125
= 12,90 k .Q.
R hangt af van de rooster- en anodespanning. Voor punt A in
Va .
IOO
^ 17,39 k .Q.
fig. D vinden we bijvoorbeeld: R = —Ia'
0,00575

Voor punt B : R' =

R" =

200

0,009

IOO
0,00125

= 80000 Si = 80 k Si. Voor punt C:

= 22,22 k 52 en voor punt D: R'" =

200

0,0045

= 44,44 k.Q.

We zien hieruit het verschil tusschen Rj = 12,9 k^ en de gelijkstroomweerstand R.
p. = Rj S = 12900.0,00225 = 29, welke waarde ook- uit de
karakteristieken volgt.
34,5

\x =
II. R; = -£
1
S
2,5 . 10 -3
t

= 13,80 k Si.

12. p. = (Xj. (x2 = 100.25 = 2500.
Vv=Vgi = -

(sv‘.+

I

Va )

13. (x = R|. S = 2 . ioG . 2,1. io~8 = 4100.

— 4,1 V.

;
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REPETITIE-VRAAGSTUKKEN
1) Een verlieslooze spoel met 500 windingen wordt aan 110 V,
50 Hz gelegd. Hoe groot is de maximale flux door de kern?
2) Een spoel zonder ijzer heeft ióo windingen, is 100 mm lang
en heeft 20 cm2 doorsnede. Bij 800 kHz is de effectieve weerstand
20 Ü. Hoe groot is L? Hoe groot is de impedantie? Hoe groot is
de effectieve stroomsterkte bij een spanning van 50 V?
3) Een zelfinductie van 120 mH ligt met een effectieve weer
stand van 2 k Q in serie en voert een stroom van 20 mA, 800 Hz.
Wat is de faseverschuiving van stroom en spanning? Hoe groot
zijn de beide deelspanningen ? Hoe groot is de klemspanning?
4) Bij welke frequentie heeft een verlieslooze condensator van
0,01 (xF capaciteit een reactantie van 0,5 M Ü7
5) Hoe groot is de effectieve weerstand en de schijnbare weer
stand van een condensator van 250 pF bij een frequentie van 1 MHz,
als het verliescijfer 2 . io-4 bedraagt?
6) Een verlieslooze condensator van 5000 pF is met een ohmsche
weerstand in serie geschakeld. Hoe groot moet de 2e weerstand
zijn, als de schijnbare weerstand van de serieschakeling 100 k Q
bij 800 Hz zijn moet? Welke klemspanning is voor een stroom van
0,3 mA vereischt?
7) 3 blokcondensatoren van 500 pF, 1000 pF en 2000 pF staan
in serie; parallel daarop ligt de serieschakeling van 2 blokconden
satoren van 100 pF en 200 pF. Hoe groot is de totale capaciteit?
8) Op 150 V, 100 Hz is aangesloten een spoel met L = 25 H, en
met een weerstand R = 500 XI. Gevraagd het opgenomen vermogen.
9) In een algemeene serieschakeling is R = 20 k
C = 5000 pF.
Hoe groot moet L zijn, opdat bij aansluiting op 100 V, 800 Hz de
stroomsterkte 2 mA bedraagt? Wat is de faseverschuiving ?
10) Een toonregelaar bestaat uit R = 10 k P, L = 5 H en C
= 5000 pF in serie. Wanneer treedt serieresonantie op? Hoe groot
is dan de Impedantie en de selectiviteitsfactor?
11) Een spoel van 0,1 mH is met een condensator van 200 pF
parallel geschakeld. Bovendien wordt hierop een weerstand R =
o,i M.SI parallel geschakeld. Hoe groot is de impedantie bij co =
2.106 per sec? Op welke frequentie is de kting afgestemd? Hoe groot
is de impedantie bij resonantie en hoe groot de selectiviteitsfactor?
12) Twee trillingskringen hebben een zelfinductie van 0,2 mH
resp. 50 H, een capaciteit van 200 pF resp. 50 (xF en een ohmsche
weerstand van 10 Si resp. 2,5 k Si. Ontstaan in deze trillingskringen
gedempte of aperiodieke trillingen^
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13) De bandbreedte van een h'oogfrequentijzerkernspoeltje van
0,25 mH moet 5 kHz bedragen, a) Hoe groot moet de verliesweerstand van de spoel zijn? b) Hoe groot is het logarithmisch decrement
voor een frequentie van 500 kHz?
14) Een antenne heeft een effectieve zelfinductie van 50 (aH en
een effectieve capaciteit van 1800 pF. a) Wat is de eigenfrequentie
van de antenne? b) Welke capaciteit moet men met de antenne in
serie schakelen, opdat de eigen frequentie ervan 740 kHz wordt?
15) Een draaicondensator heeft een begincapaciteit van 30 pF en
een eindcapaciteit van 500 pF. Deze wordt in serie gezet met L = 0,2
m.H. Op welke golflengten kan de kring worden afgestemd?
16) Een geaarde, rechte antenne is 150 m hoog. Hoe groot zijn
hw en ?.a en hoe groot is de eigenfrequentie?
17) Van een kortegolfzender is l =80 m en het uitgestraalde ver
mogen 5 watt. I0 = 0,2 A. Hoe groot is hw? Hoe groot is Rs? Hoe
groot is F in het gunstigste geval op 5000 km afstand?
18) Welke wisselspanningen worden in een 8 m hooge staaf-, Len T-antenne geïnduceerd, als de electrische veldsterkte op de plaats
van ontvangst 0,5-----bedraagt?
m
19) Hoeveel windingen moet een vierkante raamantenne met een
breedte van 0,5 m bezitten, als hij bij een wikkelbreedte van totaal
50 mm een zelfinductie van 0,2 mH moet hebben?
20) Een vierkante raamantenne heeft zijden met een lengte van
1 m en 10 windingen. De te ontvangen frequentie bedraagt 750 kHz
mV
en de veldsterkte 5 -----. Hoe groot is de effectieve hoogte van de
m
raamantenne en hoe groot is de geïnduceerde wisselspanning?
21) Een ontvangantenne heeft een zelfinductie van 20 (aH
en een capaciteit van 180 pF. Op welke golflengte is hij afgestemd?
Men schakelt 9 mH bij. Hoe wordt nu de afstemming?
22) Een ontvangantenne is gekoppeld in schakeling „kort”;
La = 25 [J.H, Ca = 250 pF. Op welke golflengte is hij afgestemd,
als de afstemkring een zelfinductie van 0,2 mH en een capaciteit
van 400 pF op de draaicondensator bezit?
23) Een ontvangantenne met La = 20 p.H en Ca = 200 pF is
inductief gekoppeld met de ontvanger. Hoeveel zelfinductie moet
de koppelspoel hebben, opdat de antennekring op 800 kHz zij af
gestemd?
24) Hoeveel kortegolfzenders liggen in het gebied van 48,78 tot
50 meter, indien de modulatiefrequentie hoogstens 5 kHz bedraagt?
_ 25) Hoe groot moet de koppelfactor van 2 spoelen met 10 H en
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20 H bij wikkeling in gelijke zin bedragen, opdat de totale zelfinducth 40 H bedraagt?
26) Twee slingerkringen met gelijke capaciteiten van elk 200 pF
zijn capacitief gekoppeld. Hoe groot moet voork = 1 %, Ck volgens
fig. 160b zijn?
27) Twee afstemkringen zijn op gelijke golflengte l = 1500 m af-,
gestemd. Hoe groot zijn de koppelfrequenties en de gekoppelde'
golflengten voor k = 20 % ?
28) Welke snelheid bereiken electronen in een kathodestraalbuis,
als de anodespanning 144 V bedraagt? Welk deel van de licht
snelheid is dit?
29) Een diode heeft een anode van 2 mm diameter en een kathode
van 15 mm lang. Hoe groot moet de anodespanning zijn, opdat de
anodestroom 100 mA bedraagt?
30) Bij normale barometerstand en o °C bevinden zich in 1 cm3
van een gas 27 trillioen moleculen. Hoeveel moleculen bevinden zich
in 1 liter gas bij een druk van io-5 mm kwik?
31) In een laagfrequentversterker is een smoorspoel van 30 H
met een chmsche weerstand van 500 I? in serie met een conden
sator ingeschakeld, a) Welke capaciteit heeft de condensator, als voor
40 Hz serieresonantie optreedt? b) Hoe groot is de impedantie van de
serieschakeling bij resonantie? c) Hoe groot is de opslingerfactor?
32) Een zeefkring voor een plaatselijke zender heeft een zelf
inductie van 0,1 mH en een capaciteit van 400 pF. a) Welke verliesweerstand mag de kring hoogstens hebben, als de impedantie bij
resonantie minstens 300 k & moet bedragen ? b) Welke bandbreedte
heeft deze kring?>c) Wat is de resonantiefrequentie van de zeefkring?
33) Een ontvanganlenne heeft een effectieve zelfinductie van
20 p.H en een effectieve capaciteit van 200 pF. In de antennetoevoer
ligt een condensator van 100 pF. a) Hoe groot is de eigen frequentie
van de antenne? b) Hoe groot is de antennewisselspanning, als de
effectieve hoogte van de antenne 2 m en de electrische veldsterkte
mV . .
0,1---- bedraagt?
m
34) Twee trillingskringen, ieder met een zelfinductie van 0,2 mH,
zijn via een zelfinductie gekoppeld. Hoe groot moet deze zelfinductie
zijn als de koppelingsgraad 10 % moet bedragen?
35) Metingen aan een pentode wezen uit, dat de anodestroom
2 mA afneemt, als de anodespanning 100 V verlaagd wordt. Verder
werd vastgesteld, dat voor hetzelfde werkpunt de anodestroom
27 mA afneemt, bij constante anodespanning, als de negatieve
roosterspanning 3 volt toeneemt. Hoe groot zijn de inwendige
weerstand, de steilheid en de versterkingsfactor van de buis?
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