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Een woord vooraf bij de negende druk
Zoals al is beschreven in het voorbericht bij deel 1 van de serie leerboeken
Elektronica, was het noodzakelijk deze leerboeken grondig te herzien en
aan te passen aan de huidige stand van de techniek.
Zo zijn o.a. de normalisatie voorschriften verder doorgevoerd, waardoor er
meer eenheid is gebracht in de aanduidingen.
Voor dit werk heb ik gebruik gemaakt van aanwijzingen die de leraren van
Elektronica Opleidingen Dirksen te Arnhem mij verstrekten en de waardevolle adviezen van de heren ing. O. Gothe en drs. ing. C. F. Ruyter.
Bathmen, maart 1986
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C. J. Bakker

Voorwoord

ÊIBLIOTHEEK
\

fl.Y.H.FL

De reeks ”Leerboeken Elektronica” heeft als uitgangspunt het geven van
basiskennis, die iedere elektronicus nodig heeft.
Voortbouwend op de in deel 1 behandelde ”gelijkstroomtheorie” is in het
thans voor u liggende deel 2 de ”wisselstroomtheorie” aan de beurt.
In ieder hoofdstuk zijn, naast een aantal voorbeelden en proefopdrachten,
een groot aantal vragen opgenomen. Deze, voor het overgrote deel, betrek
kelijk eenvoudige vragen dienen voor zelfcontrole van de bestudeerde stof.
Daarbij gaat men als volgt te werk:
Eerst leest men de tekst van het betreffende hoofdstuk, zodat men een in
druk krijgt van het behandelde onderwerp. Daarna bekijkt men dit hoofd
stuk, zin voor zin, en maakt daarover aantekeningen. Vervolgens geeft men
voor zichzelf een korte samenvatting van het bestudeerde. Eerst dan worden
de vragen beantwoord, zonder daarbij tekst of antwoorden te raadplegen.
Zijn alle vragen beantwoord, dan vergelijkt men de uitkomsten met die in
de antwoordenlijst. Zijn er verschillen, dan moet het betreffende gedeelte
nogmaals worden beantwoord.
De onderwerpen, die niet tot de stof voor het examen Elektronica monteur
NERG behoren zijn aangeduid met een ”ster”.
Op- en aanmerkingen zijn van harte welkom.
Arnhem, september 1970

A. J. Dirksen
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1. Trillingen
1.1. Inleiding
Slaan we een stemvork aan, dan gaat deze trillen. De trilling kan worden
omschreven met de begrippen:
Periode (tijdsduur om uit de ruststand, uitwijking naar de ene en de andere
zijde te maken en weer de ruststand te bereiken).
Frequentie (aantal perioden per seconde).
Amplitude (de maximale uitwijking uit de ruststand en de momentele uit
wijking d.w.z. de uitwijking die de vork heeft op een bepaald moment)
(afb. 1.1a).

I
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Afb. 1.1a. Uitwijking van de kogel als functie van de tijd.

Stel nu, dat aan het puntje van de stemvork een elektron wordt bevestigd.
Bij het uitslaan van de stemvork gaat het elektron dan ook trillen. Beschou
wen we alleen het elektron, dan kunnen we van een elektrische trilling spre
ken.
In een geleider kunnen de elektronen op dezelfde wijze trillen. De aanwezige
zelfinductie, weerstand en capaciteit bepalen dan het karakter van de tril
ling. Gezien de grote overeenkomst tussen mechanische en elektrische tril
lingen wordt eerst de mechanische trilling besproken. Daarna wordt de elek
trische trilling behandeld.
1.2. Mechanische trilling
Voor een goed begrip van de elektrische trilling eerst een voorbeeld van een
mechanische trilling. Stel, dat een kogel aan een touw is opgehangen en uit
zijn ruststand wordt gebracht (afb. 1.1b).
De kogel gaat een slingering uitvoeren wanneer hij wordt losgelaten. Wordt
het ophangpunt gedurende de slingering loodrecht op de slingerrichting ver6

plaatst en de plaats van de kogel op elk moment geprojecteerd, dan ontstaat
het in afb. 1.1c gegeven verloop. Afb. 1.1a geeft de uitwijking aan welke
de kogel heeft als functie van de tijd.
Uit afb. 1.1a blijkt, dat de uitwijking voortdurend van waarde verandert.
De verandering in de uitwijking is het grootst wanneer de snelheid maxi
maal is. Dit is het geval wanneer de kogel door de verticale stand gaat. De
verandering in de uitwijking is nul op het moment dat de uitwijking maxi
maal is. De kogel is dan tevens in de hoogste stand. Hieruit blijkt, dat
tijdens de slingering de energie voortdurend van vorm wisselt.
ophangpunt

ophangpunt
evenwichtsstana

b

amplitude

Afb. 1.1b. Slingerende kogel.

Afb. 1.1c. Projectie van de kogel tijdens de
verplaatsing van het ophangpunt.

Om de kogel uit zijn ruststand te kunnen brengen moet een zekere hoeveel
heid energie worden geleverd, aangezien de kogel een afstand h (afb. 1.1b)
omhoog wordt gebracht. Laten we de kogel los, dan wordt de energie van
hoogte minder, daar de kogel naar de laagste stand terugkeert. De energie
van hoogte wordt daarbij omgezet in snelheid, zodat de kogel door de
laagste stand heen schiet.
Is de kogel voorbij het laagste punt, dan wordt de energie van snelheid weer
omgezet in energie van hoogte enz. We hebben hier te maken met een wisse
ling van energievorm. In de laagste stand hebben we slechts energie van be7

weging, in de hoogste stand energie van plaats. Tussen deze uitersten zijn
beide energievormen aanwezig.
De hier gegeven trilling is een zeer belangrijke. Het is een zuivere trilling.
In de techniek spreken we van een sinusvormige trilling.
De sinusvormige trilling kan door middel van de volgende grootheden wor
den gedefinieerd:
a. Periode of trillingstijd
Onder de trillingstijd of periode wordt de tijdsduur verstaan van één volle
dige periode.
Heeft de kogel een halve seconde nodig om in de oorspronkelijke stand te
rug te keren, dan is de trillingstijd: T = 1/2 s. De trillingstijd van de periode
volgens afb. 1.1a bedraagt 4 s.
b. Frequentie
Onder de frequentie verstaan we het aantal trillingen per seconde.
De frequentie wordt uitgedrukt in hertz, symbool Hz. Tussen frequentie en
trillingstijd bestaat het volgende verband:

T = -if

(1)

De trillingstijd is het omgekeerde van de frequentie.
Dit is als volgt in te zien:
Is de frequentie f, dan zijn er f perioden per seconde. De tijd van één perio
de, dat wil zeggen de trillingstijd is dan T = 1/f s. Hiermee is (1) bewezen.
c. Amplitude
Onder amplitude wordt de maximale uitwijking verstaan.
Kies de juiste antwoorden en beantwoord de vragen:
1. Bij een slingerende kogel is de energie van plaats maximaal als de uitwij
king minimaal/maximaal is.
2. De energie van beweging is bij een slingerende kogel maximaal als de uit
wijking minimaal/maximaal is.
3. Een zuivere trilling noemen we in de techniek een .... trilling.
4. De trillingstijd is de tijd nodig voor ....
8

5. De frequentie is het aantal perioden per ....
6. Van een trilling is de frequentie 5 Hz. De trillingstijd is dan .... seconde.
1.3. Mechanische trilling met verlies
Tot nog toe werd de wrijving buiten beschouwing gelaten. Door de wrijving
met de lucht en de wrijving in het ophangpunt, wordt er namelijk energie
afgegeven aan de omgeving. Deze wordt onttrokken aan het slingerende
systeem. De slingering neemt daardoor af en de kogel komt uiteindelijk tot
stilstand. De trilling waarvan de amplitude afneemt heet een gedempte tril
ling (afb. 1.2).
Een trilling van constante amplitude kan, ondanks energie-afgifte aan de
omgeving, worden verkregen door aan het slingerende systeem evenveel
energie toe te voeren als er door afgifte verloren gaat. De totale hoeveelheid
energie blijft dan constant en daarmee ook de amplitude van de trilling.
Wanneer we de trilling in stand willen houden door energietoevoer, dan
moeten we deze energie op het juiste moment toevoeren. We zouden b.v.
voortdurend met een vinger een kleine kracht op de slingerende kogel uit
kunnen oefenen. Gaat de kogel b.v. tweemaal per seconde heen en weer,
dan moet onze vinger, die de kracht uitoefent, ook tweemaal per seconde
heen en weer gaan.

1(1 n
o

AFB 1-2

Afb. 1.2. Een amplitude die afneemt heet gedempte trilling.

Ook kan de energie door middel van stootjes worden toegevoerd. Steeds als
de kogel aan het eind is, geven we hem een tikje. Gaat de kogel in een zekere
tijd 10 x heen en weer, dan kunnen we hem tien tikken toedienen. Het is
echter ook mogelijk om de kogel in die tijd vijf tikjes te geven door steeds
eenmaal over te slaan. De trilling zal dan verlopen volgens afb. 1.3a. In
plaats van éénmaal over te slaan, kan men ook tweemaal overslaan enz. De
amplitude van de trilling zal dan uiteraard meer zijn afgenomen.
Uit het voorgaande kunnen nu belangrijke conclusies, betreffende de fre
quentie van de energietoevoer, worden getrokken.
9

Bij een continue toevoer moet de frequentie van het energietoevoerende
systeem gelijk zijn aan de frequentie van de trilling, m.a.w. onze vinger
dient evenveel keren per tijdseenheid heen en weer te gaan als de slingerende
kogel.
Bij een toevoer in de vorm van impulsen of tikken moet de tijd, gelegen tus
sen twee impulsen, gelijk zijn aan de trillingstijd of tweemaal, driemaal enz.
groter zijn.
Afb. 1.3a. De tijd tussen de tikken is tweemaal groter
dan de trillingstijd van de trilling.
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Afb. 1.3b. De trilling is uitgestorven
voordat er een nieuwe
impuls aankomt.
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Een tweemaal grotere trillingstijd betekent echter een tweemaal lagere fre
quentie. Een driemaal grotere trillingstijd betekent een driemaal lagere fre
quentie. Is b.v. de frequentie van de slingering 100 Hz, dan kan deze slinge
ring in stand worden gehouden door per seconde 100, 50, 30, 25, 20 enz.
tikken te geven. Een extreem geval ontstaat als de tijd tussen de impulsen
zo groot is, dat de trilling reeds is uitgestorven. Men krijgt dan een verloop
volgens afb. 1.3b. De trilling is uitgestorven voordat een nieuwe impuls aan
komt.
Kies het juiste antwoord:
7. De frequentie van de tikken, waarmee energie aan de slingerende kogel
wordt toegevoerd moet 1, 2, 3 enz. maal hoger/lager zijn dan de slingerfrequentie van de kogel.
8. De frequentie van de tikken is 5 Hz. Hiermee kunnen trillingen in stand
worden gehouden van .... Hz; .... Hz.
Omdat de elektrische trilling zeer belangrijk is en geheel overeenkomt met
de hier beschreven mechanische trilling is het aan te raden een en ander met
behulp van een proef nader te onderzoeken.
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PROEF 1
Doel:

Het bepalen van de trillingstijd van een mechanische tril
ling.
Benodigdheden: Stukje touw, kogel, sleutel of ander voorwerp, horloge.
Uitvoering:

a. Bind een kogel, sleutel, flesje o.i.d. aan een touwtje
met een lengte van ca. 1 meter.
b. Maak op een vel papier een schaalverdeling zoals aan
gegeven in afb. 1.4.
Bevestig het voorwerp aan een ophangpunt en plaats
het papier met de schaalverdeling er zodanig achter,
dat de ”0” van de schaal overeenkomt met de
ruststand van het opgehangen voorwerp.
c. Ga nu de trillingstijd van de trilling bepalen. Breng
daartoe het voorwerp in de stand 30. Kijk op uw horlo
ge en laat de kogel los op het moment dat de seconde
wijzer de nul-stand passeert. Laat het slingerende voor
werp tien volledige perioden uitvoeren en neem de tijd
op die hiervoor nodig is. Bepaal aan de hand van de ge
vonden tijden de trillingstijd en bereken ook de fre
quentie.
d. Meet vervolgens de uitwijking van het voorwerp om de
twee slingeringen, uitgaande van amplitude 30.
Zet de gemeten waarden uit in een grafiek en con
strueer dan het verloop van de gedempte trilling over
30 slingeringen.
e. Houdt de trilling in stand door het voorwerp in de
stand 30 steeds een tikje te geven, en wel zodanig, dat
de uitwijking constant blijft.
f. Nu de trilling in stand houden door het voorwerp om
de twee slingeringen een tikje te geven.
Merk op, dat het verloop van de trilling zo is als aange
geven in afb. 1.3a.

ophangpunt
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Afb. 1.4. De schaalverdeling die moet worden getekend voor proef 1.
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Na aldus de mechanische trilling of slingering te hebben bekeken gaan we
ons bezig houden met de elektrische trilling.
1.4. Elektrische trilling
Een elektrische trilling is een trilling van vrije elektronen om hun evenwichtsstand. De vrije elektronen bevinden zich immers vrij in de ruimten
tussen de atomen en hebben een bepaalde ruststand. Worden ze uit deze
ruststand gebracht, dan ondervinden ze een kracht in de richting van die
ruststand. Worden ze losgelaten, dan krijgen ze daar snelheid door en schie
ten door de ruststand heen. De vraag is echter hoe de elektronen uit hun
ruststand zijn te krijgen. Dit is als volgt te verwezenlijken.
Een ongeladen condensator en een spoel schakelen we als is voorgesteld in
afb. 1.5a. De elektronen in de condensator verbindingen bevinden zich allen
in ruststand. Vervolgens wordt in serie een batterij geschakeld en schakelaar
S wordt in stand 2 gezet. De EMK van de batterij oefent nu een kracht uit
op de vrije elektronen en brengt deze uit hun ruststand. Bij de bovenste
plaat van de condensator kunnen de elektronen echter niet verder en daar
ontstaat nu een opeenhoping van elektronen (afb. 1.5b).
2 1

A

uc[ = =c

Afb. 1.5a. C is in de
stand S1 ongeladen.
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Afb. 1.5b. In de stand S2 (afb. 1.5a) wordt de bovenste plaat negatief.
De onderste plaat is dan positief.
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Afb. 1.5c. De condensator spanning Uc nadat S van stand 2 in de stand 1 is gezet.
Afb. 1.5d. Het verloop van de stroom in de keten.
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Deze plaat wordt daardoor negatief geladen. Een tekort aan elektronen ont
staat nu op de andere condensatorplaat die daardoor positief is geworden.
Wordt schakelaar S nu in stand 1 gezet, dan verdwijnt de kracht die op de
elektronen werkt. Alle elektronen snellen nu terug naar de ruststand, maar
door hun snelheid schieten ze door de ruststand heen, met het gevolg, dat
de condensator tegengesteld wordt geladen. Zodra ze echter door de rust
stand zijn heen gegaan, worden ze afgeremd, komen tot stilstand en keren
terug. Op deze wijze ontstaat een elektrische trilling. De condensatorspanning Uc verloopt zoals voorgesteld in afb. 1.5c en de stroom als in
afb. 1.5d.
De strootji is maximaal als de spanning juist nul is.
Dit komt omdat de elektronen de grootste snelheid hebben wanneer ze door
de ruststand gaan. Wanneer elektronen in de ruststand zijn is Uc = 0.
Kies nu de juiste antwoorden:
9. Is in afb. 1.5a de schakelaar S in stand 2 geplaatst, dan wordt de
bovenzijde van condensator C positief/negatief geladen.
10. Wordt S daarna in stand 1 gezet, dan gaat C zich via L laden/ontladen.
11. De stroom in het circuit is maximaal als Uc maximaal/minimaal is.
1.5. Frequentie van de elektrische trilling
De trillingstijd van een elektrische trilling is afhankelijk van de capaciteit
van de condensator en van de zelfinductie van de spoel. De zelfinductie van
de spoel heeft, evenals de capaciteit van de condensator, een vertragende in
vloed op de trilling.
Met behulp van formule 2 kan de frequentie van een LC-kring worden
bepaald:
fo -

l
2tt \/LC

(2)

De eigen frequentie van een trillingskring wordt aangeduid met fQ (spreek
uit f-nul).
De eigen frequentie van de trilling is des te hoger naarmate de zelfinductie
en de capaciteit kleiner zijn.
Wordt L in henry en C in farad aangegeven, dan vindt men de frequentie
in hertz.
Voorbeeld 1
Gegeven: L= 1 H, C= 1 /iF.
Bereken:
f0
13

Oplossing: C=l/iF=10_6F
fo~

1

2*VEC
1
2x3,14 VI x ÏO'6
1
6,28 x 10~3
103
6,28
1000
«160 Hz
6,28

Soms is het handiger de frequentie uit te drukken in kHz, MHz of GHz.
1 kilo-hertz =
1000 Hz= 103 Hz
1 Mega-hertz =
1000.000 Hz= 106 Hz
1 Giga-hertz = 1000.000.000 Hz= 109 Hz
Voorbeeld 2
Gegeven: L= 1 /iH, C= 100 pF.
Bereken:
f0
Oplossing: 1 /*F = 10 "6 H
100 pF = lOOx 10"12 F = 10"10 F
1
fo =
2ttVLC
1
2x3,14 V10"6x 10~10
1
6,28x10-*
108
6,28
100
xlO6 Hz «16 MHz
6,28
Beantwoord nu de volgende vragen:
12. De trillingstijd van een elektrische trilling, die wordt bepaald door L
en C, volgt uit T = ....
14
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13. In de formule (2) vindt men f alleen dan in hertz wanneer L in mH/H
en C in pF/F word0t uitgedrukt.
14. a. Wanneer L= 1 mH en C= 1000 pF, dan is fQ =.... kHz.
b. Wanneer L= 10 /tH en C= 10 pF, dan is f0 =.... MHz.
c. Wanneer fQ= 1 kHz en C = 0,1 /*F dan is L =.... mH.
1.6. In stand houden van een elektrische trilling
Elektrische trillingen in een combinatie van capaciteit en zelfinductie zijn
gedempt tengevolge van het energieverlies in de weerstand van het circuit.
Door aan de kring voortdurend energie toe te voeren, kan de trilling in
stand worden gehouden. Evenals bij de mechanische trilling kan de verloren
energie op verschillende manieren worden aangevuld.
1.6.1. Seriekring
De energie kan continue worden toegevoerd door, in serie met L en C een
spanningsbron of stroombron op te nemen (afb. 1.6), die op de elektronen
steeds een kracht in de juiste richting uitoefent. Het is nu heel goed moge
lijk, dat de over condensator en spoel optredende wisselspanningen veel
groter zijn dan de aangelegde wisselspanning. We noemen dat spanningsopslingering.
Het is wel een vereiste, dat de frequentie van de spanning gelijk is aan de
eigen frequentie van de keten. Hoe meer namelijk de frequentie van de
stuurbron afwijkt van f0, des te meer zal de aangelegde spanning de tril
ling tegenwerken en des te geringer is de trilling.

i

=±=c
R

1

u
L.

stuurbron

J

Afb. 1.6. De verliezen in de kring vult de stuurbron aan. C, L en R staan voor de stuur
bron in serie.

Behalve door de hier beschreven continue energietoevoer kan de toevoer
ook in de vorm van impulsen plaats vinden. De generator in afb. 1.6 kan
b.v. elke periode een spanningstoot, meestal impuls genoemd, leveren. De
frequentie van de impulsen moet gelijk zijn aan de eigen frequentie van de
kring. Ook kan de frequentie tweemaal, driemaal enz. lager zijn. Is de eigen
frequentie van de kring 1000 Hz, dan kan deze trilling is stand worden ge
houden door impulsen met een frequentie van 500 Hz, 333 Hz, 250 Hz,
200 Hz enz.
Zijn er in omgekeerde zin impulsen beschikbaar met een frequentie van b.v.
15

3000 Hz, dan kunnen we daarmee trillingen in stand houden met frequen
ties van 3000 Hz, 6000 Hz, 9000 Hz enz.
Om te zorgen dat de generator van afb. 1.6 weinig invloed heeft op de
kringeigenschappen, moet de inwendige weerstand van de generator klein
zijn t.o.v. de kringweerstand. De stuurbron moet daarom laagohmig zijn.
De in afb. 1.6 getekende kring heet seriekring, omdat L en C, vanuit de
stuurbron gezien, in serie staan.
1.6.2. Parallelkring
In afb. 1.7 wordt uit een generator energie toegevoerd, die aan de kring pa
rallel is geschakeld. De stroom die via Rj wordt toegevoerd, brengt die
kring aan het slingeren. Er zal ook hier een bepaalde evenwichtstoestand
ontstaan.
ÜL

è

u

■_ stuurbron__;

Afb. 1.7. Ook bij een parallelkring vult de stuurbron de verliezen aan. Voor de stuur
bron staan L en C parallel.

In de evenwichtstoestand loopt de kringstroom Ik en de toegevoerde
stroom It. De kringstroom Ik kan veel groter zijn dan It. We spreken dan
van stroomopslingering. Om te voorkomen dat de in de kring aanwezige
energie niet door Rj wordt verbruikt, moet Rj een zo hoog mogelijke waar
de hebben. In tegenstelling tot afb. 1.6 moet hier de stroombron ook zo
hoogohmig mogelijk zijn.
De in afb. 1.7 getekende kring wordt parallelkring genoemd, omdat L en
C, vanuit de stuurbron gezien, parallel zijn geschakeld. Met nadruk merken
we echter op, dat het in principe dezelfde kring is als die in afb. 1.6.
1.7. Ontlading van condensator via spoel
Wanneer we C in afb. 1.8a aansluiten op L, ontstaat er een elektrische tril
ling. Over die kring ontstaat dan een wisselspanning waarvan de amplitude
gelijk is aan U. De amplitude van de wisselstroom die in de kring vloeit
volgt uit:
I max = U max
Dit kan als volgt worden bewezen.
Wanneer S in afb. 1.8a open is, bevat de spoel geen energie. De energie op
de condensator is echter P= 1/2 CU2.
16

Sluiten we S, dan zal de energie van de condensator overgaan op de spoel.
Op het moment dat de spanning over C nul volt is, bevat C geen energie
meer want alle energie is overgegaan op de spoel. De stroom in de spoel is
dan maximaal. Omdat de energie in een spoel in het algemeen volgt uit:
P= 1/2 LI2, mogen we schrijven:
1/2 CU2 =1/2 LImax2.
Hieruit volgt: I

, CU2
2= ^-of I ma\
L

U

Afb. 1.8a. Ontlading van de condensator C over de spoel L.

Voorbeeld 3
1
1
In afb. 1.8a geldt: C=—nF;L= -mH.
C is geladen tot 100 volt.
Gevraagd: Teken de spanning U en de kringstroom I gedurende één
periode.

Gegeven:

Oplossing: De frequentie bedraagt:
1

1

27tVLC

27rvJ-xlO_9x —xl0“3
7r

7r

1
1
2 TT x — xl0“6

io-6 __
= —Hz

7T

f = 500 kHz.
1
seconde = 2 ns.
500.000
De amplitude van de wisselspanning bedraagt 100 V.
De amplitude van de wisselstroom volgt uit:
1 periode is T = — =

= 100x\/T(F =
lOOx 10_3 = 0,1 A
Imax=100 mA'
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In afb. 1.8b zijn de spanning over en de stroom door de kring getekend.
Daaruit blijkt duidelijk, dat de stroom maximaal is, wanneer de spanning
nul is en omgekeerd.

Afb. 1.8b. De spanning U over de kring (getrokken lijn) en de stroom I door de kring
(gestreepte lijn).

Beantwoord de volgende vragen:
15. De eigen frequentie van een kring is 3 MHz, de trilling kan dan in stand
worden gehouden door impulsen met een frequentie van ..., ... • • • »
enz.
16. Een condensator met 1 nF is geladen tot 200 volt. Deze condensator
wordt via L ontladen. L= 1 mH.
De amplitude van de stroom bedraagt ... mA.
De frequentie van de stroom bedraagt ... kHz.
17. Zijn in a getekend twee of vier perioden?
Zijn in b getekend twee of vier perioden?

AAAA

0

b
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3

4

Samenvatting hoofdstuk 1
1. De periode of trillingstijd van een trilling is de tijd waarin één
volledige trilling wordt uitgevoerd.
De opeenvolgende perioden hebben eenzelfde verloop.
2. De frequentie is het aantal trillingen per seconde. De frequentie

wordt uitgedrukt in hertz, afgekort Hz.
1

3. De trillingstijd is het omgekeerde van de frequentie. T= y
4. Onder de amplitude van een trilling verslaan we de maximale uit

wijking.
5. Bij een gedempte trilling neemt de amplitude af ten gevolge van

energieverlies.
6. Een trilling kan men in stand houden door:
a. Continue energietoevoer.
b. Impulsvormige energietoevoer.
7. Bij energietoevoer in de vorm van impulsen moet de frequentie

van de impulsen eenmaal, tweemaal of driemaal enz. kleiner zijn
dan de eigen frequentie van de trilling.
8. Indien een condensator over een spoel wordt ontladen, ontstaat

een elektrische trilling.
De stroom is maximaal als de spanning nul is en omgekeerd.
De energie slingert van condensator naar spoel en omgekeerd.
9. De eigen frequentie van een trillingskring wordt aangeduidt met
fo*

Hieruit volgt: f0 =

1
2tt VLC ‘

10. De trilling in een kring kan in stand worden gehouden door een
seriebron, waarvan de Rj zo laag mogelijk dient te zijn of een
parallelbron, waarvan de Rj zo hoog mogelijk dient te zijn.
11. Een seriekring geeft spanningsopslingering.
12. Een parallelkring geeft stroomsopslingering.
13. Bij een kring volgt de stroom uit:
I max = U max
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2. Wisselstroomtheorie
2.1. Inleiding
In Leerboek Elektronica 1 werd uitgegaan van gelijkspanningen, dat wil
zeggen spanningen, waarvan de waarde constant blijft.
Zo zien we in afb. 2.1a de grafische voorstelling van een gelijkspanning van
6 volt. In dit hoofdstuk gaan we ons bezig houden met spanningen waarvan
de waarde voortdurend verandert. Dit zijn de zogenaamde wisselspannin
gen. Gelukkig zijn de variaties van de wisselspanningen, die we gaan be
kijken, niet willekeurig maar regelmatig. Steeds herhaalt zich hetzelfde ver
loop. Deze wisselspanningen noemen we daarom periodiek (afb. 2.1b).
Wisselstromen worden onderverdeeld in zuivere en onzuivere wisselstro
men.
U in V

I9

Afb. 2.1a. Grafische voorstelling van een gelijk
spanning (U = 6 V).

6
3-

Q

o

U in V

i*
o

Afb. 2.1b. Grafische voorstelling van een
periodieke wisselspanning.

Bij een zuivere wisselstroom is in de stroomtijdgrafiek het oppervlak boven
de nullijn gelijk aan het oppervlak beneden de nullijn.
Dat wil zeggen, dat de gemiddelde stroom nul is. Bij een onzuivere wis
selstroom is dit niet het geval.

2.2. Wisselstroomgrootheden
De grootheden waarmee elke periodieke wisselspanning of wisselstroom
kan worden beschreven zijn (afb. 2.1b):
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a. Trillingstijd T
Onder de trillingstijd of periode wordt de tijdsduur verstaan van een vol
ledige trilling.
b. Frequentie f
Onder frequentie wordt verstaan het aantal trillingen per seconde. De fre
quentie volgt uit de trillingstijd.

f= 4T

0)

c. Amplitude U max of I
Onder de amplitude verstaan we de hoogst voorkomende positieve waarde
van de wisselspanning of wisselstroom. De maximale negatieve waarde dui
den we aan met negatieve amplitude.
üi.i'

^mom
d. Momentele waarde U
Wanneer we de grootte van een spanning of stroom op een zeker ogenblik
bedoelen, spreken we van de momentele waarde van de wisselspanning of
van de wisselstroom. Bij de momentele waarde behoort altijd een bepaald
ogenblik. In afb. 2.1b is de momentele waarde getekend op het moment t,.

e. Effectieve waarde Ucff of Icff
De effectieve waarde van een wisselspanning of wisselstroom komt overeen
met de waarde van een gelijkspanning ofgelijkstroom, die dezelfde hoeveel
heid warmte ontwikkelt in dezelfde weerstand.
Het bepalen van de effectieve waarde zou als volgt kunnen plaats vinden:
Op de wisselspanning, waarvan de effectieve waarde moet worden bepaald
en op een regelbare gelijkspanning, worden gelijke weerstanden R aangeslo
ten (afb. 2.1c). Daarna wordt de gelijkspanning zo ingesteld, dat de
warmte-ontwikkeling in R= gelijk is aan die in R-. De effectieve waarde
van de wisselspanning is nu gelijk aan de waarde van de regelbare spanning.

o*

o «

|r~

c
dezelfde warmteontwikkeling

Afb. 2.1c. Het bepalen van de effectieve waarde Ue(( van een wisselspanning.

f. Gemiddelde waarde Ugcm of I gem
Vloeit er in een schakeling een wisselstroom, dan wordt er beurtelings
lading verplaatst in de ene en in de andere richting.
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Bij een zuivere wisselstroom is de ladingverplaatsing in beide richtingen ge
lijk. Er is dan geen resulterende verplaatsing.
Bij een onzuivere wisselstroom wordt er in de ene richting meer lading ver
plaatst dan in de andere. Er is dan een resulterende ladingverplaatsing. In
een bepaalde tijd wordt door een onzuivere wisselstroom een zekere hoe
veelheid lading verplaatst. Deze hoeveelheid lading kan men zich ook ver
plaatst denken door een gelijkstroom.
De waarde die deze gelijkstroom moet hebben om dezelfde hoeveelheid
lading te verplaatsen als de wisselstroom, heet de gemiddelde waarde van
de wisselstroom.
Zo is in afb. 2.ld de gemiddelde waarde van de stroom een 0,5 ampère. Van
t = 0 tot t = 1 wordt er een hoeveelheid lading verplaatst van twee coulomb
in positieve richting.
Mn A

t'
o

o

1 Iqem

V,
1

I__

2

-----»-t in s

2

d

_

Afb. 2.1d. De gemiddelde waarde van een wisselstroom is I gem = 0,5 A.

Dit volgt uit Q = I x t. Van t = 1 tot t = 2 wordt een hoeveelheid lading van
één coulomb verplaatst in de negatieve richting. Resulterend is er in twee '
seconden een lading van één coulomb in de positieve richting verplaatst.
Deze lading wordt in dezelfde tijd ook verplaatst door een gelijkstroom van
een 0,5 ampère. De gemiddelde waarde van de stroom is 0,5 A.
Wat betreft het meten van de gemiddelde waarde merken we het volgende
op:
Een op het gelijkspanningsbereik (DC-bereik) geschakelde multimeter, die
op een wisselspanning wordt aangesloten, wijst de gemiddelde waarde aan.
Hetzelfde geldt uiteraard voor wisselstroom.
Voorbeeld 1
Gegeven: Stroomverloop van afb. 2.1e.
Gevraagd: De gemiddelde stroom van t = 0 tot t = 5.
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Afb. 2.1e. Tekening
bij voorbeeld 1.

I in A
2

i

o

o

1

2
tins

1

2

e

Oplossing: We verdelen de stroom zodanig in tijdvakken, dat er gedurende
een bepaald tijdvak een constante stroom heerst.
Die tijdvakken zijn:
t = 0 tot t = 1; t = 1 tot t = 3; t = 3 tot t = 4 en t = 4 tot t = 5.
Gedurende elk tijdvak kan met behulp van Q=Ixt de ver
plaatste lading worden berekend.
Van t = 0 tot t = 1 verplaatst Q = Ixt = 2xl=2 coulomb in
+ richting.
Van t=l tot t = 3 verplaatst Q = Ixt=lx2 = 2 coulomb in
+ richting.
Van t = 3 tot t = 4 verplaatst Q = I x t = 1 x 1 = 1 coulomb in
-richting.
Van t = 4 tot t = 5 verplaatst Q = Ixt = 2xl=2 coulomb in
+ richting.
Omdat er 6 coulomb is verplaatst in positieve richting en 1 cou
lomb in negatieve richting, is er resulterend 5 coulomb ver
plaatst in positieve richting.
Q = -j- = 1 ampère.
I gom
t
g. Top-topwaarde Utl of I„
Onder de top-topwaarde verstaan we het verschil tussen positieve en nega
tieve amplitude (afb. 2.1f). Deze grootheid wordt vooral gebruikt bij span
ningen die asymmetrisch zijn. Dat zijn spanningen waarbij positieve en

U in V

20

pos.
ampl
Utt»60V

Afb. if. De top-topwaarde is het
algebraïsch verschil van
positieve en negatieve
amplitude.

20-

neg
ampl

40-

f

_
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negatieve amplitude ongelijk zijn. Is b.v. de positieve amplitude 20 volt en
de negatieve 40 volt dan is U„ 60 volt.
Opmerking: Wisselstroomgrootheden worden ter onderscheiding van
gelijkstroomgrootheden soms met kleine (cursieve) letters aangegeven, b.v.
u en i. De maximale waarden worden wel aangeduid met ü en ï.
Beantwoord nu de volgende vragen:
1. Van t = 2 tot t = 5 is de stroom 3 ampère in richting P. Tussen t = 5 en
t = 7 is de stroom 2 ampère in de richting van Q. De gemiddelde waarde
van tijdstip 2 tot 7 is ... ampère in de richting ....
2. Een gelijkspanningsmeter wijst van een wisselspanning de effectieve/ge
middelde waarde aan.
3. Het verschil tussen een positieve en een negatieve amplitude noemen we
de ... waarde ... .
2.3. Sinusvormige spanning
Een sinusvormige spanning heeft, uitgezet als functie van de tijd, hetzelfde
verloop als een zuivere trilling. In het voorgaande hoofdstuk werd dit
besproken. De waarde van een sinusvormige spanning verandert voort
durend. Daarbij is het zeer belangrijk op te merken, dat de spanning het
meest verandert wanneer deze zelf het kleinst is (afb. 2.2a). Zo is de span
ningsverandering van t = 0 tot t = 1 groter dan de spanningsverandering van
t = 2 tot t = 3. De spanningsverandering is nul wanneer de spanning haar
hoogste waarde heeft bereikt. Dit is het geval op het tijdstip t = 4. Sinus
vormige spanningen worden o.a. opgewekt door oscillatoren. Oscillatoren
zijn elektronische schakelingen, die met behulp van LC- en RC-filters sinus
vormige trillingen opwekken.
In afb. 2.2b is een opname gegeven van een KSO-scherm met een sinusvor
mige spanning.

Afb. 2.2a. Sinusvormige spanning. De spanning verandert het snelst als zij het kleinst
is, dat is wanneer zij verandert van polariteit.
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Afb. 2.2b. Sinusvormige spanning zichtbaar
gemaakt op een KSO-scherm.
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2.3.1. Verband tussen Ueff en U ma»
Het verband tussen effectieve waarde en topwaarde bij een sinusvormige
spanning is:
U cfl

0,7 U max

(2)

Wanneer de effectieve waarde is gegeven volgt de topwaarde uit:
Umax = V2 Ucff=l,4 Ucff

(3)

De top-topwaarde volgt uit:
Ult = 2 V2 Ucff = 2,8 Ueff

(4)

Voorbeeld 2
Gegeven: Van de sinusvormige netspanning is Ucff = 220 V.
Bereken:
en U„.
Oplossing: De topwaarde is Umax= 1,4 Ucff
= 1,4x220 V = 310 V
De top-topwaarde is U„ = 2,8 Ucff = 620 V
2.3.2. Meten sinusvormige spanning
Wanneer men een sinusvormige spanning gaat meten, zal men moeten we
ten, wat de meter aanwijst.
Schakelt men een multimeter op het wisselspanningsbereik (AC-bereik),
dan wordt van sinusvormige spanningen de effectieve waarde gemeten. Wil
men de topwaarde weten van een sinusvormige spanning, dan de door de
meter aangewezen waarde met 1,4 vermenigvuldigen.
Wil men de top-topwaarde weten, dan de aangewezen waarde met 2,8 ver
menigvuldigen.
Bij metingen in televisie-apparaten zal men dit soms ook moeten doen, want
in deze apparaten wordt van alle spanningen, ook de sinusvormige, de toptopwaarde opgegeven. Meet men b.v. met een multimeter 12 volt, dan zal
men met 2,8 moeten vermenigvuldigen om te controleren of de gemeten
spanning overeenkomt met de door de fabriek- gegeven top-topwaarde.
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Belangrijke opmerking:
Niet-sinusvormige spanningen, zoals een blokspanning, een zaagtandspanning e.d., kunnen met de multimeter niet worden gemeten. Wil men van
niet-sinusvormige spanningen de amplitude of top-topwaarde weten, dan
zal men met een oscilloscoop moeten meten.
Moet men de effectieve waarde weten van een niet-sinusvormige spanning,
dan is daarvoor een z.g.n. hittedraadmeter nodig of een speciaal hiervoor
ontwikkeld meetinstrument.
2.3.3. Vermogen
Gaat men het door een sinusvormige wisselspanning en een sinusvormige
wisselstroom ontwikkelde vermogen berekenen, dan zal men uiteraard de
effectieve waarden moeten gebruiken.
(5)

P — Ucrf x Icff
Daar UCfr=“~^p en Icff=

vindt men door substitutie van deze waarden

in formule (5) dat:
P=l/2 Umax x I max

(6)

Door Umax te substitueren U max = 1 max x R vinden we:
P=l/2 I2maxx R
Door voor Imax te substitueren I max =

R

(7)

vin(jen we:

P = 1/2 U' max
R

(8)

Afhankelijk van het gegevene zullen we één van deze formules gebruiken.
Opmerking:
De formules (5) t/m (8) mogen alleen worden toegepast, als er tussen span
ning en stroom geen faseverschuiving bestaat. Is er een faseverschuiving,
dan moet er worden vermenigvuldigd met cos <p (spreek uit fie). Met <p
wordt de hoek van de faseverschuiving aangegeven.
Voorbeeld 3
Gegeven: Luidspreker met een spreekspoelweerstand van 5 ohm. Vermo
gen 2,5 watt.
Bereken:
De topwaarde van de stroom.
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Oplossing: Volgens P= 1/2 I2maxxR geldt:
2x2,5
I 2= 2P f .
R °' Imax-

max

5

vT = 1 A

De amplitude van de stroom door de luidspreker is 1 ampère.
2.3.4. Gemiddelde waarde
Teneinde u een duidelijk inzicht te geven in de gemiddelde waarde van een
gedeelte van een sinusvormige spanning, gaan we uit van een halve periode
(afb. 2.2c).
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Afb. 2.2c. De gemiddelde waarde van een halve periode.

De halve periode loopt van het moment t = 0 tot het moment t= 1. Om de
gemiddelde waarde van deze halve periode te kunnen vinden, moeten we het
oppervlak gaan bepalen. Hier is echter nogal enige wiskundige kennis voor
nodig. Daarom stellen we zonder meer, dat gezien van moment 0 tot mo
ment 1 de gemiddelde waarde van de halve periode bedraagt:
UgCm= — Umax = 0,63 U max
7T

(9)

Wanneer we een sinusvormige spanning hebben dan is gedurende de positie2
ve periodehelft de gemiddelde waarde —U max . Tijdens de negatieve pe7r

. Gerekend over de gehele
riodehelft is de gemiddelde waarde periode is de gemiddelde waarde nul.
In gelijkrichtingschakelingen hebben we soms een spanning volgens afb.
2.2d, n.1. een aaneenschakeling van positieve periodehelften. Gedurende
m.i\
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Afb. 2.2d. De gemiddelde waarde van elke periode helft is — U max27

2
elke periodehelft is de gemiddelde waarde —U ma k . De gemiddelde waar7r

de over langere tijd is eveneens U em = — U max*
7T

Voorbeeld 4
Gegeven:
Bereken:

volgens afb. 2.2d is 90 V.

Oplossing: Uit (9) volgt:
^max — 2

^ ^gcm

3,14
-— x 90 V = 142 V.
2

Er zijn ook gelijkrichtschakelingen waarin de negatieve periodehelften zijn
afgekapt. De spanning verloot dan volgens afb. 2.2e.
100 •/.
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Afb. 2.e. U gem ^ ^max

Van moment 0 tot moment 1 en van moment 2 tot moment 3 is:
^gcm
7T

max

Van moment 1 tot moment 2 en van moment 3 tot moment 4 is Ugcm echter
0. Van moment 0 tot moment 4 is Ugcm:

ugcm= iu
max
7r

(10)

Aan de hand van een voorbeeld, betrekking hebbend op een meetgelijkrichter, willen we hier nader op ingaan.
Voorbeeld 5
Gegeven: De meter in afb. 2.2f moet volle uitslag aangeven, indien de ef
fectieve waarde van de sinusvormige ingangsspanning 10 V be
draagt. De diode is ideaal en onderdrukt de negatieve periode
helften.
Gevraagd: R.
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Oplossing: Bij een ingangsspanning van 10 Veff behoort een topwaarde
van Umax = 1,4 Ucff= 14 V.
Daar de negatieve periodehelften zijn onderdrukt, is de gemid
delde waarde van de spanning over R en de meter:
Uscn,= - Um„ = -x 14 = 4,46 V.
TT

7T

De gemiddelde waarde van de stroom moet zijn 100 jtA. Daar
uit volgt, dat de totale weerstand moet zijn:
R,=

Ugcm

4,46 V

Igcm

0,1 mA

= 44,6 kfi

Omdat de weerstand van de draaispoelmeter 1 kfl bedraagt,
vinden we: R = 43,6 kft.

diode
door diode
onderdrukt

Ir
ioo>ja

f

un

Afb. 2.2f. Meetschakeling voor het berekenen van R, zodat bij 10 volt ingangsspan
ning de meter volle uitslag geeft.

Beantwoord nu de volgende vragen:
4. Van een sinusvormige spanning is Ucff = 80 V.
Umax=.--V; U„ = ...V; Ugcm = ...V.
5. Over R(=10 kfi) staat een sinusvormige spanning met U max = 100 V.
Het in R ontwikkelde vermogen is ...W.
2.3.5. Effectieve waarde van somspanning
Zijn de sinusvormige spanningen E,, E2, E3 enz. van dezelfde frequentie in
seriegeschakeld, dan is de somspanning weer sinusvormig. Uit de somspan
ning kan de effectieve waarde worden berekend.
De waarde van de somspanning is afhankelijk van de amplituden van de
spanningen en de faseverschuivingen tussen de spanningen. In hoofdstuk 3
is uiteengezet, hoe men de somspanning moet bepalen. Hebben de in serie
staande wisselspanningen ongelijke frequenties, dan volgt de totale vermogensontwikkeling uit de som van de afzonderlijke vermogensontwikkelingen.
Stel, dat men op een weerstand R heeft aangesloten:
a. Een gelijkspanning (beschouw dit als een wisselspanning met een fre
quentie van 0 Hz)
b. Een wisselspanning van 50 Hz
c. Een wisselspanning van 500 Hz
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De totale vermogensontwikkeling vindt men dan door drie afzonderlijke
vermogensberekeningen volgens a, b en c uit te voeren en deze vermogens
op te tellen.
Men kan ook eerst de effectieve waarde van de somspanning berekenen uit:
Ecrr = VE,cff2 + E2cff2 + E3cff2 + enz. (11)
Voorbeeld 6
Gegeven: Een weerstand R, is aangesloten op de serieschakeling van
drie sinusvormige spanningen met ongelijke frequenties (afb.
2.3).

Eetf =30V

ö
Ri=10

Ee»f=40V

(3
Ueff

Mr,=20

EeM= 50V-

(h-

60

(5
Rj = 30

Afb. 2.3. Serieschakeling van spanningsbronnen van verschillende frequentie.

Gevraagd: Het in RL gedissipeerde vermogen.
Oplossing: De effectieve spanningswaarde van de drie bronnen samen is:
Ecff = V302 + 40^ + 502 = V35ÖÖ = 50V2 V.
De totale inwendige weerstand bedraagt 60 Q.
Over Rl ontstaat een spanning met een effectieve waarde van
25 V2 V.
Ucff2
1250
» 21 W.
In Rl wordt ontwikkeld: P =
Rl
60

2.4. Blokspanning
Een ideale blokspanning heeft slechts twee waarden. De overgang vindt
tijdloos plaats. De blokspanning in afb. 2.4a is ideaal. Is de duur van het
positieve gedeelte gelijk aan de duur van het negatieve gedeelte, dan spreken
we van een symmetrische blokspanning. Is de duur van het positieve gedeel
te zeer klein of zeer groot t.o.v. de duur van het negatieve gedeelte, dan
spreken we van een impulsvormige spanning of een impulsspanning.
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Afb. 2.4a. Ideale symmetrische
blokspanning.

u in v
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In werkelijkheid is er een zekere tijd nodig om van de ene waarde tot de an
dere te komen. De grootheden welke een maat zijn voor de overgangstijden
zijn de stijgtijd en de daaltijd. Aan de hand van de impulsvormige spanning
volgens afb. 2.4b worden nu de grootheden gegeven, waarmee de eigen
schappen van impulsvormige spanningen worden aangeduid.
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Afb. 2.4b. Impulsvormige spanning waarin de verschillende grootheden zijn aangege
ven.

a. Slijgtijd t
De stijgtijd is gedefinieerd als de tijd, die de spanning of stroom nodig heeft
om van 10% tol 90% van de eindwaarde toe te nemen. Zij is afhankelijk
van de steilheid van de voorflank van de impuls (afb. 2.4b).
b. Daaltijd r’
De daaltijd is gedefinieerd als de tijd waarin de spanning (of stroom) af
neemt van 90% tot 10% van de eindwaarde. De daaltijd is afhankelijk van
de steilheid van de achterflank (afb. 2.4b).
c. Impulsbreedte t5
Dit is de tijd tussen de 50% punten op de opgaande en neergaande flank
(afb. 2.4b).
d. Doorschot x
Doorschot ontstaat doordat de opgaande flank ”doorschiet”. Dit is het ge
volg van een gedempte trilling. We spreken van overtrillen, indien er twee
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of meer perioden optreden, zoals gestippeld is getekend (afb. 2.4b). Door
schot x wordt uitgedrukt in % van de impuls-amplitude.
e. Dakhelling y
Hiermee wordt aangegeven hoe groot de afwijking is van het vlakke
verloop. De dakhelling y wordt uitgedrukt in % van de impuls-amplitude
(afb. 2.4b).
In afb. 2.4c is een opname gegeven van een blokspanning op een oscilloscoopscherm.

Afb. 2.4c. Opname van een blokspanning op het scherm van een oscilloscoop.

2.5. Zaagtandspanning
Onder een ideale zaagtandspanning wordt een spanning verstaan die lineair
(d.w.z. eenparig) stijgt of daalt en plotseling op de beginwaarde terug
springt (afb. 2.5a). Een zaagtandspanning kan worden verkregen door een
condensator op te laden met een constante stroom, plotseling te ontladen
en dan weer op te laden enz.
U in V
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Uma*

T

a
Afb. 2.5a. Voorstelling van een ideale zaagtandspanning.

Volgens dit principe werken de meeste generatoren die zaagtandspanningen
opwekken.
Zaagtandspanningen worden o.a. gebruikt om de tijdas in oscilloscopen te
schrijven. In TV-apparaten worden voor het tot stand brengen van het
beeldraster zaagtandstromen toegepast. In afb. 2.5b is een opname gegeven
van een zaagtandspanning op een oscilloscoopscherm.
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Afb. 2.5b. Opname van een
zaagtandspanning op het
scherm van een KSO.

2.6. Variërende gelijkspanning
In de elektronica komen dikwijls tezamen gelijkspanningen en wisselspan
ningen voor. Zo is in afb. 2.6a de spanning getekend die tussen anode en
kathode van een versterkerbuis kan staan wanneer de versterkerbuis wordt
gestuurd met een sinusvormige spanning. De hier getekende spanning kan
worden beschouwd als zijnde samengesteld uit een gelijkspanning en een
wisselspanning. Deze ontbinding vergemakkelijkt de bepaling van het ge
drag van de aangesloten schakelingen.
Uin V

+

250
200
150

Q

100
500
U in V +
200
150

b

100
50
0
U in V +
10050-

c

0
50100-

Afb. 2.6a. De variërende gelijkspanning tussen anode en kathode van een versterker
buis kan worden ontbonden in:
Afb. 2.6b. Een gelijkspanning.

Afb. 2.6c. Een wisselspanning.
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In afb. 2.7a is de collectorspanning van een PNP-transistor getekend. Deze
spanning is op dezelfde manier ontbonden in een gelijkspanning en een wis
selspanning. Verloopt de spanning zoals in afb. 2.8, dan spreken we niet
van een variërende gelijkspanning maar van een pulserende gelijkspanning.
o
U in V

I •
Q

4
I

Afb. 2.7a. De variërende gelijkspanning tussen
collector en emitter van een PNPtransistor kan worden ontbonden in:

6-

0

I

U in V

t
b

UinV

2

Afb. 2.7b. Een gelijkspanning.

+4
2

I
C

0'

Afb. 2.7c. Een wisselspanning.
2

U in V

Afb. 2.8. Pulserende gelijkspanning.

Beantwoord nu de volgende vragen:
6. De anodespanning van een elektronenbuis mag minimaal 20 volt zijn.
Op de anode staat een gelijkspanning van 180 volt. De amplitude van de
wisselspanning mag niet hoger zijn dan ...V.
7. Volgens afb. 2.7a is de polariteit van de spanning op de collector van een
PNP-transistor negatief/positief.
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2.7. Faseverschuiving
Bereiken twee sinusvormige wisselspanningen van gelijke frequentie niet
tegelijkertijd maximale en minimale waarden, dan wordt gesproken van
faseverschuiving.
Zo is in afb. 2.9a de faseverschuiving tussen de spanningen U, en U2 een
1/4 periode, omdat U, telkens een kwart van de trillingstijd later zijn
maximale of minimale waarde bereikt dan U,.:

JI>9!
,U1

Q 0

/

A X2\
T = 360*

Afb. 2.9a. De faseverschuiving
tussen U, en U2 is 90°.

/
b o

1/2.T = 180*

Afb. 2.9b. De spanningen U, en U2
zijn hier in tegenfase.

De faseverschuiving wordt meestal aangegeven in hoekgraden. Een periode
verdeelt men n.1. in 360 graden. Een faseverschuiving van een 1/4 periode
betekent hetzelfde als een faseverschuiving van 90 graden. De hoek van
faseverschuiving wordt aangegeven met <p.
In afb. 2.9b ziet u getekend de twee spanningen U, en U2 waarbij de maxi
male waarden een halve periode uiteen liggen. Die spanningen zijn 1/2 T =
180° uit fase. Men zegt ook wel dat de spanningen in tegenfase zijn, omdat
het maximum van U, samenvalt met het minimum van U2.
Voorbeeld 7
Gegeven: Twee wisselspanningen U, en U2.
De hoek van faseverschuiving bij een faseverschuiving van 1/3
Bereken:
periodetijd.
Oplossing: Omdat één periode een faseverschuiving betekent van 360°
komt 1/3 periode overeen met 1/3 x 360° = 120°. Er geldt
<p= 120°.
Beantwoord nu de volgende vraag:
8. Zijn twee spanningen in fase, dan is de hoek van faseverschuiving <p= ...
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2.8. Ontbinden van niet-sinusvormige spanningen
Niet-sinusvormige spanningen blijkt men te kunnen beschouwen als te zijn
samengesteld uit sinusvormige spanningen. Dit volgt uit de z.g. Fourieranalyse. De frequenties van de sinusvormige spanningen zijn eenmaal,
tweemaal, driemaal enz. de frequentie van de niet-sinusvormige spanning.
In dit verband spreken we van harmonischen. Een eenvoudig voorbeeld van
de ontbinding van een niet-sinusvormige spanning geeft afb.2.10.
De spanning UAB is een niet-sinusvormige spanning met een frequentie van
100 Hz. De spanning UAB kan worden ontbonden in de sinusvormige span
ningen E, en E2, waarvan de frequenties respectievelijk 100 Hz en 200 Hz
zijn. E, is de eerste harmonische, meestal grondgolf of fundamentele fre
quentie genoemd. E2 is de tweede harmonische.
u
VAB<f* 100Hz)

/V'X.El (f r 100Hz)

L \\
0

V/

/"\,E2 («:200Hz)

\

\\
\

!/

Afb. 2.10. Wanneer de frequenties verschillend zijn is de som van sinusvormige span
ningen niet-sinusvormig.
Ie (100Hz)
----- ideale blokspanning (100 Hz)

3e(300Hz)
----- 5e(500Hz)
------7e(700Hz)

Afb. 2.11. Ontbinding van een blokspanning in sinusvormige spanningen.
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In het algemeen kan men zeggen, dat er des te meer harmonischen zijn,
naarmate de veranderingen in de beschouwde spanning in korter tijd plaats
vinden. Een blokspanning zal altijd veel harmonischen bevatten. Een ideale
symmetrische blokspanning kan men beschouwen als de som van sinusvor
mige spanningen, met frequenties die 1, 3, 5 enz. maal de frequentie van
de blokspanning zijn (afb. 2.11). Even harmonischen zijn niet aanwezig. De
amplituden van de oneven harmonischen zijn omgekeerd evenredig met het
ranggetal van de betreffende harmonische. De 3e harmonische heeft een
amplitude, die driemaal kleiner is dan de amplitude van de le harmonische.
De 5e harmonische heeft een amplitude, die 5 x kleiner is dan de amplitude
van de le harmonische.
In afb. 2.11 is de ontbinding van een symmetrische blokgolf met een fre
quentie van 100 Hz weergegeven. Getekend zijn de le, 3e, 5e en 7e harmoni
sche. Wanneet men de getekende harmonischen optelt, benadert men reeds
vrij aardig de ideale blokspanning. In afb. 2.12 is een gedeelte van het fre
quentiespectrum van de blokgolf getekend.
X
K)0
amplitude
blokspanning

80

3*

331/3

5*

20
14
0

100

300

500

_7«

7I0—»f in Hz

Afb. 2.12. Het frequentiespectrum tot en met de 7e harmonische.

Beantwoord nu de volgende vragen:
9. De frequentie van een blokspanning is 200 Hz. De frequentie van de
7e harmonische is ... .
10. Een ideale symmetrische blokspanning bevat slechts een even/oneven
harmonischen.
2.9. Frequentie-indeling
De bij de elektronica voorkomende trillingen zijn van zeer uiteenlopende
frequentie. De elektrische trillingen, die afkomstig zijn van spraak of mu
ziek, hebben frequenties tussen ca. 20 Hz en ca. 20 kHz. Dit zijn de zoge
naamde laagfrequente trillingen. Geluidstrillingen zijn hoorbaar tot 12 a
25 kHz. Deze gehoorgrens is afhankelijk van de leeftijd. Naarmate men
ouder wordt komt de gehoorgrens lager te liggen. De trillingen in het hoor
bare gebied duidt men veelal aan met a.f.-trillingen (audio= ”ik hoor),
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meestal zal echter de aanduiding laagfrequent- of LF-trillingen worden ge
bruikt.
De trillingen waarvan men gebruik maakt in het radioverkeer noemt men
hoogfrequenttrillingen. Ook wordt de uitdrukking radio-frequent (r.f.) tril
lingen gebruikt.
De wijze waarop het HF-gebied is onderverdeeld blijkt uit de tabel 1.
In deze tabel zijn tevens de golflengten van de HF-trillingen opgenomen.
Een golflengte wordt berekend uit:

X=T

(12)

In deze formule is:
X = golflengte in meter
f = frequentie in Hz
v = uitbreidingssnelheid van elektromagnetische golven. Deze is gelijk aan
de lichtsnelheid en bedraagt ca. 3.108 m/s.
Voorbeeld 8
Gegeven: Hoogfrequente trilling van 10 MHz.
Gevraagd: Bepaal de golflengte.
Oplossing: Volgens (12) is:
3x 108
= 30 meter
107
Proef 2
Meten van gemiddelde waarde en effectieve waarde.
Doel:
Benodigdheden: Transformator met 6,3 V wikkeling; multimeter; gelijkrichtdiode.
Uitvoering:

a. Sluit de 220 V wikkeling van de transformator aan op
de netspanning (50 Hz) en meet met de multimeter de
spanning op de 6,3 V wikkeling. Zet de meter daartoe
in de stand wisselspanningsmeting (AC). Noteer de ge
meten waarde.

diode
BY100 oid.

Afb. 2.13. Meetopstelling bij proef 2.
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b. Bereken de topwaarde aan de hand van de in a gemeten
effectieve waarde en zet de spanning uit op grafiekpapier. 2 cm= 1 V; 0,5 ms= 1 cm.
c. Indien in de door u in b. getekende golfvorm de nega
tieve periodehelften wegvallen, bereken dan de gemid
delde waarde.
d. Stel nu de schakeling samen volgens afb. 2.13. Door
het in de schakeling opnemen van de gelijkrichtdiode
worden de negatieve periodehelften onderdrukt.
Schakel de meter op het gelijkspanningsbereik en meet
de gemiddelde waarde van de positieve periodehelften.
Daar de diode niet ideaal is meet men iets minder dan
de in c. berekende gemiddelde waarde.
Noteer de gemeten waarde.
e. Pool de diode in afb. 2.13 om. Nu onderdrukt de diode
de positieve diodehelften. Dit uit zich in een tegenge
stelde uitslag van de meter.
Maak de volgende opgaven:
11. Bepaal Ugcm over de tijd T.

U in V
K)0-----

50 -

2

1
T

0

;

---------► ( in ms

12. Bepaal wederom Ugcm over de tijd T.
U in V
50

25

3

0
T

4

5

__ J

■ ■» t in ms
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13. Bepaal bij benadering
de stijgtijd van deze
spanningsbron.

14. Ontbind deze spanning
in een zuivere
wisselspanning en een
gelijkspanning.

UinV

j 100

50

2

0

3

4

5
------- - t in ms

UinV
15. Teken in deze figuur
j 100
een sinusvormige
50wisselspanning van
50 Vcff, die 45° naijlt op U,.
50100-

T

16. Bepaal de duur van de
U in V
positieve impuls, wanneer
de wisselspanning zuiver is

.1 50
è
0
20
T = Ims
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Sr-

Samenvatting hoofdstuk 2
1. Hen wisselspanning is periodiek indien hetzelfde verloop zich
steeds herhaalt.
2. De trillingstijd is de tijdsduur van één volledige trilling.
3. De frequentie en de trillingstijd zijn eikaars omgekeerde: f = _!
T

4. De amplitude is de hoogst voorkomende positieve waarde van
een wisselspanning of een wisselstroom.
5. De negatieve amplitude is de hoogst voorkomende negatieve
waarde van een wisselspanning of wisselstroom.
of I inom is de waarde op een be6. De momentele waarde U
paald moment. Men schrijft ook wel u en i.
IIH1I11

7. De effectieve waarde van een wisselspanning (wisselstroom)
komt overeen met de waarde van de gelijkspanning (gelijk
stroom) die dezelfde warmte ontwikkelt.
8. De gemiddelde waarde van een wisselstroom is de gelijkstroom,
waarbij in dezelfde tijd dezelfde lading wordt verplaatst.
9. Een op het gelijkspanningsbereik geschakelde multimeter wijst
de gemiddelde waarde aan.
Sinusvormige spanning of stroom
10. Bij een sinusvormige spanning geldt:
II

_

u

ucff- ^2 ’

Tr

U max = ^2Ucff;

U„ = 2V2 U<rr.

11. Multimeters wijzen van sinusvormige spanningen de effectieve
waarde aan.
12, Het door een sinusvormige spanning ontwikkelde vermogen
volgt uit:
1 Uma,2
P = UcrfxIcrr; P=yU max xim„; P = y'JxR; P = y
R '
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13. De gemiddelde waarde van een halve periode van een sinusvor-

mige"spanning is:
U gem =

iu max
7T

14. De gemiddelde waarde van een sinusvormige spanning waarvan
de negatieve periodehelften zijn afgekapt, bedraagt:
1

u6cm= -u
ir

max

15. De effectieve waarde van spanningsbronnen in serie volgt, indien
de frequenties ongelijk zijn, uit:
Eeff=VElcrl-i + E,cfr'+... enz.
Impulsvormige spanning of stroom
16. Stijgtijd en daaltijd zijn gedefinieerd als de tijden tussen 10% en
90% van de impulsamplitude.
17. Een variërende gelijkspanning kan worden ontbonden in een ge
lijkspanning en een zuivere wisselspanning. De gelijkspanning is
gelijk aan de gemiddelde waarde van de variërende gelijkspan
ning.
18. De faseverschuiving wordt uitgedrukt in graden:
1 periode = 360°.
19. Een impulsvormige spanning of stroom kan met de multimeter
slechts worden aangetoond, maar niet gemeten.
20. Elke niet-sinusvormige spanning of stroom kan worden ontbon

den in sinusvormige spanningen en stromen.
21. Het verband tussen golflengte, frequentie en voortplantingssnel
heid is: X= -T-.
f *
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3. Vector-voorstellingen van
sinusvormige grootheden
3.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt besproken de vector-voorstelling van een sinusvor
mige spanning of stroom. Vectordiagrammen zijn een belangrijk hulpmid
del bij de theoretische beschouwing van kringen en filters.
Voordat op de vector-voorstelling wordt ingegaan, worden de benodigde
stellingen uit de goniometrie behandeld.
3.2. Goniometrische verhoudingen
In de meetkunde wordt de grootte van een hoek uitgedrukt in graden, minu
ten en seconden. In de goniometrie geeft men de grootte van een hoek aan
door middel van verhoudingen tussen de zijden van een rechthoekige drie
hoek.
Men laat daartoe uit een willekeurig punt van een been een loodlijn neer op
het andere been. Er ontstaat dan een rechthoekige driehoek (afb. 3.1). Deze
driehoek heeft drie zijden, n.1. de rechthoekszijden AB en BC en de schuine
zijde of hypothenusa AC.
C / been
willekeurig punt---------*■.

loodlijn

oc

J

been
8

Afb. 3.1. Rechthoekige driehoek waarmee sina, cosa en tana worden gedefinieerd.

De grootte van hoek a. kan men nu aangeven door middel van verhoudingen
tussen de zijden van deze driehoek.
3.2.1. Sinus van een hoek
Deze is gedefinieerd als:
sinus van een hoek =

tegenoverliggende rechthoekszijde
hypothenusa
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In afb. 3.1 geldt:
sin a =

(1)

3.2.2. Cosinus van een hoek
Deze is gedefinieerd als:
cosinus van een hoek =

aanliggende rechthoekszijde
hypothenusa

Of volgens afb. 3.1:
cos ct

(2)

3.2.3. Tangens van een hoek
Deze is gedefinieerd als:
tegenoverliggende rechthoekszijde
tangens van een hoek =
aanliggende rechthoekszijde
Dat is volgens afb. 3.1:

tan a = -?ë
AB

(3)

Delen we in (3) teller en noemer door AC dan krijgen we:
BC
tan a =
AC
Daar sin a =

BC
AB
en cos a =
vinden we:
AC
AC
tan a =

cosa

(4)

De tangens van een hoek volgt uit het quotiënt van de sinus en de cosinus
van deze hoek.
3.2.4. Bijzondere goniometrische verhoudingen
Een bekende stelling uit de meetkunde is dat in een rechthoekige driehoek
met een hoek van 30° (en dus ook een hoek van 60°) de zijden zich verhou
den als 1 : 2 : V3 (afb. 3.2a).
De zijde tegenover de hoek van 30° is de helft van de hypothenusa.
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Uit afb. 3.2a volgt: sin 30° = 1/2;
cos 30° = 1/2 V3; tan 30° = 1/3 V3;
tan 60°=V3.
sin 60° = 1/2 V3; cos 60° = 1/2;
In een rechthoekige driehoek met een hoek van 45° verhouden zich de zij
den als 1:1: V2 (afb. 3.2b).
c

60'
2

1

1

30'

Q

A

b

8

\/3

a

8

1

Afb. 3.2b. De verhoudingen
tussen de zijden bij
een hoek van 45°.

Afb. 3.2a. De verhoudingen tussen
de zijden bij een hoek
van 30° en 60°.

Uit afb. 3.2b volgt: sin 45° = 1/2 V2; cos 45°= 1/2 V2; tan 45° = 1.
Bijzondere goniometrische verhoudingen ontstaan ook bij hoeken van 0°
en 90°.
Indien in afb. 3.2c hoek « = 0° is BC = 0 en AC=BC.

c

A

B

Afb. 3.2c. Wanneer hoek a = 0° geldt BC = 0 en AC = AB.

Daaruit kunnen we afleiden dat:
BC
BC
0
„
AB
= 1; tan 0° = ——
— = 0; cos 0° =
sin 0° =
AC
AB
AC
AC

-4r0»;
AB

BC
0 „
AB
AB
AB
= oo .
= 1;cos 90° = _ = _°. tan 90° =
BC
0
AC
In tabel A zijn de hier gevonden goniometrische verhoudingen gerang
schikt:
sin 90° =

Tabel A
0°

30°

45°

60°

90°

sinus

0

1/2

1/2V2

1/2V3

1

cosinus

1

1/2V3

1/2V2

1/2

0

tangens

0

1/3V3

1

V3

00
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3.2.5. sin2 a + cos2 ct = 1
In afb. 3.1 geldt volgens de stelling van Pythagoras:
AB2 + BC2 = AC2
Delen we alle factoren door AC2, dan krijgen we:
AB2
BC2
AC2 + AC2 = 1
Daar sin2 ot =

AB2
BC2
en cos2 ot = ^ vinden we door substitutie:
AC2
sin2 a = cos2 a= 1

(5)

Voorbeeld 1
Gegeven:
In afb. 3.1 geldt AB = 3 cm; BC = 4 cm.
Gevraagd: AC, sin o:, cos ct en tan ot.
Oplossing: Uit de stelling van Pythagoras volgt:
AC = VAB2 + BC2 = V32 + 42 = V9TÏ6 = V25 = ±5
(-voldoet niet)
AC = 5 cm
4 „0
BC
sin ct =

=y=0-8

cos ot =
tan c* =

£=}=«
BC
AB

T-1JJ

3.3. Sinuskromme en cosinuskromme
3/3.1. Constructie
De sinuskromme en de cosinuskromme zijn de grafische voorstellingen van
sin ot en cos a ?üs functie van ct.
Langs de verticale as sjaan sin ot en cos ot, langs de horizontale as staat ot
(afb. 3.3b). De constructie verloopt als volgt: Men vormt een willekeurige
hoek met een vast been, dat naar rechts wordt uitgezet (richting 0°) en een
draaibaar been. Beide benen hebben de lengte 1 (dit kan zijn 1 cm, 1 dm
of 1 m).
Ook worden een horizontale en een verticale\as aangebracht.
De projectie op de verticale as is sin ot en de projectie op de horizontale as
is cos ct. Aan de hand van afb. 3.3 wordt dit verduidelijkt.
In afb. 3.3b geldt: sin ot =
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BC _ J3C
= BC. We kunnen zeggen:
AC “ 1

projectie op de verticale as = BC = sin a.
Op deze wijze geldt: cos oc =

AB
AC

AB

= AB.

1

Omdat AB de projectie is van het variable been op de horizontale as, geldt
zonder meer: projectie op de horizontale as = cos a.

1

I

\

I

\«!

VI

ö

s\

2

/

ö
o
o

//

ë

i I

s~y

I

I :=•

✓
|---------vtl
*
J
2
/
I

0

01

<0

i

bLJ

-n
b__

s

®

1

O
r

I «

o.

— I—
o

3
?

\l--------- S'0
,1

i

T\

/

11 I
i i i x

g

O

252 §>

§

i

g/
/

/
/
/
V
/
»-NO.-'/

ó
«N

i

ë> </>
® 1
8 *
i= 2

8

-■V

Ml

II

O

•i 2

+

b

i

6-

N

sz

I s

o

SIS
I
i
i

:

2

C

W. s

Si

'55

ca
®

8 g

i

te

</>

v)
c

-- S
"i I

N

£

2
----- -s
o

OT

Q.

O
O

o
O

ai
co

-d
<0
co

CO

o

é< ê<
47

Nu kunnen de sinuskromme en de cosinuskromme worden geconstrueerd
door het draaibare been alle standen tussen 0° en 360° in te laten nemen en
dit draaibare been te projecteren op de horizontale en verticale as.
Deze projecties worden overgebracht naar grafieken waarin langs de hori
zontale as hoeken van 0° tot 360° zijn uitgezet.
In afb. 3.3a is deze constructie uitgevoerd voor hoeken van 0°, 30°, 45°,
60°, 90° enz. De onder de cirkel ontstane cosinuskromme is gestippeld
weergegeven in de grafiek met de sinuskromme.
Opgave
Wij adviseren u, ter vergroting van uw inzicht, de constructie volgens
afb. 3.3a ook zelf uit te voeren.
Opmerkingen
1. Het gebied van 0° tot 360° wordt verdeeld in kwadranten.
Ie kwadrant 0° ... 90°
2e kwadrant 90° ... 180°

3e kwadrant 180° ... 270°
4e kwadrant 270° ... 360°

2. Draait men het draaibare been vanuit de stand 0° linksom dan vormt
men positieve hoeken. Maakt het draaibare been meer dan één omwente
ling, dan is de doorlopen hoek groter dan 360°.
3. Draait men het draaibare been vanuit de stand 0° rechtsom dan vormt
men negatieve hoeken.
4. De goniometrische verhoudingen van willekeurige hoeken kan men her
leiden tot goniometrische verhoudingen van hoeken tussen 0° en 360°.
Zo zijn de goniometrische verhoudingen van a = 390° gelijk aan de
goniometrische verhoudingen van een hoek van 30°.
3.3.2. Het teken van sinus, cosinus en tangens
Uit afb. 3.3b kunnen we een aantal conclusies trekken, wat betreft het teken
en de waarden van sinus en cosinus.
In tabel B zijn de tekens van sinus, cosinus en tangens in de vier kwadranten
weergegeven.
Tabel B
sinus
cosinus
tangens
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le kwadrant

2e kwadrant

+
+
+

+

3e kwadrant

4e kwadrant

+
+

De tekens van sinus en cosinus volgen uit afb. 3.3b. Het teken van de tan
gens volgt uit formule (4). De tangens is immers het quotiënt van sinus en
cosinus.
De tangens is negatief, wanneer de sinus en cosinus een tegengesteld teken
hebben.
3.3.3. Bijzondere waarden van sinus, cosinus en tangens
De bijzondere waarden van sinus, cosinus en tangens tussen 0° en 90° zijn
reeds in tabel II samengevat. Deze volgen ook uit afb. 3.3b.
Vanwege de symmetrie van de krommen volgen daaruit de waarden voor
de hoeken van 90° ... 360°. De uiterste waarden van sinus en cosinus zijn
+ 1 en — 1.
Het verloop van sinuskromme en cosinuskromme is zeer belangrijk, omdat
deze krommen alle gegevens bevatten.
Onthoudt u daarom deze krommen.

Beantwoord nu de vragen:
1. Geef de definities van sinus, cosinus en tangens.
2. Schets de sinus- en de cosinuskromme en vul in:
tan 0° =
cos 0° =
sin 0° =
tan 30° =
cos 30° =
sin 30° =
tan 45° =
cos 45° =
sin 45° =
tan 60° =
cos 60° =
sin 60° =
tan 90° =
sin 90° =
cos 90° =
tan 150° =
cos 150° =
sin 150° =
tan 180° =
cos 180° =
sin 180° =
tan 270° =
cos 270° =
sin 270° =
tan 360° =
cos 360° =
sin 360° =
3. in afb. 3.1 geldt AB= 10; BC= i0t/3.
tan a=...
cos a =...
sin a=...
4. In afb. 3.1 geldt AB= 10; BC = 20.
tan a =...
cos a =...
sin ct =...
3.4. Radiaal
Eén radiaal is gelijk aan de middelpunt-hoek, die uit een cirkel een boog ter
lengte van de cirkelstraal ”snijdt”. De straal van een cirkel wordt aange
duid met rad.
J 360°
Dat wil zeggen, dat: 1 rad = _2^“ (cm).
De omtrek van een cirkel is: 0 = 27rr.
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Hieruit kunnen we de conclusie trekken, dat de omtrek van een cirkel
27r « 6,28 x groter is dan de straal van de cirkel.
Dit betekent, dat de cirkelomtrek 2tc radialen bevat.

Bij één radiaal behoort een hoek die iets kleiner is dan 60°. Cirkelen we n.1.
r om, dan vinden we het punt P (afb. 3.4). Hierbij behoort een hoek van
60°. ”Vleien” we dit lijnstuk op de cirkelomtrek, dan komen we uit in Q.
De hoek die bij 1 radiaal behoort, volgt uit: 1 boogradiaal =

360°
27r

De omtrek van de cirkel is immers 360° en op deze omtrek komen 2tt radia
len voor.

radiaal

Afb. 3.4. Een cirkelboog met de lengte van de straal is één radiaal.

Beantwoord
5. 360° =
180° =
90° = ...

nu de volgende vraag:
radialen
radialen
radialen

3.5. Opwekken van sinusvormige spanning door
roterende vector
In de elektronica is de sinusvormige spanning zeer belangrijk. De sinusvormige spanning wordt in werkelijkheid opgewekt door generatoren, oscillatoren e.d. Men kan de sinusvormige spanning echter ook opgewekt denken
door een linksom draaiende vector (vector = pijl) afb. 3.5.
a. De lengte van deze vector komt overeen met de amplitude van de span
ning. Willen we een wisselspanning hebben met een amplitude van
100 V, dan nemen we de lengte van de vector bijv. 10 cm en stellen dan
1 cm= 10 V.
b. De vector maakt een aantal omwentelingen dat gelijk is aan de frequen
tie van de op te wekken wisselspanning.
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Is de frequentie van de wisselspanning bijv. 100 Hz, dan maakt de bijbe
horende vector 100 omwentelingen per seconde,
c. De momentele waarde van de opgewekte wisselspanning is gelijk aan de
projectie op de verticale as.
\

\
\

Umax sina

UmQK-5'n«
«X
Umax cos»

Afb. 3.5. Opwekken van een sinusvormige spanning door een roterende vector.

Voorbeeld 2
Gegeven: Een wisselspanning met een amplitude van 100 V en een fre
quentie van 1 Hz.
Gevraagd: Construeer deze spanning met behulp van een roterende vector
gedurende één seconde.
Oplossing: De lengte van de vector dient 100 V te bedragen. We nemen een
vector met een lengte van 5 cm. We stellen daarbij 1 cm = 20 V.
De constructie is in afb. 3.6 elke 1/12 seconde uitgevoerd.
U in V

±12

1
12

I

1
12

100
1
12

5
12

0;1^

6
12

7 8
12 12

0

1

I I li l 6>

100V

12

1

9 T0 11
12 12 12

12 12 12

12 12

tins

11
12

12

12

9

ï?

W

100

12

Afb. 3.6. Tekening voor het verklaren van voorbeeld 2.

3.6. Faseverschuiving
Wanneer twee sinusvormige spanningen dezelfde frequentie hebben, kan
men ze opgewekt denken door vectoren, die met dezelfde snelheid rond51

draaien. Indien de spanningen niet tegelijkertijd maximale en minimale
waarden bereiken, hebben de vectoren een verschillende stand.
We spreken in dit geval van faseverschil en faseverschuiving.
In afb. 3.7 is <p de hoek van de faseverschuiving. Uit U, ijlt op <p° na op
U2. In afb. 3.7 is y? = 30°. De vectoren zijn getekend op het moment t’.
+
«2

I
I

Ui

t'

«j> = 30*

Afb. 3.7. Hier ijlt U, 30° na op U2.

3.7. Stilstaande vectoren
In het voorgaande werd de sinusvormige spanning opgewekt door een rond
draaiende vector. Het is echter ook mogelijk de sinusvormige spanning op
gewekt te denken met behulp van een stilstaande vector.
Men gaat uit van afb. 3.8. In afb. 3.8 heeft men een f x per seconde linksom

vector fx per seconde

X linksom

vlak f x per seconde
rechtsom

Afb. 3.8. Bij een fxper seconde linksom draaiende vector en een fxper
seconde rechtsom draaiende schijf, is het resultaat, dat de vector
voor ons gezien stil staat.
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draaiende vector. Stel nu, dat men het papier waarop afb. 3.8 is getekend,
fxper seconde rechtsom laat draaien.
Voor ons gezien staat de vector dan stil.
Heeft men meer vectoren, dan wordt de meest belangrijke vector naar
rechts uitgezet.
3.8. Optellen van vectoren met gelijke frequentie
Zijn er twee sinusvormige spanningen in serie geschakeld (afb. 3.9a), dan
kunnen we de vector van de resulterende spanning vinden door de vectoren
van E, en E, vectorisch op te tellen in een z.g. vectordiagram.

-tc3
E(

a
Afb. 3.9a. Serieschakeling van twee sinusvormige spanningen met een zelfde
frequentie.

De vectorische optelling van E, en E2 wordt in formulevorm als volgt aan
gegeven:
E, = E, + E2.
Dat betekent, dat E, de vectorsom is van E, en E2.
In afb. 3.9b is de constructie uitgevoerd. De hoek van faseverschuiving tus
sen E, en E, bedraagt <p.
E, wordt geconstrueerd met behulp van een parallellogram.
Door het uiteinde van E, wordt een lijn evenwijdig aan E, getrokken.
Door het uiteinde van E, wordt een lijn evenwijdig aan E, getrokken.
c

Et

E2

Et

Afb. 3.9c. De vectorsom bij *> = 0°.

Afb. 3.9b. Vectorisch optellen
van E, en E2.

Afb. 3.9d. De vectorsom
bij ip = 90°.
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De verbindingslijn van O met het snijpunt is de vector van de somspanning
De faseverschuiving tussen E, en E, is <px.
De faseverschuiving tussen E, en E, is <p2.
Opmerking
De hierboven genoemde constructie kan alleen worden uitgevoerd indien
E, en E, dezelfde frequentie hebben.
Hebben E, en E2 ongelijke frequenties dan verandert <p voortdurend.
Somvector bij <p = 0 (afb. 3.9c)
Het bepalen van de resultante is het eenvoudigst wanneer de spanningen in
fase zijn. Dan is de amplitude van E, gelijk aan de som van de amplituden
van E, en E,. Is bijv. E Imax = 100 V en E 2niax = 50 V, dan geldt voor
Elmax = 150 V.
Somvector bij <p = 90° (afb. 3.9d)
In dit geval kan de resultante worden gevonden met de stelling van Pythagoras. De amplitude van de somvector volgt uit:
e,=ve,2 + e22

(6)

De hoek van faseverschuiving van E, met E, volgt uit:
tan *p = E2

(7)

E,

Voorbeeld 3
Gegeven: E Imax =100 V; E 2max = 50 V; E, en E2 zijn 90° uit fase.
Gevraagd: E tmax en <p tussen E, en E,.
Oplossing: E imax volgt uit:
E, = VE,2 + E22 = VlOOOO + 2500= 112 V
De hoek van faseverschuiving volgt uit:
50 V
E2
= 0,5
tan <p= —
100 V
E,
Volgens de goniometrietafel geldt dan <p = 26°34’
Somvector bij ^=180° (afb. 3.9e)
In dit geval is de amplitude van de somvector gelijk aan het verschil van E2
en E|. De fase van E, wordt bepaald door de spanning met de grootste am
plitude.
Is bijv. Elmax= 100 V en E2m„ = 50 V, dan is Elltiax = 50 V.
E, is in fase met E,.
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9 = 180*

e

E2

Ey = E? sin 9
Et

Afb. 3.9e. De vectorsom bij 9>=180°

Afb. 3.9f. Berekening van E, bij een
willekeurige hoek
van faseverschuiving.

Eh' = EfEh

Berekening van E, bij willekeurige hoek van faseverschuiving (afb. 3.9f)
Indien men een willekeurige hoek van faseverschuiving heeft tussen E, en
E,, zet men E, uit in de richting 0°.
E2 wordt ontbonden in een component EV = E2 sin langs de verticale en
een component Eh = E2 cos <p langs de horizontale as.
De ontbonden Eh langs de horizontale as wordt samengesteld met E, tot
Eh\ Deze resultante Eh’ wordt daarna samengesteld met de ontbonden Ev
langs de verticale as.
E, kan men berekenen uit: E, = VEh’2 + Ev2
Beantwoord nu de volgende vraag:
6. Elmlx= 100 V; E2maI = 200 V.
Bereken Elmax op 1 V nauwkeurig indien E2 onderstaande faseverschui
ving heeft t.o.v. E iE ima.\ = ...V.
a. (p = 0°
F
b. <p = 90°
Mmax = ...V.
c. <p= 180°
E «max ...V.
F
d. <p = 60°
Mmax = ...V.
3.9. Aftrekken van wisselspanningen
Een bekende regel uit de rekenkunde zegt, dat iets aftrekken van, hetzelfde
resultaat oplevert als het tegengestelde optellen bij.
Hiervan maken we gebruik bij het aftrekken van door vectoren voorgestel
de wisselspanningen.

Afb. 3.10. Het verschil van U2 en U, is de som
van U2 en -Ut.

Stel, dat we in afb. 3.10 moeten bepalen: Ut = U2-U,
We moeten dus vectorisch het verschil bepalen tussen U2 en U,.
Bovenstaande uitdrukking kunnen we schrijven als: U, = U2 + (- U,).
U, is de vectorsom van U2 en het tegengestelde van U i*
Beantwoord nu de volgende vraag:
7. Elmax = 100 V; E2max = 100 V; E, ijlt 60° voor op E,.
Bepaal E, = E,-E2. Teken een vectordiagram.
3.10. Zweving (zwaai)
Wanneer twee sinusvormige spanningen ongelijke frequenties hebben is de
som van deze wisselspanningen niet sinusvormig. Dit blijk uit afb. 3.11,
waarin zijn opgeteld een wisselspanning E, met een frequentie van 10 Hz
en een wisselspanning E, met een frequentie van 8 Hz. Het resultaat is een
wisselspanning E, waarvan de amplitude varieert. In het getekende tijds
bestek van 1 seconde komen twee minima voor.
Mi

t

u2

t
Ut

1

Afb. 3.11. De zweving van U, is gelijk aan de verschilfrequentie van U, en U2.

Het is blijkbaar zo, dat de amplitude van de somspanning varieert in een
ritme, dat gelijk is aan de verschilfrequentie van de oorspronkelijke span
ning. We zeggen, dat er een zweving optreedt van 2 Hz. We kunnen nu het
volgende stellen.
De zwevingsfrequentie is gelijk aan de verschilfrequentie van de oorspron
kelijke spanningen.
De uitdrukking zweving is afkomstig uit de geluidstechniek. Daar verstaan
we onder zweving het afwisselend sterker en zwakker worden van geluid.
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Slaan we n.1. twee stemvorken aan met bijv. frequenties van 200 en 203 Hz,
dan horen we een zweving. De zwevingsfrequentie is 3 Hz, d.w.z. 3xper
seconde wordt het geluid sterker (de trillingen werken met elkaar mee) en
zachter (de trillingen werken elkaar tegen). Vectorisch is de zweving als
volgt te verklaren (afb. 3.12).

Ui (tl)

Afb. 3.12. Verklaring van de zweving d.m.v. een vectordiagram.

Stel de frequentie van de laagste trilling f, en van de hoogste trilling f2. Be
schouw U, als stilstaand. Dan zal U2 per seconde (f2 — fj) omwentelingen
maken. Per seconde zal U2 dan (f2-f,)x dezelfde stand hebben als U,. De
som is dan maximaal. Per seconde zal U2 echter ook (f2-f,) x tegenover
U, staan. De som is dan minimaal. Bij (f2-f,)xper seconde zal de ampli
tude van de somspanning afwisselend maximaal en minimaal zijn. Er treedt
een zweving op van (f2 — f,).
Beantwoord nu de volgende vraag:
8. Men heeft twee wisselspanningen van resp. 30 kHz en 30,1 kHz.
De zwevingsfrequentie is ... Hz
3.11. Cirkelfrequentie van een sinusvormige spanning of stroom
Een sinusvormige spanning kunnen we opgewekt denken door een vector.
Hoe groter het aantal omwentelingen van deze vector is, des te hoger is de
frequentie. De frequentie is gelijk aan het aantal omwentelingen per secon
de.
Onder de cirkelfrequentie (co), ook wel hoekfrequentie genoemd, wordt ver
staan het aantal radialen, dat de vector per seconde doorloopt.
De cirkelfrequentie is het aantal rad dat per seconde wordt doorlopen.
Het verband tussen de cirkelfrequentie co en de frequentie f is als volgt:
co= 27rf (rad/s)

(8)

Dit is eenvoudig in te zien.
Bedraagt de frequentie f dan worden per seconde f cirkelomtrekken door
lopen, 1 cirkelomtrek is 2ir rad.
f cirkelomtrekken is 27rf radialen.
Per seconde wordt 27rf rad afgelegd.
De cirkelfrequentie is dus 27rf rad per seconde.
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Beantwoord nu de volgende vragen:
9. De frequentie van de netspanning bedraagt f = 50 Hz. De cirkelfrequentie van de netspanning is ... rad/s.
10. 360° = 27rrad
1° = ... rad
*>° = ...x
rad
11. De hoeksnelheid bedraagt 150 rad per seconde en co = 150 rad/s.
In 12 s worden doorlopen ... rad.
3.12. Momentele waarde van een sinusvormige spanning
De momentele waarde van een sinusvormige spanning volgt in het algemeen
uit:
^mom

Uma\Sin

+ S^)

(9)

Hierin is:
Umom = waarde van de spanning op het moment t.
Umax = de amplitude van de spanning.
w = cirkelfrequentie in rad/s.
<p = de hoek met de 0-as op het moment t = 0; <p is uitgedrukt in radialen.
Het bewijs van (9) volgt uit afb. 3.13.
Op het moment 0 heeft de vector een hoek ip met de 0-as. Indien <p is geme
ten in graden, kunnen we de waarde in radialen vinden uit:
<p x

2ir

360°

(zie ook vraag 10).

Op het moment t heeft de vector een hoek ot afgelegd. Daar de hoeksnelheid
van de vector w rad per seconde bedraagt, zal de vector in een tijd t afleggen
wt rad.
Dat betekent, dat a = wt rad.
In de gearceerde driehoek geldt nu:
sin ct + <p = sin (cot + <p) =

^mom
^max

Daaruit volgt: U mom = U max sin (wt + v?)
Meestal heeft men het aanvangstijdstip zodanig dat ^ = 0.
Dan gaat (9) over in:
Umom = Umax Sin 0)t.
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(10)

Uitgaande van (10) willen we trachten uitdrukkingen te vinden voor span
ningen die in fase zijn verschoven t.o.v. de door (10) voorgestelde spanning.
Umax

t

t=0

Umom

(XxUt

V
Umom = Umax. sin(Ut<- <|»

Afb. 3.13. De momentele waarde van een sinusvormige spanning is:
^mom = u
max sin (wt + sp).

In afb. 3.14 is® de golfvorm waarvoor geldt U mom = U max sin oat.
Golfvorm © ijlt 90° voor op ©. Golfvorm © bereikt 90° eerder de maxi
male en de minimale waarden. Voor golfvorm © kunnen we daarom
schrijven:
Umom = Umax° sin M + 90°).
Voor golfvorm © mogen we ook schrijven:
Umom = Uroax cos wt (zie ook afb. 3.3a).
Umax sin(Ut + 90') = Umax cos Ut
Umax sin Ut = Umax cos (Ut-90*)

u

/
2-N.

\
o

Umax sin(Ut -90*)= - Umax cos Ut

/9'\

X

1

\

v

:/

/

\

V"'

/\

¥*
\\ y/ 's ••A\ /A\
V

V

-Umax sinUt

+ 90*

"t

v'

I
'

"
-90*

Afb. 3.14. Golfvormen en schrijfwijzen.

Indien golfvorm © immers een sinusfunctie is, is golfvorm © een cosinus
functie. Golfvorm © ijlt 90° na op golfvorm ®. Golfvorm © bereikt 90°
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later de maximale en de minimale waarden. Voor golfvorm (3) kunnen we
daarom schrijven:
Umom = Umax sin (wt — 90°).

Omdat golfvorm (3) in tegenfase is met © kunnen we voor golfvorm (3)
ook schrijven:

umom=-u max

COS cot

Golfvorm @ is in tegenfase met golfvorm 0.
Voor golfvorm @ mogen we schrijven:

umom=-u

m.i\

sin cüt

Tenslotte merken we op dat men ook kan uitgaan van de cosinusfunctie en
de andere golfvormen daarop kan betrekken. Voor golfvorm 0 geldt dan
bijv.:

umom=u

max

cos (cot-90°).

3.13. Wisselstroomvermogen bij faseverschuiving
Wanneer een sinusvormige wisselspanning gepaard gaat met een sinusvor
mige wisselstroom, die niet in fase is met de wisselspanning, mag het ver
mogen niet volgens formule (5) van hoofdstuk 2 worden berekend.
Bedraagt de hoek van faseverschuiving tussen spanning en stroom <p, dan
volgt het wisselstroomvermogen uit:
P = 1 /2 Umax x Imax x cos <p

(11)

In deze formule zijn U max en I max de amplituden van spanning en stroom.
Gaat men uit van de effectieve waarden, volgt het vermogen uit:
P — Ucff X Icf( x cos <p

(12)

Op welke wijze we tot deze formule komen is als volgt te zien:
Stel, dat we de situatie hebben als in afb. 3.15. De stroom kan ontbonden
worden in een stroom Imax x cos <p en een stroom Imax x sin <p. De compo
nent Imaxxcos (p is in fase met de spanning. De component Imaxxsin <p is
90° uit fase met de spanning. De component Imax x sin <p kunnen we opge
nomen denken door een condensator. Een condensator neemt echter, over
een gehele periode gerekend, geen wisselstroomvermogen op. Dit betekent,
dat enkel de component Imax x cos <p samen met de spanning U vermogen
levert.
De component Imaxxsin <p wordt de wattloze component genoemd.
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Afb. 3.15. De hoek van
faseverschuiving tussen
spanning en stroom is >p.

lmax.cos 9

Voorbeeld
Gegeven:

Een sinusvormige wisselspanning met een amplitude van 200 V
levert een sinusvormige stroom met een amplitude van 100 mA,
die 60° naijlt op de spanning.
Gevraagd: Het geleverde vermogen.

Oplossing: Het geleverde vermogen volgt uit:
P = 1 /2 Umax x Imax x cos = 1 /2 x 200 x 0,1 x 1 /2 = 5 watt
Beantwoord nu de volgende vragen en kies de juiste antwoorden:
12. Gegeven is E I mom = 310 cos out; E 2mom = 150 sin ut
De amplitude van E, is ...V.
De amplitude van E2 is ...V.
E, ijlt 90° voor/na op E2.
13. Gegeven is E lmom = 200 sin 2ttX 100 t; E 2mom = 600 sin 27r x 102 t.
De frequentie van E, is ... Hz.
De frequentie van E, is ... Hz.
Indien E, en E, worden opgeteld ontstaat een zweving van ... Hz.
14. Gegeven is E lmom = E Imax xsin ut; E 2mom = E 2max xsin ut-90°.
E2 ijlt 90° voor/na op E,.
15. Gegeven is E lmom = E Imax xcos ut; E2mom = E2ma»xcos ut+ 90°.
E2 ijlt 90° voor/na op E,.
16. Gegeven is E lmom = E Imax xcos ut; E,Zmom = E 2ma\ x sin ut -90°.
E2 ijlt 90° voor op/90° na op/is in fase met/is in tegenfase met E,.
17. Bereken x uit:
cos 45°. sin x = sin 45°-cos3 45°, indien x gelegen is tussen 0° en
360°.
18.

cos x = -0,8

In welke kwadraten kan x liggen?
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Samenvatting hoofdstuk 3
1. sin a =

tegenoverstaande rechthoekszijde
schuine zijde

2. cos a =

aanliggende rechthoekszijde
schuine zijde

3.

tan a =

4. tan a =

5.

tegenoverliggende rechthoekszijde
aanliggende rechthoekszijde
sin a
cos cx

Sin2 a + cos2a = 1

6. De cosinuskromme is 90° verschoven ten opzichte van de sinus
kromme.
7.

Eén radiaal is een gedeelte van de cirkelomtrek met de lengte van
de straal.

8.

Een sinusvormige spanning kan worden opgewekt door een rote
rende vector.
a. De lengte van de vector is gelijk aan de amplitude van de
spanning.
b. Het aantal omwentelingen is gelijk aan de frequentie.

9. E, = E2-E,. Daaruit volgt: E, = E2 + (-E,)
E2 verminderen met E, is hetzelfde als E2 vermeerderen met het
tegengestelde van E i10. De zwevingsfrequentie bij het sommeren van twee wisselspan
ningen is gelijk aan het verschil van de frequenties.
11. De cirkelfrequentie volgt uit: oo = 27rf (rad/s).
12. De momentele waarde van een sinusvormige spanning volgt uit:
Um0m=Umax sin x (ut + <p)
13. IJlt E2 90° voor op E,, dan geldt:
Eimom = Elmaxxsin 0)1
E2mom = E2max X COS 0)t = E2max X sin (ürt + 90°).

IJlt E3 90° na op E,, dan geldt:
E3mom = E3max x sin (cot - 90°) = - E3max x cos cot.
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4. Sinusvormige spanning
aangesloten op R, C en L
4.1. Impedantie, reactantie en admittantie
Sluiten we op weerstanden, spoelen en condensatoren of combinaties van
deze componenten een sinusvormige spanning aan, dan vloeit er een sinus
vormige stroom. In het algemeen zal er een willekeurige faseverschuiving
zijn.
De ”weerstand” welke de combinatieschakeling voor de sinusvormige
spanning heeft, wordt de ”impedantie” van de schakeling genoemd. De im
pedantie wordt aangeduid met Z en volgt uit:

z= v

(la)

max

I max

De impedantie is gedefinieerd als de verhouding tussen de amplituden van
de aangelegde spanning en de daardoor vloeiende stroom.
Het omgekeerde van de impedantie Z is de admittantie Y. Y is gedefinieerd
als:
Y = Las = J_
z
Umax

db)

Wanneer de faseverschuiving tussen spanning en stroom 90° bedraagt, spre
ken we van de reactantie van de schakeling. De reactantie wordt aangeduid
met X.
Zijn de spanning en de stroom in fase, dan zeggen we dat de schakeling zich
ohms gedraagt.

o----- ----- ♦

Afb. 4.1a.
Wisselspanning E
aangesloten op weerstand R.

^

o

Afb. 4.1b.
Golfvormen en vectordiagram.
De stroom is in fase met de spanning.
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4.2. Weerstand aangesloten op sinusvormige spanning
Sluiten we een wisselspanning aan op een weerstand (afb. 4.1a) dan blijkt,
dat stroom tegelijk met de spanning maximale en minimale waarden be
reikt. De stroom is in fase met de spanning.
Grafisch kan het verloop worden weergegeven door afb. 4.1b.
Beantwoord nu de volgende vragen:
1. Over R(= 10 kfl) staat een wisselspanning met U
1 max — • • •
De faseverschuiving tussen U en I is <p=...

in.i\

= 100 V.

4.3. Condensator aangesloten op sinusvormige spanning
Wordt een sinusvormige spanning U aangesloten op een condensator (afb.
4.2a), dan heeft de lading hetzelfde verloop als de spanning.
Volgens de formule Q = CxU is de lading immers evenredig met de span
ning. Is de spanning maximaal, dan is de lading dat ook. Is de spanning
0 V, dan is de lading 0 coulomb. De lading verandert, evenals de spanning,
voortdurend van waarde (afb. 4.2b).
u
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Afb. 4.2a. Wisselspanning E
aangesloten op
condensator C.

b

Afb. 4.2b. Golfvormen en vectordiagram.
De stroom ijlt 90° voor op de
spanning.

Een verandering in lading betekent echter dat er een stroom vloeit. Om een
ladingsverandering te krijgen moet er immers stroom vloeien. Deze stroom
is des te groter naarmate de lading sneller verandert. Daaruit volgt, dat de
stroom, die in de leiding vloeit, maximaal is op de tijdstippen 0, 2 en 4. Op
deze tijdstippen zijn de veranderingen in de spanning en dus de veranderin
gen in de lading maximaal. De lading verandert niet op de tijdstippen 1 en
3. Op deze ogenblikken vloeit er geen stroom in de toevoerleiding.
Gezien over een gehele periode levert de spanningsbron geen energie aan de
condensator.
Van 0 ••• 1 zijn U en I positief en wordt er energie aan C gelevert. Deze ener
gie wordt opgeslagen in het elektrisch veld.
Van 1
2 zijn U en I echter tegengesteld en levert de spanningsbron nega64
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tieve energie. Dit wil zeggen, dat de condensator de van 0 ••• 1 opgenomen
energie weer teruggeeft.
Van 2
3 neemt de condensator eveneens energie op. Deze energie wordt
van 3 ••• 4 weer teruggegeven.
De stroom verloopt zoals gestippeld is aangegeven. Daaruit blijkt, dat de
stroom over. de condensator 1/4 periode of 90° voorijlt op de spanning.
Bij aansluiting van een condensator op een wisselspanning vloeit er een wis
selstroom en de condensator kan daarom worden beschouwd als een ”soort
weerstand”. We spreken echter niet van de weerstand van de condensator,
maar van de reactantie van de condensator, aangevuld met het symbool

xc.

Kies nu het juiste antwoord:
2. Bij een condensator ijlt de stroom 90° na/voor op de spanning.
4.4. Reactantie van een condensator
De reactantie Xc van een condensator wordt gedefinieerd als de verhou
ding tussen de amplituden van spanning en stroom, in formulevorm wil dat
zeggen:
Xc

(2)

Vloeit bij een spanning met een amplitude van 100 V een stroom met een
amplitude van 10 mA, dan is de reactantie Xc:
100 V
= 10 kQ.
mA

xc = 10

De reactantie is afhankelijk van:
a. De capaciteit van de condensator.
b. De frequentie van de condensator.
Men kan bewijzen dat de reactantie volgt uit:
Xc =

1
27T fC

= J_
ooC

(3)

De reactantie wordt gevonden in ohm, wanneer C in farad en f in hertz
wordt uitgedrukt. Omega (w) is de cirkelfrequentie (zie hoofdstuk 3).
Formule (3) kan als volgt aannemelijk worden gemaakt.
Hoe groter de capaciteit, des te groter is de lading bij een bepaalde Umas en
ook daardoor de verandering van lading. Grote verandering van lading be
tekent grote stroomsterkte en kleine reactantie. De reactantie van een con
densator is omgekeerd evenredig met de capaciteit.
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Hoe hoger de frequentie, des te korter is de tijdsduur, waarin de condensa
tor wordt geladen en weer ontladen. En om in kleinere tijdsduur eenzelfde
hoeveelheid lading te verplaatsen is een grotere stroomsterkte nodig. Een
hogere frequentie brengt een lagere reactantie met zich mee. De reactantie
van een condensator is daarom omgekeerd evenredig met de frequentie.
In afb. 4.3 is de reactantie uitgezet als functie van de frequentie voor een
condensator van 0,1 fiF. Bij 10 kHz is de reactantie gedaald tot 160 ft. Uit
deze grafiek blijkt nog eens duidelijk, dat de reactantie van een condensator
des te kleiner wordt naarmate de frequentie hoger is. Een condensator kan
daarom als kortsluiting voor wisselspanning worden beschouwd, wanneer
de frequentie voldoende hoog is.
Xq in

I
1600

1000
000

400
160

°0 1 i

ï
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Afb. 4.3. Xc als functie van f. (C = 0,1 nF).

Voorbeeld 1
Gegeven: C = 27000 pF; f=20 Hz.
Bereken:
Xc
Oplossing: Xc =

1
2tr fC

C = 27000 pF = 27x 103x 10“12 F = 27xl0"9 F
Xc =

1

2x3,14x20x27x 10"9
109
109 _ 10000
x 105 = 2,9x 105 ft
6,28 x 540 “ 3400 “ 3400

Xc = 290 kft.
Voorbeeld 2
Gegeven: Xc=10 kft; f=400 Hz.
Bereken:
C
66

Oplossing: Uit (3) volgt C =

1
2?r fXc

Xc= 10 kfi= 10000 fi=104 ft
C=

1
2x3,14x4x 106

10"6
6,28x4 F
io-6
106
xlO'2 pF =
pF = 39800 pF
6,28x4
6,28x4

C = 39,8 nF.
Beantwoord nu de volgende vragen:
3. De reactantie van een condensator volgt uit Xc =
4. De capaciteit van een condensator C = 0,1 jiF. De
frequentie f=l kHz. Xc=...
4.5. Spoel aangesloten op een sinusvormige wisselspanning
We gaan uit van een spoel zonder weerstand (afb. 4.4a). Het verloop van
de stroom kan worden bepaald met behulp van de wet van Lenz. Volgens
deze wet, ontstaat in een spoel een inductiespanning Uind die tegengesteld is
gericht aan de aangelegde spanning Ua en bovendien dezelfde amplitude
heeft.
JL

e|Ó
Afb. 4.4a. Wisselspanning E
aangesloten op spoel L.

u°
a

Verloopt de aangelegde spanning sinusvormig, dan is dit ook het geval met
de inductiespanning. Opdat echter de inductiespanning Uind kan ontstaan,
moet er een wisselstroom vloeien met een zeer bepaald verloop. We kunnen
het zo stellen, dat de aangelegde spanning Ua een zodanige wisselstroom
doet vloeien, dat de door deze stroom veroorzaakte inductiespanning tegen
gesteld is aan en even groot als Ua
De inductiespanning is evenredig met de stroomverandering in de spoel'(zie
Leerboek Elektronica deel I 9.7.). Daaruit volgt, dat de aangelegde span
ning een dusdanige stroom door de spoel laat vloeien, dat de verandering
in deze stroom evenredig is met de inductiespanning.
Het verloop van de aangelegde spanning, de inductiespanning en de stroom
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is in afb. 4.4b aangegeven. Het stroomverloop is als volgt te verklaren. De
stroomverandering is het grootst als de stroom zelf het kleinst is. Dit is het
geval op de tijdstippen 1 en 3. De inductiespanning is dan het hoogst. De
inductiespanning is nul wanneer de stroomverandering nul is. Dit is het ge
val wanneer de stroom zelf maximaal is, hetgeen plaats vindt op de tijdstip
pen 0, 2 en 4. Uit de grafieken blijkt, dat bij een spoel de stroom 1/4 perio
de of 90° naijlt op de aangelegde spanning. Het gedrag van een spoel is
tegengesteld aan dat van een condensator.

Ha

_^U,nd

/ \; \
b
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4
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Afb. 4.4b. Golfvormen en vectordiagram. De stroom ijlt 90° na op de spanning.

Evenals bij de condensator neemt een spoel geen energie uit de spannings
bron op.
Van 0 ••• 1 geeft de spoel energie af.
Van 1 ••• 2 neemt de spoel eenzelfde hoeveelheid op. De energie wordt opge
hoopt in het magnetisch veld.
Beantwoord nu de volgende vraag en kies het juiste antwoord:
5. Hoe luidt de wet van Lenz?
6. Bij een spoel ijlt de stroom 90° na/voor op de spanning.
4.6. Reactantie van een spoel
De verhouding tussen de amplituden van spanning en stroom heet ook hier
weer reactantie. De reactantie van een spoel wordt aangeduid met XL.
XL =

Umax
I max

Men kan bewijzen, dat de reactantie van een spoel volgt uit:
XL = 27r fL = toL

(4)

De reactantie wordt in ohm gevonden indien f in hertz en L in henry worden
uitgedrukt. De reactantie is evenredig met de frequentie en de zelfinductie.
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Wanneer we dit met (3) vergelijken blijkt het gedrag van een spoel tegen
gesteld te zijn aan dat van een condensator.
In afb. 4.5 is de reactantie van een spoel van 1 H uitgezet als functie van
de frequentie.
xL m n
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Afb. 4.5. XL als functie van f. (L= 1 H).

Voorbeeld 3
Gegeven: L = 3 H; f=800 Hz.
Bereken:
XL.
Oplossing: Volgens (4) is:
Xl = 2tt fL =
= 2x3,14x800x3 =
= 15100 Q = 15,1 kfi
Opmerking
Het hier besprokene geldt alleen voor sinusvormige spanningen. Wordt een
niet-sinusvormige spanning aangesloten, dan vloeit er een stroom die anders
verloopt dan deze spanning.
Beantwoord nu de volgende vraag en kies het juiste antwoord:
7. De reactantie van een spoel is gedefinieerd als XL = ...
8. Als de frequentie van de aangelegde wisselspanning toeneemt, stijgt/
daalt de reactantie van een spoel.

4.7. Kwaliteitsfactor van een inductiviteit
Wordt op een spoel een sinusvormige wisselspanning aangesloten, dan
vloeit een sinusvormige wisselstroom. Op het moment dat de stroom maxi
maal is, is in het magnetische veld rondom de spoel 1/2 Lxlmax2 elektri69

sche energie opgehoopt. Wanneer de spoel ideaal is, wordt alle opgehoopte
energie teruggegeven aan de generator. In werkelijkheid gaat er energie in
de spoel verloren, en wel in:
a. Spoeldraad
Het vermogenverlies in de draad waarmee de spoel is gewikkeld is afhanke
lijk van de frequentie, omdat met toenemende frequentie de wisselstromen
meer aan de buitenzijde van de draad vloeien (afb. 4.6a). Het binnenste ge
deelte wordt niet meer benut, waardoor de effectieve doorsnede afneemt.
Dit verschijnsel noemt men het huid-effect (Eng.: ”skin-effect”).

hoge fre<*jenties

lage frequenties

Afb. 4.6a. Naarmate de frequentie stijgt, vloeit de stroom meer aan de buitenzijde van
de draad.

Bij toepassing van litzedraad wordt de invloed van het huid-effect tot ca.
5 MHz beperkt. Litzedraad is samengesteld uit een groot aantal zeer dunne,
geïsoleerde koperaders. Deze aders zijn zodanig gevlochten, dat iedere
draad op z’n beurt aan de buitenzijde van de bundel ligt.
Bij frequenties boven ca. 5 MHz kan men de nadelige invloed van het huideffect alleen beperken door de aders te verzilveren.
b. Kern
Het wisselveld in de kern van een inductiviteit veroorzaakt inductiestromen.
Dit zijn de z.g. wetvelstromen. Deze stromen veroorzaken een warmte
ontwikkeling in de kern. Daar het magnetisch veld in de kern voortdurend
van richting omkeert moeten de moleculaire magneetjes in de kern steeds
worden omgedraaid. Hiervoor is energie vereist.

Afb. 4.6b. Vervangschema van
een niet-ideale spoel.

De kwaliteit van een spoel is des te groter naarmate de som van de in a. en
b. genoemde verliezen kleiner is.
De onder a. en b. genoemde verliezen kan men geconcentreerd denken in
een weerstand rL, die met de zelfinductie van de spoel in serie is geschakeld
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(afb. 4.6b). Deze rL is zo groot, dat de verliezen in rL dezelfde zijn als de
totale verliezen genoemd onder a. en b.
De kwaliteitsfactor (Q) van een spoel wordt nu gedefinieerd als de verhou
ding tussen de inductieve reactantie en de wisselstroomweerstand rL. In
formulevorm:
q=XL = 2tt fL
II

(5)

rL

Omdat f en rL afhankelijk zijn van de frequentie, is dit eveneens het geval
met Q. De Q is bij luchtspoelen veel hoger dan bij spoelen met kern.
Beantwoord nu de volgende vragen:
9. rL kan men wel/niet met de ohmmeter bepalen.
10. De kwaliteitsfactor van een spoel volgt uit Q =
11. De spoel verliezen beperkt men door ... draad te gebruiken of door de
spoeldraad te ...
12. Van een spoel is XL=1000 fi; Q = 100. Dan geldt rL=...
13. Gegeven is C = 0,1 /*F; L= 100 mH. Teken Xc en XL in een impedantie-frequentiegrafiek; 1000 0 = 2 cm; 1000 Hz = 5 cm.
14. Tracht te bewijzen dat een spoel L en een condensator C dezelfde reac
1
tantie hebben bij f =
2WLC
PROEF 3
Het meten van de capaciteit van een condensator.
Doel:
Benodigdheden: Transformator, multimeter, condensator 0,1 /*F, weer
stand 1 kO.
Uitvoering:

a. Beschouw de condensator als onbekend. Sluit hem aan
in serie met de weerstand op de secundaire hoogspanningswikkeling (250 V~) van de transormator zoals
afb. 4.7.
c

Is

o
jn

ü,kf

Afb. 4.7. Meetopstelling bij proef 3.
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b. Meet de spanning over R.
Wat is de weerstand van de multimeter op het bereik
waarop u meet. Mag u de meterweerstand verwaar
lozen?
Bereken de wisselstroom door R en ook die door C.
c. Meet vervolgens de wisselspanning over C.
d. Bereken de wisselstroomweerstand van C.
e. Bereken de capaciteit van C.

Samenvatting hoofdstuk 4
1. De impedantie Z volgt uit: Z =

Umax
I ma.\

1

2. De admittantie Y volgt uit Y = — =

1 max
Ml. I'

3. Indien de spanning en stroom 90° uit fase zijn spreekt men van

reactantie.
4. Bij een weerstand zijn spanning en stroom in fase.

5. Bij een condensator ijlt de stroom 90° voor op de spanning.
6. De reactantie van een condensator volgt uit: Xc =

1

1

2tr fC

uC

7. De reactantie van een condensator is omgekeerd evenredig met
de frequentie. De reactantie neemt af als de frequentie stijgt.
8. Een condensator neemt niet blijvend energie op uit de wisselspanningsbron.
9. Bij een spoel ijlt de stroom 90° na op de spanning.
10. De reactantie van een spoel volgt uit: Xl = 2tt fL = wL.
11. De reactantie van een spoel is recht evenredig met de frequentie.
De reactantie neemt toe als de frequentie stijgt.
12. Een spoel neemt niet blijvend energie op uit de wisselspanningsbron.
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13. De fase van de stroom ten opzichte van de spanning bij spoelen
en condensatoren volgt uit LEICIE. Bij een spoel L ijlt de span
ning E voor op de stroom I. Bij een condensator C ijlt de stroom
I voor op de spanning E.
14. In een spoel ontstaan verliezen in:
a. Spoeldraad
b. Kern
15. Het skineffect kan men tot ca. 5 MHz verminderen door gebruik
te maken van litzedraad.
Boven 5 MHz kan men de verliezen ten gevolge van het skin
effect beperken door de spoeldraad te verzilveren.
16. De verliezen in een spoel kan men geconcentreerd denken in een
serieweerstand.
XL
17. De kwaliteitsfactor van een spoel is gedefinieerd als Q= —
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5. Filters
5.1. Inleiding
Een filter is een schakeling met frequentie-afhankelijk gedrag. Filters wor
den gebruikt in elektronische apparaten om bijv.:
a. Gelijkspanning te onderdrukken.
Dit is het geval bij de koppeling van versterkertrappen.
b. Wisselspanning te onderdrukken.
Dit gebeurt bij afvlakking van de door een gelijkrichter geleverde voe
dingsspanning.
c. Een bepaalde frequentieband te onderdrukken.
d. Een frequentieband door te laten.
Dit is het geval in radio- en televisie-ontvangers. In deze ontvangers moet
de door een station uitgezonden frequentieband worden doorgegeven.
Alle andere frequenties moeten worden onderdrukt.
Het frequentie-afhankelijke gedrag wordt verkregen met weerstanden, con
densatoren en spoelen.
In de laagfrequenttechniek in geluidsversterkers gebruikt men overwegend
RC-filters, dat zijn schakelingen, die zijn opgebouwd met behulp van weer
standen en condensatoren. Een voorbeeld hiervan vormen de klankregelschakelingen in versterkers, die vrijwel altijd bestaan uit weerstanden en
condensatoren.
Dit hoofdstuk is bedoeld om u het vereiste inzicht bij te brengen in de eigen
schappen van de in elektronische schakelingen voorkomende filters. Die
eigenschappen worden hier meettechnisch vastgesteld. Voor theoretische
beschouwingen verwijzen wij de lezer naar de volgende hoofdstukken,
waarin de problemen van de wiskundige kant worden bekeken.
5.2. Filter eigenschappen
Elk filter heeft twee ingangsklemmen en twee uitgangsklemmen, d.w.z. vier
polen, een filter wordt daarom ook wel vierpool genoemd.
De algemene voorstelling van een filter is getekend in afb. 5.1a. Op de in
gangsklemmen 1 en r wordt de stuurbron aangesloten. Die stuurbron is in
afb. 5.1a voorgesteld door een EMK met een bepaalde inwendige impedan74

tie Zj. In praktische schakelingen kan de stuurschakeling bijv. een transistortrap, een buistrap, een pickup, een antenne, een gelijkrichter of iets der
gelijks zijn.
In al de genoemde voorbeelden kan de stuurschakeling worden vervangen
door afb. 5.1a. (E en Zx worden hierin bepaald door het z.g.n. Theorema
van Thévenin, zie hiervoor Leerboek Elektronica deel 1 - 4.14.) De inwen
dige impedantie zal meestal ohms zijn, in dat geval spreken we van de in
wendige weerstand Rr De belasting ZL wordt aangesloten op de klemmen
2 en 2’. Uiteraard kan de belasting zich ook frequentie-afhankelijk gedra
gen.

belasting

stuurbron

Afb. 5.1a. Algemene voorstelling van een filter met stuurbron en belasting.

5.2.1. Ingangsimpedantie
Welk gedeelte van de EMK tussen de ingangsklemmen komt van de vier
poot, is afhankelijk van de deling, die E ondergaat over Z, en de ingangs
impedantie Zin van het fliter. Is Zx groot t.o.v. Zin, dan noemen we de
stuurbron hoogohmig. Is daarentegen Z, klein t.o.v. Zin dan is de stuur
bron laagohmig.
Omdat het filter frequentie-afhankelijke componenten bevat, is het zeer wel
mogelijk, dat de stuurbron in een bepaald frequentiegebied hoogohmig en
in een ander frequentiegebied laagohmig is.
In het frequentiegebied waarin de stuurbron hoogohmig is, is Uj = E.
In het frequentiegebied waarin de stuurbron laagohmig is, is Uj<<E.
Uiteraard is ook de belasting ZL van invloed op de ingangsimpedantie. In
het algemeen zal de ingangsimpedantie afnemen, als de belastingsimpedantie kleiner wordt.
5.2.2. Frequentiekarakteristiek
De filterwerking wordt tot uitdrukking gebracht door middel van de z.g.
frequentiekarakteristiek (afb. 5.1b). In deze karakteristiek wordt langs de
Ul
E

i

Afb. 5.1b. Frequentiekarakteristiek
van dat filter.

o

b
"■<

75

verticale as uitgezet de verhouding UL/E, dat is de verhouding tussen de
spanning over de belasting en de EMK van de stuurbron. Langs de horizon
tale as wordt de frequentie uitgezet. In de geluidstechniek is de frequentie-as
meestal logaritmisch en wordt de spanningsverhouding in de regel uitge
drukt in dB.
De frequentiekarakteristiek van een filter is mede afhankelijk van de Z,
van de stuurbron en de belasting ZL.
Bij het opmeten van de frequentiekarakteristiek zal men daarom de werke
lijke situatie moeten nabootsen. Dat betekent, een belasting gebruiken, die
gelijk is aan de belasting in bedrijf. Bovendien de meetbron een inwendige
impedantie geven, die gelijk is aan de inwendige impedantie van de stuur
bron die aanwezig is in bedrijfstoestar.d. De meting kan worden uitgevoerd
zoals is voorgesteld in afb. 5.1c.
ynerotor

® <£>
Ui

9

vier
poot

Ui
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\
voltmeter

voltmeter
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Afb. 5.1c. Meetopstelling voor het opnemen van de frequentiekarakteristiek.

Men kiest Zt gelijk aan de inwendige impedantie van de werkelijke stuurschakeling. De spanning aan de linkerzijde van Z, kan dan worden be
schouwd als E.
De spanning E wordt geleverd door een generator, waarvan de frequentie
en de spanning zijn in te stellen. Met behulp van de spanningsregelaar geeft
men E bij elke frequentie dezelfde waarde, bijv. 1 V. Ook de spanning UL
over de belasting wordt gemeten met een voltmeter. De ingangsspanning
van de voltmeter dient hoog te zijn t.o.v. de impedantie van het circuit,
waaraan wordt gemeten.
Door de frequentie van de generator te variëren, kan men bij elke frequentie
de verhouding UL/E bepalen.
Bij de in de praktijk voorkomende frequentiekarakteristieken wordt niet al
tijd de verhouding UL/E langs de verticale as uitgezet. Uitgaande van de
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zeer algemene opzet volgens afb. 5.1c kunnen we n.1. enkele bijzondere ge
vallen onderscheiden.
Laagohmige stuurbron
Wanneer Zj van de stuurbron bij alle frequenties laag is t.o.v. de ingangsimpedantie van de vierpool, geldt voor alle frequenties: Uj = E. In dat ge
val zetten we langs de verticale as uit de verhouding tussen uit- en ingangsUL
spanning van de vierpool, d.w.z. — .
U:

Met nadruk wijzen we erop dat men dit alleen mag doen bij laagohmige
stuurbronnen.
Het heeft geen enkel nut om van een klankregelschakeling in een frequentiekarakteristiek de verhouding tussen uit- en ingangsspanning uit te zetten en
daarna deze klankregeling te combineren met een buis- of transistorschakeling met een hoge inwendige weerstand. Opgenomen in de schakeling zal de
frequentiekarakteristiek dan een totaal ander verloop hebben, omdat de Zj
dan hoogohmig is.
Tweepoot als filter
In sommige gevallen kan een vierpool met belasting worden teruggebracht
tot de schakeling zoals die is voorgesteld in afb. 5.1a. De stuurbron is hier
dus aangesloten op een schakeling met twee klemmen, meestal tweepool ge
noemd. In dit geval wordt de frequentiekarakteristiek bepaald door de im
pedantie van de tweepool en de Zt van de stuurbron. Is de Zx van de stuur
bron laag, dan is er in het geheel geen filterwerking, omdat in alle gevallen
Ul = E.
Z,

•K5

l
Ul

d

tweepooi

I

Afb. 5.1 d. Filterschakeling met een tweepool.

fs de stuurbron ohms en is Z, hoog, dan is de aan de tweepool geleverde
stroom I onafhankelijk van de impedantie van de tweepool.
De stroom is dan frequentie-onafhankelijk. De over de tweepool veroor
zaakte spanning is evenredig met de impedantie van de tweepool. In het ge
val van een hoogohmige stuurbron heeft de frequentiekarakteristiek het
zelfde verloop als de impedantie van de tweepool.
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Type

Karakteristiek

Doorgelaten band

Laagdoorlaatfilter
Hoogdoorlaatfilter
Banddoorlaat filter
Bandsperfilter

Alle
Alle
Alle
Alle

frequenties
frequenties
frequenties
frequenties

beneden fg
boven fg
tussen f, en f2
buiten f, en f2

I
II
III
IV

fte

I

100 •>.

70 V.

701 -

[

'o

II
'o

f

t

MO*
70-/.

ra

—-<

MO*
70*

IV
'7

5.2.3. Onderverdeling van filters
Filters kunnen volgens bovenstaande tabel worden onderverdeeld naar het
verloop van de frequentiekarakteristiek. In deze tabel zijn fg, f, en f2 de z.g.
grensfrequenties.
De grensfrequentie is gedefinieerd als de frequentie, waarbij UL/E is ge
daald tot

= 70% van de maximale waarde van UL/E.

Het gebied tussen f, en f2 noemt men wel de V2-bandbreedte, omdat in dit
gebied de verzwakking minder dan V2 van het maximum bedraagt.
In sommige gevallen wordt de bandbreedte gedefinieerd als het gebied, waar
in Ul/E is gedaald tot -^==- = 31% van het maximum.
Gaat men bij de bepaling van de bandbreedte uit van deze definitie, dan vindt
men de VTO-bandbreedte.
Kies het juiste antwoord en beantwoord de vragen:
1. In afb. 5.1c kan men Zj kortsluiten, indien de werkelijke stuurbron
hoogohmig/laagohmig is.
2. In de meetopstelling zoals in afb. 5.1c stelt men bij alle frequenties E in
op 1 V. Men meet dan onderstaande waarden voor UL.
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f (Hz)

UL (V)

f (Hz)

UL (V)

100
200
300
400
500

0,1
0,21
0,27
0,3
0,3

600
700
800
900
1000

0,3
0,27
0,21
0,1
0,05

Teken de frequentiekarakteristiek .
Kies 100 Hz = 1 cm en UL/E= 1 = 10 cm.
3. Bepaal in vraag 2 de V2-bandbreedte.
5.3. Tweepolen
Onderdelen of schakelingen met twee aansluitklemmen worden tweepolen ge
noemd.
Weerstanden, condensatoren en spoelen zijn daarom ook tweepolen. Met be
hulp van combinatieschakelingen van deze onderdelen kan men ook twee
polen samenstellen (afb. 5.2a). Daar meer gecompliceerde tweepolen zijn sa
mengesteld uit weerstanden, condensatoren en spoelen, gaan we uit van deze
elementen.

R

Q

Afb. 5.2a. Tweepolen.

L

4=0

seriekring

parallelkring

In afb. 5.2b zijn R, Xc en XL uitgezet als functie van de frequentie. In deze
karakteristiek zijn ook de z.g. kantelfrequenties weergegeven. Onder de kantelfrequentie wordt die frequentie verstaan, waarbij de wisselstroomweerstanden gelijk zijn.
z

b
Afb. 5.2b. XL, Xc en R als functie van de frequentie.
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r

Kantelfrequentie van R en C
Hebben we een bekende weerstand en een bekende condensator, dan kan de
kantelfrequentie fk worden gevonden door R = Xc te stellen en hieruit f op
te lossen.
1
R 2jt fxC
Hieruit volgt:
1
2tt RxC

(1)

Kantelfrequentie van L en R
Willen we van een zelfinductie en een weerstand, met bekende waarden, de
kantelfrequentie zoeken, dan vinden we fk door R = XL te stellen.
R = 2ir f x L
Hieruit volgt:
f - R
k 2ttxL

(2)

Kantelfrequentie van L en C
De frequentie, waarbij XL = XC, is reeds bepaald in vraag 14 van hoofdstuk
4. De reactanties zijn gelijk bij de frequentie:
fk =

1
2tt VLxC

(3)

Het gedrag van een tweepool is gekenmerkt door de impedantie en de hoek
van faseverschuiving tussen aangelegde spanning en toegevoerde stroom.
In dit hoofdstuk willen we ons hoofdzakelijk bezighouden met de impedantie
van de in de praktijk gebruikte tweepolen. In de volgende hoofdstukken
wordt nader ingegaan op de hoek van de faseverschuiving.
voltmeter

generator

Ez3
o

Ui
voltmeter

C

t

Afb. 5.2c. Meetopstelling voor bepaling van Z.
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U2

Meettechnisch kan de impedantie van een tweepool worden bepaald met de
schakeling van afb. 5.2c.
Op de serieschakeling van een regelweerstand P en de tweepool Z wordt een
generator aangesloten. Over P en de tweepool worden voltmeters geschakeld.
De spanningen over P en Z verhouden zich als de impedanties. Er geldt dus:
P
u,
U,
= y - z volgt uit: Z = Px-'.
U2
Stelt men P zo in, dat U, = U2, dan geldt Z = P.
5.4. RC-serieschakeling als tweepool
5.4.1. Impedantiekarakteristiek (afb. 5.3b)
Bij een serieschakeling van RC (afb. 5.3a) wordt het gedrag bepaald door het
element met de hoogste impedantie.
R is onafhankelijk van de frequentie. Xc wordt kleiner naarmate de fre
quentie toeneemt.
Bij zeer lage frequenties is Xc zeer groot t.o.v. R. De impedantie is bij zeer
lage frequenties daarom gelijk aan Xc.
Bij zeer hoge frequenties is Xc klein t.o.v. R. De impedantie is bij zeer hoge
frequenties daarom gelijk aan R.
In het overgangsgebied wordt Z zowel door R als door C bepaald.
Het blijkt, dat bij de kantelfrequentie, dat is de frequentie waarbij XC = R
geldt:
(4)

Z = V2xR= 1,4 R

Misschien zou u verwachten, dat de impedantie bij de kantelfrequentie 2 R
bedraagt. Vanwege de faseverschuiving tussen spanning en stroom is dit niet
het geval.
z

f
R
R

Ac
Q

b

Afb. 5.3a. Serieschakeling
als tweepool.

Afb. 5.3b. Impedantie-karakteristiek
van de RC-serieschakeling.

I
,|c *2ttRC
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Beantwoord nu de volgende vragen en kies de juiste antwoorden:
4. In afb. 5.3a geldt: R= 1 kQ; C= 10 nF. De kantelfrequentie is ... kHz.
De impedantie bij de kantelfrequentie is ... kQ.
5. De faseverschuiving bij een weerstand is ... kQ.
De faseverschuiving bij een condensator is ... °.
Condensator en weerstand hebben evenveel invloed wanneer R = XC.
De faseverschuiving tussen aangelegde spanning en toegevoerde stroom
bedraagt dan ...
6. Bij zeer lage frequenties wordt het gedrag bepaald door C. De fasever
schuiving tussen aangelegde spanning en toegevoerde stroom bedraagt
nu ... °.
7. Bij zeer hoge frequenties wordt het gedrag bepaald door R. De fasever
schuiving tussen aangelegde spanning en toegevoerde stroom bedraagt
dan ... °.
8. Bij een condensator ijlt de stroom voor/na op de spanning. In afb. 5.3a
zal de stroom voorijlen/naijlen op de spanning.

5.4.2. Toepassing bij fysiologische sterkteregeling
In afb. 5.3c is een gedeelte van een versterker getekend en wel de versterkingsregeling. De sterkteregelaar P is gesplitst in twee gedeelten. Over het
onderste gedeelte is een RC-seriefilter geschakeld. Men bereikt hiermee, dat
de sterkteregeling z.g. fysiologisch verloopt.
Het blijkt, dat bij grote geluidsintensiteit de gevoeligheid van het menselijk
oor in een groot frequentiegebied vrijwel constant is.
ui. I

laagobmige
Vuurbron

15k
$k

I

c

Ut
hoogohmige
belasting

=r=c
j220nF

Afb. 5.3c. Fysiologische sterkteregeling.

Bij geringere geluidsintensiteiten is echter de gevoeligheid van het oor voor
lage tonen aanzienlijk lager dan voor de hogere (voor zeer hoge tonen bijv.
boven 10 kHz is de gevoeligheid eveneens minder, meestal houdt men hier
mee geen rekening). Daarom zal, indien men het RC-filter weglaat, bij het
verminderen van de geluidssterkte de indruk worden verkregen alsof de hoge
tonen minder worden verzwakt dan de lage. Dit nu wordt voorkomen door
een RC-filter. De impedantie van zo’n filter is des te lager naarmate de fre
quentie hoger is. Welke invloed dit heeft, blijkt uit de frequentie82

karakteristiek (afb. 5.3d). De verhouding tussen uitgangsspanning UL en ingangsspanning Uj is bij verschillende standen van de potmeter vastgesteld.
Uit de krommen blijkt, dat de hoge tonen meer worden verzwakt naarmate
de loper P lager staat.
Hl i
Ui

P bovenaan

1
0.75

Q68
P op 3/4

0.5

037
P op 1/2

Q25-

Pop 1/4

d 0P5

o

730Hz

7,3hHz

Afb. 5.3d. Frequentie-karakteristieken van de fysiologische sterkteregeling.

Dit is te zien, wanneer men bedenkt, dat de invloed van het RC-filter groter
wordt, naarmate de loper lager staat.
Het verloop van de kromme kan, bij benadering, als volgt worden bepaald.
De kantelfrequentie van het RC-filter bedraagt:
fk-

1
2tt x R x C

1
= 730 Hz
6,28 X 103 x 0,22 x 10"6

De impedantie van het RC-filter bedraagt dan 1,4 kfi (4).
De wisselstroomweerstand van C is bij zeer lage frequenties groot en we kun
nen de impedantie van het RC-filter hoog stellen t.o.v. de 5 kft aftakking op
de potentiometer. Voor zeer lage frequenties wordt de deling bepaald door
de potentiometer.
De onderstaande verhoudingen gelden bij zeer lage frequenties:
Stand van P
P bovenaan

UL
1

P op 3/4

0,75

P op 1/2

0,5

P op 1/4

0,25
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Bij zeer hoge frequenties kunnen we Xc t.o.v. R verwaarlozen.
Bij 7,4 kHz is Xc bijv. 100 ft. Verwaarlozen we in dit geval Xc, dan komen
we tot de in de tabel aangegeven waarden wat betreft de verhouding UL/Uj.
Bij hoge frequenties is de weerstand tussen knooppunt en massa
5 kft/ /I kft = 830 ft.
Met P op 3/4 wordt de deling bepaald door 5 kft en 10,38 kft.
UL
Dan geldt: — =0,68.
'“h

Met P op 1/2 wordt de deling bepaald door 10 kft en 5,38 kft.
U,
Dan geldt: —- =0,37.
''i

Met P op 1/4 wordt de deling bepaald door 15 kft en 830 ft.
U,
Dan geldt: — =0,05.
Uj

5.5. RC-parallelschakeling als tweepool
5.5.1. Impedantiekarakteristiek (afb. 5.4b)
Bij een parallelschakeling van R en C wordt het gedrag bepaald door het ele
ment met de laagste impedantie.
R is constant. Xc is des te kleiner naarmate f hoger is.
Bij zeer lage frequenties is Xc groot t.o.v. R en wordt het gedrag voor
namelijk bepaald door R.
Bij zeer hoge frequenties is Xc klein t.o.v. R en wordt het gedrag vooral be
paald door C.
In het overgangsgebied wordt Z zowel door R als door C bepaald.
Het blijkt, dat bij de kantelfrequentie geldt:
Z= lxR = 0,7 R
V2

(5)

z

t
0.7 R

Q

R

b
,k“2nRC

Afb. 5.4a. RC-parallelschakeling
als tweepool.
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Afb. 5.4b. Impedantie-karakteristiek
van de RC-schakeling.

De impedantie bij de kantelfrequentie is niet 0,5 R vanwege de faseverschuiving tussen spanning en stroom.
Beantwoord nu de volgende vragen:
9. In afb. 5.4a geldt R= 1 kft; C= 1 nF. De kantelfrequentie is ... kHz.
De impedantie bij de kantelfrequentie is ... ft.
10. Bij de kantelfrequentie hebben R en C evenveel invloed en bedraagt de
faseverschuiving tussen spanning en stroom ... °.
11. In afb. 5.4a wordt het gedrag bij zeer lage frequenties bepaald door ...
De faseverschuiving bedraagt dan ... °.
12. In afb. 5.4a wordt het gedrag bij zeer hoge frequenties bepaald door ...
De faseverschuiving bedraagt dan ... °.
5.5.2. Toepassing als emitter-ontkoppelfilter
In de emitterleidingen van transistoren en de kathodeleidingen van buizen
wordt de RC-parallelschakeling volgens afb. 5.4c opgenomen.
Voor gelijkstroom is de weerstand gelijk aan R. Voor frequenties waarbij
Xc klein is t.o.v. R wordt de impedantie praktisch door C bepaald. Voeren
we uil de transistor of de buis een variërende gelijkstroom toe, dan kan deze
stroom worden gesplitst in een gelijkstroom en een wisselstroom.
De gelijkstroom vloeit door R.
Indien Xc klein is t.o.v. R vloeit de wisselstroom door C.
i

war. erende —*t
gelijkstroom

t

c

I

gelijkstroom

rï/l

wisselstroom

ontkoppelcondensator

Afb. 5.4c. RC-ontkoppelfilter in de emmitterleiding.

In praktische schakelingen wordt C nu zo gekozen, dat deze condensator als
kortsluiting kan worden beschouwd.
Dat betekent, dat er over de RC-parallelschakeling enkel gelijkspanning ont
staat. C wordt ontkoppelcondensator genoemd, omdat door C de emitter van
de transistor t.o.v. massa wisselspanningsvrij wordt.
Opmerking
In versterkers voor zeer grote frequentiegebieden schakelt men soms aan de
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ontkoppelcondensator een condensator van lage capaciteit parallel. Dit is
noodzakelijk indien de ontkoppelcondensator een zodanige zelfinductie
heeft, dat deze zelfinductie een hoge impedantie voor de hogere frequenties
veroorzaakt. De aan de ontkoppelcondensator parallel geschakelde kleine ca
paciteit doet in dat geval dienst als ontkoppelcondensator voor de hoge fre
quenties. In dit verband merken we op, dat keramische condensatoren een
zeer lage zelfinductie hebben.
Beantwoord nu de volgende vraag:
13. In afb. 5.4c geldt: R= 100 Q; C= 100 fiF. Er wordt een sinusvormige,
variërende gelijkstroom toegevoerd met 8 en 12 mA als uiterste waarden
en een frequentie van 500 Hz.
De gelijkspanning over het filter bedraagt ... V.
De wisselspanning over het filter ... mV.
5.6. LR-serieschakeling als tweepoot
Impedantiekarakteristiek (afb. 5.5b)
Omdat het hier een LR-serieschakeling betreft (afb. 5.5a), wordt het gedrag
bepaald door de component met de hoogste impedantie.
Bij zeer lage frequenties is XL klein ten opzichte van R en is de impedantie
gelijk aan R.
Bij zeer hoge frequenties is XL groot t.o.v. R en is de impedantie gelijk aan
XL.
Bij de kantel frequenties fk, dat zijn de frequenties waarbij XL = R, geldt:
Z = V2xR= 1,4 R

(6)

Beantwoord nu de volgende vragen:
14. In afb. 5.5a is L= 10 mH en R= 10 kfl.
De impedantie bij de kantelfrequentie bedraagt ... kHz.
15. L en R hebben bij de kantelfrequentie evenveel invloed. De faseverschuiving tussen spanning en stroom is dan ...°.
z

t
1.4R

n

Q

b o
Afb.5.5a. LR-serieschakeling
als tweepool.
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»k=-s-

k 2rrl

Afb. 5.5b. Impedantie-karakteristiek van
de LR-serieschakeling.

16. Bij lage frequenties wordt het gedrag bepaald door ... en bedraagt de faseverschuiving tussen spanning en stroom ...°.
17. Bij hoge frequenties wordt het gedrag bepaald door ... en de faseverschuiving bedraagt dan ...°.
5.7. LR-parallelschakeling als tweepool
Impedantiekarakteristiek (afb. 5.6b)
De impedantie van deze schakeling (afb. 5.6a) wordt bepaald door de compo
nent met de laagste impedantie, omdat het hier een parallelschakeling betreft
met L en R.
XL is bij zeer lage frequenties klein t.o.v. R en de impedantie is gelijk aan
XL.

Bij zeer hoge frequenties daarentegen is XL groot t.o.v. R en de impedantie
is gelijk aan R.
De impedantie Z is bij de kantelfrequentie gelijk aan:
Z = I x R = 0,7 R
V2

(7)

z

t

*L

0.7R

Q

I

b
Afb. 5.6a. LR-parallelschakeling
als tweepool.

.

E

k" 2ttL

Afb. 5.6b. Impedantie-karakteristiek van
de LR-parallelschakeling.

Beantwoord nu de vragen:
18. L en R hebben bij de kantelfrequentie even veel invloed. De faseverschuiving is dan ...°.
19. Bij lage frequenties wordt het gedrag bepaald door ... . De faseverschuiving bedraagt nu ...°.
20. Het gedrag bij hoge frequenties wordt bepaald door ... . De faseverschuiving is ...°.
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5.8. Seriekring als tweepool
5.8.1. Impedantiekarakteristiek (afb. 5.7b)
De serieschakeling van een zelfinductie en een condensator wordt seriekring
genoemd (afb. 5.7a). De verliesweerstand van de zelfinductie is Rs. In Rs
zijn de verliezen geconcentreerd. De impedantie van deze seriekring wordt in
hoofdstuk 9 wiskundig afgeleid. In dit voorbeeld gaan we echter uit van een
meettechnisch bepaalde kromme. De seriekring nemen we op in een meetschakeling zoals voorgesteld in afb. 5.2c en bepalen dan Z zoals is beschre
ven. We vinden dan een kromme zoals afb. 5.7b die laat zien. Daaruit blijkt,
dat bij de eigen frequentie van de kring de impedantie minimaal is en gelijk
aan de serieweerstand van de kring. Bij:
fo_

1
2t/VLC"

(8a)

geldt voor de impedantie:
(8b)

Z0 — Rs

Bij de eigen frequentie heffen de reactanties van zelfinductie en capaciteit el
kaar op.
z

?c

i

a

Rs

fC
Afb. 5.7a. Seriekring
als tweepool.

inductief

capacitief

1
Z0=RS

ohms

b

f0=—h=
ZttVÏC

Afb. 5.7b. Impedantie-karakteristiek
van de seriekring.

Dit is aannemelijk wanneer men bedenkt, dat de spanning over de spoel en
de condensator in tegenfase zijn.
Bij een spoel ijlt de spanning 90° voor op de stroom en bij een condensator
ijlt de spanning 90° na op de stroom. Het faseverschil is dan 180°. Omdat
bij de eigen frequentie de spanningen bovendien gelijk zijn, heffen ze elkaar
op.
In afb. 5.7b zijn XL en Xc eveneens weergegeven als functie van de frequen
tie. Bij frequenties lager dan f0 bepaalt C het gedrag en de schakeling ge
draagt zich inductief.
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Bij f = fQ is het gedrag ohms, omdat XL en Xc dan gelijk zijn en elkaar op
heffen. De impedantiekromme verloopt symmetrisch.
5.8.2. Seriekring als zuigkring
In TV-ontvangers ontstaat in een bepaald gedeelte een signaal met een fre
quentie van 5,5 MHz. Dit signaal is frequentie-gemoduleerd met het geluid
en mag niet worden toegevoerd aan het gedeelte, dat de beeldinformatie ver
werkt. Op welke wijze het signaal van 5,5 MHz kan worden onderdrukt
blijkt uit afb. 5.7c.
De stuurbron geeft het beeldsignaal af, meestal videosignaal genoemd en het
signaal van 5,5 MHz dat frequentie-gemoduleerd is met het geluid.
c

d

Ui

stuur bron

I

I
I

1
■1$ i\

E

r,D i

Ui

=^C

video- en
'
getuidssignoo

afstemmen
op 5.5MHz

55MHz

Afb. 5.7c. Seriekring als zuigkring.

Afb. 5.7d. Uj als functie van de frequentie.

Op deze stuurbron is een transistor aangesloten, die het signaal moet verster
ken. Aan de ingang van de transistor is een seriekring opgenomen die is af
gestemd op 5,5 MHz. Voor signalen van en rondom 5,5 MHz vormt deze se
riekring een kortsluiting. Voor andere frequenties vormt de seriekring een ho
ge impedantie en geldt dat Uj = E (afb. 5.7d).
Is de seriekring niet op 5,5 MHz afgestemd, dan vormt hij geen hoge weer
stand voor het signaal van 5,5 MHz en krijgen we ”geluid in het beeld”. We
zien dan een fijn verticaal streepraster.
5.9. Parallelkring als tweepoot
5.9.1. De impedantiekarakteristiek (afb. 5.8b)
Een parallelschakeling van een spoel en een condensator (afb. 5.8a) wordt
parallelkring genoemd. Rs is in deze afbeelding de serieweerstand van de
spoel. De impedantiekarakteristiek kan worden bepaald in de meetopstelling
zoals is getekend in afb. 5.2c. Het blijkt, dat de impedantie maximaal is bij
een frequentie die praktisch gelijk is aan de eigenfrequentie van L en C. Het
blijkt dat de impedantie bij de eigenfrequentie kan worden bepaald uit:
Z0 — Q x XL

(9)
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Hierin is:
XL = de reactantie van de spoel
Q = de kwaliteitsfactor van de spoel voor de afstemfrequentie.
Formule (9) is een praktische formule, omdat de Q van de spoel kan worden
gemeten met een z.g. Q-meter.
In de volgende hoofdstukken worden andere, meer theoretische, formules
afgeleid.
z
ZqsQ.Xl

1

0.7. Zo
l;

Q

Rs

b

I
Afb. 5.8b. Impedantie-karakteristiek
van de parallelkring.

Afb. 5.8a. Parallelkring
als tweepool.

Voorbeeld 1
Een parallelkring moet worden afgestemd op 1 MHz. Men ge
Gegeven:
bruikt een spoel met een zelfinductie van 100 nH. Bij 1 MHz is
de kwaliteitsfactor van deze spoel 80 x.
Gevraagd:

a. De vereiste kringcapaciteit.
b. De impedantie bij de resonantiefrequentie

Oplossing: a. De vereiste kringcapaciteit volgt uit:
1
1
C=
•4 =250 pF.
4tt f2L
40xl0l2Xl0-

d
,Rs
L

c■<5PS5
Afb. 5.8c. Parallelkring als
afstemfilter.
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L

iRs

.|c?

Ul

Afb. 5.8d. Parallelkring als
sperkring.

b. De impedantie bij de afstemfrequentie bedraagt volgens for
mule (9)
Zo = QxXL = Qx27rfL = 80x2x3,14x 106x 10_4 = 50,24 kJ2.
5.9.2. Bandbreedte
De bandbreedte van de parallelkring is de afstand tussen de punten (afb.
5.8d) waar de impedantie van de kring ^j=0,7 van de maximale impe
dantie bedraagt. Men kan bewijzen, dat de bandbreedte volgt uit:

B= ïo

(10)

Q
Hierin is fQ de eigenfrequentie. Q is de kwaliteitsfactor van de spoel.
5.9.3. Parallelkring als sperkring
In vrijwel iedere radio- of televisie-ontvanger treft men parallelkringen aan,
die dan zijn geschakeld in de anodeleiding van een buis of in de collectorleiding van een transistor. In de afb. 5.8c en d zijn de principes aangegeven,
hoe een parallelkring is gecombineerd met een transistor en met een buis, die
worden gestuurd door een spanning E en een wisselstroom I leveren aan de
parallelkring. Is de inwendige weerstand hoog, dan is de geleverde wissel
stroom onafhankelijk van de impedantie van de kring.
In dat geval heeft de frequentiekarakteristiek (afb. 5.8d) hetzelfde verloop als
de impedantiekromme van de kring.
Voorbeeld 2
De kring volgens voorbeeld 1 wordt in de anodeleiding van een
Gegeven:
buis met hoge inwendige weerstand geschakeld.
Gevraagd: Bereken de bandbreedte.
Oplossing: Volgens (10) bedraagt de bandbreedte: B =

f

106
=—

= 12,5 kHz.
Opmerking: Wanneer in afb. 5.8c de inwendige weerstand van de buis niet
hoog is, of indien er weerstanden parallel aan de kring staan,
dan is de bandbreedte groter.
Beantwoord nu de volgende vragen:
21. Men heeft een spoel met een zelfinductie van 10 fiH.
Bij 10 MHz is de kwaliteitsfactor van de spoel Q = 50.
Met deze spoel wordt een kring samengesteld, die op 10 MHz moet wor
den afgestemd.
De afstemcapaciteit moet ... pF zijn. De bandbreedte bedraagt ... kHz.
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Afb. 5.8e. Doorlaatkromme van de sperkring.
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Afb. 5.8f. Meetopstelling voor
het bepalen van Q.
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5.9.4. Bepalen van de kwaliteitsfactor van een spoel
Uitgaande van de formule (10) kunnen we betrekkelijk eenvoudig de kwali
teitsfactor van een spoel bepalen. De generator wordt via Rv of via Cv (afb.
5.80 niet de kring gekoppeld.
We gaan uit van de meetopstelling zoals in die afbeelding is getekend. Rv of
Xc dienen groot te zijn t.o.v. de impedantie van de kring. Hetgeen vrijwel
altijd het geval is wanneer R> >2 Mfl is en indien C< <2 pF.
De meting wordt als volgt uitgevoerd:
a. Stel de generator in op de frequentie, waarbij de kwaliteitsfactor van L
moet worden bepaald.
b. Stem C zo af, dat de voltmeter maximale uitslag heeft.
c. Verstem de generator naar boven en naar onder en bepaal de frequentieafstand B tussen de punten, waar U is gedaald tot 70°7o van het maximum
(zie voor B afb. 5.8e).
d. Bepaal dan Q uit Q=

B

5.10. RC-laagdoorlaatfilter
5.10.1. Frequentiekarakteristiek van het filter (afb. 5.9a)
Onder de frequentiekarakteristiek van het filter (afb. 5.9b) verstaan we de
karakteristiek, waarin de verhouding -7 is uitgezet als functie van de freUj

quentie. Daarbij wordt verondersteld, Dat RL = oo.
C kan bij zeer lage frequenties als een onderbreking worden beschouwd. Bij
zeer lage frequenties geldt dat UL = Uj en 77 = 1 ■
U,
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Bij zeer hoge frequenties kan C als een kortsluiting worden beschouwd. UL
is dan praktisch 0 V.
Indien de frequentie van Uj van 0 Hz af wordt opgevoerd, zal UL en daar
mee de verhouding

afnemen. Bij de kantelfrequentie van de RC-scha-

keling blijkt te gelden:

= ^j=0,7.
Uu.
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Afb. 5.9b. Frequentiekarakteristiek
van het filter.

Afb. 5.9a. RC-schakeling als
laag-doorlaatfilter.

De grensfrequentie van het filter volgt uit:
1
2tt RC

(11)

Bij een frequentie die 2 x hoger is dan de grensfrequentie geldt

UL
— =0,45.
Ui

5.10.2. Frequentiekarakteristiek van het filter met stuurbron
De inwendige weerstand van R, van de stuurbron staat in serie met R (afb.
UL
5.9c). Zetten we uit —, dan is de grensfrequentie gelijk aan de kantelfreE
quentie van C en R' =Rj + R (afb. 5.9d).
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Afb. 5.9c. RC-schakeling
met stuurbron
en belasting.

i

,8"2^C

2fg

----

Afb. 5.9d. Frequentiekarakteristiek
van de RC-schakeling
met stuurbron.
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In afb. 5.9c volgt de kantelfrequentie daarom uit:
1
f6 = 2ttR'xC

(12)

Hierin is: R' = Rj + R.
5.10.3. Frequentiekarakteristiek van het filter met stuurbron en
belasting
Is Rl niet oneindig, dan heeft RL invloed op het verloop van de karakte
ristiek. Daar RL tussen de uitgangsklemmen is geschakeld (afb. 5.9e) zal UL
afnemen. UL neemt procentueel het meest af bij lage frequenties omdat bij
lage frequenties Xc hoog is. Bij hoge frequenties is Xc laag en heeft RL wei
nig invloed.
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Afb. 5.9e. RC-schakeling met
stuurbron en belasting.

Afb. 5.9f. Frequentiekarakteristiek
van de RC-schakeling
met stuurbron en belasting.

Doordat de frequentiekarakteristiek bij lage frequenties het meest wordt ”gedrukt”, wordt de frequentiekarakteristiek vlakker en de grensfrequentie ho
ger (afb. 5.9Q.
De grensfrequentie volgt uit:
1
f8 = 2ttR''C

(13)

Hierin is R” = (R; + R)//RL.
5.10.4. Toepassing als afvlakfilter
Een gelijkrichter geeft een variërende gelijkspanning zoals afb. 5.9g laat zien.
Deze variërende gelijkspanning kan worden ontbonden in een gelijkspanning
en een z.g. rimpelspanning. Deze rimpelspanning dient zoveel te worden ver
zwakt, dat ze de werking van de op de gelijkspanning aangesloten schakeling
niet nadelig beïnvloedt. De rimpelspanning kan worden onderdrukt met de
schakeling van afb. 5.9a.
R en C worden zo gekozen, dat de grensfrequentie veel lager is dan de fre94

quentie van de te onderdrukken rimpelspanning. Wordt de gelijkrichter
direct uit het lichtnet gevoed, dan is de frequentie van de rimpelspanning
50 Hz.
De grensfrequentie moet klein zijn t.o.v. 50 Hz. Dan zal 50 Hz sterk worden
onderdrukt. Het nadeel van het filter uit afb. 5.8a is, dat de gelijkspanning
eveneens wordt verzwakt. Over R gaat een gedeelte van de gelijkspanning
verloren. Het gelijkspanningsverlies over R wordt groter, naarmate de be
lasting meer stroom afneemt. In afb. 5.9h is een schakelvoorbeeld gegeven
uit een TV-ontvanger.
Op punt A staat een gelijkspanning van 270 V. Op deze gelijkspanning is een
rimpelspanning aanwezig van 36 V„.
De frequentie van de rimpelspanning is 50 Hz, omdat de gelijkrichter direct
uit het lichtnet wordt gevoed.
Op dit punt A zijn verschillende RC-afvlakfilters aangesloten. Deze vlakfilters hebben tot doel de rimpelspanning te verzwakken. De grensfrequenties
van deze afvlakfilters zullen dan ook aanzienlijk lager zijn dan 50 Hz.
Door de spanningsvallen, die de belastingstromen veroorzaken, zijn de ge
lijkspanningen aan de uitgangen van de filters lager dan 270 V.
Ein V

I
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gelijkspanning
0
E in V
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variërende gelijkspanning
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g .
Afb. 5.9g. Ontbinding van een variërende gelijkspanning in een gelijkspanning en een
wisselspanning.

Uit afb. 5.9h blijkt bovendien, dat de vorm van de rimpelspanning bij de de
ling verandert. Naarmate de rimpelspanning meer RC-filters doorloopt bena
dert de afgevlakte spanning steeds meer de sinusvorm. De verklaring hiervan
is als volgt:
95

De door de gelijkrichter afgegeven rimpelspanning van 50 Hz verloopt vrij
wel zaagtandvormig. De zaagtandspanning kan men ontbinden in sinusvor
mige spanningen van 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz enz. De hogere harmonischen
worden meer verzwakt dan de le harmonische, zodat na meervoudige afvlakking praktisch alleen de le harmonische van 50 Hz overblijft.
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Afb. 5.9h. Schakeling van een afvlakfilter uit een televisie-ontvanger.

Beantwoord nu de volgende vragen en kies de juiste antwoorden:
22. In afb. 5.9h is de grensfrequentie van Rs en C9 ... Hz.
Dit is laag/hoog t.o.v. 50 Hz.
23. De wisselstroomweerstand van C9 is Xc=... ft.
Dit is klein/groot t.o.v. R5.
De rimpelspanning wordt volgens de aangegeven golfvormen door
R5 + C9 een factor ... x verzwakt.
24. Over Rs staat een gelijkspanning van ...V
Door R5 vloeit een gelijkstroom van ...V
De op +5 aangesloten belasting heeft een waarde van ... kft.
25. Door de serieschakeling van R6 en R7 vloeit een gelijkstroom van
ca. ... mA. In R6 wordt ...W ontwikkeld.
26. Indien C8 kortgesloten raakt, wordt in R6 ca. ...W ontwikkeld (ver
onderstel, dat links van R6 de spanning 230 V blijft).
5.10.5. Toepassing van dé-emphasis in FM-ontvangers
In FM-ontvangers treft men tussen de detector en de LF-versterker een laagdoorlaatfilter aan, zie de schakeling in afb. 5.9i.
Door dit filter worden de lage tonen bevoordeeld t.o.v. de hoge frequenties.
96

Dit moet, omdat in de zender door de z.g. pré-emphasis de hoge tonen zijn
bevoordeeld t.o.v. de lage tonen. Men doet dit omdat hoge tonen een gerin
gere amplitude hebben dan lage tonen. Door de pré-emphasis in de zender
vergroot men de amplitude van de hoge tonen en daarmee de signaal/ruis
verhouding voor de hoge tonen. In de ontvanger moet deze bevoordeling
weer ongedaan worden gemaakt.
FM-detector

oé-efnphasis |

LF-versterker

R
5.6 k
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= = C in

C _L
4.7nF
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Afb. 5.9i. Dé-emphasis in een FM-ontvanger

Voor europese ontvangers is de dé-emphasis juist, wanneer de RC-tijd van
de toegepaste filter 50 fis bedraagt.
De grensfrequcntie van het RC-filter moet daarom bedragen:
1
1
= 3,14 kHz
fg =
2ttRC
6,28 x 50 x 10~6
De grensfrequentie wordt mede bepaald door de inwendige weerstand van de
detector en de ingangsimpedantie van de LF-versterker. De RC-tijd van 50
ns wordt daarom bepaald door R,, R, Cv, Cin en Rin.
5.11. RC-hoogdoorlaatfilter
5.11.1. Frequentiekarakteristiek van het filter
Onder de frequentiekarakteristiek van het filter (afb. 5.10a) verstaan we de
karakteristiek, waarin de verhouding -jj is weergegeven bij afwezigheid
van belasting, dat wil zeggen bij RL= oo.
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Afb. 5.10a. RC-schakeling
als hoog-doorlaatfilter.

Afb. 5.10b. Frequentiekarakteristiek
bij Rl=oo.
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Het RC-filter zoals is getekend in afb. 5.10a is een hoogdoorlaatfilter. De ingangsspanning U; verdeelt zich in een spanning over R en een spanning over
C. Met stijgende frequentie wordt de wisselstroomweerstand van C lager en
komt er meer spanning over R. Met toenemende frequentie stijgt de
uitgangsspanning en daarmee de verhouding -y . Bij zeer hoge frequenUL
ties is UL = Uj en geldt: 77 = 1Uj

Bij de kantelfrequentie van R en C blijkt de verhouding tussen U, en UL te
bedragen
= ^==0,7.
De grensfrequentie van het filter volgt uit:
1
2tt RC

(14)

5.11.2. Frequentiekarakteristiek bij ohmse belasting
Bij ohmse belasting komt RL parallel te staan aan R (afb. 5.10c). De vervangweerstand van R en RL is: R' = R//RL.
De grensfrequentie wordt nu bepaald door C en R', fg volgt uit:
1
2ttR'C

(15)
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Afb. 5.10c. RC-filter
met belasting.

,9 = 2ttR'C

Afb. 5.10d. De grensfrequentie is
hoger naarmate RL
kleiner is.

De grensfrequentie wordt t.g.v. de belasting dus hoger. Dit blijkt uit afb.
5.10d, waarin de karakteristiek bij RL=«> gestippeld is getekend. Wenst
men een zo laag mogelijke grensfrequentie, dan zal men R en RL zo hoog
mogelijk kiezen. Zoals nog zal blijken, laat men R daarom meestal weg.
De grensfrequentie wordt dan bepaald door C en RL.
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5.11.3. Frequentiekarakteristiek met inbegrip van de stuurbron
Is de Rj van de stuurbron niet 0 ft dan heeft die stuurbron ook invloed. Bij
zeer hoge frequenties is Xc = 0. Volgens de formule van de spanningsdeling
geldt voor de zeer hoge frequenties:
UL
R//Rl
E “ R,+R//Rl
De grensfrequentie is gelijk aan de kantelfrequentie van C en de totale ohmse
serievveerstand die R" is gesteld. De grensfrequentie volgt uit:
f =
■'

1
2ttR"C

(16)

Hierin is: R"=Rj + R//R,
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Afb. 5.10e. RC-filter met belasting
en stuurbron met Rj.

Afb. 5.1 Of. De grensfrequentie is kleiner,
naarmate R, groter is. Het
niveau van UL komt lager te
liggen.

Voorbeeld 3
Gegeven: Schakeling volgens afb. 5.10e.
Gevraagd: Teken de frequentiekarakteristiek voor de volgende situaties:
a. Rj = 0 ft; RL= oo; C= 10 nF; R= 100 kft
b. R, = 0 ft; Rl = 400 kft; C=10 nF; R=100 kft
c. Rj = 80 kfi; Rl = 400 kfi; C=10 nF; R=100 kfi
Oplossing: a. De grensfrequentie bedraagt:

f =^_ =____i__
E

2jr RC

6,28 x 105xl0 -S

= 160 Hz

b. R' = R//Rl = 400 kQ//100 kfi = 80 kQ
De grensfrequentie is nux 160 Hz = 200 Hz.
8
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UL
Bij zeer hoge frequenties is UL = E en geldt —^ = 1
E
c. R" =Rj + R//Rl = 89 kfi + 80 kfi=160 kfl.
100
De grensfrequentie is nu
x 160 Hz = 100 Hz
160
Bij zeer hoge frequenties wordt de deling bepaald door Rj en
R//Rl.
Omdat Rj = 80 kfl en R//RL = 80 kfi is bij zeer hoge frequenties
UL= y E cn | =0,5.
Bij de grensfrequentie van 100 Hz is

=0,35.

De frequentiekarakteristieken zijn getekend in afb. 5.10g.
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Afb. 5.10g. Frequentiekarakteristiek bij het hiervoor gegeven voorbeeld.

5.11.4. Toepassing als koppelfiter tussen buisversterkertrappen
Het filter uit afb. 5.10a wordt o.a. gebruikt bij koppeling van versterkertrappen. Op de anode van de buis staat een wisselende gelijkspanning. De wisse
ling in de gelijkspanning is ontstaan doordat de buis is gestuurd met de span
ning E.
De variërende anodespanning kan worden ontbonden in een gelijkspanning
en een wisselspanning.
De wisselspanning moet de volgende buis sturen. De gelijkspanning moet
worden onderdrukt. Rg kan worden beschouwd als de belasting van het RCkoppelfilter. Opdat de grensfrequentie zo laag mogelijk is, kiest men in het
koppel filter R = oo.
Deling voor gelijkspanning
De gelijkspanning verdeelt zich in een gelijkspanning over de isolatieweerstand van C en een gelijkspanning over Rg.
De isolatieweerstand van C moet zeer groot zijn t.o.v. Rg, zodat de over Rg
komende gelijkspanning praktisch is te verwaarlozen. Gaat C lekken dan
ontstaat er gelijkspanning over Rg. Dit beïnvloedt de werking van de volgen
de trap nadelig. Daarom moet de koppelcondensator C van goede kwaliteit
zijn.
100

Indien de versterker, waarin het beschouwde koppelfilter voorkomt, span
ningen met b.v. frequenties van 100 Hz--20 kHz versterkt, dan moet de
grensfrequentie laag zijn t.o.v. 100 Hz. Wordt voldaan aan die voorwaarde,
dan ontstaat er voor wisselspanning geen verzwakking. Is de grensfrequentie
echter b.v. 500 Hz, dan zullen de frequenties van 100 ••• 500 Hz meer dan
30% worden verzwakt. De lage tonen worden dan verzwakt en we zullen bij
weergave weinig lage tonen horen.
De grensfrequentie van het filter wordt, behalve door C en Rg, ook bepaald
door de inwendige weerstand van de stuurschakeling. Dat is de schakeling
vóór de koppelcondensator.
Beantwoordt nu de volgende vragen:
27. De anodegelijkspanning in afb. 5.10h bedraagt 200 V. De isolatieweerstand van C is 100 Mfl. Rg= 1 Mfi.
Over Rg ontstaat ...V gelijkspanning.
28. In afb. 5. lOh is C = 10 nF en Rg= 1 MQ. De inwendige weerstand van
de stuurschakeling bedraagt 200 kft. De grensfrequentie is ... Hz.
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Afb. 5.1 Oh. Koppeling van buisversterkertrappen.

5.11.5. Toepassing als koppelfilter tussen transistorversterkertrappen
Op de collector van de versterkertransistor staat een variërende gelijkspan
ning. De gelijkspanning komt over C. De wisselspanning moet aan de ingang
van de volgende trap worden toegevoerd. De belasting van de koppelconden
sator wordt gevormd door Rj//R2//rjn. rin is de ingangsweerstand van de
U0

UB

h

"c
collector

+C -

10

1 koppelconUc I densotor

RJ

Ub

RC- koppel
filter R=co

Afb. 5.10i. Koppeling van transistorversterkertrappen.
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transistor. R, staat parallel aan R, omdat de bovenzijde van R, via de voe
ding voor wisselstroom aan massa ligt.
Beantwoord nu de volgende vraag:
29. In afb. 5. lOi geldt R, = 80 kQ; R, = 20 kft; rin = 2 kfi. De inwendige
weerstand van de stuurtrap is 2 kQ. Men wenst een grensfrequentie van
30 Hz.
C moet een waarde hebben van ... /*F.
5.12. Seriekring als vierpool
5.12.1. Frequentiekarakteristiek
In afb. 5.1 la is de seriekring als vierpool geschakeld. De ingangsspanning is
aangesloten op de totale seriekring. De uitgangsspanning wordt afgenomen
over C. De weerstand Rs is de verliesweerstand van de spoel. In Rs zijn alle
verliezen van de spoel geconcentreerd. De condensator is verondersteld verliesvrij te zijn.
De eigenschappen van dit filter worden tot uitdrukking gebracht in de fre
quentiekarakteristiek (afb. 5.11c). De frequentiekarakteristiek wordt opge
nomen met de schakeling van afb. 5.1 lb. Aan de ingang en de uitgang wor
den voltmeters geschakeld, waarmee Uc en U, kunnen worden gemeten. De
voltmeter aan de uitgang mag geen noemenswaardige belasting vormen.
Door de frequentie van de generator te regelen, kan bij elke frequentie de ver
houding Uc/Uj gevonden worden.
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Afb. 5.11a. Seriekring
als vierpool.
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Afb. 5.11b. Meetschakeling voor het opnemen van de
frequentiekarakteristiek van de seriekring.

Dit verloop is weergegeven in afb. 5.11c. De verhouding Uc/Uj blijkt maxi
maal te zijn bij de eigen frequentie van de kring. Indien de frequentie f
1

, is de uitgangsspanvan de generator wordt ingesteld op f = f0 =
2tt VLC
ning maximaal.
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De uitgangsspanning blijkt bij de eigenfrequentie Q x groter te zijn dan bij
de ’ingangsspanning.
Q is de kwaliteitsfactor van de spoel.
Bedraagt de kwaliteitsfactor van de spoel 100 x, dan is bij de eigenfrequentie
van de kring de uitgangsspanning 100 x groter dan de ingangsspanning. We
hebben hier te maken met spanningsopslingering.
Deze spanningsopslingering is mogelijk, omdat de kring energie uit de stuurbron opneemt, die in de vorm van een elektrische trilling aanwezig blijft.
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Afb. 5.11c. Frequentiekarakteristiek van een seriekring als vierpool.

De spanning over C wordt minder, naarmate de frequentie van de stuurbron
meer afwijkt van de eigenfrequentie. Zoals uit de doorlaatkromme van afb.
5.11c blijkt, is de selecterende werking aanzienlijk. De bandbreedte wordt
ook hier gedefinieerd als de afstand tussen de punten, waarbij de
uitgangspanning ^|=70 bedraagt van de maximale spanning. De band
breedte volgt uit:

B= Jo

(17)

Q
Hierin is Q de kwaliteitsfactor van de spoel.

5.12.2. Frequentiekarakteristiek van een kring met stuurbron
In het algemeen zal de stuurbron een bepaalde Rj hebben (afb. 5.lid).
Deze inwendige weerstand heeft invloed op Uc. Zetten we de verhouding
uit als functie van de frequentie dan ontstaat b.v. een verloop volgens
F
afb. 5.11e.
De karakteristiek is over het geheel omlaag gedrukt. Het sterkst echter bij
fQ. Bij f0 is immers de impedantie van de seriekring het laagst en ontstaat
het grootste spanningsverlies over R;.
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Bij sterk van fQ afwijkende frequenties is de impedantie van de seriekring
hoog en is er geen spanningsverlies over Rr
De getrokken en gestippelde kromme vallen dan praktisch samen.
Doordat de top van de kromme het meest naar beneden wordt gedrukt neemt
de bandbreedte toe. De bandbreedte volgt uit:

B = ïo

(18)

Q,
Hierin is Q, de kwaliteitsfactor van de totale schakeling. De kwaliteitsfactor
wordt bepaald door L en de som van R( en Rs.
Geldt b.v. dat Rj = Rs, dan zal de bandbreedte 2x groter zijn dan wanneer
Rj = 0. Naarmate Rj groter is komt de top van de karakteristiek lager te lig
gen en is de bandbreedte groter.
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Afb. 5.1 ld. Seriekring
met stuurbron.

Afb. 5.11e. Frequentiekarakteristiek
van een kring met stuurbron.

In afb. 5.1 ld is de ingangsspanning van de seriekring het laagst bij de eigen
frequentie, omdat bij de eigenfrequentie de ingangsimpedantie van de serie
kring minimaal is. Wanneer we in afb. 5.lid tegelijkertijd E, Uj en Uc
d.m.v. voltmeters meten en de frequentie variëren, dan zal E als functie van
de frequentie constant zijn. Uj zal minimaal zijn bij de eigenfrequentie van
de kring en Uc zal bij de eigenfrequentie van de kring maximaal zijn.
De inwendige weerstand van de stuurbron is bij de seriekring bijzonder be
langrijk, omdat ze grote invloed heeft op de bandbreedte. Dit blijkt uit het
volgende voorbeeld:
Voorbeeld 4
Gegeven:
In afb. 5.1 ld wordt afgestemd op 1 MHz. L= 100 fiH.
De kwaliteit van de spoel bij deze frequentie blijkt te zijn Q = 20;
E= 10 mV.
Gevraagd: a. Uc bij f = fQ wanneer Rj = 0 ft.
b. Uc bij f=f0 wanneer R; = 62,8 ft.
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c. De bandbreedte bij Rj = 0 f2.
d. De bandbreedte bij Rj = 62,8 f2.
Oplossing: De serieweerstand, waarin we de verliezen van de spoel gecon
centreerd kunnen denken, volgt uit:
27r fL
Q=
Rs
2tt fL
6,28x 106xl0-4
Hieruit volgt: Rs =
= 31,4 n.
20
Q
a. Indien R; = 0, is Uj= 10 mV. De uitgangsspanning is:
Uc = QxUi = 20x 10 = 200 mV.
b. Bij de afstemfrequentie is de ingangsweerstand van de seriekring Z0 = R = 31,4 f2.
De EMK van 10 mV veroorzaakt bij de resonantiefrequentie een
ingangsspanning van:
31,4
x 10 mV = 3,3 mV.
62,8 + 31,4
De uitgangsspanning bedraagt nu:
Uc = Q x Uj = 20 x 3,3 = 66 mV.
c. De bandbreedte volgt uit:
B=

Q

20

= 50 kHz.

d. Indien de inwendige weerstand van de stuurbron 62,8 f2 is, is
de totale serieweerstand 3 x groter dan de serieweerstand van de
spoel. De totale kwaliteitsfactor zal dan 3 x kleiner zijn. Dit be
tekent, dat de bandbreedte in dat geval 150 kHz bedraagt.
5.12.3. Praktische meetmethode voor de bepaling van de Q van een
spoel
Aan de hand van het voorgaande kunnen we nu een praktische meetmethode
voor de bepaling van de kwaliteitsfactor van een spoel geven. Zoals bekend,
is de kwaliteitsfactor van een spoel afhankelijk van de frequentie. Daarom
combineren we de spoel met een variabele condensator tot een seriekring en
stemmen deze serieschakeling zodanig af, dat de eigen frequentie gelijk is aan
de frequentie, waarbij de kwaliteitsfactor van de spoel moet worden gemeten.
Daartoe wordt de seriekring opgenomen in de schakeling van afb. 5.11b. De
generator wordt afgestemd op de gewenste frequentie. C wordt variabel uit
gevoerd en zo ingesteld, dat Uc maximaal is. Us is dan tegelijkertijd mini
maal. De verhouding tussen Uc en Uj is nu de kwaliteitsfactor van de serie
kring.
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Beantwoordt nu de volgende vraag:
30. Een seriekring is afgestemd op 5 MHz. De bandbreedte van de kring
blijkt 100 kHz te zijn. De kwaliteitsfactor van de spoel bedraagt ... x .
5.12.4. Seriekring als antenneafstemkring
In afb. 5.12a is het ingangscircuit getekend van een ontvanger. L, en C
doen hier dienst als seriekring.
De in de antenne geïnduceerde spanningen veroorzaken een stroom in de
spoel Lj. De door L, vloeiende wisselstroom veroorzaakt een wisselend
magnetisch veld, waarvan een klein gedeelte door L, gaat. De koppelfactor
is klein en we spreken daarom van losse koppeling. In L2 wordt door het
wisselend magnetische veld van L, spanning geïnduceerd. De kring gevormd
door L2 en C2, moet als een seriekring worden beschouwd. Zoals blijkt uit
afb. 5.12b, staan de zelfinductie en de capaciteit in serie met de geïnduceerde
EMK. De geïnduceerde EMK is in het midden van de spoel werkzaam ge
dacht. In werkelijkheid bestaat de werkzame EMK uit de som van de EMK’s
welke in elke winding worden geïnduceerd.
Spanningen met frequenties die gelijk zijn aan de resonantiefrequentie of er
niet te veel van afwijken, worden opgeslingerd en veroorzaken relatief hoge
spanningen over de condensator. Spanningen van andere frequenties geven
veel minder spanning over C. Wordt nu op C een versterker aangesloten, dan
worden uit de vele in de antenne geïnduceerde spanningen alleen die spannin
gen aan de versterker toegevoerd, waarop de kring is afgestemd.
De kring heeft in deze schakeling twee functies:
a. Opslingering van de gewenste signalen
b. Onderdrukking van de ongewenste signalen
Door de condensator C in afb. 5.12a variabel uit te voeren, is het mogelijk
de kring af te stemmen op het station dat men wenst te ontvangen.
Afstemmen op een bepaald station betekent niets anders, dan dat men de
variabele condensator verdraait. Daardoor maakt men de resonantiefrequen
tie van de kring gelijk aan de gewenste, te ontvangen frequentie. Omdat de
variabele condensator slechts een bepaalde capaciteitsvariatie heeft, kan men
uiteraard ook slechts een bepaald frequentiegebied bestrijken.
Door de spoelen omschakelbaar te maken kan men overgaan op een ander
frequentiegebied. Gaat men b.v. over van MG naar KG, dan worden L, en
L2 vervangen door spoelen met lagere zelfinducties.

5.12.5. Seriekring als ontkoppelfilter bij gelijkrichters
Zoals reeds is besproken, geeft een gelijkrichter een variërende gelijkspan
ning af, die kan worden ontbonden in een gelijkspanning en een wisselspan
ning. De wisselspanning kan worden onderdrukt met een RC-filter. Dit heeft
echter het nadeel, dat er over R gelijkspanningsverlies ontstaat.
Bij het LC-filter volgens afb. 5.12c is dit in veel mindere mate het geval. De
gelijkspanningsval over L wordt bepaald door de gelijkstroomweerstand van
de spoel.
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Teneinde de wisselspanning te onderdrukken, moet de wisselstroomweerstand van L groot zijn t.o.v. de wisselstroomweerstaand van C2. Dan zal de
wisselspanning praktisch geheel over L vallen en over C2 zal weinig wis
selspanning ontstaan.
Bij de toepassing van het LC-afvlakfilter dient men er op te letten, dat de
eigenfrequentie van de kring laag is t.o.v. de frequentie van de te onderdruk
ken wisselspanning.
Zou men n.1. de eigenfrequentie van de kring gelijk kiezen aan de frequentie
van de te onderdrukken wisselspanning, dan zou er juist spanningsopslingering optreden.
Afb. 5.12a. Antennekoppeling.
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Afb. 5.12b. L2 en C vormen een
seriekring.

Afb. 5.12c. LC-afvlakfilter.

Opmerking
L in afb. 5.12c heeft een luchtspleet om verzadiging van de kring door de ge
lijkstroom te voorkomen.
5.13. Gekoppelde kringen
5.13.1. Inductief gekoppeld bandfilter
Uit het voorgaande blijkt dat de serie- en parallelkring een groot nadeel heb
ben. De overgang tussen doorlaten en verzwakken is n.1. niet scherp. De idea
le doorlaatkromme van een filter voor een bepaald frequentiegebied is in afb.
5.13 aangegeven. De spanningen met frequenties in het gebied van f, tot f2
E

I

ideale
/doorlaatkromme

r\
niet-ideale
^/doorlaatkromme

Afb. 5.13. Ideale en niet-ideale doorlaatkromme.
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ondervinden geen verzwakking. Spanningen met frequenties welke buiten dit
gebied vallen, veroorzaken geen spanning tussen de uitgangsklemmen. Deze
ideale doorlaatkromme kan worden benaderd met zogenaamde bandfilters.
Bandfilters bestaan uit combinaties van een aantal kringen, die los met elkaar
zijn gekoppeld. Men spreekt daarom ook wel van gekoppelde kringen.
In afb. 5.14a is het meest toegepaste bandfilter getekend, het z.g. inductief
gekoppelde bandfilter. Dit bestaat uit de combinatie van een parallelkring en
een seriekring met gelijke componenten.

i
ci4=

Q

li:

IU2 -t-C2

Ui (V

Ui

I /

parallelkring

seriekring

Afb. 5.14a. Inductief gekoppeld bandfilter.

C, en L, vormen een parallelkring, waaraan stroom wordt toegevoerd uit
een buis of een transistor. Deze stroom ondergaat een zekere opslingering in
de parallelkring. We hebben hier te maken met stroomopslingering. Deze
wisselstroom door L, induceert in de spoel van de tweede kring (L,) een
zekere EMK. De grootte daarvan wordt mede bepaald door de koppeling tus
sen de beide spoelen. De tweede kring is een seriekring die spanningsopslingering geeft. De invloed welke de koppelfactor heeft op de doorlaat
kromme blijkt uit afb. 5.14b. Wordt de koppeling vaster gemaakt, dan neemt
de uitgangsspanning toe. Bij een bepaalde koppeling, aangeduid met "kriti
sche koppeling" blijkt de doorlaatkromme over te gaan in een kromme met
twee maxima. De uitgangsspanning in dit geval is aangeduid met 100%. Bij
onderkritische koppeling ligt het maximum lager, in afb. 5.14b b.v. op 40%.
Het verloop tussen de maxima bij overkritische koppeling is nagenoeg vlak.
Heeft de doorlaatkromme twee maxima, dan spreken we van overkritische
koppeling. Het blijkt, dat kritische koppeling wordt bereikt bij:
(19)

Hierin is Q de kwaliteitsfactor van de gebruikte kringen en k de koppelfactor;
k is gelijk aan de verhouding tussen het aantal krachtlijnen dat door L2 gaat
en het aantal krachtlijnen dat L, uitzendt. De koppelfactor in afb. 5.14a
kan men berekenen uit:
k=
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(20)

Hierin is:
M = coëfficiënt van wederzijdse inductie
L,L2 = primaire en secundaire zelfinductie
Indien het bandfilter symmetrisch is opgebouwd volgt k uit:

k= M

(21)

L

Uit afb. 5.14b kunnen we de conclusie trekken, dat de doorlaatkromme van
een overkritisch gekoppeld bandfilter de ideale doorlaatkromme meer be
nadert dan de doorlaatkromme van een enkele kring. Ook de doorlaatkrom
me bij kritische koppeling heeft een meer ideaal verloop dan de doorlaat
kromme bij gebruik van een enkele kring.
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Afb. 5.14b. Frequentiekarakteristieken bij verschillende koppelingsgraden.
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Voorbeeld 5
Gegeven:
De kringen in afb. 5.14a van een bandfilter hebben ieder een
Q = 80.
Bereken:
De koppelfactor waarbij kritische koppeling optreedt.
Oplossing: Kritische koppeling treedt op bij een koppelfactor:
1
1
80
De spoelen moeten zo worden opgesteld, dat 1,25% van de door
de primaire spoel uitgezonden krachtlijnen door de secundaire
spoel gaat. De spoelen worden daarom op betrekkelijk grote af
stand van elkaar opgesteld.
5.13.2. Bandbreedteregeling
Uit afb. 5.14b blijkt, dat de bandbreedte toeneemt als de koppelfactor groter
wordt gekozen. Hierop berust de in sommige ontvangers voorkomende band
breedteregeling. Door de koppelfactor te verkleinen neemt de bandbreedte af
en kan men de stoorsignalen van buurtstations onderdrukken.
5.13.3. Andere koppelmethoden
Behalve op de in afb. 5.14a aangegeven wijze kan men de primaire en de se
cundaire kring van een bandfilter ook op een andere manier met elkaar kop
pelen.
In de afb. 5.15a en b zijn capacitieve koppelmethoden weergegeven. Er is van
uitgegaan dat de primaire en secundaire kring dezelfde zelfinducties en capa
citeiten hebben. De koppel factoren zijn bij de afbeeldingen vermeld.

1

h

b 4=c,
=rci

k:

=}=c2

l?

vci*c2

Afb. 5.15a. Capacitieve topkoppeling.

=t=c2

T
Cf

Afb. 5.15b. Capacitieve
voetkoppeling.

De doorlaatkrommen van de bandfilters zoals zijn aangegeven in de afb.
5.15a, 15b en 14a kom€n in het gebied rondom f0 overeen, indien k, Q en
f0 dezelfde waarde hebben.
5.13.4. Koppeling van stuurbron en belasting met inductief
gekoppeld bandfilter
De stuurbron en de belasting bepalen mede de kwaliteit van de kringen waar110

mee ze zijn verbonden. Dit is des te meer het geval naarmate de inwendige
weerstand van de stuurbron en de belastingsweerstanden laagohmig zijn.
Daarom zal men in het algemeen de stuurbron en de belasting op aftakkingen
van de primaire en secundaire kring aansluiten.
Bij de primaire kring past men uitsluitend de z.g. inductieve tap (tap = af
takking) toe (afb. 5.16a). Bij de secundaire kring treft men zowel de inductie
ve tap als de capacitieve tap aan.

c2

Afb 5 16a Stuurbron en belasting zijn via een inductieve tap met de kringen
verbonden.

Bij de capacitieve tap is de capaciteit van de secundaire kring gesplitst in twee
condensatoren in serie (afb. 5.16b). De belasting wordt aangesloten op één
van deze condensatoren. De uitgeoefende belasting is nu des te geringer naar
mate de capaciteit C3 groter is. Hoe groter immers C3, des te kleiner is de
wisselspanning over deze capaciteit en ook de spanning over de belasting.
Hoe kleiner de wisselspanning hoe minder vermogen de belasting opneemt uit
de kring en hoe geringer is dan de uitgeoefende demping.
De capacitieve tap wordt vooral gebruikt, indien de belasting wordt gevormd
door een transistor.

stuurbron

Ci-r-

i i
LOl IC 1-2
i

=rc2

i

=t=c3

*<■

b
Afb. 5.16b. Rl is aangesloten op een capacitieve tap.

5.14. Dubbel T-filter
Bij frequenties beneden ca. 1 kHz kan men met behulp van LC-kringen geen
filterwerking met een kleine bandbreedte verkrijgen. Dit vindt zijn oorzaak
in de geringe kwaliteit van de kring bij deze frequenties. In dit geval wordt
soms gebruik gemaakt van het z.g. dubbel T-filter waarvan het schema is ge
tekend in afb. 5.17a.
De frequentiekarakteristiek van het filter is getekend in afb. 5.17b.
De uitgangsspanning is 0 voor de frequentie:
fo =

1
2tt RxC

(22)
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Voor deze frequentie gedraagt het filter zich als sperkring.
Bij fG is de uitgangsspanning 0, omdat de spanning, die via de bovenste tak
op de uitgang komt, gelijk is met de spanning, die via de onderste tak op de
uitgang komt, maar dan wel in tegen fase.
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Afb. 5.17b Frequentiekarakteristiek van
een dubbel T-filter.

Afb. 5.17a. Dubbel T-filter.

Beantwoord nu de volgende vraag:
31. Met behulp van de schakeling uit afb. 5.17a wil men 50 Hz onderdruk
ken. Men kiest C = 0,1 //F. Men dient R = ... kfl te kiezen.
5.15. Overbrugde T-secties
In de HF-techniek, b.v. MF-versterkers van TV-ontvangers, past men voor
de onderdrukking van bepaalde frequenties de z.g. overbrugde T-secties vol
gens afb. 5.18a en b toe.
a

c
V2 L

1/2 L

U,
R

1

b

L

U,

r2

R

1

1

Afb. 5.18a. Capacitief overbrugde
T-sectie.

U*

1

Afb. 5.18b. Inductief overbrugde
T-sectie.

De uitgangsspanning is 0 bij:
f0= 1/2 TT

(23)

De waarde die R dient te hebben, opdat bij deze frequentie de uitgangsspan
ning werkelijk 0 is, is afhankelijk van de kwaliteitsfactor van de toegepaste
zelfinductie. R volgt uit:
F _ Q x 2- f x L
4
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(24)

In deze formule is Q de kwaliteitsfacior van de totale zelfinductie. In afb.
5.18a moet men voor de bepaling van Q de serieschakeling van 1/2 L en
1/2 L nemen.
PROEF 4
Doel:

Het onderzoeken van de spanningsdeling in een RC-schakeling.
Benodigdheden: Transformator met secundaire spanning van 6.3 Vclï;
potentiometer 100 kft; condensator 0,22 /(F; multimeter.

Uitvoering:

a. Bereken bij welke weerstandswaarde de uitgangsspanning gedaald is tot 0,7 van de ingangsspanning.
b. Stel de schakeling samen volgens afb. 5.19a en b.
c.

Stel P zo in, dat de spanning over P 0,7 van de ingangs
spanning is. Meet daarna P op.

d. Meet daarna de spanning over C en controleer of deze
ook 0,7 van de ingangsspanning bedraagt.
b

Q

c

:
ü

d

Q22vr
u«tf
6.3 V
f 50Hz

Q U»F
lOOk

Afb. 5.19a Schakeling voor proef 4.

if
TJiooh

Afb 5.19b. Uitvoering van de
schakeling van proef 4.

PROEF 5
Doel:

Het onderzoeken van de scheiding van gelijk- en wissel
spanning.
Benodigdheden: Transformator, batterij 9 volt, elektrolytische condensator
25 /(F/50 V. Multimeter. Potentiometer 1 kfi.
Uitvoering:

a. Teken in een grafische voorstelling de som van een wis
selspanning Ucff=6,3 V en een gelijkspanning van
9 V. Bereken volgens afb. 5.20a bij welke waarde van
R, 0,7 deel van de aangelegde wisselspanning over R
staal. De variërende gelijkspanning wordt gevormd
door 6,3 V wisselspanning van de transformator in serie
met een batterij van 9 V.
b. Stel de schakeling samen zoals afb. 5.20b laat zien. Meet
de gelijkspanning over C en R waarbij R de berekende
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waarde heeft. Geef R de juiste waarde door middel van
de potentiometer van 1 kft. Meet de wisselspanningen
over C en R.
Meet de gelijkspanningen en wisselspanningen eveneens
bij een waarde van R welke 10 maal groter is dan de
door u berekende waarde. Over welke component staat
nu praktisch de gehele wisselspanning?

MT

Q

50V

Eeff

W»

19

6.3 V klemmen
van trafo

fa

»v! Ï
B_

batterij

Afb. 5.20a. Schakeling
voor proef 5.

Afb. 5.20b. Uitvoering van de schakeling
voor proef 5.

PROEF 6
Het verrichten van metingen aan een RC-afvlakfilter.
Doel:
Benodigdheden: Transformator, secundair 6,3 V, batterij 9 V, elektrolytische condensator 25 /tF/50 V, weerstanden 10 kft, 5 kfi
(2x), 1 kfi, multimeter.
Uitvoering:

a. De RC-schakeling zoals afb. 5.21 toont, is bedoeld om
de wisselspanning te verzwakken en de gelijkspanning
niet. Wordt tussen de klemmen een belasting R aan
gesloten, dan ontstaat ook voor de gelijkspanning spanningsdeling.
b. Bereken de gelijkspanning tussen de uitgangsklemmen
voor belastingswaarden van R= 10 kft, 5 kQ en 1 kQ.
c.

Zet de berekende gelijkspanning in een grafiek uit ten
opzichte van de belastingsweerstand. Zet langs de verti
cale as de spanning en langs de horizontale as de weer
stand uit.
A
Ee»f
6.3 V

Afb. 5.21. Schakeling voor proef 6.
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d. Meet de onder b. berekende waarden door de variërende
gelijkspanning op dezelfde wijze als in afb. 5.20b op te
wekken. Meet eveneens bij elke weerstandswaarde de
wisselspanning over de belasting.
e. Zet de gemeten gelijkspanningswaarden in de onder c.
genoemde grafiek uit.
f. Welke conclusie trekt u uit deze meting?
PROEF 7
Doel:
Het verrichten van metingen aan een LC-afvlakfilter.
Benodigdheden: Transformator, secundair 6,3 V, batterij 9 V, smoorspoel
L = 6 H, elektrolytische condensator 25 /(F/50 V, multimeter.
Uitvoering:

a. Meet de gelijkstroomweerstand van de smoorspoel en
bereken in de schakeling van afb. 5.22 de uitgangsgelijkspanning bij dezelfde waarden van de belasting als in
proef 6
b. Zet deze waarden uit in een grafiek met dezelfde assen
verdeling als in proef 6.
c. Meet vervolgens de berekende waarden en geeft deze in
dezelfde grafiek aan.
Meet ook de wisselspanning tussen de uitgangsklemmen.
-£__rwv
Eefl
6.3 V

Afb. 5.22. Schakeling voor proef 7.
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6. RC- en RL-schakelingen
6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden de RC- en RL-filters benaderd van de theoretische
zijde. Het is daarom een voortzetting van hoofdstuk 5.
6.2. RC-serieschakeling
6.2.1. Vectordiagram
Wordt een sinusvormige spanning aangesloten op een willekeurige schake
ling van weerstanden, condensatoren en spoelen, dan vloeit er een sinusvor
mige stroom. In afb. 6.1 is de momentele waarde van de stroom overal
dezelfde, omdat R en C in serie staan. De stroom is aangegeven met I.
ui)

c = = Ji^»)
U,(4)

1

Ur<2)

Afb. 6.1. RC-serieschakeling. De momentele waarde van de stroom is overal dezelfde.

Uitgaande van de in de vorige hoofdstukken gegeven theorie, kunnen we
•van de schakeling uit afb. 6.1 het z.g. vectordiagram tekenen. In dit vec
tordiagram worden de spanning en de stroom voorgesteld door vectoren
(afb. 6.2a).
Bij het opstellen van een vectordiagram wordt als volgt te werk gegaan:
a. We gaan uit van de stroom I (1), zie afb. 6.1 en 2a en we zetten deze uit
naar rechts. De uitgezette vector is gelijk aan de amplitude van de
stroom en heeft een lengte van I nias*
b. I ontwikkelt over R een spanning U Rnias = 1 mav x R. De spanning over R
is in fase met de stroom. Deze spanning over R moet ook naar rechts
worden uitgezet (2).
c. Over C ontwikkelt 1 een spanning met een amplitude U Cmas = 1,nas XX c*
De spanning over C ijlt, volgens LEICIE , 90° na op I. De spanning over
C moet naar beneden worden uitgezet (3).
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d. De aangelegde spanning U, is de vectorsom van Ut- en UR (4).
Uit het vectordiagram blijkt, dat U, een faseverschuiving heeft met I,
die ligt tussen 0° en 90°.
De impedantie Z van de schakeling is: Z= ^ i ma\
Hieruit volgt: U, ma\ =

I ma\

I ma\ xZ.

Deze formules kunnen we afleiden uit afb. 6.2a, waarin de impedantie Z en
de hoek van faseverschuiving zijn uitgedrukt in R, C en de frequentie f
van de aangelegde spanning.

i

uCma»:I"a»xC

Afb. 6.2b. Impedantiediagram van
de RC-serieschakeling.

Afb. 6 2a. Vectordiagram van de
RC-serieschakeling.

6.2.2. Impedantie Z
Een z.g. impedantiediagram kunnen we met behulp van afb. 6.2a opstellen.
Delen we de spanningsvectoren in afb. 6.2a door lnm, dan komen we tot
afb. 6.2b.
Uit hei gearceerde deel van de driehoek volgt dat.
Z = \R: + Xc:

I

(O

J

Omdat Xt frequentie-afhankelijk is, is Z eveneens frequentie-afhankelijk.
Voorbeeld 1
Gegeven: C = 0,1 /(F: R= 100 kfi. C en R staan in serie.
Bereken:
Z bij f = 25 Hz.
Oplossing: C = 0,1 /<F = 0,1 x 10 *'F= 10 'F.
Xc =

1

1

2tt fC

2x3,14x25x10'

10'
= 6,37xl0Jfi.
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Z = \R: + XC:
Z = \10u’ + 40x 10s
Z= 10,ox(l +0,4)= 105\T7= 1,18x 105 fl.
Z= 118 kfi.
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6.2.3. Faseverschuiving
Uit afb. 6.2b kunnen we eveneens y gaan bepalen. In de gearceerde drie
hoek geldt n.1.:
tan v? = XC
R

(2)

Voorbeeld 2
Gegeven: C = 0,1 /*F; R=100 kfi. C en R staan in serie,
Bereken:
tan <f.
Oplossing: Volgens (2) is
Xc
fan s?= —

6,37 xlOJ
= 0,637
105

6.2.4. Het geval R = XC
In afl). 6.1 kan de frequentie van de stuurbron zo worden ingesteld, dat
R = XC. Om dit te bereiken, moet de frequentie van de stuurbron zijn:
1
_ 2tt RC

(3)

De juistheid van (3) is gemakkelijk in te zien door R naar de linkerzijde van
het gelijkteken en f naar de rechterzijde van het gelijkteken te brengen. We
1
krijgen dan R =
= XC.
2tr fC
De frequentie volgens (3) wordt wel de kantelfrequentie genoemd, omdat
bij deze frequentie R en Xc gelijk zijn.
Wordt de frequentie hoger dan de kantelfrequentie, dan neemt Xc af en
wordt Xc kleiner dan R.
Wordt de frequentie lager dan de kantelfrequentie, dan wordt Xc groter
dan R.
De impedantie bij de kantelfrequentie kunnen we vinden door in (1) voor
Xc de waarde R te substitueren. Bij de kantelfrequentie geldt:
Z = VR- + Xc2 = V2R1 = KV2.
Bij de kantelfrequentie is de impedantie V2x = 1,4xgroter dan R.
De faseverschuiving bij de kantelfrequentie vinden we door in (2) voor Xc
de waarde R te substitueren. Bij de kantelfrequentie geldt:
tan *p=

Xc
R ,
= —=1
R
R

Dit betekent, dat bij de kantelfrequentie
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sp = 450.

De spanningen Un en Uc bij de kantelfrequentie zijn elk

1

Uj = 0,7 Uj.

Dit blijkt uit het volgende.
Bij de kantelfrequentie is Z = V2x R. De spanning over R is dan volgens de
1
R i,
R
formule voor de spanningsdeling: UR = Z XUi~ V2 x R xUi=^U- =
= 0,7 Uj. Voor de spanning over C geldt hetzelfde, daar XC=R.
Indien we een spanning aansluiten met Uimax= 100 V, ontstaan bij de kan100
= 70 V.
telfrequentie over R en C spanningen met amplituden van
De amplituden zijn groter dan de helft van de aangelegde spanning omdat
UR en Uc niet tegelijkertijd maximaal zijn.
Voorbeeld 3
Gegeven: C = 0,1 /iF; R= 100 kfi. C en R staan in serie.
a. De kantelfrequentie fk.
Bereken:
b. bij fk.
c. Z bij fk.
Oplossing: a. fk volgt uit:
1
1
2-RC 6,28 x 10? x 10 7

10:

6,28

= 16 Hz

b. Bij fk geldt y?° = -45°
c. Bij fk geldt Z= 1,4 R = l,4x 105= 140 kQ
6.2.5. Impedantiekromme
In de impedantiekromme van afb. 6.3 is Z uitgezet tegen f. Bij f = 0 is
Xc = oo, dan is Z eveneens oo.
1
is Xc= R en Z= 1,4 R. Dit is in paragraaf 6.2.4. bewezen.
Bij f =
2tt CR
z

I
3R-

2R1.4 R-

0

Afb. 6.3. Z als functie van de frequentie.

2

3

4

.
»k
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Bij frequenties die hoog zijn t.o.v. de kantelfrequentie is Xc veel kleiner
dan R en mogen we stellen Z = R.
Uit de impedantiekromme van afb. 6.3 blijkt, dat bij lage frequenties Z
praktisch overeenkomt met Xc. Bij hoge frequenties komt Z praktisch
overeen met R.

6.2.6. Fasekromme
In de fasekromme van afb. 6.4 is de hoek van faseverschuiving tussen de

f

aangelegde spanning en de stroom uitgezet tegen de verhouding —.
‘k

(f = frequentie van Uj : fk = kantelfrequentie). Indien de frequentie van de
aangelegde spanning gelijk is aan de kantelfrequentie, geldt f=fk en is de
verhouding -r~ = 1.
*k

Omdat de spanning naijlt op de stroom, is y negatief.
Bij zeer hoge frequenties wordt het gedrag bepaald door C en is <p= -90°.
Bij de kantelfrequentie is >p= -45°. Dat is hiervoor aangetoond.
Bij frequenties die hoog zijn t.o.v. de kantelfrequentie wordt het gedrag be
paald door R en is ^ = 0°.
0,5

?

i.

'k

Afb. 6.4. Fasekromme.

6.2.7. Frequentiekarakteristiek
In de frequentiekarakteristiek (afb. 6.5) worden uitgezet de verhoudingen
Uj

en Ypals functie van de frequentie.
Uj

Bij de kantelfrequentie zijn UR en Uc elk 0,7 van de aangelegde spanning.
Bij lagere frequenties is Xc groter dan R en valt er over C meer spanning
dan over R.
Kies de juiste antwoorden en beantwoord de vragen die betrekking hebben
op een serieschakeling van R en C:
1. In een serieschakeling van R en C is de stroom in R en C gelijk/ver
schillend.
2. De spanning over R heeft 90°/0° faseverschuiving met I.
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3. De spanning over C heeft 90°/0° faseverschuiving met I.
4. Indien XC = R is de faseverschuiving ...°.
5. Is Xc= R en U i max = 200 V dan is Uc = URmax =...V.
6. Wanneer XC>R is UCmax kleiner/groter dan U R max*
7. Teken het vectordiagram en leid de formules af voor de impedantie en
tan <p.
8. Z=R indien f= laag/hoog t.o.v. fk.
9. Z = XC wanneer f= laag/hoog t.o.v. fk.
10. R(= 100 kft) en C( = 31400 pF) zijn in serie geschakeld. De frequentie
van de aangesloten spanning is 50 Hz. U max = 100 V.
Teken het vectordiagram en de golfvormen gedurende 1 periode.

ï

100

Ur

90

U,

8070
6050'
40

Uc

30-

U,
20100.5

T

Afb. 6.5. UR/Uj en Uc/U, als functie van f.
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3
___ _ j_
«k

6.3. RC-parallelschakeling aangesloten op sinusvormige
wisselspanning
6.3.1. Vectordiagram
Daar R en C parallel (afb. 6.6a) staan, worden IR en Ic door dezelfde
spanning bepaald.
Bij het opstellen van het vectordiagram wordt als volgt te werk gegaan:
a. We gaan uit van Uj en zetten de vector, die deze spanning voorstelt, uit
naar rechts (1) (afb. 6.6b).
b. Uj veroorzaakt door R een stroom met een amplitude IRmax =
Deze stroom is in fase met U; (2).
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c. U; veroorzaakt door C een stroom met een amplitude
^ imax
^Cmax —

Xr

. Deze stroom ijlt 90° voor op U, (3).

d. De toegevoerde stroom I, is de vectorsom van IR en Ic (4).
Met behulp van afb. 6.6b kunnen we de formules afleiden, waaruit de impe
dantie Z en de hoek van faseverschuiving <p zijn uitgedrukt in R, C en de
frequentie f van de aangelegde spanning.
i_

_ Uimo«

'Cmo*—

Afb. 6.6a. RC-parallelschakeling.
Afb. 6.6b. Vectordiagram.

Afb. 6.6c. Admittantiediagram

6.3.2. Impedantie Z
Delen we in afb. 6.6b de stroomvectoren door U i max dan ontstaat afb.
6.6c. Dit is een admittantie diagram. Het omgekeerde van de impedantie is
immers de admittantie.
Uit afb. 6.6c volgt uit de gearceerde driehoek:
1
Xc2
Door het rechter- en linkerlid van deze vergelijking om te draaien, vinden
we Z.
De impedantie Z is:

(4)

Omdat Xc frequentie-afhankelijk is, is Z eveneens frequentie-afhankelijk.
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Voorbeeld 4
Gegeven: R= 100 kfi; C = 0,1 nF. R en C staan parallel.
Bereken:
Z bij f = 100 Hz.
Oplossing:

Xc =

1
2tt fC

1
= 16 kfi
6,28x 102xl0~7

Z volgt uit:
Z=

1

1

VF7

J± + 4Q
Vio10 io10

105
- V4T _15,6 kn

6.3.3. Faseverschuiving y?
Uit afb. 6.6c kunnen we y gaan bepalen, wanneer Xc en R bekend zijn.
1
In de gearceerde driehoek geldt n.1. tan <p=^±
1
R
Hieruit volgt:
tan *p=

X(

— 2/rfRC

(5)

Voorbeeld 5
R = 100 kft; C = 0,1 nF. R en C staan parallel,
Gegeven:
Bereken:
tan (p.
Oplossing: Volgens (5) is:
105
R
tan <p= —
= 6,25
Xc
16 x 103
6.3.4. Het geval Xc = R
1
dan zijn Xc en
Is de frequentie van de stuurbron gelijk aan f =
2tr RC ’
R gelijk aan elkaar.
De impedantie bij de kantelfrequentie vinden we door in (4) voor Xc te
substitueren R. We krijgen dan:
Z=

v

1
1
1
R2 + R2

R
“ V2

Bij de kantelfrequentie is de impedantie Z = 0,7 R.
De faseverschuiving bij de kantelfrequentie vinden we door in (5) voor Xc
te substitueren R. We vinden dan ^ = 45°.
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Voorbeeld 6
Gegeven: R= 100 kfl; C = 0,1 nF. R en C staan parallel.
Bereken:
a. De kantelfrequentie fk.
b. <p bij fk.
c. Z bij fk.
Oplossing: a. De kantelfrequentie bedraagt:
fk-

1

1

2tt RC

6,28 x 105 x 10 7

= 16 Hz.

b. <p = 45°.
R

105

c. Z= -7= = — =70 kft.
v2
1,4
6.3.5. Impedantiekromme

In afb. 6.7 is een impedantiekromme getekend. De impedantie is lager dan
R en lager dan Xc, omdat R en C parallel staan. Bij lage frequenties is Xc
groot t.o.v. R. Bij lage frequenties is daarom de impedantie praktische gelijk aan R. Bij de kantelfrequentie is Z= ^= = 0,7 R.
Dit is hierboven aangetoond.
Bij hoge frequenties is Xc klein t.o.v. R.
Bij hoge frequenties is Z daarom praktisch gelijk aan Xc.

RQ90.80.7
0.605
O*
0.3
02
0.1

T
o
Afb. 6.7. Z als functie van f.

I

I

I *

----- -TÏ

6.3.6. Fasekromme

De fasekromme is getekend in afb. 6.8. De faseverschuiving is negatief, om
dat de spanning naijlt op de stroom.
Bij zeer lage frequenties wordt het gedrag bepaald door R. De faseverschui124

ving is dan zeer laag. Bij zeer hoge frequenties is Xc klein t.o.v. R. Het ge
drag wordt dan bepaald door C. Bij hoge frequenties is de faseverschuiving
daarom <p= -90°.
__ _ t
9 in*

0

1

3

4 “<

1020304050-

co708090-

Afb 6.8. Fasekromme.

Kies de juiste antwoorden en beantwoord de vragen, die betrekking hebben
op een parallelschakeling van R en C:
11. Bij een parallelschakeling van R en C zijn de spanningen over R en C
dezelfde/ongelijk. De faseverschuiving tussen IR en Ic is 0°/90°.
12. IR = Ic indien f = ...
13. Bij een parallelschakeling van R en C is Z = 0,7 R, wanneer f=...
14. C en R staan parallel. C = 0,1 /tF; R= 10 kft. Bij f = ... Hz geldt Ic= IR.
Aan deze parallelschakeling wordt een gelijkstroom toegevoerd van
1 mA. De spanning bedraagt nu ...V.
15. Teken het vectordiagram en leid de formules af voor Z en tan <p.
16. Z=R wanneer f hoog/laag is t.o.v. fk.
17. Z = XC in het geval f hoog/laag is t.o.v. fk.
18. R(= 100 kfi) en C( = 31400 pF) zijn parallel geschakel. De frequentie
van de aangesloten spanning is 50 Hz. Umax = 100 V.
Teken het vectordiagram en de golfvormen gedurende 1 periode.
6.4. Brug van Wien
In afb. 6.9a is een gedeelte van de brug van Wien getekend. Deze schakeling
wordt bijvoorbeeld toegepast in toongeneratoren. We gaan er van uit, dat
de weerstanden en de condensatoren gelijk zijn. Voor deze brugschakeling
willen we bepalen hoe de verhouding

Dj

en de faseverschuiving tussen

U2 en Uj, afhankelijk zijn van de frequentie.
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6.4.1. Lage frequenties (XC>R)
Bij zeer lage frequenties zijn de wisselstroomweerstanden van de condensa
toren zeer groot t.o.v. R. De impedantie van de bovenste tak is dan gelijk
aan Xc.
In afb. 6.9b is het vervangschema van de brug voor lage frequenties ge
tekend. De impedantie van de onderste tak is gelijk aan R.
Daar Xc zeer groot is t.o.v. R, zal U, vrijwel geheel over de bovenste tak
vallen en U2 is dan praktisch nul.
U2
Bij zeer lage frequenties is — praktisch nul.
Ui
Afb. 6.9b. Vervangschema voor
lage frequenties.

} tU R „

Zl

U,

-rC luC
Ui

«c

b

Ir

u2

z2

I

Afb. 6.9c. Vervangschema voor
hoge frequenties.
Q

Ui
Xc«R

Afb. 6.9a. Brug van Wien.

c

£

Omdat XC>R zal de stroom vrijwel geheel door C worden bepaald en
daarom vrijwel 90° voorijlen op U,. De spanning over R is in fase met de
stroom. U2 ijlt vrijwel 90° voor op U,.
Bij zeer lage frequenties is <p praktisch 90°.
6.4.2. Hoge frequenties (Xc < R)
Bij zeer hoge frequenties zijn de wisselstroomweerstanden van de condensa
toren zeer laag t.o.v. R. De impedantie van de bovenste tak is dan gelijk
aan R. De impedantie van de onderste tak is gelijk aan Xc. In afb. 6.9c is
het vervangschema van de brug voor hoge frequenties getekend. Omdat
Xc zeer klein is t.o.v. R, zal de aangelegde spanning vrijwel geheel over de
bovenste tak vallen.
U, is praktisch nul.
U2

Bij zeer hoge frequenties is — vrijwel nul.
U,
Omdat XC«R, zal de stroom bijna geheel door R worden bepaald en
daarom vrijwel in fase zijn met Uj. De spanning over C ijlt 90° na op de
stroom. U2 ijlt nagenoeg 90° na op Uj.
Bij zeer hoge frequenties is <p dus praktisch -90°.
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6.4.3. Kantelfrequentie (XC = R)
Bij de kantelfrequentie is de impedantie Z, van de bovenste tak V2 R. De
faseverschuiving tussen U, en I, is dan 45°.
£
Bij de kantelfrequentie is de impedantie Z2 van de onderste tak -7= .
De faseverschuiving tussen U2 en I, is dan 45°.
U2
De verhouding —= bij de kantelfrequentie volgt uit het vectordiagram van
afb. 6.9.d.
ui
De stroom 1, veroorzaakt over de bovenste tak van afb. 6.9a een spanning
U, die 45° naijlt op I,.
De impedantie van Z, bij XC=R volgt uit Z,=V2 R.
De amplitude van U, is daarom:
U|max =

1 ima\ x ZiI — I,max X\f2 R.

Over de onderste tak veroorzaakt I, een spanning U2.
U2 ijlt 45° na op I, en is in fase met U,.
r
De impedantie van Z2 bij XC = R volgt uit Z2= ^=.
De amplitude van U2 is daarom:
R
U2max=I tmax x Z2 -1, max xTi
U2 is hier 2x kleiner dan U,.
Uj vinden we door U, en U2 vectorisch op te tellen.
1
Uim„ = U, + U2 = I,ra»V2R + I ima \ R=. ima\ R(\^2 + —) - I,max
V2
V2

R(è+75) = I r7I '
imax

45*

U2= lfZ2 = lf^=-

d

u1 = lt.Z2 = lt-V?.R

Afb. 6.9d. Vectordiagram bij de kantelfrequentie.

Bij de kantelfrequentie is U, dus 3x kleiner dan Uj.
In formulevorm:

U2= J-u,
127

6.4.4. Frequentiekarakteristiek
In afb. 6.10a is de verhouding 77 uitgezet.
Ui

1

Bij de kantelfrequentie is deze verhouding —, zoals we juist hebben afge
leid. Bij alle andere frequenties is de verhouding 77 lager.
Ui

!s -r- =
‘k

1

— dan is

dezelfde als bij
Uj

J

= 3.
*k

f
1
f
Het zelfde geldt bij — = — en — = 2.
*k

^

lk

Bij lage en hoge frequenties is de verhouding 0.
^2 0.35
Ui

t °-3

0.25

Q2

a

0.15
0.1
Q050

1

2
k

Afb. 6.10a. Frequentie-karakteristiek.

6.4.5. Fasekromme
De fasekromme is getekend in afb. 6.10b.
Bij de kantelfrequentie is U2 in fase met Uj. Het faseverschil is dan 0°. Bij
de lagere frequenties ijlt U2 voor op Uj. Bij hogere frequenties ijlt U2 na op
Ui*•"*90

I

70

50
30

b

100

10
30-

1
*k

50
70
90

Afb. 6.10b. Fasekromme.

6.4.6. Samenvatting
Samenvattend kunnen we vaststellen, dat de kantelfrequentie bij de brug
van Wien zeer belangrijk is, omdat bij deze frequentie:
a. De uitgangsspanning maximaal is.
b. De uitgangsspanning in fase is met de aangelegde spanning.
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Beantwoord nu de vragen, deze hebben betrekking op een brug van Wien
met gelijke weerstanden en gelijke condensatoren:
19. In afb. 6.9a zijn R= 10 kft en C = 10 nF; U; = 3 V. Bij f=... Hz is de
uitgangsspanning maximaal.
De uitgangspanning is dan ...V.
De faseverschuiving tussen U2 en Uj is dan 0°/90°/180°.
20. C = 0,15 /zF; R = 500 ft; P is een dubbele lineare potentiometer van
9,5 kft met een draaiingshoek van 270° (afb. 6.10c).
Maak een frequentie-draaiingshoek karakteristiek. Zet langs de verti
cale as de frequentie uit, waarbij U2 in fase is met Uj. Zet langs de ho
rizontale as de draaiingshoek uit.

1c
R

P
I-------

c

Uj

Ir
U2

Afb. 6.10c. Schakeling bij vraag 20.

6.5. Faseverschuivend netwerk
In de schakeling als getekend in afb. 6.11a zijn U, en U2 van gelijke ampli
tude, maar ten opzichte van massa in tegenfase. Deze schakeling heeft de
volgende eigenschappen:
a. Uu is onafhankelijk van de waarden van R en C. Uu heeft dezelfde am
plitude als U, en U2.
b. De faseverschuiving tussen Uu en U, is regelbaar van 0° tot 180° met R
en/of C.

Ui

Afb. 6.11a. Faseverschuivend
netwerk.
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6.5.1. R = O
Wanneer R = O is de arm van de potmeter verbonden met de bovenzijde van
de spanningsbron. Uu is dan uiteraard gelijk aan U r
Bij R = 0 geldt: Uurnax = U,max en ip = 0°.
6.5.2. R= oo
Indien R= oo is de arm van de potmeter alleen verbonden met de onder
zijde van U2.
Omdat er geen stroom kan vloeien, valt er over C geen wisselspanning en
is Uu gelijk aan U2.
Daar U2 gelijk aan, maar in tegenfase is met U,, geldt bij R= oo;
Uumax = ÜImax en <p= 180°.
6.5.3. R heeft willekeurige waarde
In afb. 6.11b is het vectordiagram getekend bij willekeurige waarden van
R en C.
a. Men is uitgegaan van de stroom I (1). Deze is naar rechts uitgezet.
b. U-, (2) is in fase met 1.
c. Uê (3) ijlt 90° na op I.
d. lij (4) is de spanning van bovenzijde t.o.v. onderzijde en is de vectorsom van UR en Uc.
e. U, (5) is in fase met U, en — Uj.
f. U2 (6) is gelijk aan U, en in tegenfase met U i*
We kunnen nu Uu vinden. Wanneer we in afb. 6.11a Uu en UR vectorisch optellen vinden we U,. In formulevorm: U, = UU + UR.
Hieruit volgt: UU = U, -UR = Ü, + (-ÏÏR).
Uu kunnen we vinden door U, en het tegengestelde van UR vectorisch op te
tellen. Uu (8) is de vectorsom van U, en (UR).
Meetkundig is nu gemakkelijk te bewijzen, dat de lengten van de vectoren
Uu, U, en U2 gelijk zijn.
In afb. 6.11c zijn U,, U2 en Uu afzonderlijk getekend.
De fasehoek is regelbaar met R. Het uiteinde van Uu ligt op een cirkel
boog. Het hier besproken faseverschuivend netwerk wordt b.v. toegepast
bij de sturing van thyratrons en thyristoren.
U2 (6)
Ui

U2
-UR(7)

b

Üli
JJuW,

9

UC(3)

Afb. 6.11b. Vectordiagram.
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UR<2>

y

(5)/

1
\

/

9

/

\
/

Uf (4)

/

Afb. 6.11c. Vereenvoudigd
vectordiagram.

Beantwoord de volgende vragen die betrekking hebben op het faseverschuivend netwerk uit afb. 6.11a:
21. Uu in afb. 6.11a is afhankelijk/onafhankelijk van R.
22. Uu is in waarde gelijk aan Ui/U,/U2.
23. Indien R = 0 is <p= ...°.
24. Wanneer R= oo is

=

25. Is R = XC dan is
26. Teken het vectordiagram van de schakeling volgens afb. 6.11a.
6.6. Verlieshoek bij condensatoren
Sluiten we een condensator aan op een wisselspanning, dan blijkt de faseverschuiving niet 90°, maar minder te bedragen. Dit is een gevolg van:
a. De ohmse weerstand van de aansluitdraden.
b. De ohmse weerstand van het isolatiemateriaal.
c. De diëlektrische verliezen.
Door deze verliezen is de hoek van faseverschuiving minder dan 90°. Hoe
groter de verliezen, des te meer wijkt <p af van 90°. Om de verliezen direct
aan te kunnen duiden door een hoek, heeft men de z.g. verlieshoek 6 (delta)
ingevoerd.
De verlieshoek 6 (afb. 6.12) is een maat voor de totale verliezen die in een
condensator ontstaan. Hoe kleiner 6 is, des te geringer zijn de verliezen.
Lucht-, mica en styroflexcondensatoren hebben de kleinste verliezen.
c
i

s
i
6

Ion b =
I
I

?
A

BC

=

tan 9

I

i
B

Afb. 6.12. De verlieshoek wordt bepaald door de verliezen.

De totale onder a t/m c genoemde verliezen kan men in een parallelweerstand Rp geconcentreerd denken.
Indien we de verliezen van de condensator in een parallelweerstand Rp ge
concentreerd denken, geldt tan ^> = 27rCRp (zie formule (5).
131

Daar tan ö =

1
vinden we uitgaande van (5)
tan <p
tan 6 =

1
27rfCRp

(V)

Tan 6 noemt men ook wel de verliesfactor.
De verliesfactor is frequentieafhankelijk. Bij de in elektronische apparaten
gebruikte condensatoren ligt de tangens van de verlieshoek bij 800 Hz tus
sen 10"4 en 10“'. Dit correspondeert met verlieshoeken van 0,0057° en
5,72°
We willen nu nader ingaan op de diëlektrische verliezen en een toepassing
hiervan bespreken.
De diëlektrische verliezen kan men zich ontstaan denken zoals afb. 6.13 laat
zien.
Is de polariteit van de spanning tussen de condensatorplaten zoals getekend
in afb. 6.13a, dan is de baan van het elektron naar links verschoven.
Verspringt de spanning van polariteit, dan verschuift de baan van het elek
tron naar rechts (afb. 6.13b). Door deze verschuiving wordt er warmte ont
wikkeld. Hoe hoger de frequentie van de wisselspanning, hoe vaker ver
springt het elektron van baan en hoe groter is de warmteontwikkeling.
Afb. 6.13a. De baan van het elektron
verschuift naar links.

1

+1CT5

1'
4a

a

L_

Afb. 6.13b. De baan van het elektron
verschuift naar rechts.

b m

Van dit principe maakt men gebruik bij de z.g. capacitieve verhitting. Tus
sen de platen van een condensator plaatst men het te verwarmen isolatie
materiaal.
Er zijn verschillende toepassingen zoals:
a. Lassen van kunststoffen.
b. Steriliseren en drogen van levensmiddelen.
c. Verwarmen van voedsel enz.
Het frequentiegebied voor deze toepassing ligt tussen 10 MHz en 1000 MHz.
Beantwoord nu de volgende vragen die betrekking hebben op de verliezen
in een condensator:
27. Waar treden in een condensator verliezen op?
28. Leid een formule af voor tan 6.
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6.7. RL-serieschakeling
De belangrijkste eigenschappen van een RL-serieschakeling (afb. 6.14a) wil
len we met behulp van een vectordiagram vaststellen. We zullen de volgende
resultaten vinden:
a. Met stijgende frequentie neemt Z toe, omdat XL toeneemt wanneer f
stijgt.
b. Met stijgende frequentie zal v toenemen, omdat met stijgende frequentie
de spoel meer invloed krijgt.
U|_ = Ima* • *L
(3).

b

U,

u'mo« s,mai-z
(4)

<P
URsImax-R
(2)

1(1)

Afb. 6.14b. Vectordiagram.

Afb. 6.14a. LR-serieschakeling.

6.7.1. Vectordiagram (afb. 6.14b)
a. We gaan uit van de stroom I (1).
b. Over R ontstaat een spanning UR (2), die met I in fase is.
c. Over L ontstaat een spanning UL (3), die 90° op I voorijlt.
d. Uj (4) is de resultante van UR en UL.
6.7.2. Impedantie Z
De impedantie gaan we volgens een andere methode vaststellen dan we heb
ben gedaan bij de RC-schakeling.
De impedantie Z is gedefinieerd als:

z=

U;imax
I ma\

Volgens het vectordiagram geldt:

u,™,2=uLm„2+u Rmax 2
Hieruit volgt:

u,mi»=viW + u

Rmax
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Daar U Lmax = 1 max xXL en U Rma\ = 1 max xR, vinden we:
^imax

= Vlmax2xXL2+Imax2+Imax2xR2

Ujmax ~ Imax^L2 + R2

•

Substitueren we dat in de oorspronkelijke uitdrukking voor Z, dan vinden
we:
z = Vr2+xl2

(8)

In afb. 6.15 is Z uitgezet als functie van de frequentie.
Z is groter dan R en groter dan XL. Bij lage frequenties is R^>XL en geldt
Z=R. Bij hoge frequenties is XL>R en geldt Z ~ XL.
Bij de frequentie, waarvoor XL = R, dat is bij f =
is de impedantie
2ttL
Z = Vr2 + R2 = V2R.
De kantelfrequentie van de RL-schakeling is: f = —— .
27rL

3R

2 R1.4 R

R

o
Afb. 6.15. Impedantiekromme.

T

T

_±3
fk

6.7.3. Hoek van faseverschuiving
Uit afb. 6.14b volgt:
tan <p —
R

= 2tt fL
R

(9)

De fasehoek <p is groter naarmate f hoger is. In afb. 6.16 is <p uitgezet tegen
f. Is XL = R dan is tan <p = 1. Dan is <p = 45°.
Dit is het geval bij de kantelfrequentie.
6.7.4. Verlieshoek bij spoelen (afb. 6.17)
Sluiten we een spoel aan op een wisselspanning dan is de hoek van fasever
schuiving minder dan 90°. Dit is een gevolg van de verliezen in de spoel,
waarop reeds eerder is ingegaan (zie par. 4.7.). Naarmate <p meer afwijkt
van 90° zijn de verliezen groter.
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Afb. 6.17. Verlieshoek van
spoelen.
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Afb. 6.16. Fasekromme.

Het verschil tussen 90° en <p noemt men, evenals bij de condensatoren de
verlieshoek ö. De verlieshoek kan men berekenen uit:
tan 6 =

(10)

Rs is een serieweerstand, waarin men de verliezen geconcentreerd denkt.
Beantwoord nu de volgende vragen die betrekking hebben op de RL-serieschakeling:
29. Teken het vectordiagram.
30. Leid de formule voor de impedantie af.
31. Leid de formule voor af tan *p.
32. Leid de formule af voor de verlieshoek.

Samenvatting hoofdstuk 6
1. Bij het tekenen van een vectordiagram wordt bij een serieschakeling
uitgegaan van de stroom.
2. Bij het tekenen van een vectordiagram wordt bij een parallelschake
ling uitgegaan van de spanning.
RC-serieschakeling
3. Z = VR2 + XC2
4. tan <p=

Xc

R
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5. Bij de kantelfrequentie fk geldt Xc= R.
1
Uit fk volgt: fk =
2tt RC ’

6. Bij de kantelfrequentie geldt Z = V2 R.
7. Bij de kantelfrequentie geldt <p= -45°.
RC-parallelschakeling
1
8. Z =
I
R2 '
9. tan <p= — =27rfRC.
Xc
10. De kantelfrequentie volgt uit: fk =

1
2ttRC '

R
11. Bij de kantelfrequentie geldt: Z = ^ .
12. Bij de kantelfrequentie geldt: <p= -45°.
De brug van Wien
13. De brug van Wien wordt o.a. toegepast in toongeneratoren.
1
is:
2ttRC
a. De uitgangsspanning maximaal.
b. De uitgangsspanning in fase met Uj.

14. Bij f =

Faseverschuivend netwerk
15. Is U, = U2 en zijn U, en U2 in tegenfase, dan is Uu onafhankelijk
van R
16. Uu kan in fase worden verschoven van 0° ••• 180°.
17. Het netwerk wordt gebruikt bij de sturing van thyratrons en thyristoren.
Verlieshoek condensator
18. In een condensator ontstaan verliezen in:
a. De aansluitdraden.
b. De ohmse weerstand van het isolatiemateriaal.
c. Diëlektrische verliezen.
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19. Van de diëlektrische verliezen maakt men gebruik van capacïtieve
verhitting.
20. De verlieshoek <5 is de aanvulling op v? tot 90°. De verlieshoek
ö = 90-<p.
1
wanneer men de verliezen in een parallelweer27rf CRp ’
stand Rp geconcentreerd denkt.

21. Tan 6 =

RL-serieweerstand
22. Z = VR2 + Xl2.
XL

23. Tan*>=-\
Rs
wan2tt fL ’
neer de verliezen zijn geconcentreerd in de serieweerstand Rs.

24. De verlies hoek bij een spoel volgt uit: tan 5 =
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7. Impulsspanningen en
RC-schakelingen
7.1. Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken werd uitgegaan van sinusvormige spannin
gen en stromen. Daarin bleek, dat bij aansluiting van een sinusvormige
spanning, op een combinatieschakeling van R, C en L, er een sinusvormige
stroom vloeit. Stroom- en spanningsvorm zijn dezelfde, n.l. beide sinus
vormig.
Bij het aansluiten van impulsvormige spanningen, op combinatieschakelingen van R, C en L, komt het stroomverloop echter niet overeen met het
spanningsverloop.
Stroom en spanning hebben alleen hetzelfde verloop, als de spanning sinus
vormig is.
In alle andere gevallen stemmen stroom- en spanningsverloop niet met el
kaar overeen.
Daarom moet men, bij de bepaling van het gedrag van RC-schakelingen
voor impulsvormige spanningen, elementair te werk gaan. De impulsvormi
ge spanning wordt daarom zodanig in tijdvakken verdeeld, dat in een be
paalde tijd de spanning (of de stroom) als constant kan worden beschouwd.
Met behulp van de in hoofdstuk 8 van Leerboek Elektronica deel 1 gegeven
theorie kunnen dan aan het einde van dit bepaalde tijdvak de waarden van
spanningen en stromen worden gevonden.
Dit zijn dan tevens de beginwaarden voor het volgende tijdvak, waarvoor
de berekening dan kan worden uitgevoerd, enz.
Wanneer op een RC-serieschakeling een impulsvormige spanning wordt
aangesloten kan men de spanning over R of over C afnemen. Wordt de
spanning over C afgenomen, dan spreken we van integratorschakeling.
Wordt de spanning over R afgenomen, dan spreken we van differentiatorschakeling.
7.2. Gelijkstroom toegevoerd aan ideale condensator
In afb. 7.1a levert de stroombron van t = 0 af een stroom I0 aan de con
densator C. C krijgt door middel van deze stroom lading toegevoerd. Aan
C wordt een tijd t toegevoerd (afb. 7.1b).
Q —10 x t
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(1)

I

c

I
•o

Afb. 7.1a. C wordt geladen met
een constante stroom.

b

f

o

ï

L

t

Afb. 7.1b. I0 als functie van de tijd.

lal
c

w

4
0

C
Afb. 7.1c. Uc neemt lineair toe.

1

o

Afb. 7.1d. De in C opgehoopte energie
neemt kwadratisch toe.

d

1

2

t

De toegevoerde lading is gelijk aan het oppervlak van de stroom-tijd krom
me. Het verband tussen deze aan C toegevoerde lading en de spanning Uc
over C volgt uit:
Q = C x Uc

(2)

Uit (1) en (2) (afb. 7.1c) vinden we:
Uc= Io*t
C

(3)

Uit (3) nemen we waar, dat Uc evenredig is met t. Naarmate de spanning
over C stijgt, neemt de in C opgehoopte energie toe.
De in C verzamelde energie volgt uit:
W= 1/2 CxU2

(4)

Uit (4) blijkt nu, dat W evenredig is met het kwadraat van de spanning.
Daar de spanning.lineair toeneemt met de tijd, zal W hier niet lineair met
de tijd toenemen.
W neemt kwadratisch toe (afb. 7.ld).
Op het moment t = 2, is de in C opgehoopte energie 4 x groter dan op het
moment t = 1.
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Voorbeeld 1
Gegeven: In afb. 7.1a geldt IQ= 10 mA; C = 0,1 jiF.
Gevraagd: a. Uc op 1 ms na het inschakelen.
b. W op 1 ms na het inschakelen.
c. Uc op 2 ms na het inschakelen.
d. W op 2 ms na het inschakelen.
Oplossing: a. 1 ms na het inschakelen is:
10_2x 10-3
lQxt
= 100 V.
u‘= c
10-7
b. De na 1 ms in C opgehoopte energie is:
W= 1/2 C U2= 1/2 x 10_7x 104 = 0,5 x 10 3 joule.
c. Daar Uc lineair toeneemt geldt na 2 ms: Uc = 200 V.
d. De in C opgehoopte energie is na 2 ms 4 x groter dan na
1 ms. W = 2.10-3 joule.
In generatoren, die zaagtandvormige spanningen moeten leveren, wordt ge
bruik gemaakt van de principeschakeling zoals afb. 7.1a die laat zien. In
deze zaagtandgeneratoren is de stroombron dan meestal een unijunctiontransistor of een pentode-buis. In afb. 7.2a en 2c is voor beide gevallen het
principe getekend. In afb. 7.2a is de schakeling weergegeven van een zaagtandgenerator met een unijunction- of UJT-transistor. Sluit men op deze
schakeling de spanning U, aan dan zal C zich exponentieel opladen tot de
doorslagspanning van de transistor. Zolang die spanning niet is bereikt,
blijft de emitterdiode gespert. Wordt die spanning (Up) overschreden, dan
+ U,

Dm

R2
470

2N2646

UEmo*

♦u.
(uE inV

b

Ub2
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Ubl
R3
50

_ UEmjn

Afb. 7.2b. Zaagtandspanning van de UJT.

Q

Afb. 7.2a. Zaagtandgenerator
met een UJT.
uc

c

1*
I

lp

r

4=c

Afb. 7.2c. Zaagtandgenerator
met pentodebuis.
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Afb. 7.2d. Spanning over C in afb. 7.2c.

slaat de UJT door en de weerstand tussen emitter en b, daalt tot een heel
kleine waarde. Het gevolg hiervan is, dat de condensator zich zal ontladen
tot de stroom door de emitterdiode de nulwaarde heeft bereikt. Hierna zal
de condensator zich weer kunnen opladen. Dit verschijnsel herhaalt zich pe
riodiek met het gevolg, dat aan de emitter een zaagtandspanning ontstaat.
De oscillatorfrequentie is als volgt te berekenen:
f=

1

1

1R, x C ln
1 —V

2,3 R, C lg

1
1 ~V

Tl (eta) = inwendige spanningsverhouding.
Voor stabilisering van de temperatuur moet de waarde R2 zijn:
R,=

0,65 x Rbb
T/XU i

De maximale en de minimale spanningswaarde (afb. 7.2b) van de emitter
kan worden berekend aan de hand van:
UC(m„) = Up = IIxUbb + 0,7 V.
^E(min)

= 0,5 x U E(vcrz) = Uv.

In afb. 7-2c is een zaagtandgenerator voorgesteld met een pentodebuis.
Wanneer S is gesloten, levert de batterij stroom aan de buis. Wordt S ge
opend, dan levert C stroom aan deze buis. C wordt dan, via de pentodebuis,
ontladen met een constante stroom I0. Bij het afsluiten van S, laadt C zich
weer op tot de batterijspanning (afb. 7.2d). S is in werkelijkheid eveneens
een buisschakeling.
Voorbeeld 2
Gegeven: Om de lichtstip op het beeldscherm van een KSO 5 cm af te bui
gen, is een spanning vereist van 250 V„ vereist.
Uitgegaan wordt van de schakeling volgens afb. 7.2c.
Men wenst een schrijfsnelheid van 1 /xs/cm.
De door de pentode geleverde stroom is 10 mA.
Gevraagd: C.
Oplossing: Voor een verplaatsing van een lichtstip over 1 cm is een span
ning vereist van 50 V. De spanningsverandering over C dient
50 V in 1 fis te bedragen.
Uit (3) volgt nu:
C=

I0xt
Uc

10_2x 10"6
= 2x 10“l° F.
50

C = 200 pF.
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Beantwoord nu de volgende vragen:
1. Een condensator C wordt gedurende een tijd t geladen met een stroom
I. Leid een formule af voor Uc.
2. Een condensator C(=10 /*F) wordt gedurende 10 s geladen met een
stroom van 1 mA.
Na 10 seconden bedraagt:
Uc=... volt; W = ... joules.
3. Men wil met een gelijkstroom van 5 mA de spanning over een condensa
tor in 1 ms op laten lopen van 0 tot 500 V.
Bereken C.
7.3. Stroomimpuls toegevoerd aan ideale condensator
Wordt in afb. 7.3a S van t = 0 ••• t = 1 in de stand 1 geplaatst, dan wordt
gedurende die tijd een gelijkstroom aan C geleverd (afb. 7.3b). Van
t = 0 ••• t = 1 zal Uc lineair toenemen (afb. 7.3c). De in C opgehoopte ener
gie neemt in deze tijd kwadratisch toe (afb. 7.3d). Op t = 1 wordt S in stand
2 geplaatst. De stroom IQ vloeit nu via de kortsluiting. Er wordt geen
stroom meer aan C toegevoerd. C kan zich echter ook niet ontladen, zodat
Uc en W de op t = 1 aangenomen waarden behouden.
5
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-|è

c=f= uc
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Q

Afb. 7.3. Stroomimpuls aan een
ideale condensator.

w

Uc

c

0

Afb. 7.3b. Wanneer S is gesloten wordt
aan C stroom toegevoerd.

I
o

d
1

Afb. 7.3c. Uc neemt lineair toe.

o

1

Afb. 7.3d. De opgehoopte energie is
kwadratisch toegenomen.

7.4. Spanningsimpulsen aangesloten op RC-schakeling
In het onderstaande zullen we uitgaan van de in hoofdstuk 8 van Leerboek
Elektronica deel 1 gegeven stof.
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Daarin is o.a. het volgende gesteld:
a. Plotselinge spanningssprongen komen over de weerstand.
b. De condensatorspanning kan niet plotseling veranderen.
c. Indien de condensatorspanning een bepaalde spanningsafstand moet
overbruggen, wordt:
1. 63% afgelegd in t=RC.
2. 50% afgelegd in t = 0,7 RC.
3. 100% afgelegd in t = 5 RC.
Beantwoord nu de volgende vraag:
4. Geef in een grafiek Uc en UR weer als functie van t, nadat S wordt ge
sloten (afb. 7.4a). Kies de assen als volgt: 1 ms = 2 cm; 2 V = 1 cm. Be
reken UR en Uc na t = 0 (S in); t = 0,7 RC; t = RC; t = 5 RC.
7.4.1. Spanningsimpuls op RC-schakeling met kleine RC-tijd
In afb. 7.4b bedraagt de RC-tijd van de RC-serieschakeling:
t = RC= 104x 10“10 = 10"6 s= 1 ns. De breedte van de aangesloten impuls
bedraagt 10 jts. De RC-tijd is 10 x kleiner dan de impulsduur.
Afb. 7.4a. Schakeling voor de beantwoording van vraag 4.

C _L
lOOpF

-Tl-

O

u,

Afb. 7.4b. Schakeling
met kleine RC-tijd.
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15

-1 injis

Afb. 7.4c. Ingangsspanning Uj.

Uc (afb. 7.4d)
Op t = 0 springt de aangelegde spanning van 0 V naar 10 V. Uc kan niet
plotseling van waarde veranderen. In een tijd t = RC=l /xs, wordt 63%
van de af te leggen afstand overbrugd. Na 1 /xs geldt Uc = 6,3 V. Na
t = 5 RC = 5 /xs, is C praktisch geladen tot de aangelegde spanning. Op het
moment t= 10, wordt Uj = 0 V. De bovenzijde van C is dan via de span
ningsbron met de onderzijde van R verbonden. C gaat zich via de weerstandsloos veronderstelde spanningsbron en R ontladen. Na t = RC= 1 /xs,
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is C voor 63% ontladen en is Uc gedaald tot 3,7 V. Na t = 5 RC = 5 ns, is
C praktisch ontladen.
Afb. 7.4d. Lading op Uc.
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Afb. 7.4e. UR = UL-UC.

UR (afb. 7.4e)
UR volgt uit: UR = Uj-Uc. Teneinde UR te kunnen bepalen, moeten we op
elk moment Uj met Uc verminderen. Op t = 0 is Uc = 0. Op t = 0 is UR
10 V. Op t = 1 is Uc = 6,3 V. Op t = 1 is UR daarom afgenomen tot 3,7 V.
Op t = 5 is Uc=10 V. Op t = 5 is UR daarom praktisch 0 V. Op t = 10
wordt Uj = 0 V. Door Uj = 0 te substitueren in UR = Uj-Uc vinden we
UR= -Uc. Vanaf t= 10 is UR gelijk, maar tegengesteld aan Uc. Dit is ook
in te zien met behulp van afb. 7.4g.
i
2

c-t1Uc

s

=Lc

100>iF

- ^9V

RIk
h
Afb. 7.4f. Circuit van

t = 0 ... t = 10.

Afb. 7.4g. Circuit van
t = 10 af.

Afb. 7.4h. Schakeling
bij proef 8.

De negatief geladen plaat van C is aangesloten op de bovenzijde van R. De
positief geladen plaat van C is verbonden met de onderzijde van R. UR is
de spanning van de bovenzijde van R t.o.v. de onderzijde van R. UR is
negatief. Op t=10 wordt UR=-10 V. Op t = 11 is Uc = 3,7 V en
UR= -3,7 V. Op t=15 is UR praktisch 0 V.
Uit afb. 7.4 kunnen we de volgende conclusies trekken. Bij een kleine RCtijd:
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a. U, komt praktisch geheel over C.
b. UR verloopt piekvormig.

n
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Afb. 7.5a. Schakeling
met grote RC-tijd.
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Afb. 7.5b. De impulsbreedte is
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Afb. 7.5c. De spanning over Uc.
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Afb. 7.5d. De spanning over UR.

Nemen we de spanning over R af, dan hebben we een differentiatorschakeling. Omdat bij een kleine RC-tijd UR piekvormig verloopt, noemen we
deze schakeling ook wel piekerschakeling.
Kies het juiste antwoord en beantwoord de vraag:
5. UR verloopt piekvormig, indien de RC-tijd klein/groot is t.o.v. de
periodetijd.
6. Op een serieschakeling van C= 100
en R = 1 k8 sluit men een spanningsimpuls aan met een amplitude van 9 V en een breedte van 2 s. De
inwendige weerstand van de impulsgenerator is 0 Ü. Teken UR en Uc als
functie van de tijd. Stel 1/4 s = 1 cm en 2 V = 1 cm.
Voer de berekening uit voor t = 0 RC; t = RC en t = 5 RC.
PROEF 8
Doel:

Het meten van UR en Uc indien een spanningsimpuls
wordt aangesloten op een RC-serieschakeling met kleine
RC-tijd.

Benodigdheden: C=100 j*F, batterij 9 V, weerstand 1 kfl, schakelaar,
multimeter.
145

Uitvoering:

a. Bestudeer vraag 6.
b. Stel de schakeling samen volgens afb. 7.4h.
c. Schakel de multimeter op het 10 V-bereik en plaats
hem over de serieschakeling. Plaats S twee seconden in
stand 1. Zet na 2 s S weer in stand 2. Door dit te doen,
sluiten we de spanningsimpuls aan volgens vraag 6.
d. Schakel de multimeter over R. Zet S 2 s in stand 1 en
daarna weer terug. Controleer of UR het in vraag 6 ge
tekende verloop heeft.
e. Schakel de multimeter over C. Zet S 2 s in stand 1 en
daarna weer terug. Controleer of Uc het in vraag 6 ge
tekende verloop heeft.

Opmerking:

Na de achterflank wisselt UR van polariteit.

7.4.2. Spanningsimpuls op RC-schakeling met grote RC-tijd
In afb. 7.5a bedraagt de RC-tijd van de RC-serieschakeling t = RC =
106x 10~8= 10-2 s = 10 ms. De breedte van de impuls bedraagt r= 1 ms.
De RC-tijd is groot t.o.v. de impulsduur.
Uc (afb. 7.5c)
De impulsduur is 0,1 RC. Volgens de RC-tijdconstante karakteristiek uit
hoofdstuk 8 van Leerboek Elektronica deel 1 legt Uc in deze tijd 9°7o van
de af te leggen spanningsafstand af. De af te leggen afstand is 10 V. Afge
legd wordt 0,9 V. Op het moment t = 1 is Uc opgelopen tot Uc = 0,9 V. Op
t=l wordt U; = 0 V. C is dan op R aangesloten en gaat zich via R ont
laden. Na t = RC = 10 ms heeft C zich voor 63% ontladen. De spanning over
C is t = 11 : 0,37 x0,9 = 0,33 V. Na 5 RC = 50 ms is C praktisch ontladen.
Dit is in afb. 7.5c niet aangegeven.
UR (afb. 7.5d)
UR vinden we evenals in afb. 7.4 uit het verschil van Uj en Uc. Op t = 0
komt over R 10 V. Plotselinge sprongen in Uj komen immers over R. Op
t = 1 is UR gedaald tot UR = Uj - Uc = 10 - 0,9 = 9,1 V. De negatief gerichte
sprong in de ingangsspanning op t = 1 komt geheel over R. UR verspringt
van 9,1 V maar -0,9 V. Vanaf t = 1 is UR gelijk, maar tegengesteld aan
Uc. Uit afb. 7.5 kunnen we de volgende conclusies trekken. Bij een grote
RC-tijd geldt:
a. komt Uj praktisch over R.
b. neemt Uc praktisch lineair toe tijdens de impuls.
Kies het juiste antwoord en beantwoord de volgende vraag:
7. UR is vrijwel gelijk aan Us, indien de RC-tijd klein/groot is.
8. Op een serieschakeling van C(= 1000 /xF) en R(= 10 kfl) sluit men een
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impuls van 9 V aan met een breedte van 2 s. De inwendige weerstand van
de impulsgenerator is 0 ft.
Teken UR en U c als functie van de tijd. Stel 1/4 s= 1 cm en 2 V = 1 cm.
Voer de berekening uit na 2 en 3 seconden.
PROEF 9
Doel:

Het meten van UR en Uc, indien een spanningsimpuls
wordt aangesloten op een RC-serieschakeling met grote
RC-tijd.
Benodigdheden: C= 1000 nF, R= 10 kft, schakelaar, multimeter.

Uitvoering:

a. Bestudeer vraag 8.
b. Stel de schakeling samen volgens afb. 7.4h.
c. sluit C kort, zodat er geen restlading aanwezig is.
Schakel de multimeter op het 10 V-bereik en sluit hem
aan over R. Sluit de spanningsimpuls 2 s aan. Contro
leer of UR het in vraag 8 getekende verloop heeft.
d. Sluit C kort. Schakel de multimeter op het 10 V-bereik
en sluit hem op C aan. Sluit de spanningsimpuls 2 s aan
en controleer of Uc het in vraag 8 getekende verloop
heeft.

Opmerking:

Na de achterflank wisselt UR van polariteit. Daar de RCtijd groot is heeft men voldoende tijd om de aansluitingen
van de multimeter te verwisselen. Na 50 s zijn UR en Uc
0 volt geworden.

7.5. Symmetrische blokspanning aangesloten op RC-schakeling
Sluiten we een symmetrische blokspanning aan op een RC-schakeling (afb.
7.6a), dan zijn de golfvormen afhankelijk van de verhouding tussen de
periodetijd t van de blokspanning en de RC-tijd van de schakeling.
Dit zal blijken uit het onderstaande, waarin de golfvormen zijn berekend
voor een kleine RC-tijd, een gemiddelde RC-tijd en een grote RC-tijd.
Uj in V ♦
| 10RC=Ims

Q
JUl

O
fa 50 Hz

Inff
K
ln
ü' R
1M
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0
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____ _
1 in ms

10
T

Afb. 7.6a. Blokspanning
op de RC-schakeling.

20

b

Afb. 7.6b. Ingangsspanning Uj.
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7.5.1. Kleine RC-tijd; RC = 1/20 t.
Indien RC= l/20e deel van de periodetijd bedraagt, is de RC-tijd l/20e deel
van de halve periodetijd. De RC-tijd is zo klein, dat C zich in 1/2 t volledig
kan opladen en ontladen. We gaan uit van een blokspanning met amplitude
van 10 V (afb. 7.6b). De sprongen in de ingangsspanning zijn 20 V. Over
de weerstand zullen spanningspieken ontstaan met een amplitude van 20 V.
De frequentie van de blokspanning is 50 Hz. De periodetijd is 20 ms. De
RC-tijd van de schakeling is t = RC= 106x 10~9 = 10~3 = 1 ms.
Uc (afb. 7.6c)
Van t = 0 af is in het circuit een spanning van 10 V werkzaam. Daarop
t = 0 Uc = 0 V, is de af te leggen spanningsafstand 10 V. In 1 RC wordt
63% van deze afstand afgelegd. Na 1 ms is Uc veranderd met 63% van
10 V = 6,3 V. Omdat de uitgangsspanning 0 V bedraagt, geldt op t= 1, dat
Uc = 6.3 V. Na 5 RC is C praktisch geladen. Op t = 5 geldt Uc= 10 V. Van
t= 10 af is in het circuit een spanning van - 10 V werkzaam; Uc wil deze
spanning gaan aannemen. Daar op t= 10 Uc= + 10 V, is de af te leggen
spanningsafstand 20 V. Hiervan wordt 50% in 0,7 RC = 0,7 ms afgelegd.
Uc in v

Afb. 7.6c. Spanning over Uc.

t 10

10

C

30 30.7
20 2Q7

Afb. 7.6d. Spanning over UR.

t in ms

d

Na 0,7 ms is Uc veranderd met 50% van 20V = 10 V. Op t = 10,7 geldt
Uc = 0 V. Na 5 RC is C praktisch geladen. Op t= 15 geldt Uc= -10 V.
Aan de hand van de berekende waarden kan Uc worden getekend.
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UR (afb. 7.6d)
UR volgt uit het verschil van Uj en Uc. UR verloopt piekvormig. De amplituden van de pieken zijn gelijk aan de sprongen in Uj. Daarom is de ampli
tude van UR op t = 0 gelijk aan 10 V. Op t = 0 springt Uj (afb. 7.6b) im
mers van 0 V naar 10 V. Dit is een sprong van 10 V. Op t= 10, t = 20, enz.
zijn de amplituden van UR gelijk aan 20 V. U; springt dan van + 10 V naar
- 10 V en omgekeerd. Dit zijn sprongen van 20 V.
Beantwoord de volgende vraag:
9. Ga uit van de schakeling volgens afb. 7.6a en de golfvorm van afb. 7.6b
en voer de berekening van UR en Uc uit. Geeft UR en Uc weer op grafiekpapier en vergelijk uw golfvormen met de in afb. 7.6 gegeven golfvormen.
7.5.2. Gemiddelde RC-tijd. RC=1/2 t
We spreken van een gemiddelde RC-tijd, indien de RC-tijd klein noch groot
is t.o.v. de periodetijd. De berekening wordt uitgevoerd voor het geval, dat
de RC-tijd gelijk is aan de halve periodetijd. De frequentie van de blokspanning is f=500 Hz (afb. 7.7a). De periodetijd is 2 ms. De RC-tijd bedraagt
t = 1 ms. Er wordt n.1. hetzelfde RC-filter gebruikt als in afb. 7.6. De ampli
tude van de ingangsspanning bedraagt 10 V. Over R zullen spanningspieken
ontstaan van 20 V, omdat Uj van + 10 V naar - 10 V en omgekeerd
springt.
U' in V +
RC = lms
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Q
/UI

O

»=500Hz

U'

gemiddelde RC - tijd

c =r II uc^

InF
1M
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RC s-l-T

Afb. 7.7a. Blokspanning
op de RC-schakeling.

0

10

0

1

2

3

t in ms

b
Afb. 7.7b. Ingangsspanning Uj.

Uc(afb. 7.7c)
Op t = 0 is Uc = 0 V. Op t = 0 wordt Us=10 V. De af te leggen spanningsafstand is 10 V (afb. 7.7b). In 1 RC= 1 ms wordt hiervan 63% =6,3 V afge
legd. Op t = 1 geldt Uc = 6,3 V. Op t = 1 verspringt Uj naar - 10 V. Uc zal
nu deze waarde aan willen nemen. De af te leggen spanningsafstand is 16,3
V. In 1 RC= 1 ms wordt hiervan 63% =0,63 x 16,3 V = 10,3 V afgelegd. Op
t = 2 geldt Uc= - 4 V. Op t = 2 verspringt U( naar + 10 V. Uc zal nu weer
naar + 10 V streven. De af te leggen spanningsafstand is 14 V. In 1 RC =
1 ms wordt hiervan 63% =0,63x 14 V = 8,8 V afgelegd. Op t = 3 geldt
Uc = 4,8 V. Op deze wijze kan men verder rekenen.
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Uc in V +

Afb. 7.7c. Spanning
over Uc.
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UR (afb. 7.7d)
UR vinden we uit UR = Uj-Uc. Uit het verloop van Uc kunnen we nu UR
gaan bepalen. Op t = 0 komt U; geheel over R. Op t = 0 geldt UR= 10 V.
Op t = 1 is Uc = 6,3 V. Op t = 1 geldt UR = 3,7 V. Op t = 1 verspringt Uj van
+ 10 V naar - 10 V. De sprong Uj is -20 V. Op t = 1 zal de spanning over
R 20 V omlaag springen. Op t = 2 geldt UR= - 16,3 V. Op deze wijze kan
men het verdere verloop van UR bepalen.
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Afb. 7.7d. Spanning* over UR.

Inschakelverschijnsel
Wanneer we naar de positieve en negatieve eindwaarden van Uc kijken,
blijkt dat deze steeds dichter bij elkaar komen. Het zelfde geldt voor de po
sitieve en negatieve eindwaarden van UR.
Men kan aantonen, dat na 5 RC de positieve en negatieve eindwaarden van
Uc dezelfde zijn.
Hetzelfde geldt voor de positieve en negatieve eindwaarden van UR.
Na 5 RC zijn de wisselspanningen over R en C zuiver, dat wil zeggen dat
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de oppervlakken boven de nullijn gelijk zijn aan de oppervlakken onder de
nullijn. Dit geldt alleen, indien in Ui geen gelijkspanning aanwezig is. Be
vat Uj gelijkspanning, dan komt deze over C te staan. Het duurt echter
5 RC, voordat C tot deze gelijkspanning is geladen.
Beantwoord de volgende vraag:
10. Ga uit van de schakeling volgens afb. 7.7a en de golfvorm volgens
afb. 7.7b en voer de berekening voor UR en Uc uit. Geef UR en Uc
weer op grafiekpapier en vergelijk uw golfvormen met de in afb. 7.7
gegeven golfvormen.
7.5.3. Grote RC-tijd. RC = 5 t
De RC-tijd is in dit geval 5 x groter dan de periodetijd, d.w.z. 10 x groter
dan de halve periodetijd.
We gaan weer uit van een blokspanning met een amplitude van 10 V
(afb. 7.8). De frequentie van de blokspanning is 5 kHz. De periodetijd is
dus 200 ns (afb. 7.8b). We nemen hetzelfde RC-filter als in afb. 7.6 en 7.7.
De RC-tijd van het filter is 1 ms=1000 ^s.
Uj in V +
RC= Ims

Q
/UI

o

10-

,£ftIUc

f = 5kHz

0

0

100

200

300
in jjs

I grote RC-tijd

RC = 5T
10-

Afb. 7.8a. Blokspanning
op de RC-schakeling.

b
Afb. 7.8b. Ingangsspanning Uj.

Uc (afb. 7.8c)
Op t = 0 is Uc = 0 V. Op t = 0 wordt Uj= 10 V. De af te leggen spanningsafstand is 10 V. Omdat 100 /xs= 1/10 RC, wordt in 100 /xs afgelegd 9°7o van
10 V = 0,9 V. Op t= 100 geldt Uc = 0,9 V. Op t= 100 verspringt U{ naar
- 10 V. Uc zal nu deze waarde willen aannemen. De af te leggen spanningsafstand is 10,9 V. In 100 /xs = 1/10 RC wordt hiervan 9°7o afgelegd, dat is
9% van 10,9 V = 0,98 V.
Op t = 200 geldt Uc = - 0,08 V. op t = 200 verspringt U; naar + 10 V. De af
te leggen spanningsafstand is 10,08 V. In 100 /xs wordt hiervan 9% afgelegd,
dat is 9% van 10,08 V = 0,91 V. Op t = 300 geldt Uc = 0,83 V. De verdere
berekening laten we aan de lezer over.
UR (afb. 7.8d)
UR wordt gevonden uit UR = Uj-Uc.
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Inschakelverschijnsel

Het duurt 5 RC = 5 ms = 5000 /4S, voordat Uc en UR zuiver zijn geworden.
Na 5000 ns zijn de positieve eindwaarden van Uc gelijk aan de negatieve
eindwaarden van Uc. Hetzelfde geldt voor UR.
Uq m V +

I 10
5
Q9V
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10-

Afb. 7.8c. Spanning over Uc.

Beantwoord nu de volgende vraag:
11. Ga uit van de schakeling zoals is getekend in afb. 7.8a en de golfvorm
van afb. 7.8b en voer de berekening uit voor UR en Uc. Teken UR en
Uc op grafiekpapier en vergelijk uw golfvormen met de in afb. 7.8 ge
geven golfvormen.
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Afb. 7.8d. Spanning over UR.
7.5.4. Conclusies

Uit de in afb. 7.6 t/m 7.8 berekende golfvormen kunnen we de volgende
conclusies trekken:
1. UR benadert de aangelegde blokspanning des te meer naarmate de RCtijd groter is t.o.v. de periodetijd t. Dit blijkt nogmaals uit afb. 7.9, waa
rin beeldschermopnamen zijn gegeven. Bij deze beeldschermopnamen is
uitgegaan van het in afb. 7.6 t/m 7.8 toegepaste RC-filter. De frequen
ties zijn achtereenvolgens 50 Hz, 500 Hz en 5 kHz.
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Afb. 7.9. Beeldscherm-opnamen van Uj, UR en Uc.
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2. De spanning over R verloopt piekvormig, wanneer de RC-tijd klein is
t.o.v. de periodetijd. Een RC-schakeling met een kleine RC-tijd, waarbij
de spanning over R wordt afgenomen, wordt piekerschakeling genoemd.
3. Na het aansluiten van de blokspanning zijn de spanningen over R en C
gedurende 5 RC-tijden zuiver.
Het inschakelverschijnsel duurt 5 RC.
7.6. Integratorschakeling uit TV-ontvanger
In TV-ontvangers komt in het synchronisatie-gedeelte een impulsvormige
spanning voor, zoals in afb. 7.10b is getekend. Sluiten we deze spanning
aan op een integratorschakeling (afb. 7.10a), dan zal over C een positieve
impuls ontstaan gedurende de duur van de brede impulsen. In afb. 7.10b
is Uc gestippeld weergegeven. Tijdens de smalle impulsen krijgt C geen ge
legenheid zich op te laden en voldoende gelegenheid zich te ontladen. Tij
dens de smalle impulsen ontstaat over C vrijwel geen spanning. Gedurende
de brede impulsen krijgt C gelegenheid zich op te laden. C kan zich echter
maar weinig ontladen. De over C afgenomen spanning wordt in TV-ontvangers op een tweede integratorschakeling aangesloten, waardoor de golfvorm
wordt afgevlakt.

Q

Ui

Uc

Afb. 7.10a. Integratorschakeling uit een
televisie-ontvanger.
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b

.•••
•.

Afb. 7.10b. Impulsvormige
spanningen.

7.7. Frequentie-onafhankelijke spanningsdelers
In spanningsdelers voor een breed frequentiegebied treft men delers aan
zoals afb. 7.11a laat zien. C2 is de ingangscapaciteit van de op R2 aan
gesloten spanningsversterker. C, dient er voor om de deling onafhankelijk
van de frequentie te maken. Zonder C, neemt namelijk U2 af met toe
nemende frequentie, omdat de impedantie van de parallelschakeling van
R2 en C2 met toenemende frequentie afneemt. De afname van de impedan
tie van de parallelschakeling van R2 en C2 kan worden gecompenseerd
door de impedantie van het bovenste gedeelte eveneens te laten afnemen.
Daartoe wordt C, ingeschakeld.
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De deling is onafhankelijk van de frequentie indien de RC-tijd van de
bovenste tak gelijk is aan de RC-tijd van de onderste tak, d.w.z. als
R1C, = R2C2. Hieruit volgt:
r- _ C2X R2
'
R,

(5)

Dit kan als volgt worden bewezen.
Bij lage frequenties zijn de reactanties van C, en C2 groot ten opzichte van
R, en R2. C, en C2 kunnen worden verwaarloosd.
Bij lage frequenties geldt:

V2 = h
U,

(6)

R1

Bij zeer hoge frequenties zijn R, en R2 groot ten opzichte van Xc, en XC2.
R, en R2 kunnen daarom worden verwaarloosd.
Bij zeer hoge frequenties geldt:
1
Ü _ ^C2

u,

27rfC2

XC1

1

27rfC I
” 27TfC2

27rfC 1

u,

(7)

c2

De deling is onafhankelijk van de frequentie wanneer de spanningsdeling
volgens (6) dezelfde is als de spanningsdeling (7). D.w.z. indien geldt:

h = c*
R,

(8)

C2

Hieruit volgt (5).
We kunnen (8) herleiden tot:
Ri xC, - R2

Q

-t'

Rl

UI

^-Cl

«2

u2 4=c2

Uj

Afb. 7.11a. Frequentie-onafhankelijke spanningsdeler.
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Hieruit blijkt, dat de deling onafhankelijk is van de frequentie, indien de
RC-tijden van de parallelschakelingen gelijk zijn. Bij de afregeling wordt
C, zo ingesteld, dat aan (5) wordt voldaan.
Afgeregeld wordt door tussen de ingangsklemmen een blokspanning aan te
sluiten.
U2 wordt door een oscilloscoop weergegeven.
C, wordt nu zo ingesteld, dat op het beeldscherm een blokspanning ver
schijnt.
Is C, te groot, dan ontstaat een beeld zoals in afb. 7.11b.
Is C, te klein, dan ontstaat een beeld zoals in afb. 7.11c.

Afb. 7.11b. C, is te groot.

Afb. 7.11c. C, is te klein.

Deze methode van instellen is mogelijk omdat een blokspanning kan wor
den beschouwd als de som van vele sinusvormige spanningen. Wanneer de
deling voor alle ontbondenen dezelfde is, blijft de vorm van de totale span
ning gehandhaafd. Is de deling voor de hoge frequenties minder dan voor
de lage, dan zijn de hoge frequenties verhoudingsgewijs sterker. Dit uit zich
in pieken. Is de deling voor de hoge frequenties groter dan voor de lage dan
uit zich dit in afrondingen.
Voorbeeld 3
In afb. 7.11a is R.-900 kfi, R2=100 kfl, C2 = 90 pF.
Gegeven:
Gevraagd: a. Bereken de verzwakking.
b. Bereken C, voor frequentie-onafhankelijke deling.
c. Bereken het ohmse en het capacitieve deel van de ingangsimpedantie.
Oplossing: a. De verzwakking bedraagt:

r2 = lOx.
R, + R2

b. Volgens (5) is:
C2xR2 _ 90x100
= 10 pF.
C.=
900
R,
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c. Wanneer C, juist is ingesteld, is de deling over R, en R2 de
zelfde als over C, en C2. In de verbinding p loopt dus geen
stroom. Wat de ingang betreft komen we dan tot het vervangschema van afb. 7.1 ld. Dit kan worden teruggebracht
tot afb. 7.11e. De vervanging van R, en R2 is Rj = 1 Mft.
Dit is het ohmse gedeelte van de ingangsimpedantie.
De vervanging van C, en C2 is Cj = 9 pF. Dit is het capacitieve gedeelte van de ingangsimpedantie.
Afb. 7.11 d. Vervangschema wanneer
aan (9) is voldaan.
Ri

=r ci

?,-vn

d

1MH
R2

=TC2

Afb. 7.11e. Vervangschema
van afb. 7.1 ld.

Y

c, =

-LCi ,c?_
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Uit voorbeeld 3 blijkt, dat de ingangsimpedantie C, kleiner is dan C2. C, is
des te kleiner, naarmate de verzwakking groter is. Men kan bewijzen dat:
C,=

C2

(5a)

verzwakking

Rj = R2 x verzwakking

(5b)

Is de verzwakking 10 x, dan is Cj= 1/10 C2 en Rf= 10 R2.
7.8. Ingangsimpedantie van meetinstrumenten met
verzwakkermeetkoppen
Elk meetinstrument heeft een bepaalde ingangsimpedantie. De ingangs
impedantie bestaat in de meeste gevallen uit een parallelschakeling van een
weerstand Rm en een condensator Cjn. Rin^ Cin (afb. 7.12a). De ingangs
impedantie wordt daarom vaak in deze vorm opgegeven.
meetinstrument
(KSOiWissetspanningsmeter)

a

I
Zin

B

:rc p

Cjn= =

Rin

l

Afb. 7.12a. De ingangsimpedantie van een meetinstrument bestaat uit de parallel
schakeling van weerstand en condensator.
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Voor oscilloscopen is een veel voorkomende waarde van de ingangsimpedantie Z=1 MQ//20 pF.
Gaan we het meetapparaat aansluiten op een circuit, teneinde daarin span
ningen te meten, dan oefent het meetapparaat een bepaalde belasting uit.
Bij deze belasting dient ook de capaciteit Cp van de meetkabel in rekening
te worden gebracht. De ingangsimpedantie met meetkabel is
Rin//(Cin + Cp).
Door de belasting kan de te meten spanning een geringere amplitude krijgen
of van vorm veranderen. Met aangesloten meetinstrument is de spanning
anders dan in normale toestand en het meetinstrument zal een foutieve
waarde meten en aanwijzen. Men voorkomt dit door tussen meetapparaat
en meetobject een z.g. verzwakkermeetkop te schakelen. In deze verzwakkermeetkop neemt men een parallelschakeling van een weerstand Rm en
een condensator Cm op. Deze weerstand en condensator worden zo ge
kozen, dat de deling frequentie-onafhankelijk is. In dat geval noemt men
de verzwakkermeetkop gecompenseerd. Cm wordt variabel uitgevoerd,
zodat de meetkop kan worden afgeregeld.
In de praktijk gebruikt men meetkoppen, die verzwakking geven van 10 x
of 100 x.
Verzwakkermeetkop 10 x
Is de ingangsimpedantie van het meetapparaat 1 MÜ//20 pF, dan kiest men
de impedantie van de meetkop 9x groter. De verzwakkermeetkop is dan
9 Mfl // j pF.
Daar de impedanties zich verhouden als 9 : 1 is de verzwakking nu 10 x.
De ingangsimpedantie van meetkop + meetapparaat is 10 x groter dan de
ingangsimpedantie van het meetapparaat. De ingangsimpedantie met een
verzwakkermeetkop van 10 x is 10 MQ //2 pF.
Verzwakkermeetkop JOOx

Is de ingangsimpedantie van het meetapparaat 1 MQ//20 pF, dan kiest men
de impedantie van de meetkop 99 x groter. De verzwakkermeetkop is dan
20
99 Mfl H — pF. De verzwakking is dan lOOx.
99
meetkop _

b

lITTI-J

meetinstrument
(KSO, wissetspanningsmeter)

::*

Cjni

Rin

Afb. 7.12b. Door toepassing van een verzwakkermeetkop, neemt de ingangsimpedan
tie toe. De gevoeligheid van het apparaat neemt af.
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De ingangsimpedantie van meetkop-f meetapparaat is dan 100 x groter dan
de ingangsimpedantie van het meetapparaat. Ze bedraagt 100 MQy/0,2 pF.
Beantwoord de volgende vragen en kies het juiste antwoord:
12. De deling in afb. 7.11a is onafhankelijk van de frequentie, indien
R,C, = ... .
13. Bij een beeld volgens afb. 7.11b moet C, worden vergroot/verkleind.
14. In afb. 7.11a is de verzwakking 10-voudig. C2=100 pF; R,= l MQ.
Dan is Cj = ... pF. Rj = ... Mfi.
15. Is de deling onafhankelijk van de frequentie, dan noemen we de verzwakker ....
7.9. Uitvoering van de ingangsverzwakkers in meetinstrumenten
Op elk meetinstrument (oscilloscoop, millivoltmeter, e.d.) is een meetgebiedschakelaar aanwezig. Met deze meetgebiedschakelaar wordt de gevoe
ligheid van het instrument aangepast aan de te meten spanning. Wanneer
het meetinstrument moet worden gecombineerd met een verzwakkermeetkop, zal de ingangsimpedantie van het meetapparaat op alle meetgebieden
dezelfde moeten zijn. Alleen dan is de verzwakkermeetkop op alle meetge
bieden gecompenseerd.
In het onderstaande willen willen we de uitvoering van de ingangsverzwakker van een oscilloscoop bespreken, waarbij de ingangsimpedantie constant
is voor elke stand van de verzwakker. Tevens willen we ingaan op de afregeling.
De verzwakkerschakeling is getekend in afb. 7.13a. De verzwakker heeft de
standen 0,1 V/cm, 0,2 V/cm enz. tot 50 V/cm.
In de stand 0,1 V/cm gaat het signaal direct naar de versterker (afb. 7.13b).
Deze versterker wordt zo afgeregeld, dat een spanning van 0,1 V„ op het
a
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-,fb. 7.13a. Ingangsverzwakker van een oscilloscoop.
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beeldscherm een golfvorm geeft met een top-topwaarde van 1 cm. In de
stand 0,1 V/cm wordt de ingangsimpedantie van het meetinstrument ge
vormd door R9, parallel met de ingangscapaciteit van de versterker welke
30 pF bedraagt. In de stand 0,1 V/cm geldt: Zin= 1 MG//30 pF.
i
-----------1
i

b

mqong

R9
1M

-L.Cin
'['30pF
I

1
1M//30pF

Afb. 7.13b. Schakeling in de stand 0,1 V/cm.

In de stand 0,2 V/cm moet de verzwakkingsfactor 2x bedragen. Een ingangsspanning van 0,2 V(t zal dan na verzwakking 0,1 V„ bedragen en na
toevoer aan de versterker op het beeldscherm een spanning met een top-top
waarde van 1 cm veroorzaken. In de stand 0,2 V/cm geldt het vervangschema uit afb. 7.13c.
I
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Afb. 7.13c. Schakeling in de stand 0,2 V/cm.

C|2 wordt zo afgeregeld dat C10 + C,2 = ingangscapaciteit van de verster
ker =30 pF. De ingangsweerstand bedraagt 1 MG. C8 wordt zo ingesteld,
dat de ingangscapaciteit in de stand 0,2 V/cm dezelfde is als in stand
0,1 V/cm. C8 zal op 15 pF moeten worden ingesteld.
In de stand 0,5 V/cm moet de verzwakking 5 x bedragen (afb. 7.13d). C,,
zal moeten worden ingesteld op ca. 7,5 pF. De ingangsweerstand bedraagt
1 MG. Opdat de ingangscapaciteit 30 pF blijft bedragen moet C9 worden
ingesteld op ca. 24 pF.
In de stand 1 V/cm moet de verzwakking 10 x bedragen (afb. 7.13e). C4
130
moet nu worden ingesteld op ca. ——«15 pF. C2 zal moeten worden in
gesteld op ca. 17 pF zodat de ingangsimpedantie ook in deze stand
1 MG//30 pF blijft bedragen.
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Afb. 7.13d. Schakeling in de stand 0,5 V/cm.
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In de stand 2 V/cm worden twee verzwakkers ingeschakeld (afb. 7.13Q. De
verzwakking wordt nu 2 x groter dan in de stand 1 V/cm. De ingangsimpedantie blijft dezelfde.
Op deze wijze voortgaande, kan de lezer de schakeling verder ontleden. De
afregeling vindt plaats door een blokgolfgenerator op de ingang aan te slui
ten en de betreffende condensator op een juiste golfvorm op het beeld in
te stellen. De spanning wordt zo ingesteld, dat een beeld ontstaat van b.v.
4 cm top-topwaarde.
De afregeling verloopt als volgt:
Afregeling

Stand
0,2 V/cm

C„
C„

0,5 V/cm
1 V/cm

C4

2 V/cm

C8

5 V/cm

C9
i
C4

f
Afb. 7.13f. Schakeling
in de stand
2 V/cm.

dD
ingang

4=C2

j C12
CS
R3=^

C8

1 1
1M//30PF1

—i

ff

i

1MW30pF
| (ïie afb 13c)
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Sluit nu een verzwakkermeetkop 10 : 1 aan en regel de meetkop af in de
stand 0,1 V/cm. Regel daarna met aangesloten meetkop in de stand 1 V/cm,
C2 af en in de stand 10 V/cm C3.
Beantwoord nu de volgende vraag:
16. In afb. 7.13a is Cj = 24 pF. C2=... pF.
7.10. Niet-ideale impuls aangesloten op piekerschakeling
Wanneer de op een piekerschakeling aangesloten impuls (afb. 7.14a) nietideaal is, is de sprong in UR kleiner dan de sprong in U,. Dit blijkt uit afb.
7.14b.
u

1

Umax-Uc

a
Afb. 7.14a. Niet-ideale
spanningsprong
op RC-schakeling.

uc

b

Ui

rO

U|mox

Ui

u

rk
i

^"'u'c

V

/

/
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i
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i
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Afb. 7.14b. De sprong over UR is kleiner
dan de sprong in Uj.

De impulsspanning neemt toe in de tijd van 0 ••• t, van 0 V tot de maxima
le waarde Uimax. Gedurende deze tijd krijgt de condensator echter gelegen
heid zich op te laden. Op het moment t, heeft C een zekere spanning Uc.
De spanning over R is dan kleiner dan Uimax. De sprong in Uj komt niet ge
heel over R.
De amplitude van UR is kleiner dan de sprong in U|. Hiermee dient men
rekening te houden bij het ontwerpen van en het meten aan piekerschakelingen.

Ui mV

I

Afb. 7.15a en b. Afbeeldingen bij vraag 17.
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Beantwoord nu de volgende vraag:
17. Een impuls met niet-ideale flank kan men opvatten als een impuls die
in stappen zijn eindwaarde bereikt (afb. 7.15).
Bepaal het verloop van UR en Uc als functie van de tijd. 10 V = 4 cm,
1 /ts = 4 cm.
Voer de berekening uit op t = 0, t = l /ts, t = 2 /*s en t = 3 ns.

Samenvatting hoofdstuk 7
1. Wordt aan een condensator C gedurende een tijd t een stroom I
toegevoerd, dan geldt: Uc = lp * t
2. Indien aan een condensator gelijkstroom wordt toegevoerd,
neemt Uc lineair toe met de tijd.
R C-serieschakeling
3. Een spanningsbron komt geheel over R.
4. De condensatorspanning kan niet plotseling veranderen.
5. Een condensator is in 5 RC geladen tot de werkzame spanning.
Blokspanning op RC-serieschakeling
6. Is de RC-tijd klein t.o.v. de periodetijd, dan ontstaat over R een
piekvormige spanning. De blokspanning komt vrijwel geheel
over C.
7. Is de RC-tijd groot t.o.v. de periodetijd, dan komt de blokspan
ning vrijwel geheel over R. Over C ontstaat een driehoekspanning van geringe amplitude. De spanningen over R en C zijn zui
ver na 5 RC.
Integratorschakeling
8. Wanneer de spanning over C wordt afgenomen, dan spreken we
van een integratorschakeling.
9. Wordt de spanning over R afgenomen, dan spreken we van differentiatorschakeling en indien de RC-tijd klein is van piekerschakeling.
Gecompenseerde verzwakker
10. De deling is onafhankelijk van de frequentie.
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11. De RC-tijden zijn gelijk.
12. Afregeling vindt plaats door middel van een blokspanning.
13. Door middel van een verzwakkermeetkop kan men de door een
apparaat uitgeoefende belasting verminderen. De gevoeligheid
neemt dan echter ook af.
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8. Impulsspanningen en
RL-schakelingen
8.1. Inleiding

Wat betreft het gedrag voor impulsvormige spanningen is er grote overeen
komst tussen RL-schakelingen en RC-schakelingen. Indien de LR-tijd gelijk
is aan de RC-tijd, zijn de spanningsvormen in een RL-serieschakeling b.v.
dezelfde als in een RC-serieschakeling.
Daarom kan een RL-serieschakeling als piekerschakeling dienst doen, in
dien de LR-tijd tenminste voldoende klein is. De piekvormige spanning
wordt afgenomen over L. De spanningssprongen in een RL-serieschakeling
komen over L. In een RC-serieschakeling komen ze over R. Impulsvormige
spanningen in RL-schakelingen treffen we o.a. aan in TV-apparaten, in de
gedeelten voor lijn- en rasterafbuiging.
Bij het bepalen van de golfvormen in een RL-schakeling moet men beden
ken dat:
a. De stroom door een spoel niet plotseling van waarde kan veranderen.
b. Plotselinge sprongen in de ingangsspanning over de zelfinductie komen.
Wat betreft de principes van RL-schakelingen verwijzen wij u naar hoofd
stuk 9 Leerboek Elektronica deel 1. Leest u het betreffende gedeelte eerst
door, voordat u het onderstaande bestudeert.
8.2. Gelijkspanning aangesloten op ideale spoel

Bij aansluiting van een gelijkspanning E (afb. 8.1a) op een ideale spoel L
(R = 0) neemt, zoals bekend, I evenredig toe met de tijd (afb. 8.1b/c). De
stroomverandering AI in een tijd At volgt uit:
AI = UL
-jj X At

Q

■l-f

i

s
Ul

Afb. 8.1a. Gelijkspanning
aangesloten op
een ideale spoel.

(la)

b
Ul

1

E

o

SJn'

Afb. 8.1b. UL als functie van de tijd.
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De stroomverandering per seconde vinden we door At= 1 te stellen.
De stroomverandering per seconde volgt uit:
UL

Al

(lb)

L

Wanneer in afb. 8.1a de spanning aangesloten blijft, zal de stroom toe
nemen tot oneindig.
In afb. 8.1a levert de batterij energie aan de spoel. Deze energie hoopt zich
op in het magnetisch veld van de spoel. Deze energie volgt uit:
W= 1/2 Lx I2

(2)

Uit formule (2) blijkt, dat de energie evenredig is met het kwadraat van de
stroom. De energie zal daarom kwadratisch toenemen. Wordt I tweemaal
groter, dan wordt W viermaal groter (afb. 8.ld).
w

I

«L

t

c

d

o
Afb. 8.1c. IL als functie van de tijd.

Afb. 8.1 d. W als functie van de tijd.

Voorbeeld 1
Gegeven: In afb. 8.1a geldt E= 10 V; L= 10 mH (ideaal).
Gevraagd: a. IL 10 ms na het inschakelen.
b. W 10 ms na het inschakelen.
c. IL 20 ms na het inschakelen.
d. W 20 ms na het inschakelen.
Oplossing: a. 10ms=10 2 s.
10 ms na het inschakelen is IL daarom toegenomen met:
10 V
E
x 10“2 s= 10 A.
AIL = — x At =
L
10~2H
Daar IL op het inschakelmoment 0 is, zal na 10 ms I2 10 A
bedragen.
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b. De na 10 ms in L opgehoopte energie is W= 1/2 L.
I2= 1/2x 10“2 = 0,5 joule.
c. Omdat IL lineair toeneemt, geldt na 20 ms IL = 20 A.
d. De na 20 ms in L opgehoopte energie is viermaal groter dan
na 10 ms, d.w.z. W = 2 joule.
8.3. Spanningsimpuls aangesloten op ideale spoel
De impulsgenerator volgens afb. 8.2a wordt vereondersteld een inwendige
weerstand van 0 fi te hebben. Verder wordt verondersteld, dat de EMK ver
loopt volgens afb. 8.2b.
Van t = 0 ••• t = 1 is een positieve spanningsimpuls werkzaam met een ampli
tude E. De generator wordt aangesloten op een ideale spoel. Daar de inwen
dige weerstand van de generator 0 0 bedraagt, is de spanning over L gelijk
aan de EMK en daarom onafhankelijk van de stroom in het circuit. Heeft
de generator wel inwendige weerstand, dan wijkt de klemspanning af van
de EMK.
De spanningsimpuls volgens afb. 8.2b kan men ook opgewekt denken door
de schakeling uit afb. 8.2c. Van t = 0 — t = 1 staat S in stand 1 en dan geldt:
Ul = E. Van t = 1 af staat S in stand 2. Dan zijn de boven- en onderzijde
kortgesloten en geldt UL = 0.
a

Ri

b

EMK

t

Oft

A

*fo

uL

E

B

Afb. 8.2a. Impulsgenerator
met Rj = 0.

0

Afb. 8.2b. EMK van de generator.
«i

1
Afb. 8.2c. Vervanging van de
schakeling volgens 2b.

d

i
o
Afb. 8.2d. IL als functie van de tijd.

Beantwoord de volgende vragen:
1. Leid een formule af, waaruit de stroomverandering At volgt in een ideale
spoel L, tengevolge van een spanning UL die een tijd At werkzaam is.
2. Op een ideale spoel L = 0,1 H wordt gedurende 10 ms een spanning van
10 V aangesloten. Na 10 ms geldt: IL=... A. W = ... joule.
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3. Men wil met een gelijkspanning van 1 V de stroom door een ideale spoel
in 1 ms op laten lopen tot 100 mA. Bereken L.
Situatie van t = 0 ••• t = l (afb. 8.2f)
Gedurende deze tijd neemt I lineair toe (afb. 8.2d). De energie in de spoel
neemt kwadratisch toe (afb. 8.2e).
Situatie van t = l af (afb. 8.2e)

Nadat UL nul is geworden, blijft I, de waarde behouden die op t = 1 is be
reikt. De energie, die in het circuit aanwezig is kan immers niet worden om
gezet in warmte, omdat er in het circuit geen weerstand aanwezig is. Omdat
de energie W constant blijft, volgt uit W = 1/2 LI2 dat dit alleen mogelijk
is, indien I constant is.
s

w

!

Afb. 8.2f. Circuit
van t = 0 ... t = 1.
«L

-14*

2

e

o
Afb. 8.2e. W als functie van de tijd.

Afb. 8.2g. Circuit van t = 1 af.

Het hier geschetste kunnen we vergelijken met een voorwerp, dat men van
t = 0 ••• t= 1 een bepaalde snelheid heeft gegeven door er energie aan toe te
voeren. Laat men het voorwerp na t = 1 aan zichzelf over, dan zal de snel
heid constant blijven wanneer er geen wrijving is.
Resumerend kunnen we stellen, dat in de tijd t = 0 ••• t = 1 L door de spanningsimpuls met energie is ”geladen” en dat L zich na t = 1 niet kan ont
laden, omdat de serieweerstand in het circuit 0 U bedraagt.
We kunnen dit vergelijken met een condensator, waaraan door middel van
een stroomimpuls energie wordt toegevoerd en die deze energie behoudt in
dien de parallelweerstand oo is.
8.4. Gelijkspanning aangesloten op niet-ideale spoel
In afb. 8.3a wordt een gelijkspanning E aangesloten op de serieschakeling
van een zelfinductie L en een weerstand R, door S te sluiten (afb. 8.3b).
E
De eindwaarde van de stroom in afb. 8.3c bedraagt IL = — . Zou de
R
stroom onafhankelijk zijn van R, dan wordt deze waarde bereikt in een tijd
L
t = —. R heeft echter wel invloed.
R
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Afb. 8.3a. Gelijkspanning aangesloten op een niet ideale spoel.
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b

E
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S.in"

—-t Afb. 8.3b. Uj als functie van de tijd.

Naarmate I groter wordt, valt er meer spanning over R en staat er minder
spanning over L. De stroomtoename wordt daarom voortdurend kleiner.
L
E
Na t = — is 63% van de eindwaarde bereikt. De eindwaarde — wordt
R
R
praktisch bereikt in een tijd t = 5

In afb. 8.3c is het stroomverloop IL
R
getekend. De spanning over R volgt uit Ur = IxR. Ur is evenredig met I
en heeft hetzelfde verloop als de stroom (afb. 8.3d).
Na t = -L is Ur = 0,63 E.
R

'L

UR

!

t

E

E

R

0.63E

d

c

Afb. 8.3c. IL als functie van de tijd.

;

Afb. 8.3d. UR als functie van de tijd.

De spanning over L is het verschil van Uj en UR. In formulevorm:
UL = Uj-UR
Op het moment van inschakelen is UR = 0. Op het inschakelmoment geldt
daarom: UL = E. Na t=-t- is UR = 0,63 E. UL is dan afgenomen tot
0,37 E (afb. 8.3e). Uit afb. 8.3 kunnen we de volgende conclusie trekken.
Plotselinge spanningssprongen komen over L.
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Beantwoord nu de volgende vraag:
4. Geef in een grafiek UL en UR weer als functie van de tijd, nadat S
wordt gesloten (afb. 8.3f).
Kies de assen als volgt: 10 ms = 2 cm; 2 V = 1 cm.
Bereken UL en UR na t = 0,7 -t-, t= -jj-, t = 5 .
R
R
R
ul

t

Afb. 8.3e. UL als functie van de tijd.

E

Q37E

e

Afb. 8.3f. Schakeling voor het beantwoorden van vraag 4.

8.5. Spanningsimpuls aangesloten op RL-schakeling
Sluiten we een spanningsimpuls aan op een serieschakeling van een spoel en
een weerstand, dan zijn de spanningsvorm en de stroomvorm afhankelijk
van de verhouding tussen de pulsduur r (spreek uit tau) van de aangesloten
impuls en de 77--tijd van de serieschakeling.
R
In afb. 8.4 zijn de golfvormen gegeven voor het geval dat de impulsduur
1
L
klein is t.o.v. de — -tijd. In deze afbeelding geldt r = 10 X R '
R
In afb. 8.5 zijn de golfvormen gegeven voor het geval dat de impulsduur
L
L
groot is t.o.v. de —-tijd. In deze afbeelding geldt r= 10 —.
R
R
De amplitude van de impulsen is E.
8.5.1. Grote LR-tijd
L
In afb. 8.4 is uitgegaan van een impulsduur r= 1/10 — Daaruit volgt
R*
L
L
— = 10 7. De —-tijd is 10 x groter dan de impulsduur (afb. 8.4b).
K
R
L
E
In 1/10 — neemt de stroom toe tot 9% van de eindwaarde — Zie de
K
R'
tijdsconstante karakteristiek afb. 8.7 in hoofdstuk 8 Leerboek deel 1. De
eindwaarde op het moment t = 1 is aangduid met 100% (afb. 8.4c).
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Afb. 8.4. De golfvormen bij een L/R-tijd,
die groot is t.o.v. de impulsduur.

Afb. 8.5. De golfvormen bij een L/R-tijd,
die klein is t.o.v. de impulsduur.
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Na het moment t= 1 kan IL niet plotseling van waarde veranderen. In een
tijd‘= 77R neemt IL af tot 37% van de waarde die op het moment t = 1 is
bereikt. In een tijd 5 — is IL praktisch 0 geworden. Daaruit blijkt, dat
R
tengevolge van de spanningsimpuls die 1/10 — duurt, na de achterflank
R
van de impuls er nog stroom vloeit gedurende een tijd 5 —.
R
Ut (afb. 8 Ad)
Uit het verloop van IL volgt UR. UR volgt uit: Ur = IxR. Ur is evenredig
met IL. De spanning over R is op het moment t= 1 opgelopen van 0 tot
0,09 E.
UL (afb. 8.4c)
De spanning over L is aan het begin van de impuls gelijk aan E. Spanningssprongen komen immers over L. Dit is ook het geval met de spanningssprong op t = 0. Aan het einde van de impuls is UR = 0,09 E. UL is dan af
genomen tot 0,91 E. Na het moment t = l is Uj = 0. Na het moment t = 1 is
de som van UL en UR ook 0. Dit betekent, dat na t = 1 UL en UR gelijk zijn,
maar een tegengestelde polariteit hebben. Dat UL gelijk, maar tegengesteld
is aan UR is ook als volgt te zien:
Als Uj = 0, is de bovenzijde van L verbonden met de onderzijde van R. De
spanningen over L en R zijn nu gelijk. Daar de spanning echter ten opzichte
van verschillende punten wordt bekeken, zijn UL en UR bij de aangenomen
spanningsrichtingen tegengesteld.
Uit afb. 8.4 kunnen we de volgende conclusies trekken:
a. Bij een grote -jr--tijd komt de aangesloten impuls vrijwel geheel over L.
R
b. De stroom neemt tijdens de duur van de impuls praktisch lineair toe.
8.5.2. Kleine LR-tijd
In afb. 8.5 is uitgegaan van een impulsduur, die 10 x groter is dan de
-^--tijd, 7= 10
(afb. 8.5b). Hieruit volgt
= jtt. De 77-tijd is
R
R
R
10
R
klein t.o.v. de impulsduur.
IL (afb. 8.5c)
L
E
Na 0,1 r= — is de stroom opgelopen tot 63% van de eindwaarde —
R
R
E
Na 5-zr is de eindwaarde — praktische bereikt, dat is na 1/27. Na het
R
moment t= 1 neemt IL in een tijd 0,1 ~ af tot 37% van de op het moR
ment t = 1 bereikte waarde. Na 5 77 is de stroom IL praktisch 0 geworden.
R
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UR (afb. 8.5d)
UR heeft hetzelfde verloop als IL.
UL (afb. 8.5e)
De spanning over L is het verschil van Us en UR. Op t = 0 ontstaat een
spanningssprong E over L. Na een tijd t= — is UL gedaald tot 37% van
R
E. Na het moment t = 1 is UL gelijk, maar tegengesteld aan UR. Uit afb.
8.5 kunnen we de volgende conclusie trekken.
a. Bij een kleine -j^--tijd komt Uj praktisch geheel over R.
b. De spanning over L verloopt piekvormig.
Kies het goede antwoord:
5. UL verloopt piekvormig, indien de
-tijd groot/klein is t.o.v. van de
periodetijd.
R
8.6. Zaagtandvormige stroom toegevoerd aan ideale spoel
Bij een zaagtandvormige stroom neemt de stroom lineair toe (heenslag) en
lineair af (terugslag). Voor een lineaire stroomtoename of stroomafname is
een constante spanning vereist.
AI
Dit volgt uit formule: Ul = Lx —
At
_^L_

Ul

Afb. 8.6a. Voor een zaagtandvormige stroom, door een ideale spoel,
is een blokspanning vereist.
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b

Afb. 8.6b. Zaagtandvormige stroom.
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Afb. 8.6c. De heenslag is 4 volt, de terugslag is 20 volt.
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AI
Bij een lineaire stroomtoename is — immers op elk moment gelijk.
Daarom is bij een ideale spoel een blokvormige spanning noodzakelijk ten
einde een zaagtandvormige stroom te doen vloeien. Tijdens de terugslag is
de waarde van de blokspanning maximaal, omdat dan de stroom het meest
moet veranderen.
Voorbeeld 2
Gegeven: Door een ideale spoel van 100 mH (afb. 8.6a) moet de zaag
tandvormige stroom uit afb. 8.6b vloeien.
Gevraagd: Bepaal de daarvoor noodzakelijke spanning.
Oplossing: Tijdens de heenslag geldt: AI =200 mA inAt = 5 ms.
AI
200 mA
= 4 V.
UL is Lx — = 10“1 Hx
At
5 ms
Tijdens de terugslag geldt: AI = 200 mA in At = 1 ms.
AI
200 mA
= 20 V.
U, isLx —= 10-' Hx
1 ms
At
UL is getekend in afb. 8.6c.
Beantwoord de volgende vraag:
6. Door een ideale spoel van 10 H wil men een zaagtandvormige stroom la
ten vloeien, als is getekend in afb. 8.7. Bepaal de vereiste spanning en
zet UL uit als functie van de tijd. Kies 40 V = 1 cm; 3 ms = 1 cm.
I in mA

I

20-

0

Afb. 8.7.

20-

8.7. Zaagtandstroom door niet-ideale spoel
Voor de straalafbuiging in TV-beeldbuizen moeten door de horizontale en
verticale afbuigspoelen zaagtandvormige stromen vloeien. Deze afbuigspoelen hebben zowel zelfinductie als weerstand. De parasitaire capaciteiten
kunnen worden verwaardloosd, omdat de afbuigfrequenties betrekkelijk
laag zijn.
De frequentie van de verticale afbuigstroom is 50 Hz, dit is een periodetijd
van 20 ms.
De frequentie van de horizontale afbuigstroom is 15625 Hz, hetgeen een
periodetijd is van 64 fis.
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L
Dc — -tijd van de toegepaste afbuigspoelen bedraagt ca. 0,5 ms =» 500 /is.
R
Uit deze waarden kunnen we de volgende conclusies trekken:
Horizontale afbuigspoelen

grote

Verticale afbuigspoelen

kleine

¥'tijd'

Daarom zijn de voor een zaagtandvormige afbuigstroom vereiste spanningsvormen bij beide afbuigspoelen volkomen verschillend.
Bij de horizontale afbuigspoelen is de -^--tijd groot en heeft R weinig invloed. De spanning over de horizontale afbuigspoel verloopt daarom praktisch blokvormig. Bij de verticale afbuigspoelen is de ^--tijd klein en
R

heeft R wel invloed.

Aan de hand van een voorbeeld gaan we voor dit geval bepalen welk ver
loop Uj dient te hebben, teneinde een zaagtandvormige stroom te laten
vloeien. De waarden hebben betrekking op het gedeelte voor de verticale af
buiging (rasterafbuiging).
Voorbeeld 3
Gegeven: Een LR-schakeling zoals getekend in afb. 8.8a.
Gevraagd: Uj, opdat de stroom verloopt volgens afb. 8.8b.
lL in A

Afb. 8.8b. Stroom verloop tijdens
heen- en terugslag.

2.5-

20mH

a
o

t in ms

2.5

Afb. 8.8a. LR-schakeling.

b

T
Ims

19ms

T = terugslag
H = heenslag

Oplossing: Tijdens de heenslag is in 19 ms de stroomverandering 5 A. De
spanning over de zelfinductie is tijdens de heenslag (afb. 8.8c):
AI
------= 5 3 V
Ul = LX At =20Xl0"3>< 19X10-3
’
Gedurende de terugslag is de stroomverandering 5 A in 1 ms.
De spanning over de zelfinductie is dan 19 x groter dan tijdens
de heenslag.
Tijdens de heenslag is de spanning 19x5,3 V= 100 V.
UR (afb. 8.8d) heeft hetzelfde verloop als IL. De top-topwaarde van UR bedraagt 200 V.
Door UL en UR op te tellen vinden we U; (afb. 8.8e).
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Ul inV

I

Afb. 8.8c. Tijdens de heenslag is de spanning 5,3 volt,
tijdens de terugslag 100 volt.

53
0'
t in ms

Ur in V
100'

!

C

100-

/I

Ui in V

j,0»;

0
t in ms

100-

0

1/

t in ms

d

Afb. 8.8d. UR heeft hetzelfde
verloop als lL.
9.47.

e

200.......

Afb. 8.8e. Door UL en UR op te tellen wordt U, gevonden.

Uit de afbeeldingen in dit voorbeeld kunnen we de volgende conclusies trek
ken:
a. Zou R = 0 Q zijn, dan is voor een zaagtandvormige stroom een blokvor
mige spanning vereist (zie ook paragraaf 8.6.).
b. Naarmate R groter is, verloopt de ingangsspanning meer zaagtandvor
mig.
Beantwoord nu de volgende vraag:
7. Door een spoel L van 15 mH en een serieweerstand van 50 Q wil men een
stroom laten vloeien zoals is voorgesteld in afb. 8.8b.
Bepaal U;. Kies 40 V = 1 cm en 2 ms = 1 cm.
8.8. Zaagtandvormige spanning aangesloten op ideale spoel
AI
Allereerst enkele opmerkingen over het verband tussen — en de helling
van de stroomlijn.
Bepaling van —.
At
In afb. 8.9a neemt de stroom in het beschouwde tijdvak toe. Er is op elk
moment een stroomverandering. De stroomverandering is het grootst, waar
de stroomkromme het steilst is. Indien we de verhouding tussen de stroom
verandering AI en de tijd At willen bepalen, kan dit als volgt worden
gedaan.
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In de tijd At = t2-t i’ is de stroomverandering AI = I2 — I,. Van t, tot t2
geldt:
AI _ I2-I i
QR AI
. In de driehoek PQR is echter tan a gelijk aan: ^ = —
At ~~ t2 + t,
AI
We kunnen — eenvoudig bepalen door een rechthoekige driehoek PQR te
vormen en deze driehoek tan a te bepalen. Bij deze bepaling wordt AI uitge
drukt in stroomeenheden en r in tijdeenheden.
Naarmate At kleiner wordt, komt Q dichter bij P te liggen en benadert de
lijn PO steeds meer de raaklijn in punt P aan de stroomkromme.
AI
Dit betekent, dat indien t2 praktisch met t, samenvalt, we — kunnen
vinden door de raaklijn in punt P te trekken (afb. 8.9b).
i

i

I

c
p

stroom

L<X

b

a
tl

t2

<>-----

Afb. 8.9b. De stroomverandering in
punt P wordt gevonden
door de raak lijn in punt P
te trekken.

|. “ .1
Afb. 8.9a. Bepaling van de
stroomverandering.

AI
De verhouding — in het punt P volgt nu uit de tangens van de hoek ar, die
de raaklijn met de tijdas maakt. Voor punt P geldt:
AI
tan a= —
At

(3)

De driehoek tan a wordt gevonden door een willekeurige rechthoekige drie
hoek ABC te vormen en uit deze hoek tan a te bepalen uit:
tan a =

BC
AB

BC wordt uitgedrukt in stroomeenheden (af te lezen langs de verticale as)
en AB wordt uitgedrukt in tijdseenheden (af te lezen langs de horizontale
as).
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;
;

Opmerking
De driehoek tan ct mag in het voorgaande niet worden bepaald door ot met
de gradenboog op te meten en dan met behulp van de gonio-tafel tan a op
te zoeken. Dit is alleen toegestaan, indien de horizontale en verticale assen
gelijk zijn gekozen, dus bijv. 1 s = 1 cm en 1 A = 1 cm.
In het algemeen zal dit echter niet het geval zijn.
Na deze uiteenzetting willen we vaststellen welke vorm de stroom door een
ideale spoel (afb. 8.10a) heeft, indien UL zaagtandvormig is (afb. 8.10b).
Uit (la) en (3) volgt dat:
♦tan

a= UL
-±
L

(4)

De tangens van a is evenredig met UL.
Omdat bij een zaagtandvormige spanning UL lineair toeneemt, zal dit ook
het geval zijn met tan a. In afb. 8.10c zien we, dat tan (3 = 2 tan a. Op t = 2
is UL immers 2x groter dan op t= 1. De stroom neemt meer dan lineair
toe. Het blijkt, dat de stroom paraboolvormig verloopt.

uL

i

r

Q

Afb. 8.10a. De ideale spoel.

b
Afb. 8.10b. Zaagtandvormige spanning UL.

i

i

c
Afb. 8.10c. Een zaagtand vormige spanning veroorzaakt, bij een ideale spoel, een pa
raboolvormige stroom.
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Samenvatting hoofdstuk 8
1. Indien op een ideale spoel L, gedurende een tijd At, een spanning
U,
UL werkzaam is, geldt voor de stroomverandering AI= — xAt.
L
2. Wordt op een ideale spoel een gelijkspanning aangesloten, dan
neemt de stroom toe.
L R -serieschakeling
3. Een spanningssprong komt geheel over L.
4. De stroom kan niet plotseling veranderen.
5. De stroom heeft in 5

R

de eindwaarde bereikt.

Blokspanning op LR-serieschakeling
6. Is de -jj--tijd klein t.o.v. de impulsduur, dan ontstaat over L
R
een piekvormige spanning.
De blokspanning komt vrijwel geheel over R.
7. Is de -^--tijd groot t.o.v. de impulsduur, dan komt de impulsR
spanning vrijwel geheel over L. Over R ontstaat een zaagtandspanning.
Zaagtandvormige stroom door LR-serieschakeling
8. Over de zelfinductie staat een blokspanning.
9. Over een weerstand staat een zaagtandspanning.
10. De totale spanning verloopt des te meer zaagtandvormig, naarmate de -77-tijd kleiner is.
R
Zaagtandspanning op ideale spoel
11. De stroom door de spoel verloop paraboolvormig.
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9. LC-seriekringen
9.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de seriekring theoretisch benaderd. Er worden for
mules opgesteld voor:
a. De impedantie Z van de seriekring.
b. De faseverschuiving <p tussen de aangelegde spanning en de geleverde
stroom.
Bij de bepaling Z en <p wordt de seriekring beschouwd als tweepool.
c. De verhouding tussen Uc en Uj.
In dit geval wordt de seriekring beschouwd als vierpool.
Omdat de wisselstroomweerstanden van L en C frequentie-afhankelijk zijn,
zullen de onder a t/m c genoemde grootheden ook frequentie-afhankelijk
zijn. In de afgeleide formules zal f voorkomen.
We dienen goed te bedenken, dat f de frequentie van de stuurbron voorstelt.
De eigenfrequentie van de kring duidt men aan met fQ.
De formules worden afgeleid met behulp van vectordiagrammen. Omdat
het een serieschakeling betreft, is de stroom door elke component dezelfde.
In het vectordiagram zullen we één stroomvector hebben.
Bij het opstellen van de vectordiagrammen gaan we er van uit, dat de
stroom onafhankelijk is van de frequentie. We veronderstellen, dat Uj
steeds zo wordt ingesteld, dat de stroom bij elke frequentie dezelfde ampli
tude heeft. Uj zal in dit geval sterk frequentie-afhankelijk zijn.
In de praktijk echter is Uj meestal frequentie-onafhankelijk. Dan zal I
sterk frequentie-afhankelijk zijn. Uit de afgeleide formules zullen we voor
dit praktische geval het gedrag af kunnen lezen.
9.2. Vectordiagrammen
In afb. 9.1a verdeelt de aangelegde spanning U; zich in spanningen over L,
R en C. Worden deze deelspanningen vectorisch opgeteld, dan vinden we
de aangelegde spanning.
Deze vectorische optelling wordt als volgt in formulevorm weergegeven:
Uj = UL + UR + Uc
180

(1)

Bij het tekenen van het vectordiagram wordt als volgt te werk gegaan:
a. Zet de stroomvector I uit naar rechts (1).
b. De spanning over R is in fase met I.
UR volgt uit: Ur = IxR (2).
c. De spanning over L ijlt (LEICIE) 90° voor op I.
UL (3) volgt uit: UL = I x XL.
d. De spanning over C ijlt 90° na op I.
Uc volgt uit: Uc=IxXc (4).
In afb. 9.1b is aangenomen, dat Uc kleiner is dan UL.
e. Stel UL en Uc samen (5), UL - Uc = I x XL -1 x Xc = I (XL - Xc).
f. Stel (UL-UC) samen met UR.
De resultante is Uj (6). Voor Uj schrijven we: Uj = IxZ.
uL = i. xL

Afb. 9.1a. De spanning in de seriekring
verdeelt zich over L, C en R.
L

(3)
Xl>*C ; »>*o
inductief gedrag

Ul
Ui ® 1.2
(6)

UL-UC.

u,
R

I(XL-XC)
(5)

UR

C=T=

lUc a

V»

Ur.I.R
(2)

Uc = I.Xc

(1)

b

i

Daar Uj voorijlt op I, gedraagt de schakeling zich inductief. Opdat de
schakeling zich inductief gedraagt, moet XL groter zijn dan Xc. De fre
quentie van de stuurbron dient dus hoger te zijn dan de eigenfrequentie van
de seriekring. Bij de eigenfrequentie zijn immers XL en Xc even groot.

i

Afb. 9.1b. Vectordiagram bij f>f0.

(4)

UL = UC (afb. 9.1c)
De spanningen over L en C zijn gelijk, wanneer XL = XC. Dit is het geval,
indien de frequentie van de spanningsbron gelijk is aan de eigenfrequentie
f0 van de kring. Dit is weergegeven in afb. 9.1c.
Ui

Ul
Xi = XC ; f =f0

Xc >Xl; f<»o
capacitief gedrag

ohms gedrag

3

♦i

? iI

UR =Ui

<P = 0*

'Ui

Uc-UL

d

c
Uc
Afb. 9.1c. Vectordiagram bij f = f0.

uc
Afb. 9.1d. Vectordiagram bij f<f0.
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UL en Uc zijn in tegenfase. Daarom is van UL en Uc de vectorsom 0. Er
geldt daarom Uj = UR.
UL < U9 (afb. 9.ld)
UL is kleiner dan Uc, indien de wisselstroomweerstand van L kleiner is dan
de wisselstroomweerstand van C. Dit is het geval voor frequenties, die lager
zijn dan de eigenfrequentie van de kring. In afb. 9. ld is het vectordiagram
voor dit geval getekend. Uj wordt op dezelfde manier als in de voorgaande
gevallen bepaald door vectorische optelling. U, ijlt na op de stroom. De
schakeling gedraagt zich capacitief. Uit de afbeeldingen 9.1b t/m d kunnen
we nu de volgende conclusie trekken.
Houden we I constant en variëren we de frequentie van de signaalbron van
laag. naar hoog, dan verschuift het uiteinde van de vector Uj langs een ver
ticale lijn.
Deze verticale lijn gaat door het uiteinde van de vector UR (afb. 9.1e). U,
is minimaal, indien U; = UR, dat is het geval bij f=fQ.
Afb. 9.1e. Het uiteinde van de stroomvector verschuift langs de
verticale lijn bij verandering van de frequentie.

Ui
(inductief gedrag
f>«o)
I
l

e

l(ohms gedrag fsfo)
I
I
U,
(capacitief gedrag
f<fo)

Afb. 9.1 f. Impedantiediagram afgeleid van de afb. 9.1b.

9.3. Impedantie van een seriekring
Uitgaande van afb. 9.1b kunnen we een impedantiediagram afleiden. Delen
we alle vectoren in de gearceerde driehoek door I, dan ontstaat afb. 9.1 f.
Uit deze driehoek volgt:
Z = VR2 + (Xl-Xc)2

(2)

De impedantie bij f = fG duiden we aan met Z0
Bij f=f0 schrijven we XL = XC. Daarom geldt:
Z0 = R

(3)

Opmerking:
In formule (2) moet men strikt genomen XL en Xc verwisselen, indien Xc
groter dan XL is. Doet men dit niet, dan krijgt men desondanks de juiste
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uitkomst, omdat vanwege het kwadrateren (XL-XC)2 dit dezelfde uit
komst geeft als (XC-XL)2.
Het verloop van de impedantiekromme is in afb. 9.lg getrokken getekend.
Bij f=fQ is de impedantie minimaal en gelijk aan R. De impedantiekrom
me is niet symmetrisch. Voor een klein gebied rondom fQ kan hij echter
wel als symmetrisch worden beschouwd.
2

t

MP
i

2.Rs-

90*
\/2.Rs•6CT
45*

Rs.

a-----

*

0

45*
60*

0'

9

90*

Afb. 9.1g. Impedantie en fasekromme.

9.4. Hoek van faseverschuiving
Uit afb. 9.1 f volgt uit de gearceerde driehoek:
tan <p=

xl~xc

(4)

R
Bij f = fQ geldt <p = 0°, omdat in dat geval XL = Xc. Is f>fQ, dan is <p posi
tief (afb. 9.1b), daar dan de spanning voorijlt op de stroom. Is f<f0, dan
is <p negatief (afb. 9.ld), want de spanning ijlt dan na op de stroom. De
fasekromme is in afb. 9.lg gestippeld getekend.
Voorbeeld 1
Gegeven: Een seriekring moet in afstemming worden gebracht voor
1 MHz. Men gaat uit van een spoel van 100 /*H. Door meting
met een meetbrug vindt men, dat de spoel voor deze frequentie
een kwaliteitsfactor heeft van Q= 100.
Gevraagd: a. Bereken de vereiste capaciteit,
b. Bereken Z0.
Oplossing: a. C volgt uit:
C

1

47r2f2xL

1

40x 10,2X 10-4

10“8

40 F = 250 pF.
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b. Denken we de spoelen in een serieweerstand geconcentreerd
dan kunnen we schrijven:
Q=

27rfxL
Rs '

Hieruit volgt:
27rfxL 6,28 x 106x 10"4
= 6,28 Q.
Rs=
100
Q
Dit betekent, dat Z0=RS = 6,28 SI.
Voorbeeld 2
Gegeven:

Bereken:

1

In afb. 9.1a is L = — H; C = —/xF; R = 0 Q.
67r

7r

De frequentie van de aangelegde spanning bedraagt 1 kHz.
Men vervangt de spoel door een weerstand R.
De waarde welke R dient te hebben, zodat de impedantie de
zelfde waarde behoudt.
4

Oplossing: XL = 2tt fL = 2irx 1000 x — = 8000 SI.
7r

Xc =

1

1

2tt fC

1
2-kX lOOOx — x 10-6

= 3000 SI.

6ir

De impedantie van de serieschakeling volgt uit:
Z = VR2 + (X, - Xj2- = V0 + (X, - Xrj* = XL - Xc =
8000-3000 = 5000 SI.
De impedantie van de serieschakeling van de weerstand en de
condensator zal 5000 SI moeten zijn.
Uit: Z = VR2 + Xc2Volgt: Z2=R2 + XC2
Of R2 = Z2 - Xc2 = (5000)2 - (3000)2 = 25 x 106 - 9x 106 = 16.106.
Hieruit volgt:
R = Vl6xl06 = 4xl03 = 4000 SI.
Beantwoord nu de vragen:
1. Teken het vectordiagram van een seriekring dat zich inductief gedraagt
en leid hieruit een impedantiediagram af. Leid met behulp van dit impedantiediagram formules af voor de impedantie en tan <p.
2. Bewijs dat, indien Z = V2 R; ^ = 45° en
indien Z = 2 R; <p= 60°
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9.5. Kwaliteitsfactor van een seriekring
Zoals in hoofdstuk 5 reeds naar voren is gebracht, geeft een seriekring spanningsopslingering. De spanningen over C en L kunnen veel groter zijn dan
de aangelegde spanning.
We gaan nu formules afleiden, waaruit de spanningsopslingering bij de
eigenfrequentie van de kring volgt. De spanningsopslingering bij f0 duiden
we aan met Q0. Bij de eigenfrequentie van de kring geldt Z0 = R.
We kunnen daarom schrijven Uj = IxZ0 = IxR.
Verder geldt: Uc = I x Xc en UL = I x XL.
Qo volgt nu uit:
Vo

1
Uc _ I xXc _ Xc _
IX R
R
27rf0CR

1

w0 C R

(5)

Dit is de verhouding tussen de opgeslingerde spanning over C en de aange
legde spanning. Daar UC = UL, mogen we voor Xc uiteraard XL substi
tueren.
Qo volgt ook weer uit:
Q°

XL _ 27rfQ L _
R
R

cüq

L

R

(6)

Uit deze formules voor de kwaliteitsfactor van een seriekring kunnen we
nog een formule afleiden. Vermenigvuldigen van (5) en (6) geeft n.1.:
Qo" ~ Qox Qo —

1
coqCR

Hieruit volgt:
1
Qo=^r
R

03r\ L

L

x1r = CR2
(7)

In seriekringen zoals die worden toegepast in de praktijk, kan Q0 zeer
hoge waarden bereiken, b.v. 150x. Dat betekent dan dat de spanningen
over C en L bij de eigenfrequentie van de kring 150x groter zijn dan de
aangelegde spanning.
Opmerkingen:
1. Bij een seriekring, waarin geen vaste weerstanden zijn opgenomen,
wordt R alleen bepaald door de verliezen in de spoel.
gj L
Omdat de kwaliteitsfactor van een spoel volgt uit: Q = —— , kunnen
we nu het volgende schrijven:
De kwaliteitsfactor van een seriekring bij de eigenfrequentie van de
kring, is gelijk aan de kwaliteitsfactor van de spoel bij de eigenfrequen
tie.
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*2. De in 5 t/m 7 gegeven formules geven de spanningsopslingering aan in
dien de frequentie van de aangelegde spanning gelijk is aan de eigenfrequentie van de seriekring. Bij andere frequenties is de opslingering an
ders. Het blijkt, dat de verhouding Uc/U, maximaal is voor een fre
quentie, die iets lager is dan de eigenfrequentie van de kring (afb.
9-lh).
1De spanning over C is maximaal bij: f=fQ VI Q2
De verhouding UL/Uj is maximaal voor een frequentie, die iets hoger
is dan de afstemfrequentie van de seriekring..--------1De spanning over L is maximaal bij: f=f0 vl +
Q2
Bij de in de praktijk voorkomende seriekringen zijn de kwaliteitsfactoren echter zodanig, dat de frequenties waarbij Uc en UL maximaal
zijn, praktisch samenvallen met de eigenfrequentie van de seriekring.
Uc
Ui

!

/'■W'-W

Ul

U.

Q0
t

. \

/

\

/

0.7.Qo

*

V

h
Afb. 9.1 h. De verhoudingen
Uc/Ui en UL/Uj.

fo
bandbreedte
’

B=—

Cto

Beantwoord ook de volgende vragen:
3. Leid drie formules af voor de spanningsopslingering van een seriekring
bij de eigenfrequentie.
4.

In afb. 9.1a is L=10 mH; C= 100 pF; R= 100 D; Uj = 10 mV.
f0 = ... kHz; Q =... x. Bij f0 is Uc=... mV.

9.6. Bandbreedte van een seriekring
De bandbreedte van een seriekring is het frequentiegebied, waarbinnen
de aangelegde spanning een opslingering ondervindt, die groter is dan
4= = 70% van het maximum. Men noemt dit ook wel de V2-bandbreedte,
v2
omdat in dit gebied de verzwakking minder bedraagt dan V2 = 1,4 x van het
maximum.
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De bandbreedte kan men berekenen uit:
B= jg
Qo

(8)

Het bewijs van deze formule laten we achterwege. Wel willen we er op wij
zen, dat dit een benaderingsformule is. De fout is echter bij de toepassing
op seriekringen die in de praktijk worden gebruikt zeer gering, omdat de
formule de werkelijke waarde des te meer benaderd, naarmate Q0 hoger
is.
Voorbeeld 3
Een seriekring moet in afstemming worden gebracht voor
Gegeven:
1 MHz. Hiervoor gaat men uit van een spoel met een zelfinductie van 100 ^H. Door meting weet men dat die spoel een kwaliteitsfactor heeft van Q= 100 voor deze frequentie.
Gevraagd: De bandbreedte.
f
106
Oplossing: B = ^ = — = 10 kHz.
9.7. Afstembare seriekring
Wordt een seriekring toegepast in de ingangstrap van een ontvanger, dan
moet de afstemfrequentie regelbaar zijn. Deze frequentievariatie wordt be
reikt door de condensator variabel uit te voeren. De uiterste waarden van
de afstemcapaciteit noemen we Cmin en Cmax.
C=Cmin >1 f fmax
Indien de kringcapaciteit minimaal is, is de afstemfrequentie maximaal.
Dan geldt:
fmax

1
27TVL C min

(9)

^ Cmax > f fmin
_
....
Wanneer de capaciteit maximaal is, dan is de afstemfrequentie minimaal.
Dan geldt:
fmin

2tt\/L C

(10)
max

Deling van (9) en (10) geeft:
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De verhouding tussen de maximale en minimale afstemfrequentie is gelijk
aan de wortel uit de verhouding tussen maximale en minimale kringcapaciteit.
Voorbeeld 4
Gegeven: De afstemcondensator voor een antennekring in een MG-ontvanger is: Cmin = 50 pF; Cmax = 500 pF.
De minimale afstemfrequentie is 510 kHz.
Gevraagd: Bereken het afstembereik van de antennekring.
Oplossing: De capaciteitsverhouding is 10.
De frequentieverhouding is volgens (11) Vl0 = 3,16.
De maximale afstemfrequentie is 3.16x510 kHz = 1610 kHz.
Opmerking:
Bij antennekringen, waarbij de frequentievariatie gering is, varieert men
soms de zelfinductie. Men doet dit door een kern in de spoel te verschuiven.
Deze afstemming noemt men permeabiliteitsafstemming, omdat men de ge
leidbaarheid voor magnetische krachtlijnen van het omringende medium
verandert.
Beantwoord nu ook deze vragen:
5. Een seriekring is uitgevoerd als getekend in afb. 9.2.
Bepaal de verhouding tussen minimale en maximale frequentie.
6. Een spoel L=1 mH; een condensator C = 500 pF en een weerstand
R= 100 (ï zijn in serie geschakeld.
Bereken Q bij 500 kHz.

=±=8O0pF
40.240pF I
Cv = =

J160pF

T

Afb. 9.2. Seriekring voor het beantwoorden van vraag 5.

9.8. Bandbreedte bij afstembare seriekring
De formule voor de bandbreedte van een seriekring is: B =

£o

Qo'
De kwaliteitsfactor van een seriekring is gelijk aan de kwaliteitsfactor van
de spoel.
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De Q-factor van de spoel volgt uit: Q = —— . Substitueren we dit in de
formule voor de bandbreedte, dan vinden we:
B=

(12)

Hieruit blijkt, dat de bandbreedte uitsluitend wordt bepaald door de spoel
en dat C geen directe invloed heeft op de bandbreedte.
Omdat de verliezen van een spoel, tengevolge van het skinneffect en de
kernverliezen, toenemen met stijgende frequentie, zal de bandbreedte van
een seriekring toenemen indien de afstemfrequentie hoger wordt.

Samenvatting
1. De impedantie van een seriekring volgt uit: Z = VR2 + (Xl-Xc)2.
2. De impedantie is minimaal wanneer f=fQ.

De impedantie is dan Z0=R.
3. De hoek van faseverschuiving tussen spanning en stroom volgt

uit:
tan <p =

xL-xc
R

4. Bij f=f0 is s* = 0°.
5. De spanningsopslingering bij f= f0 volgt uit:

Qo=^ =

1
wo C Rs

Rs V C

6. De kwaliteitsfactor van een seriekring bij de eigenfrequentie van
de kring is gelijk aan de kwaliteitsfactor van de spoel bij de
eigenfrequentie.
1
Q

7. De spanning over C is maximaal bij f= f0 (1 - -r^).
1
8. De spanning over L is maximaal bij f=f0 (1 + pö).

Q
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9. De bandbreedte van een seriekring is het frequentiegebied, waar
binnen de aangelegde spanning een opslingering ondervindt, die
groter is dan ^= = 70% van het maximum.
fo

10. De bandbreedte volgt bij benadering uit: B= —
Qo'
11. Daar Q frequentie-afhankelijk is, is de bandbreedte afhankelijk
van de afstemming.
12. Is de capaciteit van een seriekring regelbaar, dan volgt de frequentievariatie uit: ^ax = -» / Qnax .
fmin
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V Cmin

10. Parallelkringen
10.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden twee soorten parallelkringen onder de loep geno
men.
1. Parallelschakeling van een ideale spoel met een ideale condensator en
een weerstand.
2. Parallelschakeling van een niet-ideale spoel met een ideale condensator.
In dit geval heeft de spoel verliezen. Deze verliezen zijn frequentieafhankelijk en worden tot uitdrukking gebracht door middel van de
kwaliteitsfactor van de spoel.
10.2. L, C en R parallel
Willen we het vectordiagram van de parallelschakeling uit afb. 10.1a
tekenen, dan moeten we als volgt te werk gaan (afb. 10.1b).
a. Omdat het een parallelschakeling betreft, wordt uitgegaan van de aange
legde spanning Uj (1).
b. Uj veroorzaakt door Rp een stroom IR, die in fase is met Uj (2).
c. Uj veroorzaakt ook door C een stroom Ic, die 90° voorijlt op Uf (3).
d. Uj veroorzaakt tevens door L de stroom IL, die echter 90° naijlt op
Uj (4).
e. I, is de vectorsom van IR, IL en Ic. In formulevorm:
It = IR + Ic + Il
Afb. 10.1a. Parallelschakeling van een spoel, een condensator
en een weerstand.

it

'c
Ui

C

L

■c-fc

(3)

a
IC’IL =

f >f0. V = negatie»
capacitief gedrag

it = T

(5)
(4)

Ui
(1)

(z) R
Afb. 10.1b. Vectordiagram van de
parallelschakeling afb. 10.1a.

b
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Men vindt I, door eerst Ic en IL vectorisch op te tellen (4) en daarna
hierbij IR vectorisch op te tellen (5).
De fasehoek tussen I, en Uj wordt bepaald door de waarden van Ic en IL.
Wat het gedrag van de schakeling betreft, zijn er drie mogelijkheden n.I.:

/c>4

Bij f0 geldt XL = XC en Ic = II- Voor frequenties die hoger zijn dan de
eigenfrequentie geldt XC<XL en IC>IL.
Het vectordiagram uit afb. 10.1b is karakteristiek voor deze situatie. Daar
I, voorijlt op Uj, gedraagt de schakeling zich capacitief. Dit is ook zonder
dit vectordiagram duidelijk, indien men bedenkt, dat bij een parallelschake
ling de laagste weerstand de meeste invloed heeft op het gedrag.
De stroom door C is gelijk aan de stroom door L, in het geval de wisselstroomweerstanden van C en L gelijk zijn, d.w.z. indien XC = XL. Dit is
het geval, als de frequentie van de stuurbron gelijk is aan f=f0. Deze si
tuatie is weergegeven in afb. 10.1c. Ic en IL zijn gelijk, maar tegengesteld
en heffen elkaar daardoor op. De toegevoerde stroom is hier dezelfde
stroom als de stroom door de weerstand. De schakeling gedraagt zich ohms.
We moeten er echter op wijzen, dat dit alleen opgaat als de parallelschake
ling enige tijd aangesloten is geweest op de spanningsbron. Direct na het in
schakelen is de toegevoerde stroom groter, omdat er dan enige energie aan
L en C moet worden geleverd. Is aan L en C een dusdanige hoeveelheid
energie geleverd, dat deze gepaard gaat met wisselstromen waarvan de amU
U
plituden volgen uit —1 en —dan is de stationaire toestand bereikt.
XL

Xc

<c

f = f0. IfizO'
ohms gedrag

C

Ui
«R = lt

Afb. 10.1c. De stroom door C is gelijk aan die door L, wanneer de wisselstroomweerstanden van C en L gelijk zijn.

Ic<h
De stroom door C is kleiner dan de stroom door L, indien de wisselstroomweerstand van C groter is dan de wisselstroomweerstand van L. Dit doet
zich voor bij frequenties die lager zijn dan de eigenfrequentie fQ.
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Dit is weergegeven in afb. 10. ld. De schakeling gedraagt zich inductief, om
dat I, naijlt op de aangelegde spanning.
Uit de afbeeldingen 10.1b t/m ld kunnen we de volgende conclusie trekken:
Houden we U, constant en variëren we de frequentie van de signaalbron
van laag naar hoog, dan verschuift het uiteinde van de vector I, langs een
verticale lijn.
»c

f<fo . 5> = posihef
inductief gedrag

IR

d

■i-ic

Vi

lt

Afb. I0.1d. De schakeling gedraagt zich inductief omdat I, naijlt op de aangelegde
spanning.

Deze verticale lijn gaat door het uiteinde van de vector IR (afb. 10.1e).
I, is minimaal, indien I, = IR, dat is het geval bij f=f0.
Afb. 10.1e. Het uiteinde van de stroomvector verplaatst
zich langs een loodlijn.

^ frequentie neemt toe

e

I f < fo

Afb. 10.1f. Admittantiediagram afgeleid van
afb. 10.1b.
10.3. Impedantie Z

Uit de gearceerde driehoek van afb. 10.1b kunnen we afb. 10.lf afleiden
door de vectoren in afb. 10.1b te delen door Uj.
Volgens de stelling van Pythagoras kan voor afb. 10. lf worden geschreven:
1
Z
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Hieruit volgt:

(1)
Met behulp van deze formule kan de impedantie worden berekend van een
parallelschakeling van L, C en R.
Z is maximaal als XL = XC, bij f=f0. Dan geldt:
zo = Rp

(2)

Bij andere frequenties is Z kleiner dan Rp, omdat Xc en XL elkaar dan niet
opheffen.
10.4. Hoek van faseverschuiving
Uit afb. 10.lf kan een formule worden afgeleid met behulp waarvan de
hoek van faseverschuiving kan worden berekend n.1.:
_1____ 1_
Xc XL
tan <p =
1
R
Uitwerking hiervan geeft:
tan y? = R

(3)

10.5. Impedantie- en fasekromme
De impedantie en de hoek van faseverschuiving zijn in afb. 10. lg als functie
van de frequentie getekend. In deze afbeelding is tevens de bandbreedte
aangegeven, waar we nog op terug zullen komen.
Tussen het verloop van de impedantiekromme en de fasekromme bestaat
een bepaald verband.
De faseverschuiving tussen spanning en stroom is n.1. ±45° bij die frequen
ties waarbij de impedantie 0,7 bedraagt van de maximale impedantie, dat
is R.
De fasehoek ^=45°, indien:
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J___ 1_ = 1
Xc

XL“ R

Uit afb. 10. lf blijkt n.1. dat tan <p= 1. Daaruit volgt dat <p = 45°. In de ge
arceerde driehoek afb. lO.lf geldt dan echter eveneens
= V2-^- •
Z

K

Daaruit volgt: Z= ^gR = 0,7 R.
1

1

XL

Xc

Fasehoek <p= -45°, als -----

1
R '
90’

| Rp

5>

!
!

Q7Rp
■45*

0.5Rp-

\

\

\

o*

'o\

\

V

! \N

9

I

a

-u.5*
N

-90*

Afb. 10.1 g. Impedantie en hoek van faseverschuiving als functie van de frequentie.

Resumerend kunnen we vaststellen, dat de fasekromme steiler verloopt,
naarmate de impedantiekromme steiler verloopt. De impedantiekromme
verloopt des te steiler, naarmate Rp groter is.
10.6. Kwaliteitsfactor Q0
De kwaliteitsfactor van de schakeling uit afb. 10.1a is gedefinieerd als:
_
kringstroom bij de eigenfrequentie
__ 4
0 toegevoerde stroom bij de eigenfrequentie
I,
Qo geeft de stroomopslingering aan. Is Qo=100 dan is bij f=fQ, de
stroom door L en C lOOx groter dan de toegevoerde stroom. Bij de eigen
frequentie zijn Ic en IL gelijk, we mogen dan schrijven: Ik = Ic=IL. Verder
geldt It = IR.
Voor de kwaliteitsfactor kunnen we nu verschillende formules opstellen.

Qo=17 = fe =ü^=“°crp w
Rp
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Uit (4) en (5) volgt:

Qo = \/OJ7><"Qö = yjw0CRp J^-=RpVy"

(6)

Vergelijken we de in (4), (5) en (6) gegeven formules voor de kwaliteitsfactor van een parallelkring met de formules voor de kwaliteitsfactor van
een seriekring dan blijkt, dat de formules eikaars omgekeerde zijn.
Bij de seriekring is Rs een serieweerstand en we vinden uit de kwaliteitsfac
tor de spanningsopslingering.
Bij een parallelkring is Rp een parallelweerstand en we vinden uit de kwali
teitsfactor de stroomopslingering.
Beantwoord nu de volgende vragen:
1. Teken het vectordiagram van een parallelschakeling met een ideale
spoel, een ideale condensator en een weerstand, voor een frequentie die
hoger is dan de afstemfrequentie.
2. Leid, uitgaande van het in vraag 1 getekende vectordiagram, formules
af, waaruit Z, tan y? en Q0 kunnen worden berekend, indien de kringcomponenten en de frequentie van de stuurbron zijn gegeven.
*3. Bewijs, dat voor de schakeling uit afb. 10-la, bij de frequentie waarbij
^ = 60° geldt: Z=l/2 R.
10.7. Niet-ideale spoel en ideale condensator parallel
In afb. 10-2a zijn de verliezen van L geconcentreerd in de weerstand Rs.
Bij het tekenen van het vectordiagram (afb. 10.2b) wordt als volgt te werk
gegaan.
a. Ga uit van de stroom IL in de serieschakeling (1).
b. Over Rs ontstaat een spanning UR, die in fase is met IL (2).
c. Over L ontstaat een spanning UL (3), die 90° voorijlt op de stroom IL.
d. Uj is de vectorsom van UL en UR.
e. Ic ijlt 90° voor op U; (5).
f. I, is de vectorsom van Ic en IL (6).
Afb. 10.2a. Parallelschakeling van een spoel met verliesweerstand
en een verliesvrije condensator.

Ji
IL
L

IC
loodlijn

=tc

Ui

Uj(4)

UL(3)

b

c.
sV

Rs

I

Q

i
i

ic

(5)

—TVi ^ '
/ A\ ^
/

l ^N

s

I

!b

Afb. 10.2b. Vectordiagram bij ohms gedrag.
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A

Ur(2)

iL <i)

Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft het gedrag van de schake
ling. Om dit gedrag te overzien gaan we er van uit, dat Uj een vaste fre
quentie heeft en dat C variabel is.
Door C te veranderen, kunnen we de amplitude van Ic variëren. Daarmee
varieert eveneens I,. Het uiteinde van I, ligt op de loodlijn getrokken uit
het uiteinde van IL op Uj.
I, is minimaal, wanneer I, samenvalt met Uj, d.w.z. als It in fase is met Uj.
De impedantie van de schakeling is dan maximaal.
We komen tot de volgende conclusie: de schakeling gedraagt zich ohms bij
die frequentie, waarvoor de impedantie maximaal is.
Beantwoord de volgende vraag:
4. Teken het vectordiagram van de schakeling uit afb. 10.2a bij inductief,
bij ohms en bij capacitief gedrag.
Ga uit van een vaste frequentie van signaalbron en van een variabele ca
paciteit.
10.8. Kwaliteitsfactor
De kwaliteitsfactor van de schakeling uit afb. 10.2a is gelijk aan de kwali
teitsfactor van de spoel, indien Rs de spoelweerstand voorstelt. De kwali
teitsfactor voor deze parallelkring kan op dezelfde wijze worden berekend
als de kwaliteitsfactor van een seriekring. Dit is te zien, door te bedenken,
dat in afb. 10.2a de schakeling voor de kringstroom moet worden be
schouwd als een seriekring.
10.9. Impedantie bij ohms gedrag
De impedantie bij ohms gedrag wordt aangeduid met Z0.
De schakeling volgens afb. 10.2a gedraagt zich ohms, als I, in fase is met
Uj. De impedantie is dan tevens maximaal. In dat geval is AABC gelijkvor
mig met AAED (afb. 10.2b) en geldt: y_L
' UR
U.
We substitueren: UL = ILxXL
Xc

= Ic
I,

Uj

UR = ILx R

1,= ^
Zo
Uj

Ij,x
_ Xc
We krijgen dan:
IlxRs
Uj
Z8
Hieruit volgt:

xL =

2
XLxXc
-p. Waar weer uit volgt dat: Z0 =
Rs
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1
Omdat X, = coL en Xc= — vinden we door substitueren:
ojC

(7a)

Zo

De maximale impedantie van de parallelkring (afb. 10.2b) kan ook worden
berekend uit:
(7b)

Zq-QxXl

Hierin is: Q = kwaliteitsfactor van de spoel bij de afstemfrequentie.
Formule (7b) is een voor kringberekeningen zeer belangrijke formule, daar
ze aansluit op de door meting vastgestelde kwaliteitsfactor en zelfinductie.
Beantwoord nu ook deze vragen:
5. Bewijs formule (7a).
6. Tracht uitgaande van formule (7a), door substitutie, de juistheid van
formule (7b) aan te tonen.
7. Een spoel met een L = 0,1 mH en met een Q= 100 bij een frequentie van
1 MHz, is in seriegeschakeld met een weerstand van 10 f2.
Men wil door parallelschakelen van een condensator bij 1 MHz een zo
hoog mogelijke impedantie bereiken.
Bereken de maximale impedantie.
Frequentie voor ohms gedrag
Bij ohms gedrag is IL groter dan Ic.
In het vectordiagram van afb. 10.2b is IL n.1. de schuine zijde van een
rechthoekige driehoek, waarin Ic een rechthoekszijde is. De frequentie van
de stuurbron, waarbij de schakeling zich ohms gedraagt, is daarom ongelijk
aan de eigen frequentie van de kring.
Met behulp van afb. 10.2b kan men bewijzen, dat de frequentie voor ohms
gedrag volgt uit:
0)o

-V

1
LC

R2
L2

(8)

De term R2/L2 is in praktische schakelingen zo klein, dat hij kan worden
verwaarloosd.
Daarom stellen we in de praktijk dat:
frequentie voor maximale impedantie = eigenfrequentie of coo = ^~j^
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10.10. Omrekening van serieweerstand in parallelweerstand
De parallelkringen uit de afb. 10.1a en afb. 10.2a hebben overeenkomstige
impedantiekrommen. Het is daarom voor de hand liggend te onderzoeken
hoe we de schakeling afb. 10.1a kunnen omzetten in een zoveel mogelijk ge
lijkwaardige schakeling volgens afb. 10.2a en omgekeerd. Daar de maxi
male impedantie van een parallelkring een zeer belangrijke eigenschap is,
zal de omzetting zodanig moeten plaats vinden, dat beide dezelfde maxi
male impedantie hebben.
We gaan uit van de parallelkring in afb. 10.2a en noemen de componenten
L,, C, en Rs (afb. 10.3). Deze kring zetten we om in een parallelkring zoals
afb. 10.1a en geven de zelfinductie L, en de capaciteit C2 dezelfde waarden
als L, en C,.
Rp kiezen we RP = ^- . De maximale impedanties zijn dan gelijk.
De impedantiekrommen dekken elkaar niet geheel. De linkerkring heeft
W
1
maximale impedantie bij io01 = y ^
L2 '
De rechterkring heeft maximale impedantie bij: w02 =
Bij f = 0 is de impedantie van de linkerkring gelijk aan Rs.
Bij f = 0 is de impedantie van de rechterkring 0.
U1 VMCi W

1

1

2o=cW

Z©=Rp
Li

4= ci

L2

Rp =}=C2

Rs

Z

I
Rs
O

1

Afb. 10.3. Omrekenen van serieweerstand in parallelweerstand en omgekeerd.

Bij LC-kringen in de praktijk vallen de impedantiekrommen echter bij be
nadering samen. Dit geldt eveneens voor de fasekrommen.
De in het bovenstaande weergegeven omrekenmethode geldt alleen dan niet,
wanneer de kwaliteit van de spoel zeer laag is.
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Bij de omzetting van het ene kringtype in het andere kringtype gaan we als
volgt te werk:
a. Geeft de zelfinductie en de capaciteiten van dezelfde waarde.
b. Reken de serieweerstand om in een parallelweerstand volgens:

R —L-

p CRS '
c. Reken een parallelweerstand om in een serieweerstand volgens:

Om de schakeling van afb. 10.2a om te kunnen rekenen in een schakeling
afb. 10.1a, zullen we uiteraard de waarden van Rs, L en C moeten weten.
In de praktijk wordt als volgt te werk gegaan, indien een parallelkring voor
een bepaalde frequentie gemaakt moet worden:
a. Er wordt een spoel genomen of gewikkeld. Van deze spoel wordt de zelf
inductie gemeten. Eveneens wordt de Q-factor bepaald bij de afstemfrequentie.
b. C kan worden berekend, want L is bekend.
Om hiervan uitgaande de spoelverliezen te berekenen in een parallel
weerstand, zullen we eerst Rs moeten berekenen. Dit is mogelijk met
coL
behulp van de formule Q = — .
Rs
coL
Hieruit volgt: Rs = — .
Daarna kan Rp worden berekend.
Rp kan echter directer worden gevonden uit: Rp = QxXL.
10.11. Bandbreedte van parallelkringen
De bandbreedte van de parallelkringen in afb. 10. la en afb. 10.2a is gedefi
nieerd als het frequentiegebied, waarbinnen de impedantie groter is dan
-3= =70% van de maximum impedantie.
V2
De bandbreedte kan worden berekend uit:
B _ jo
Qo

(9)

Hierin is: f0 =eigenfrequentie van de kringschakeling.
Qo = kwaliteitsfactor van de kringschakeling bij de eigenfrequentie.
Formule (9) is een benaderingsformule, die voor praktische kringschakelingen een te verwaarlozen afwijking geeft.
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Voorbeeld 1
Gegeven: De schakeling getekend in afb. 10.4. Met behulp van C wordt
afgestemd op 1 MHz. De Q-factor van L is bij deze frequentie
80 x.
Gevraagd: De bandbreedte van de schakeling.
Oplossing: Om de uitgangspanning als functie van de frequentie te kunnen
weergeven, wordt de spanningsbron vervangen door een
stroombron volgens Thévenin. De stroombron levert een
stroom, die gelijk is aan de kortsluitstroom. Deze kortsluit
stroom wordt geleverd aan de parallelschakeling van Rj en de
belasting (afb. 10.4b).
De serieweerstand van de spoel is omgerekend in een parallelweerstand.
Rp = Q xXL = Q x27rfL = 80 x 6,28 x 106x 10”4 = 50 kfi.
Ri, Rp en R staan parallel. Deze kunnen worden vervangen
door: Rv = Rt // Rp // R = 25 kfl.
We komen dan tot de kringschakeling afb. 10.4c.
De kwaliteitsfactor is:
25 x IQ3
Rv
Q= XL
zr 6,28 x 106x 10"- = 40X
De bandbreedte bedraagt:

Qo

Afb. 10.4a. Kringschakeling met serieweerstand
en parallelweerstand.

[>.
mook
CU 80 j /

'ïö

— =25 kHz
40

"==c

ra6 Hz

I

Q

Afb. 10.4b. De serieweerstand is
omgerekend in een
parallelweerstand.
C

L
lOOpH

Irv -t

|25k 7 C

Afb. 10.4c. Alle verliezen zijn geconcentreerd in Rv.

Opmerking:
Uit voorbeeld 1 blijkt, dat de R; van de stuurbron mede van invloed is op
de bandbreedte. De Rj van de stuurbron staat parallel aan de kring. De uit
geoefende demping is kleiner naarmate R; groter is.
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Daarom zal men, indien een geringe bandbreedte is gewenst, stuurbronnen
met een hoge R, nemen.

Samenvatting hoofdstuk 10
Ideale spoel, ideale condensator en weerstand parallel

1. Bij het opstellen van het vectordiagram wordt uitgegaan van de
aangesloten spanning.
1
2. De impedantie volgt uit: Z =
1
V R’p + ( 1
)■

xc

xL

3. De maximale impedantie volgt uit: Z0 = R p*
4. De hoek van faseverschuiving schrijven we als:
tan

1
R (

Xc

1 )
XL

5. De kwaliteitsfactor is gedefinieerd als:
kringstroom bij de eigenfrequentie
Qo= toegevoerde stroom bij de eigenfrequentie
6. De kwaliteitsfactor volgt uit: Q0 = cj0xCRp =

-VR
w0L

p

Niet-ideale spoel en ideale condensator parallel

1. Bij het optellen van het vectordiagram wordt uitgegaan van de
stroom door de spoel.
2. De maximale impedantie volgt uit ZQ =

CRS

1
3. De impedantie is maximaal bij cu0 = y LC

0f Z0 = Q x XL.

R2
L2

R2
Bij in de praktijk voorkomende kringen is ^ ^
o)0

4. De kwaliteitsfactor is gedefinieerd als:
kringstroom bij de eigenfrequentie
Qo =
toegevoerde stroom bij de eigenfrequentie
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1

en geldt:

5. De kwaliteitsfactor wordt op dezelfde wijze berekend als de kwaliteitsfactor van een seriekring.
ooqL
1
6. De kwaliteitsfactor volgt uit Q0 = —— =------p
1x3

C0q Xix 1x3

Omrekening van kring met serieweerstand in kring met parallehveerstand
7. Geef de zelfinductie en de capaciteit dezelfde waarde.
8. Reken de serieweerstand om in een parallelweerstand volgens:

R --L.
P

CRS •

9. Reken een parallelweerstand om in een serieweerstand volgens:

'-■4fo

10. De x^-bandbreedte van parallelkringen volgt uit: B= —
Q '
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11. Andere vormen van
trillingskringen
11.1. Algemeen
In de communicatietechniek gebruikt men kristallen als frequentiebepalend
element in oscillatoren of in filters. Kristallen hebben als kenmerkende
eigenschap, dat ze bijzonder frequentiestabiel zijn.
Kristallen zijn dunne plaatjes van kwartskristal, die op een bepaalde manier
zijn geslepen en bevestigd tussen twee elektroden, waardoor een soort con
densator ontstaat. Wordt aan een van de elektroden een frequentie Af toe
gevoerd, dan verschijnt er aan de andere elektrode de resonantie-frequentie
van het kristal fs. De werking berust op het principe, dat in het kristal me
chanische drukgolven ontstaan met de eigen resonantiefrequentie. Deze resonantiefrequenties kunnen, afhankelijk van de afmetingen en de slijping
van de kristalplaatjes liggen tussen 1 kHz en 150 MHz. Zet men een kwarts
kristal onder druk, dan levert het een evenredige spanning. Dit noemt men
het piëzo-elektrisch effect. In afb. 11.1 is het schemasymbool voor een
kristal getekend.
Afb. 11.1. Schemasymbool
voor een kristal.

^0^
A-B

11.2. Piëzo-elektrisch effect
De werking van een kristal berust, zoals we reeds zagen, op het piëzo-elek
trisch effect. Hieronder verstaat men het verschijnsel, dat er tussen de uit
einden van een kristal een spanning ontstaat, indien er op het plaatje druk
wordt uitgeoefend. Van dit effect maakt men b.v. ook gebruik bij de
kristal-opnemer b.v. de kristal pickup.
Het omgekeerde effect treedt eveneens op. Het kristalplaatje ondergaat een
vormverandering, indien er een spanning op wordt aangesloten.
Wordt op het kristalplaatje een wisselspanning aangesloten, dan trilt het
kristal in het ritme van de aangelegde spanning. De trilling van het kristal
is maximaal, als de frequentie van de aangelegde spanning overeenkomt
met de mechanische resonantiefrequentie van het plaatje.
11.3. Elektrisch vervangschema en impedantie
Het kristal heeft een gedrag dat overeenkomt met de elektrische trillingskring. Het is daarom mogelijk van een kristal een elektrisch vervangschema
op te stellen (afb. 11.2).
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CAB is de capaciteit tussen de bevestigingselektroden (de houder voor het
kristal), L, R en C zijn de vervanging van het kristal. Het blijkt dat, verge
leken met normale kringen, L zeer groot en R en C klein zijn. Dit betekent
dat de kvvaliteitsfactor Q zeer hoog is. In getallen: L= 700 H, R = 7 kfi en
C = 0,150 pF. CAB= 14,5 pF en Q= 10.000.
z

I

kristal

1

groot-j—> L
cp^AB
klein—j—R
Af

Kle.n
COP

I

gedrag

Afb. 11.2. Elektrisch vervangschema
van het kristal.

rncXx
CQp
gedrag gedrag

Afb. 11.3. De impedantie als functie
van de frequentie.

Indien men van een kristal de impedantie opneemt als functie van de fre
quentie, ontstaat een kromme volgens afb. 11.3.
a. Serieresonantie

Bij de resonantiefrequentie fs van de seriekring is de impedantie van de
seriekring R. De impedantie van het kristal kan dan eveneens R worden
gesteld.

fs=V

LXC
1

(1)

b. Parallelresonantie

Bij frequenties welke hoger zijn dan fs gedraagt de seriekring zich induc
tief. Het blijkt nu, dat er parallelresonantie optreedt bij een frequentie fp
die weinig van fs verschilt.
fp

/ 1
C x CAB
C + CAB

(2)

Vi

c. Inductief gedrag
In het gebied /s ••• fp neemt de impedantie toe, indien de frequentie toe
neemt. In dit gebied gedraagt het kristal zich daarom inductief. Bij andere
frequenties is het gedrag capacitief. De ligging van het frequentiegebied
fs ••• fp is afhankelijk van de afmetingen van het kristal. Teneinde het ge205

bied fs ••• fp zo smal mogelijk te houden dient men de parallel aan het
kristal staande capaciteit zo klein mogelijk te maken.
Bij benadering geldt:
Af = C/2Cab x fs

O)

Opmerking:
Zet men parallel aan het kristal een trimmer, dan kan men fp variëren en
daarmee het kristal enigszins verstemmen.
11.4. Eigenschappen
Hoewel kwartskristallen bijzonder frequentiestabiel zijn, plaatst men ze in
sommige gevallen in z.g. kristalovens. In deze kristalovens wordt de tempe
ratuur op een constante waarde gehouden. Daarmee verhoogt men de frequentiestabiliteit.
11.5. Toepassingen
a. Kristaloscillator met elektronenbuis
In afb. 11.4 is de z.g. Pierce-oscillator getekend. Deze schakeling wekt een
wisselspanning op, waarvan de frequentie gelegen is tussen fs en fp. Via L
wordt de buis van voedingsspanning voorzien. C, is een ontkoppelcondensator, waarmee wordt voorkomen, dat de voedingsspanning over het kristal
komt. Met behulp van R en C3 wordt de amplitude van de trilling gestabi
liseerd.

Cl

£

j" I
1

=t=c2

Afb. 11.4. Schakeling voor een kristal-oscillator met een elektronenbuis.

b. Kristaloscillator met transistor
Een vereenvoudigde schakeling voor deze kristaloscillator is getekend in
afb. 11.5a. Het elektrisch vervangschema laat afb. 11.5b zien. Deze schake
ling komt overeen met een serieresonatiekring C, - L - R, met de frequen
tie fs en de parallelcapaciteit C0. Deze vervangschakeling kan ook worden
getekend als voorgesteld in afb. 11.5c, waarin het kristal een capacitief af
getakte parallelkring voorstelt. Voor de resonantiefrequentie fp liggen C,
en C0 in serie. De vervangcapaciteit is daardoor kleiner dan in afb. 11.5b.
Deze kleine kringcapaciteit levert een hogere parallelresonantie fp op, dan
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bij de serieresonantie fs het geval is. Bovendien betekent parallelresonantie
een hogere impedantiewaarde.
Q

n

r+ T

r-Ei

J__ b

L

Afb. 11.5a. Principe van een kristal
gestuurde oscillator met
een transistor.

4= c0

R

i__T_ J

I

Afb. 11.5b. Het elektrisch vervangschema.

Afb. 11.5c De zelfde schakeling als in afb. 11.5b,
maar anders getekend.

c. Kristalfilter
In afb. 11.6 is een kristalfilter getekend, zoals dat b.v. wordt toegepast in
apparatuur voor draaggolftelefonie.
De serie-resonatiefrequenties van de kristallen 3 en 4 zijn gelijk aan de parallelresonantiefrequenties van 1 en 2. Met behulp van de trimmers wordt
het filter afgeregeld. Met de vier spoelen L wordt de bandbreedte op de
juiste waarde gebracht.
In afb. 11.7 is de doorlaatkromme van een kristalfilter uitgezet. Daaruit
blijkt, dat de verzwakking bij ±3,4 kHz minder bedraagt dan 3 dB. Bij
±7,5 kHz is de verzwakking groter dan 60 dB.
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Afb. 11.6. Principe van een kristalfilter.

I in kHz

Afb. 11.7. Doorlaatkromme
van het kristalfilter.
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12. Transformatoren
12.1. Inleiding
Een transformator wordt gevormd door twee of meer inductief gekoppelde
spoelen. De koppelfactor tussen de spoelen is afhankelijk van de toepas
sing. Bij voedings- en laagfrequenttransformatoren probeert men volledige
koppeling te bereiken. De spoelen omvatten dan een zelfde magnetisch veld.
Bij middelfrequenttransformatoren in ontvangers is de koppelfactor k zeer
laag, b.v. k = 0,01. Dat betekent, dat de spoelen slechts l% van het veld ge
meenschappelijk hebben.
Elke schakeling, waarin een transformator is opgenomen, kan worden te
ruggebracht tot het vervangschema van afb. 12.1a. Dit is een algemeen vervangschema, omdat elke signaalbron (buis, transistor, antenne, enz.) kan
worden voorgesteld als een generator met een bepaalde EMK en Rj. Een
transformator bewerkstelligt, behalve spanning- en stroomtransformatie,
ook weerstandstransformatie. De ingangsweerstand van een transformator
is n.1. afhankelijk van de belastingweerstand en de transformatieverhouding. Een gegeven belasting kan daarom met behulp van een transformator
in een zodanige weerstand worden getransformeerd, dat de stuurbron het
gunstigst is belast. De getransformeerde weerstand duiden we aan met Rp
(afb. 12.1b).
stuurbron
R.

■K5
a

belasting

transformator

primaire
spoel

Ul

I

secundaire
spoel

U2

Afb. 12.1a. Algemene voorstelling van
een schakeling met een
transformator.

"L

I

Afb. 12.1b. Transformator en Rj vormen de belasting.

De aanpassingstransformator komen we tegen bij:
a. De koppeling tussen luidspreker en eindbuis of tussen luidspreker en
eindtransistor;
b. De aanpassing van een ontvanger aan een antenne;
c. De aanpassing tussen transistortrappen in LF- en MF-versterkers.
In dit hoofdstuk wordt eerst de theorie van de transformator uiteengezet.
Daarna gaan we de praktische uitvoering bezien.
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Opmerking
In de volgende beschouwingen zullen we, in sommige gevallen, uitgaan van
de z.g. ideale transformator. Een ideale transformator heeft:
a. Een oneindig grote primaire zelfinductie. De nullaststroom IQ is dan
oneindig klein en daarom te verwaarlozen.
b. Een koppelfactor k= 1. De inductiespanningen in L, en L2 worden door
hetzelfde veld bepaald.
c. IJzer-, noch koperverliezen.
12.2. Nullaststroom

Wordt op de primaire wikkeling (afb. 12-2a) een wisselspanning aangeslo
ten, dan vloeit er een wisselstroom. De grootte van de wisselstroom wordt
bepaald door de impedantie van de primaire wikkeling.

u2

a
Afb. 12.2a. Spanningtransformatie.

Deze wisselstroom, de z.g. nullaststroom I0, ook wel magnetiseringsstroom genoemd, kan worden berekend uit de formule:
U

(la)

Io=Si
XL

XL volgt uit Xt =27rfLp. Hierin is Lp de primaire zelfinductie. IQ en U, zijn
de primaire stroom en spanning. De secundaire wikkeling heeft nog in het
geheel geen invloed. In werkelijkheid dient ook rekening te worden gehou
den met de weerstand van de primaire wikkeling. IQ volgt dan uit:
Io =

U,
y/Xj+W

db)

Het vervangschema van de transformator, bij niet belaste secundaire wikke
lingen, toont afb. 12.2b.

Lp a primaire
zelfinductie
a weerstand
primaire
wikkeling

Afb. 12.2b. Vervangschema van de primaire spoel bij niet belaste secundaire.
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Beantwoord nu de vragen:
1. Indien de secundaire van een transformator onbelast is, vloeit in de pri
maire de ... .
2. De nullaststroom is kleiner, naarmate Lp ... is.
12.3. Spanningstransformatie
In het onderstaande gaan we uit van de ideale transformator. De nullast
stroom (welke oneindig klein is) wekt een magnetisch wisselveld op, dat in
de primaire wikkeling een EMK induceert.
Volgens de wet van Lenz is deze tegengesteld t.o.v. de oorspronkelijke
(magnetiserende) stroom.
Het magnetisch wisselveld induceert ook een EMK in de windingen van de
secundaire spoel. Het magnetisch veld wordt immers door beide spoelen
volledig omvat.
Is het aantal windingen van Ls drie maal groter dan het aantal windingen
van Lp, dan is de totale in Ls geïnduceerde EMK ook driemaal groter dan
de in Lp geïnduceerde EMK. Omdat de in Lp geïnduceerde EMK gelijk is
aan de op Lp aangesloten spanning, is de wisselspanning tussen de uitein
den van Ls drie maal groter dan de op Lp aangesloten wisselspanning.
De spanning tussen de uiteinden van Ls en de primair aangelegde spanning
verhouden zich als de windingenaantallen.
In formulevorm:
U2
U,

N2
Nï

n

(2)

N2
De verhouding -r- heet transformatieverhouding, aangeduid met de letter
N|
n. Geldt b.v., dat N2 = 3000 wdg. en N, = 1000 wdg., dan bedraagt de
transformatieverhouding n = 3. Wanneer U, is gegeven, kan aan U2 de ge
wenste waarde worden gegeven door een juiste keuze van de transformatie
verhouding. De transformator is daarom een onderdeel, dat het mogelijk
maakt met behulp van een bepaalde wisselspanning een hogere of lagere
wisselspanning op te wekken.
Opmerking
Het opmerkelijke is, dat volgens (2) het aantal windingen niet van belang
is, doch slechts de verhouding van de aantallen. Wat de grootte van de
secundaire spanning betreft, is dit inderdaad juist. Men kan echter niet zon
der meer een transformator met slechts enkele windingen toepassen; de zelfinductie van de primaire wikkeling is dan zo gering, dat bij lage frequenties
de nullaststroom te groot wordt en een aanzienlijk vermogensverlies in de
ohmse weerstand van de primaire wikkeling veroorzaakt.
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Voorbeeld 1
Gegeven: Een transformator heeft primair 1000 windingen en secundair
2500 windingen. De primaire zelfinductie bedraagt 10 H. De
transformator heeft geen verliezen. De primaire wordt op de
netspanning aangesloten (Ucff=220 V, f=50 Hz).
Bereken:
De nullaststroom en de secundaire spanning.
Oplossing: De reactantie van de primaire is:
XL = 27rfLp = 6,28 x 50 x 10 = 3140 U.
De nullaststroom is:
Io=^

220

= 0,07 A = 70 mA.
XL 3140
De transformatieverhouding is:
2500
n=
= 2,5
1000
De secundaire spanning is:
U2 = nxU, = 2,5x220 = 550 V.
Beantwoord de vraag en kies het goede antwoord:
3. In afb. 12.2a is U, = 220 V; N,= 1000 wdg., N2 = 500 w.d.g., k = l.
De in iedere winding geïnduceerde spanning is ...V. De totale secundaire
spanning is ...V.
4. Bij een transformator verhouden de spanningen zich recht evenredig/
omgekeerd evenredig met de aantallen windingen.

12.4. Stroomtransformatie
In het onderstaande (afb. 12.3) gaan we uit van de ideale transformator.
Dat wil zeggen IQ is oneindig klein.
Aan de weerstand RL wordt een vermogen geleverd. Dit vermogen volgt
uit:
Ps = U2xI2.
Het door de weerstand RL opgenomen vermogen wordt uiteindelijk ge
leverd door de stuurbron. Om via de transformator vermogen af te kunnen
geven, moet de bron echter stroom aan de transformator leveren. Deze
stroom is groter naarmate het secundair afgenomen vermogen groter is.
Het door het net aan de transformator geleverde vermogen volgt uit:
P = U,xI1
*2
ui

n.

n2

U2

"1

Afb. 12.3. Stroomtransformatie.
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Wanneer de transformator verliesvrij is, moet het secundair geleverde ver
mogen gelijk zijn aan het primair opgenomen vermogen. Dan geldt:
U, xI, = U2xI2.
Hieruit volgt:
ï2 _ U i
I1
IV

^

u.

1

Daar—1 = —, gaat dat over in:
n
U2

il = ±n
Ii

(3)

De primaire stroom en de secundaire stroom van een transformator verhou
den zich omgekeerd evenredig met de spanningen en omgekeerd evenredig
met de tranformatieverhouding.
Wordt de spanning omhoog getransformeerd, dan wordt de stroom omlaag
getransformeerd.
De verhouding van primaire tot secundaire stroom wordt bepaald door n.
De grootte van de secundaire stroom en ook die van de primaire stroom I
wordt bepaald door RL.
Voorbeeld 2
Gegeven: De transformator in voorbeeld 1 wordt belast met een weer
stand van 2 kfl. De primaire zelfinductie mag men oneindig
stellen.
De secundaire stroom en de primaire stroom.
Bereken:
Oplossing: De secundaire spanning bedraagt 550 V. De aan de weerstand
geleverde stroom is:
550 V
= 275 mA
I2 =
2 kfl

De primaire stroom tengevolge van de secundaire belasting,
bedraagt:
I, = nxl2 = 2,5x275 mA = 687,5 mA.
Beantwoord nu de vragen:
5. Bij een transformator verhouden de stromen zich ... met de spanningen.
6. Een ideale transformator heeft primair 3000 windingen en secundair 150
windingen. Primair wordt een spanning van 200 Vcff aangesloten. De
belasting secundair is 150 fi. Het in de belasting ontwikkelde vermogen
is ...W.
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7. In vraag 6 is het secundaire aantal windingen 300. Het in de belasting
ontwikkelde vermogen is nu ...W.
12.5. Transformatie van weerstand
Wanneer een transformator secundair wordt belast, vloeit primair een
stroom waarvan de waarde wordt bepaald door transformatieverhouding
en secundaire belasting. Daar deze stroom door de stuurbron wordt ge
leverd, kunnen we de totale transformatorschakeling beschouwen als een
belasting voor de stuurbron.
De weerstand, welke de stuurbron ”ziet”, heet de getransformeerde weer
stand. De getransformeerde weerstand wordt aangeduid met Rp. Rp kan
als volgt in RL en n worden uitgedrukt:
Onder de primaire weerstand wordt verstaan de verhouding tussen primaire
spanning en primaire stroom, dus: Rp=—.
n2
Voor Uj en I, kan worden geschreven: U,=

U

en I, = nxl2.

Substitutie van deze waarden in de uitdrukking voor Rp geeft:
U2
Rp=

TT

nxl2

U2
n2xl2

U2
Daar —=: = RL gaat dit over in:
I2
Rp=

Rl
n2

(4)

Het vervangschema van de ideale transformator met secundaire belasting is
in afb. 12.4a getekend.

Afb. 12.4a. Weerstandtransformatie.

Voorbeeld 3
Gegeven: Schakeling volgens voorbeeld 2. RL = 2000 f2; n = 2,5.
Bereken:
Rp.
Oplossing: De weerstand Rp, zoals deze door de generator gezien wordt,
volgt uit:
Rl 2000 2000
= 320 f2.
p_ n2 " 2,52 " 6,25
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Beantwoord de volgende vragen:
8. De getransformeerde weerstand volgt uit Rp=... .
9. In vraag 6 bedraagt Rp=... kfi.
12.6. Vervangschema transformator
In Leerboek Elektronica deel 1 zijn in hoofdstuk 9.10. de begrippen koppelfactor en wederzijdse inductie besproken.
Met behulp van de wederzijdse inductie M kan men van een transformator
een vervangschema opstellen.
In afb. 12.4c is dit vervangschema gegeven voor de transformator van
afb. 12.4b.
Het vervangschema is alleen geldig, indien de transformator verliesvrij is.
Er mogen geen verliezen in wikkeldraad of kern zijn.
ll-M

12-M
2

1

c

M

V-

Afb. 12.4b. Schemasymbool
van een transformator.

-2'

Afb. 12.4c. Vervangschema van
een transformator.

Om in het vervangschema waarden aan te geven, moet men van de transfor
mator L,, L2 en k bepalen.
L, is de zelfinductie tussen 1 en 1'. Deze meet men als er tussen 2 en 2'
geen belasting is aangesloten.
L2 is de zelfinductie tussen 2 en 2'. Deze meet men als er tussen 1 en 1'
geen belasting is aangesloten.
De koppelfactor k kan men bepalen als men weet hoeveel windingen L, en
L2 hebben.
Men sluit dan een spanning aan op L,.
N2
Uit k volgt dat U2 = k x -f x U,
N,
(l-k)l

(1-k)l

2

1

1 l

d

e

kl

V*-

Afb. 12.4d. Vervangschema
als Lt = L2.

Afb. 12.4e. Vervangschema
als L, = L2 en K = 1.

Als L,, L2 en k bekend zijn, kan M worden berekend uit M = kVL, xL2.
Als L, = L2=L, dan geldt M = kL.
Als k = 1, ontstaat het bijzonder eenvoudige vervangschema uit afb. 12.4e.
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Dit vervangschema is bijzonder handig bij het uitvoeren van berekeningen
aan netwerken, waarin een transformator is opgenomen.
Door het vervangschema te gebruiken, vervangt men de transformator door
spoelen.
Opmerking
Bij het bepalen van L, - M en L2 - M krijgt men een negatieve zelfinductie
als M groter is dan L, of L2. Met deze negatieve zelfinductie moet men
normaal blijven doorrekenen.
Beantwoord ook deze vragen:
10. Men heeft een transformator waarvoor geldt L, = 2 H; L, = 8 H;
k = 0,5. M =...; L - M =...; L2 - M =... .
11. Voor een transformator geldt L, = 6 H; L, = 6 H; k = 1.
M = ...; L, - M =...; L2 - M = ... .
12.7. Toepassing weerstand-transformatie
Elke stuurbron kan schematisch worden voorgesteld als getekend in
afb. 12.1a. Deze schakeling geeft maximaal vermogen af wanneer hij wordt
belast met een weerstand, welke gelijk is aan de inwendige weerstand van
de bron. Met behulp van de transformator wordt RL getransformeerd in
een weerstand, die overeenkomt met de inwendige weerstand van de genera
tor.
De generator ziet als het ware tussen de klemmen van de transformator een
weerstand, die gelijk is aan zijn inwendige weerstand. De generator geeft
dan maximaal vermogen af aan de primaire van de transformator.
De transformatieverhouding, welke vereist is om de weerstand van RL te
transformeren in die van Rj, volgt uit:
(6)

n
Deze formule is verkregen door omwerking van (4).

12.7.1. Aanpassing tussen ontvanger en antenne
De hier besproken aanpassing komt o.a. voor bij de aansluiting van een
FM- of TV-ontvanger op een z.g. gevouwen dipool antenne (afb. 12.5a).

Q

r

Afb. 12.5a. Aansluiting van een dipool antenne op een TV-ontvanger.
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Een dergelijke antenne kan n.1. worden beschouwd als een stuurbron, met
een inwendige wisselstroomweerstand van 300 ft. De antenne geeft maxi
male energie af, wanneer hij wordt belast met een weerstand die gelijk is aan
de inwendige weerstand. De ingangsweerstand van de ontvanger moet dan
300 ft bedragen. Is dit niet het geval, dan kan dit worden bereikt door de
transformatie als voorgesteld in afb. 12.5b.
300

b

O

Rp'300 n

aonpassingstransformator

r/

ingangsw**r»tand
van de ontvanger

Afb. 12.5b. Aanpassing tussen ontvanger en antenne.

12.7.2. Aanpassing tussen luidspreker en ontvanger
De koppeling van de luidspreker met de laatste buis of transistor dient zo
danig te zijn, dat maximaal vermogen aan de luidspreker wordt afgegeven.
Geeft de eindbuis b.v. maximaal vermogen af bij een belasting met 9000 ft
en vormt de luidspreker een belasting van 10 ft, dan moet 10 ft worden ge
transformeerd in 9000 ft.
De transformatieverhouding bedraagt in dat geval:
n=

RL
Rp

1
9000

1
900

1
30

Het aantal secundaire windingen is dan 30 maal kleiner dan het aantal pri
maire windingen (afb. 12.6a).
+.

Afb. 12.6a. Aanpassing van
]
luidspreker aan eindbuis.
Rp= 900X1

Ri
3

Rp = 27 A
3*1

n'T

Afb. 12.6b. Aanpassing van
luidspreker aan transistor.

i

b

Voor de koppeling van een luidspreker aan een transistor (afb. 12.6b) geldt
dezelfde voorwaarde.
Is de primaire wisselstroombelasting met een transistor bijv. 27 ft en de luidsprekerbelasting bedraagt 3 ft, dan moet de luidsprekerimpdantie worden
getransformeerd uit:
n=
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v1;=Vi"=V7 = l

De secundaire heeft hier driemaal minder windingen nodig dan de primaire
wikkeling.
12.7.3. Aanpassing van transistortrappen
Een soortgelijke situatie treffen we aan bij de koppeling tussen transistor
trappen. Zonder de werking van de transistor te kennen kan dit als volgt
worden begrepen.
Een transistortrap kan worden beschouwd als een wisselspanningsbron met
een zekere inwendige weerstand. De waarde van deze wisselspanning is
evenredig met de tussen de ingangsklemmen van de transistortrap aangeleg
de spanning.
De transistoren 1 en 2 in afb. 12.7 doen dienst als vermogensversterker.
Transistor 1 geeft maximum vermogen af wanneer hij wordt belast met een
weerstand die gelijk is aan de eigen inwendige weerstand. De weerstand
welke de volgende transistor vormt voldoet echter in het algemeen niet aan
deze voorwaarde. Door middel van een transformator kan toch de juiste
aanpassing worden verkregen waardoor transistor 1 maximaal vermogen
afgeeft aan transistor 2. De ingangsweerstand van transistor 2 wordt daar
toe getransformeerd in een waarde die gelijk is aan de inwendige weerstand
van transistor 1.
inwendige
weerstand

I

O

I
I
transistor 2

transistor 1
aanpassings
transformator

Afb. 12.7. Aanpassing tussen twee transistortrappen.

Ook deze vragen moeten eerst worden beantwoord:
12. In afb. 12.1a geldt Rs = 10 kft; RL= 100 ft. Er wordt maximaal vermo
gen afgegeven indien n = ... .
13. Een gevouwen dipoolantenne kunnen we opvatten als een generator
met een Rt =... ft.
14. De ingangsweerstand van een transistor is 2 kft. De uitgangsweerstand
van de voorgaande transistor is 50 kft. De aanpassing is optimaal in
dien n =... .
12.8. Transformatorverliezen
Bij energietransport via een transformator gaat in de kern en in de windin
gen energie verloren.
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a. Kernver/iezen
In en om de kern van een transformator is een magnetisch wisselveld aan
wezig. Het veld verandert voortdurend van richting en sterkte. Daardoor
worden in de kern z.g. wervelstromen geïnduceerd. Om deze stromen en
ook de verliezen t.g.v. van de door hen veroorzaakte warmteontwikkeling
te beperken, wordt de kern voor LF-toepassingen opgebouwd uit eenzijdig
geïsoleerde plaatjes transformatorblik, z.g. lamellen. Voor HFtoepassingen gebruikt men poederijzerkernen; de ijzerdeeltjes zijn daarin
van elkaar geïsoleerd.
Voorts worden ook ferrietkernen toegepast, bestaande uit een keramisch
materiaal met ijzeroxyde als belangrijkste bestanddeel.
Naast de verliezen ten gevolge van de wervelstromen ontstaan in de kern de
z.g. hysteresis verliezen. De kern wordt n.1. voortdurend gemagnetiseerd en
gedemagnetiseerd. Ook dit gaat gepaard met warmteontwikkeling. De
warmteontwikkeling is des te kleiner, naarmate het kernmateriaal gemakke
lijker is te magnetiseren en te demagnetiseren.
b. Koperverliezen
Door de in de wikkelingen vloeiende stromen wordt ook warmte ontwik
keld. Deze verliezen noemen we koperverliezen. De kans op warmteontwik
keling is het grootst in de wikkelingen waarin de grootste stromen vloeien.
Dat zijn de spoelen met het geringste aantal windingen. Daarom wordt de
6,3 V wikkeling van een voedingstransformator van dikker draad gewikkeld
dan de hoogspanningswikkeling.
Beantwoord nu ook de volgende vragen:
15. De verliezen in de kern kan men splitsen in ... en ... .
16. De wervelstroomverliezen beperkt men bij lage frequenties door ... .
Bij hoge frequenties gebruikt men ....
17. Onder koperverliezen verstaat men het vermogensverlies in de ... .

12.9. Strooiveld van een transformator
Het magnetisch veld van een transformator is niet geheel in de kern gecon
centreerd. Er lopen ook krachtlijnen buiten om de kern; zij vormen het z.g.
strooiveld of lekveld van de transformator. In afb. 12.8 is dit verloop ge
schetst. Dit wisselende magnetische veld induceert een EMK in leidingen en
spoelen, welke in de nabijheid van de transformator zijn opgesteld. Deze
spanningen zijn maximaal, wanneer de leidingen en spoelen zoveel mogelijk
krachtlijnen omvatten. De in het spoeltje A geïnduceerde EMK is veel gro
ter dan de in het spoeltje B geïnduceerde EMK.
Het strooiveld kan op ongewenste plaatsen spanningen induceren, b.v. op
de ingang van een versterker. Deze spanning geeft dan na versterking in de
luidspreker een bromtoon. Het strooiveld kan ook de kathodestraalbuis
beïnvloeden (magnetische afbuiging!), in b.v. een oscilloscoop ontstaat
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hierdoor vervorming van het beeld. Een juiste opstelling van de transforma
tor is dan erg belangrijk. De gunstigste stand wordt experimenteel bepaald.
Storende magnetische velden kunnen worden afgeschermd door een mumetalen bus om of over de transformator te plaatsen. Deze bussen hebben
een hoge /*-factor, dat wil zeggen een hoge geleidbaarheid voor magnetische
krachtlijnen. Ook kan een reep koperfolie als niet kortgesloten winding om
de transformator worden aangebracht, uitkomst brengen.
.
inductiespanning
7.11 maximaal__

(V
spoel

•UJ

11

inductie spanning
minimaal

'■ — ♦—*

"Strooiveld

Afb. 12.8. De krachtlijnen van het strooiveld lopen om de transformator.

Beantwoord nu de volgende vragen:
18. Het strooiveld van een transformator is het magnetische veld ... de
kern.
19. Dit strooiveld induceert in een spoeltje de hoogste spanning wanneer
de lengteas van het spoeltje ....
20. Het strooiveld van een transformator kan op een beeldbuis ... geven.
21. Strooi velden worden afgeschermd door ... .
12.10. Gegevens
a. Voedingstransfonnatoren
Van een voedingstransformator zijn van belang de secundaire spanningen
die worden opgewekt wanneer de primaire op het net wordt aangesloten.
Verder zijn van belang de maximale stroomsterkten die van de secundaire

110V

240V

110V

6.3 V
15 A

i

220V

:
H
l

Afb. 12.9. Gegevens van de transformator die wordt gebruikt voor de proeven 8 t/m 10.
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wikkelingen kunnen worden afgenomen. Voor de hoogspanningswikkeling
wordt gewoonlijk de waarde van de gelijkstroom aangegeven, welke de er
achter geschakelde gelijkrichter mag afgeven. Deze stroom is afhankelijk
van de soort gelijkrichtschakeling. (E = enkelfasige gelijkrichting; B = bruggelijkrichting.)
In afb. 12.9 zijn als voorbeeld de gegevens vermeld van de transformator
die nodig is, bij de proeven in de volgende paragrafen voor het verkrijgen
van de vereiste spanningen gebruikt.
b. A anspassingstransformatoren
Aanpassingstransformatoren kunnen we verdelen in LF- en HF-transformatoren. LF-transformatoren worden toegepast in laagfrequent verster
kers, speciaal bij de koppeling van de versterker aan de weergever d.w.z.
de luidspreker en ook bij de koppeling van de opnemer (pickup, microfoon
e.d.) aan de versterker.
Deze transformatoren zijn nagenoeg altijd ontwikkeld voor een bepaalde
toepassing, b.v. om een gegeven type buis met een gegeven luidspreker te
koppelen. In afb. 12.10 is een transformator afgebeeld welke is bedoeld om
een versterker met enkelvoudige eindtrap, b.v. een versterker met een eindbuis van het type EL41, SEL84, 6V6 e.d., te koppelen met een luidspreker.

'
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Afb. 12.10. Voorbeeld van een luidspreker aanpassingstransformator.

De luidspreker heeft b.v. een impedantie van 3-*-5 ft, 6---9 ft of 10-• * 16 ft.
Deze waarden kunnen bij deze transformator worden getransformeerd in
een weerstand van 5000 of 7000 ft. Afb. 12.11 geeft het schema van deze
transformator.
De technische gegevens van deze transformator zijn:
Primaire zelfinductie 19 H bij een gelijkstroom van 48 mA en aanpassing
van 5000 ft. De zelfinductie is n.1. afhankelijk van de gelijkstroom zoals
reeds in Leerboek Elektronica deel I werd behandeld. Bij een aanpassing
van 7000 ft en een gelijkstroom van 36 mA bedraagt de primaire zelfinductie
25 H. De primaire spreidingszelfinductie bedraagt 100 mH bij een aanpas
sing van 7000 ft en 85 mH bij een aanpassing van 5000 ft. De primaire ge
lijkstroom weerstanden bij een aanpassing aan 5000 ft en een aanpassing aan
7000 ft zijn respectievelijk 350 ft en 410 ft. De gelijkstroomweerstand van
de secundaire wikkeling bedraagt 0,45 ft.
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Hoogfrequent transformatoren worden toegepast bij de versterking van sig
nalen met hoge frequenties. Ze verzorgen de aanpassing tussen de verschil
lende trappen. De zelfinductie van deze transformatoren wordt dan tevens
gebruikt om tezamen met een bepaalde capaciteit een kring te vormen,
waardoor op een zeker frequentiegebied wordt afgestemd.

10 150

70000
50000

Afb. 12.11. Gegevens van de aanpassingstransformator.

Beantwoord nu de volgende vraag:
22. De zelfinductie van een spoel met ijzerkern ..., als de gelijkstroom toe
neemt.
12.11. Speciale transformatoren
a. Spaartransformatoren
Een spaartransformator, ook wel auto-transformator genoemd, bevat één
wikkeling, op deze enkele wikkeling zijn aftakkingen aangebracht
(afb. 12.12). De transformatie wordt ook hier bepaald door de verhouding
van de aantallen windingen. Een bezwaar van deze transformator is, dat de
primaire en de secundaire niet zijn gescheiden. De gemeenschappelijke klem
kan rechtstreeks met de ”hete” klem (de fase) van het net zijn verbonden.
Het voordeel is echter, dat in het gemeenschappelijk deel van primaire en
secundaire een kleine stroomsterkte optreedt - hiervoor kan dun draad wor
den gebruikt - omdat Ip en Is een tegengestelde richting hebben.

220V
110V

)

Afb. 12.12. Spaartransformator of auto- resp. verhuistransformator.

b. Impulstransformator
Voor de sturing van thyratrons gebruikt men een impulstransformator. Aan
de transformator wordt een sinusvormige stroom toegevoerd en hij geeft
een impulsvormige spanning af (afb. 12.13a). Dit komt omdat de kern van
de impulstransformator bestaat uit materiaal, dat snel is verzadigd.
Boven een bepaalde primaire stroomsterkte neemt een magnetisch veld dan
niet meer toe (afb. 12.13c). Secundair ontstaat echter alleen een spanning
wanneer het veld verandert. Daardoor heeft de secundaire spanning (afb.
12.13d) een impulsvormig verloop.
De voorschakelweerstand R in afb. 12.13a zorgt er voor dat de stroom in
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het circuit sinusvormig is (afb. 12.13b), R is n.1. groot ten opzichte van de
ingangsimpdantie van de transformator. Daardoor wordt de stroom door
E en R bepaald. Is E sinusvormig, dan is I ook sinusvormig.
RJ

Afb. 12.13a. Principeschakeling met
impulstransformator voor de sturing
van thyratrons.
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Afb. 12.13b. De geleverde stroom verloopt
sinusvormig.
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Afb. 12.13c. Het magnetisch veld.
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Afb. 12.13d. De geïnduceerde spanning.
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c. Fase-omkering
In sommige elektronische schakelingen, b.v. dubbelfasige gelijkrichters en
balanseindtrappen, dient men een signaal te splitsen in twee signalen die de
zelfde amplitude hebben, maar t.o.v. een gemeenschappelijk punt in tegenfase zijn. Dit gemeenschappelijk punt is meestal de ”massa” van het elek
tronisch apparaat. In afb. 12.14a is aangegeven hoe dit is te verwezenlijken
met een transformator met een middenaftakking op de secundaire. Wan
neer Nj = N2 zijn de spanningen UAB en UBC gelijk en in fase. De spanning
Q
UAB

b

A

+j
"1

B

r r2 UCB
J \

JUBC

B

1 p2

1
c

Afb. 12.14a. Transformator
voor fase-omkering.
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Afb. 12.14b. Het opwekken van in tegen-fase
zijnde wisselspanningen.

van C t.o.v. B is tegengesteld aan de spanning van B ten opzichte van A.
UCB is in tegenfase met UAB.
Heeft men een transformator zonder middenaftakking, dan kan men twee
in tegenfase zijnde spanningen verkrijgen zoals afb. 12.14b dat laat zien.
R, en R2 zijn even groot en zijn in serie op de secundaire wikkeling aan
gesloten. De spanningen over A en C zijn ten opzichte van het midden in
tegenfase.
Nu eerst weer enkele vragen beantwoorden:
23. Een spaartransformator heeft ....
24. Een impulstransformator geeft een ... spanning af.
25. Een impulstransformator wordt gebruikt voor de sturing van ....
26. Bij een fase-omkeer-transformator zijn de spanningen op de uiteinden
van de secundaire wikkeling in ... ten opzichte van het midden.
*12.12. Impedantie-transformatie
In het voorgaande is verondersteld, dat de belasting zich ohms gedraagt. In
dit gedeelte gaan we uit van een willekeurige belasting.
a. Belasting met impedantie (afb. 12.15a)
Bij belasting met de impedantie Z bedraagt de ingangsimpedantie:

.

Z

Zin=^

n2

Deze formule geldt alleen, indien de transformator ideaal is
(Lp = oo; K = 1).
Indien de primaire zelfinductie niet oo is, wordt de ingangsimpedantie Zin
Z
gevormd door—//Lp

if
!
.'

In

2

Q

!.
Afb. 12.15a. Impedantie-transformatie.

ideale transformator
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b. Belasting met capaciteit (afb. 12.15b)
De impedantie van C bedraagt Xc = ^,. De ingangsimpedantie bedraagt
Xc
Zin= 3

n2

1
w(n2 x Cs)
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Deze impedantie is gelijk aan de impedantie van een condensator met capa
citeit n2C. Een transformator transformeert capaciteit omgekeerd aan de
Rl
weerstand (—7).
n2
^ n

b

=T=CS

ideale transformator

Afb. 12.15b. Capaciteit-transformatie.

c. Belasting zelfinductie L (afb. 12.15c)
De impedantie van Ls bedraagt XL = <oLs.
L
XL
De ingangsimpedantie is Zin='—
=«(-!)
n2
n2
Deze impedantie is gelijk aan de impedantie van een spoel met zelfinductie
—f. Zelfinductie wordt hier op dezelfde wijze getransformeerd als weerstand.
1-n

c

Ls

ideale transformator

Afb. 12.15c. Zelfinductie-transformatie.

* Voorbeeld 4
Gegeven: In nevenstaande schakeling, afb. 12.15d, is de primaire zelfin
ductie 100 mH. Verder is de transformator ideaal.
Gevraagd: a. Bij welke frequentie is de ingangsimpedantie maximaal?
b. Welke waarde heeft de impedantie dan?
Oplossing: a. Ls, Cs en Rs kunnen naar de primaire zijde worden getrans
formeerd.
Omdat n= 1/5, vinden we:
L.=

=25x4 mH= 100 mH

Cp = n2Cs = 1/25 x 125 nF = 500 pF
R.= 5|=25x5 kfi = 125 kfi
p n2
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De primaire zelfinductie van 100 mH staat parallel aan de
getransformeerde zelfinductie. De totale zelfinductie tussen
de ingangsklemmen is nu 50 mH.
De impedantie is maximaal indien de signaalfrequentie ge
lijk is aan de afstemfrequentie van 50 mH en 500 pF, bij:
1
1
1
f=
= 31,8 kHz.
2 7r
6,28
50.10"3x5.10'10
b. De maximale impedantie bedraagt 125 kQ.

v

5 1

d

Is -LCs
RS
4mH~p2.5 I J5k
nF

Afb. 12.15Ó. Schakeling voor voorbeeld 4.

PROEF 8
Doel:

Het verichten van metingen aan een voedingstransformator.
Benodigdheden: Voedingstransformator, multimeter, lampje
6,3 V/0,15 A.

Uitvoering:

a. Meet van een beschikbare voedingstransformator de
gelijkstroomweerstand van elke wikkeling.
Noteer deze in tabelvorm.
b. Sluit op de primaire wikkeling de netspanning aan.
Meet de primaire en secundaire spanningen (denk om
de juiste standen van de multimeter) en noteer ook deze
in tabelvorm.
c. Beredeneer, wat men zal meten, wanneer de 250 V-wikkeling is onderbroken.
d. Beredeneer, wat men zal meten, wanneer de uiteinden
van de 250 V-wikkeling sluiting maken. Verklaar even
eens, waarom in dit geval een in de netleiding opgeno
men zekering waarschijnlijk doorsmelt.
e. Sluit op de 6,3 V-wikkeling het lampje aan en meet de
spanning. Verklaar waarom de spanning in onbelaste
toestand hoger is.

I

PROEF 9
Doel:

Het onderzoeken van het verband tussen primaire impe
dantie en belasting.
Benodigdheden: Voedingstransformator, multimeter, gloeilampje
220 V/5 W.
Uitvoering:

a. Beredeneer in welke schakeling van afb. 12.16 de gloei225
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lamp in de primaire leiding het felst zal oplichten en in
welke de spanning over de primaire klemmen van de
transformator het grootst is.
b. Stel de schakeling samen en controleer door middel van
experiment en meting of uw conclusie juist is.
Q

220V/5W

220V/5W

b

Rp*?

220V

Afb. 12.16b. Ook deze schakeling
is voor proef 9.

Afb. 12.16a. Schakeling
bij proef 9.

PROEF 10
Doel:

Het aantonen van het strooiveld rondom een voedingstransformator.
a. Het strooiveld rondom een voedingstransformator ver
Theorie:
loopt volgens afb. 12.8.
b. De door dit wisselveld in een spoel geïnduceerde EMK
is evenredig met de sterkte van het veld en afhankelijk
van de hoek welke de krachtlijnen met de as van de
spoel maken.
Benodigdheden: Spoeltje ca. 100 mH (b.v. F4-Amroh), voedingstransfor
mator, versterker of oscilloscoop.
Uitvoering:

a. Stel een schakeling samen zoals getekend in afb. 12.17.
b. Bepaal met behulp van het spoeltje de sterkte en de
richting van het veld om transformator. Doe dit door
de in het spoeltje geïnduceerde spanning te versterken

X
*

ssw
999
999?”

J / x-x

versterker

Afb. 12.17. Schakeling bij proef 10.

226

X

x'

/x

i

XN

/

-fX-X
/
s

\

X

met een grammofoonversterker of het versterkergedeelte van een radiotoestel. Houd het spoeltje op de
met x aangeduide punten.
Concludeer aan de hand van dit experiment hoe u een
spoeltje zou opstellen in de buurt van voedingstransformator, zodanig dat in het spoeltje geen spanning
wordt geïnduceerd.
d. Probeer of het veld kan worden afgeschermd door
middel van:
1. Een ijzeren plaat;
2. Een aluminium plaat.
12.13. Constructie van transformatoren
Bij de constructie van voedings- en LF-transformatoren gebruikt men
kernen en spoelhouders met genormaliseerde afmetingen. De meest ge
bruikte kernvormen (afb. 12.18) zijn:
a. de M-kern
b. de El-kern.
Wanneer door de spoel(en) van een transformator behalve wisselstroom
ook gelijkstroom vloeit, wordt een kern met luchtspleet gebruikt.
De spoelen worden gewikkeld op een spoelhouder. Men kan de wikkelingen
in schijven of in lagen verdelen. Bij wikkelen in schijven is de spreidingszelfinductie groter dan bij wikkelen in lagen. Daarom wordt de laatste
methode toegepast bij transformatoren voor LF-versterkers. De verzwak
king van de hoge frequencies is namelijk geringer, naarmate de spreidingszelfinductie kleiner is.

Afb. 12.18. M- en E l-kernen.

b

o

o

o

o

Bij transformatoren voor kwaliteitsversterkers worden de primaire en/of
secundaire wikkeling gesplitst in twee of meer afzonderlijke wikkelingen,
die dan weer in serie of parallel worden geschakeld.
Door beurtelings een gedeelte van de primaire- en secundaire wikkelingen
op de wikkelvorm aan te brengen, kan men n.1. de koppeling tussen primai
re en secundaire zeer vast maken, waardoor de spreidingszelfinductie klein
kan worden gehouden. In afb. 12.19 wordt de primaire wikkeling door de
secundaire omvat. De secundaire is immers in twee delen gesplitst, n.1. het
gedeelte 2 en het gedeelte 3.
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Beantwoord nu de volgende vragen:
27. De meest gebruikte kernvormen zijn ... en ... .
28. De spreidingszelfinductie is minimaal, indien een spoel in ... wordt ge
wikkeld.
29. De wikkelmethode in afb. 12.19 past men toe bij transformatoren
voor ... .

rfmïïïïïïmi!!HniiniTiïïi3

b

a

Afb. 12.19a. en 19b. Wikkelmethode ter verkrijging van een minimale spreidingszelf
inductie.

12.14. Berekeningen aan voedingstransformatoren
Met behulp van tabellen II en III kan men van een gegeven transformator
de maximale belasting en de maximaal af te nemen stromen berekenen. Hier
is Ac de effectieve kerndoorsnede in cm2. De effectieve kerndoorsnede is
0,95 maal de doorsnede van het been waarop de spoelhouder is aange
bracht.
De doorsnede van het been is gelijk aan de breedte van het betreffende
been x de stapelhoogte (zie paragraaf 9.15 Leerboek Elektronica deel 1). P,
is het totale secundair af te nemen vermogen in watt. De draaddiameter d
in mm is voor de wikkeling waarvan men de maximaal toelaatbare stroom
wil berekenen. Icfr is de effectieve waarde van de stroom in ampère.

P.
Uff
Ieff
Icff

Ac2
< —S— .
“ 1,21
<2d2
*l,66d2
— 2,8d2

(1). wordt gebruikt bij ohmse belasting.
(2). wordt gebruikt bij enkelfasige en bruggelijkrichting.
(3). wordt gebruikt bij dubbelfasige gelijkrichting.

Beantwoord nu de volgende vragen:
30. Voor een kern M 74/32 is P, < ... .
31. Voor een kern EI 78/26 is P, < ... .
32. De draaddiameter is 1 mm. Bij ohmse belasting is Ieff < ... A.
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Berekening van voedingstransformatoren
Bij de berekening van een voedingstransformator wordt als volgt te werk
gegaan:
a. Men bepaalt het totale secundair afgenomen vermogen.
P, = P, + P2+P3 +... enz.
b. Daarna berekent men de minimaal vereiste kerndoorsnede uit.
Ac = 1,1 VPt.
c. Uit tabel I zoekt men daarna een kern die voldoet aan b.
d. Vervolgens wordt voor elke wikkeling het aantal windingen berekend.
U is de over de wikkeling staande spanning.
Secundaire
wikkelingen

Primare wikkeling
Pt tot 20 W

N=

38 U
Ac

N=

P, tot 100 W

30,5 U
Ac

34 U

N = ——
A*

e. De vereiste draaddiameter van de wikkelingen zijn:
d = 0,7 Vï
(1).
d = 0,8 Vï
(2).
d = 0,6 \fï
(3).
p
De primaire stroom volgt uit: Ip=
f. Daarna wordt met behulp van tabel II de minimaal vereiste wikkelruimte
vastgesteld. Men gaat uit van de gekozen draaddiameter. Is de beschik
bare wikkelruimte kleiner, dan wordt een kern met een grotere door
snede genomen en de berekening opnieuw uitgevoerd.
Gevraagd: Een voedingstransformator te berekenen voor:
Primair 220 V, secundair 300 V/60 mA (bruggelijkrichting), en 6,3 V/1,5 A.
a. P, = 300 Vx60 mA + 6,3 Vxl,5 A = 27,45 W.
b. Ac= l,lVP,= 1,1 V27,45 = 5,75 cm1.
c. Volgens tabel I voldoet hieraan de kern M 74/32. De Ac van deze kern
bedraagt 7,2 cm2.
d. 300 V-wikkeling: N =
6,3 V-wikkeling: N =

38 x 300
= 1580 windingen.
7,2

38x6,3

= 33 windingen.

7,2
34x220
= 1040 windingen.
220 V-wikkeling: N =
7,2

e. 300 V-wikkeling: d = 0,65VÖ,06 = 0,20 mm.
6,3 V-wikkeling: d = 0.65VT,5 = 0,8 mm.
27,45
= 0,25 mm.
220 V-wikkeling: d = 0,65y
220
De uitkomsten zijn de praktisch mogelijke waarden.
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f. Vereiste wikkelruimte voor:
1580
a. 300 V-wikkeling:
x 1 cm2 = 0,95 cm2.
1650
b. 6,3 V-wikkeling:

33

x 1 cm2 = 0,3 cm2.
115
1040
c. 220 V-wikkeling:
x 1 cm2 = 0,95 cm2.
1100
Minimaal vereist = 2,2 cm2.
De beschikbare wikkelruimte is 5 cm2, zodat de uitvoering mogelijk is.
In tabel II ziet u o.a. de gegevens van de belangrijkste transformatorkernen.
M- en EI kernblik.
Ac = effectieve ijzerdoorsnede
Aw = bruikbare wikkelruimte
I max = maximale stroomdichtheid
In tabel III zijn de gegevens van koperlakdraad of emailledraad opge
nomen.
d =draaddiameter
q = draaddoorsnede
N = aantal wdg. per cm2

230

!

Bijlage 1:
Antwoorden op de vragen
I
Hoofdstuk 1
1. maximaal
2. minimaal
3. sinusvormige
4. 1 trilling
5. seconde
6.
7.
8.
9.
10.

0,2 seconde
lager
5 Hz, 10 Hz, enz
negatief
ontladen

11. minimaal
12. 27rVLC
* Dit volgt uit (1) en (2)
13. henry en farad
14. a. 157 kHz
* 10
— =7r
7r

b. 15,7 MHz
* Volgt uit a. L wordt 100 x kleiner en C wordt 100 x kleiner.
VLC wordt 100 x kleiner en fQ wordt 100 x groter.
c. 250 mH
1
1
* Uit (2) volgt: L =
47T2f2C
40f2C
15. 3 MHz, 1,5 MHz, 1 MHz
16. 200 mA; 157 kHz
17. 2 perioden, resp. 4 perioden
* Het verloop van 0 ••• 2 is hetzelfde als van 2 ••• 4 enz.
* Het verloop van 0 — 1 is hetzelfde als het verloop van 1 ••• 2 enz.
Hoofdstuk 2
1. 1; P
* In richting P is verplaatst: Q = Ixt = 3A. 3s = 9C
In richting Q is verplaatst: Q = 2A. 2s = 4C
Resulterend verplaatst in richting P 5C
I gcm

Q -5f=lA
t
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2. gemiddelde
3. top-topwaarde U„
4. 112,8; 225,6; 0
* De gemiddelde waarde van een sinusvormige spanning is 0.
Het oppervlak boven de nullijn is even groot als het oppervlak be
neden de nullijn.
5. 0,5 W
6.
7.
8.
9.
10.

160 V
negatief
0°
1400 Hz
oneven

11. 47,1 V
* Van t = 0 - t=l geldt U

= — X 100 V = 63,7 V
7T

Van t = 0 ••• t = 1 mogen we de impuls vervangen door een gelijk
spanning van 62,8 V.
Van t = 1 ••• t = 2 geldt Ugcm = — x50 V = 31,8 V
7T

12.
13.
14.
15.

Van t=l ••• t = 2 mogen we de impuls vervangen door een ge
lijkspanning van 31,4 V.
Het oppervlak van t = 0 ••• t = 1 bedraagt
O, = 62,8 V x 1 ms = 62,8 msV.
Het oppervlak van t = 1 ••• t = 2 bedraagt
02 = 31,4 V x 1 ms = 31,4 msV.
Het totale oppervlak is dus 94,2 msV over 2 ms.
oppervlak
= 47,7 V
De gemiddelde waarde is Ugem =
tijd
21,28 V
Het totale oppervlak van t = 0 ••• t = 5 bedraagt 106,4 msV.
3 ms
De stijgtijd is de tijd tussen 10% en 90%
Daar 100% =20 V ligt 10% bij -8V en 90% bij +8 V.
De gelijkspanning is 62,5 V
De wisselspanning heeft een positieve topwaarde van 37,5 V en een ne
gatieve topwaarde van 12,5 V.
De topwaarde van U2 is 70 V. U2 is nul op t= 1/2 ms.

16. 2/7 ms
* Positief oppervlak = negatief oppervlak.
50 t = 20 (1-r)
70 t = 20
r=2/7 ms
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Hoofdstuk 3
1. Zie tekst.
2. sin 0° = 0
cos 0° = 1
sin 30° = 1/2
cos 30° = l/2\^3
sin 45° = 1/2V2
cos 45° = 1/2V2
sin 60° = 1/2^3
cos 60° = 1 /2
sin 90° = 1
cos 90° = 0
sin 150°= 1/2
cos 150°= - 1/2V3
sin 180° = 0
cos 180° = - 1
sin 270° = - 1
cos 270° = 0
sin 360° = 0
cos 360° = 1
3. AC = 20
sin a = 1/2^3
cos a = 1/2
tan a = V3
4. AC = 10^5.
1 = —V5
1 re
sin « = V5
-jL = 15 V5
cosa - 7=
V5
5
5. 360° = 27r radialen
180° = 7r radialen
90° = 1/27T radialen

tan
tan
tan
tan
tan
tan
tan
tan
tan

0°=0
30° = 1/3V3
45° = 1
60° = V3
90° = 00
150°= - 1/3V3
180° = 0
270° = - 00
360° = 0

tan a = 2

6. a. 300 V
b. 224 V
c. 100 V
d. 265 V
7. E, ijlt nu 60° na op E,. E imax = 100 V
8. 100 Hz
9. 27r x 50 = 314 rad/s
10. 1° =
<p°=

27T

360
27T

360°

radialen
Xifi° radialen

11. 1800 radialen
12. 310 V
150 V
voor
* De cosinusfunctie bereikt maxima en minima 90° eerder.
13. 100 Hz
*oo = 2ttx 100
102 Hz
♦oü = 2ttx102
2 Hz
14. Na
*-90° duidt op 1/4 periode naijling
* + 90° duidt op 1/4 periode voorijling
15. Voor
16. E2 is in tegenfase met E,.
* Sinwt - 90° duidt op 90° naijling op sinwt.
Daar de functie sinwt weer 90° naijlt op co'swt ijlt sin(wt-90°) na op
coswt en is dus in tegenfase met coscot.
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17. x = 30°
x= 150°
De oplossing van de vergelijking geeft sin x = 0,5.
Uit de sinuskromme blijkt, dat sin x = 0,5 voor x = 30° en x= 150°.
18. In het 2e en 3e kwadrant.
Dit volgt uit het verloop van de cosinuskromme.
Hoofdstuk 4
1- Imax= 10 mA

*> = 0°
2. voor
3. Xc =

1

1

27T fC

GdC

4. Xc= 1590 n
5. De inductiespanning is gelijk maar tegengesteld aan de aangelegde
spanning.
6.
7.
8.
9.

na
Xl = 2tt fL = coL
stijgt
niet
* rL is afhankelijk van de verliezen in spoeldraad en kern.
Deze verliezen zijn frequentie-afhankelijk.

10. Q = —
11. Iitzedraad
verzilveren
12. rL= 10
13. Bij f=l kHz geldt XL = 628 fi en Xc= 1600 fi.
Uit deze waarden volgen de reactanties bij andere frequenties.
X in kil

1‘
3
21

Q5

1

\5

2

25

3

3.5
I in kHz

14. De reactantie van een spoel volgt uit: Xl = 27t fL.
De reactantie van een condensator volgt uit: Xc =

1
2tt fC *

Gelijkstelling en uitwerking geeft de gevraagde formule.
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Hoofdstuk 5
1. Laagohmig
UL
2.

E

3. De bandbreedte is 600 Hz
4. fk * 16 kHz; Z=l,4 k!2
5. 0°
90°
45°

UL
E

1

1

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

6. 90°
7. 0°
8. voor
voorijlen
9. = 160 kHz; Z = 700 12
10. 45°

02
0.1

200

400

600

800

1000
—-1 in Hz

11. R; 0°
12. C; 90°
13. 1 V; 4,4 mV
Xc = 3,14 X Ucff = ICff X Xc = 0,7 x I x Xc = 0,7x2 mAx3,14 12 = 4,4 mV.
14. « 160 kHz; 14 k!2
15. 45°
16.
17.
18.
19.
20.

R; 0°
L; 90°
45°
L; 90°
R; 0°

21. 25 pF; 200 kHz
22. 4,25
laag
23. 127 12
klein
12,5
24. 110 V
73 mA
1,64 k!2
* Bij 120 V spanning wordt 73 mA stroom afgenomen
25. 40 mA
1,6 W
26.
27.
28.
29.

53 W
2V
13,35 Hz
1,4/tF
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30. 50 x
31. 32 kfi
Hoofdstuk 6
1. gelijk
2. 0°
3. 90°
4. 45°
200 V
= 140 V
V2
6.
7.
8.
9.
10.

groter
zie tekst
hoog
laag
Xc= 100 kfl. We hebben hier een bijzonder geval
•ma* =0.7mA

11. dezelfde; 90°
1
12. f=
2tt RC
1
13. f=
2tt RC
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14. 157 Hz; 10 V
15. Zie tekst
;

16. laag
17. hoog
18. Iin mA +

1

!

19. ~ 1600 Hz; 1 V; 0°
20. tekening
i
1 in Hi

I

22002120

212 Hz

20001600353Hzi

16001400-

530Hz'
12001000-

-41060

1060Hz'

600

106 Hz

2120Hz

800■*.

.530

400

353
212

200-

106

I
t
° 1«.2’ 426*

i

71* 90*

128* 150*

180*
. draaiïngshoek

270*
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* Is de draaiingshoek 0° dan is Rt = 500 ft.
Dan is f =

1

= 2120 Hz.
2tr RtC
Wanneer P = 500 ft, bedraagt Rt= 1000 ft; f is dan 2 x lager d.w.z.
1060 Hz.
500
P = 500 ft bij een draaiingshoek van
x 270° = 14,2°.
9500
Indien P= 1500 ft bedraagt R, = 2000 ft. Dan is f = 4x lager dan bij
R, = 500 ft dus 530 Hz.
1500
P= 1500 ft bij een draaiingshoek van
x 270° = 42,6° enz.
9500
De karakteristiek is niet lineair.
Vooral de instelling van een hoge frequentie, b.v. 1900 Hz zal moeilijk
zijn, omdat een geringe verdraaiing reeds een aanzienlijke frequentie
verandering geeft. De frequentieschaal is zeer opeengedrongen aan het
linker einde van de schaal.
21.
22.
23.
24.
25.

onafhankelijk
U, en U2
*> = 0°
<p= 180°
*> = 90°

26.
27.
28.
29.
30.

zie
zie
zie
zie
zie

tekst
tekst
tekst
tekst
tekst

31. zie tekst
32. zie tekst
Uq in V +

Hoofdstuk 7
1. zie tekst
2. 100 V; 0,05 J
3. 10 nF
4. zie tekening

20
inV
I

10

0

10
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5. klein
6. zie tekening

UC in V
10

9

8
Ur m V
1
6
l
i

4

1

i'/-S67

- 'K

0
2

-3.33

i

2

o:

Q5

1

0.1

i/333

4

— t in s

6
8
9
10

7. groot
8. zie tekening uc>nv
1
UR

0-

♦

6

I

--------- 17.38
I
I
I,

4

162

2
0
2

0

0.5

1

5

Ü

-1.62

J.47

15

TT

""

-147

“t in s

4

* t = RC= 10 s
2 s = 1/5 RC. Volgens de RC-karakteristiek (zie Leerboek deel 1) veran
dert de spanning dan 18%. Na 2 s is Uc= 18% x9 V = 1,62 V. C ont
laadt zich in 5 RC = 50 s. Na 1 s = 1/10 RC is C voor 9% ontladen. Op
t = 3 is Uc= 1,47 V en UR= -1,47 V.
9. zie tekst
10. zie tekst
11.
12.
13.
14.
15.

zie tekst
R2C2
verkleind
10 pF; 10 Mfi
gecompenseerd

16. 11,6 pF
* Dit blijkt uit afb. 7.13e. Is C{ = 24 pF, dan is C6 + Cin= 124 pF.
Vanwege de verzwakking van 10 x is de ingangscapaciteit voor C4 dan
12,4 pF.
Omdat in de stand 0,1 V/cm de ingangscapaciteit 24 pF is moet dat in
de andere standen ook zo zijn. C2 moet dan 11,6 pF zijn.
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17. zie tekening
* t = RC= 1,4 fis
0,7 RC=1 /is
In 0,7 RC legt Uc de helft af van de af te leggen spanning.
Uc in V

I

30-

Ur in V

I
I
l
I

2017.5
15
12.5
107.5
5

0

1

2

3
——»t in ys

Hoofdstuk 8
AI
1. Zie formule (la). Volgt uit UL = I x —
2. 1 A
50 m joules
3. 10 mH
4. zie tekening

U in V

8
6

S*
2
7 10

20

30

40

50

—-1 in ms

5. klein
6.

Ul inv

t

9 Tl

w
100-

200-

240

tö

ï

----- -1 in ms

7.

Uj in V

j
1

129
10046
0 12

4

6

10

20

—inms

r

121

200-

Hoofdstuk 9
1. zie tekst
2. uit Z = VR- + (XL - Xc)2 volgt dat Z = V2R, indien XL — Xc = R
Q = dan: tan <p =

xL-xc
R

= 1, dat wil zeggen <p = 45°.

Xl~ Xc
Z = 2R als XL - Xc = VyR; <p is dan tan <p =
= V3, dat wil
R
zeggen ^> = 60°
3. zie tekst
4. 157 kHz; 100 x; 1000 mV.
5. 1,3 x
* De totale capaciteit is minimaal als Cv minimaal is.
Cmin=160 pF
De totale capaciteit is maximaal als Cv maximaal is.
Cmax = 267 pF
De frequentieverhouding is y ^max = 1,3.
6. 87°43’
Hoofdstuk 10
1. zie tekst
2. zie tekst
3. Indien Q = 60° is tan <p = y/3 en geldt vervolgens (3)
Door dit te substitueren in (1) vinden we:
1
1
= 1/2 R
Z=

+ è Vï

4. zie tekst
5. zie tekst
6. Qo —

1
1
. Daaruit volgt: — = Q0 x w0 x C.
Ks
co0CRs

Substitutie in Z0 = 77— geeft Z0 = 77 x Q0 x w0 x C = Q0 x w0L = Q0 x XL
C
CR s
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7. =25 kft
Zonder serieweerstand van 10 ft geldt:
Z0 = Q x XL = Q x 27rfL = 100 x 6,28 x 106x 104 = 62,8 kft.
De serieweerstand van de spoel bedraagt:
_ coL _ 2*fL _ 6,28 x 106x 10 4
Ks — ~ — _
= 6,28 ft
100
Q
Q
Indien de weerstand van 10 ft wordt opgenomen in de totale serieweer
stand 16,28 ft.
Daar volgens Z0 =

CRS

Z0 zal nu bedragen

. ZQ is omgekeerd evenredig mei Rs.

6,28
x62,8 kft = 24,2 kft
16,28

Hoofdstuk 12
1. nullaststroom
2. groter
3. 0,22 V; 1100 V
4. recht evenredig
5. omgekeerd evenredig

6. 2/3 W
7. 1 '/3 W
8'
9. 60 kft
10. 2; 0; 6
11.
12.
13.
14.

6; 0; 0
1/10
300 ft
1/5

15. wervelstroomverliezen;
hysteresisverliezen
16.
17.
18.
19.
20.

lamelleren; poederkern
de windingen
buiten
samenvalt met de krachtlijnen
bromstoring

21.
22.
23.
24.
25.

Mu-metaal
daalt
één wikkeling
impulsvorminge
thyratrons
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26.
27.
28.
29.

tegenfase
M, EI
lagen
kwaliteitsversterkers

30. 42,8 W

31. 34,9 W
32. 2 A

i

!
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Bijlage 2
Tabel 1
Frequenties, golflengten en toepassingen
Benaming

afk.

technische
wisselstroom

frequentie

golflengte

elektromotoren,
gloeilampen enz.

162/j...60 kHz

kilometergolven

VLF

10...30 kHz

geluidsfrequentie

LF

16 Hz...ca. 25 kHz

ultra sonore
trillingen

toepassing

30...10 km

bereik 20000 km
spraak, muziek
boren, dieptelood

> 25 kHz

lange golven

LG

30...300 kHz

10000... 1000 m

radio

middengolven

MG

300 kHz...3 MHz

1000... 100 m

radio

korte golven

KG

3...30 MHz

100...10 m

VHF

30...300 MHz

10...1 m

decimeter
golven

UHF

300 MHz...3 GHz

100...10 cm

meter golven

SHF

3...30 GHz

10...1 cm

radar, satellieten,
vliegtuignavigatie,
radio astronomie

millimeter
golven

30...300 GHz

10...1 mm

ruimte-onderzoek,
satellieten,
radio astronomie

infrarode
straling

750 GHz...
3,7.10s GHz

4.10 3 mm
...8.10"4 mm

zichtbaar
licht

3,7 GHz...
8,3. IQ5 GHz

8.10 4 mm
...3,6.10~4 mm

ultra-violette
straling

7,5.105 GHz
...2.109 GHz

4.10 _ 4 mm
...1,5.10~7 mm

chemische
werking

röntgen
straling

8.106 GHz
...3.1010 GHz

4.10 ~5 mm
...10 -8 mm

röntgenfoto’s

gammastraling

3.1010 GHz
...3.1012 GHz

10_8mm
... 10“10 mm

> 3.1012 GHz

< 10 -10 mm

ultra korte
golven

kosmische
straling
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radio amateurbanden:
80 m, 40 m, 20 m,
15 m en 10 m ____
radio, TV,
2 m amateurband
vliegtuignavigatie,
radar, straalzenders,
ruimte-onderzoek

warmte

Tabel II

M- en EI
kernblik voor
transformatoren
en smoorspoelen

Ac
cm2

A\V
cm2

A/mm2

M
M
M
M
M
M
M
M
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI

1,74
3,2
5,3
7,2
9,2
12,2
11,7
17,4
1,8
2,5
3,2
3,9
4,7
6,5
7,6
11,2
5,1
7,1
8,8
12,3
11,9
15,3
15,5
19,4
23,3
24,3
28,4
32,7
29,4
35,7
44,5
39,8
48,6
62,8

1,8
2,7
3,9
5,0
5,2
5,2
8,0
8,0
1,0
1,3
1,5
2,1
2,5
3,7
4,3
4,3
9,4
9,4
10,5
10,5
16,7
16,7
21,4
21,4
21,4
29,0
29,0
29,0
42,0
42,0
42,0
56,0
56,0
56,0

4,2
3,6
3,1
2,8
2,8
2,7
2,5
2,4
5,8
4,8
4,7
4,1
3,8
3,4
3,1
2,9
2,2
2,2
2,1
2,1
1,9
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1

42/15
55/20
65/27
74/32
85/32(a)
85/45(b)
102/35(a)
102/52(b)
42/14
48/16
54/18
60/20
66/22
78/26
84/28(a)
84/42(b)
92/23(a)
92/32(b)
106/32(a)
106/45(b)
130/35(a)
130/45(b)
150/40(a)
150/50(b)
150/60(c)
170/55(a)
170/65(b)
170/75(c)
195/55(a)
195/68(b)
195/83(c)
231 /62(a)
231/78(b)
231 /97(c)

*max

■■

.*•
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Tabel III

d
mm
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7

0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

2,1
2,2
2,3
2,4

2,5
2,7

2,8
3,0
3,2
3,3

3,5
3,7

3,8
4,0
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q

N

mm2

1/cm2

0,008
0,017
0,031
0,049
0,070
0,096
0,125
0,159
0,196
0,237
0,283
0,332
0,384
0,442
0,502
0,566
0,636
0,709
0,785
0,95
1,13

6.000
2.800
1.650
1.100

1,33

1,54
1,76
2,01
2,27

2,54
2,84
3,14
3,46
3,80
4,15
4,52
4,91
5,72
6,16
7,07

8,04
8,55
9,62
10,75
11,34
12,57

740

560
430

350
280
230
200

170
150
130
115
100
90
80
73

60
50
48
43
33

29
26
23

21
19
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
7

6
6
5

Bijlage 3:
Nuttige tabellen
Veel voorkomende getalwaarden
teken
V2
V3
V5
V6

getal

7r

1,41421
1,73205
2,23607
2,44949
3,16228
3,87298
3,14159

V2 . 7T

4,44288

VTö
VÏ5

2 7T
3 7T
4 7T

7T/V2
tt/1,8
7r/2

7r/3
7r/4
1 / 7T

1,8/tt
2/tt

2,5/tt
3/tt
4/tt

5/tt

6,28319
9,42478
12,56637
2,22144
1,74533
1,57080
1,04720
0,78540
0,31831
0,57296
0,63662
0,79577
0,95493
1,27324
1,59155

teken
V2tt
l/V^T
7T

4 7T

7T2/V2
7r2/4
1/7r2
(2/7r)2
(3/tt)2
(4/tt)2

e
e2
1/e
ln 2
ln 10
lg 2
ën

1/gn
7rVgn
&

g2n

getal
1,77245
2,50663
0,56419
9,86900
39,47842
6,97886
2,46740
0,10132
0,40528
0,91189
1,62114
2,71828
7,38906
0,36788
0,69315
2,30259
0,30103
9,80665
0,10197
1,00642
3,13156
4,42869
96,17038

Het Internationale Stelsel van Eenheden (SI)
In 1950 werd dit gerationaliseerde eenhedenstelsel internationaal ingevoerd
ter vervanging van de tot dan gebruikelijke c.g.s., e.s.e. en e.m.e. stelsels.
Aan het Sl-systeem liggen drie basis-eenheden ten grondslag:
de meter als eenheid van lengte;
de kilogram als eenheid van massa;
de seconde als eenheid van tijd.
Alle andere eenheden zijn hiervan afgeleid, ook de elektrische en magne
tische eenheden, die op hun beurt zijn gebaseerd op de eenheid van elektri
sche stroom - de (absolute) ampère.
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De eenheden van potentiaalverschil (de volt) en weerstand (de ohm) volgen
dan uit de Wet van Ohm: R = U/I.
Aangezien reeds lang voor de invoering van het Sl-stelsel materiële stan
daards voor elektrische eenheden internationaal waren vastgelegd, bestaat
er een klein verschil tussen de absolute Sl-eenheden en die, welke voor
ijking van meetinstrumenten enz. gelden en wel:
1
1
1
1
1

internationale
internationale
internationale
internationale
internationale

ampère = 0,99985
volt
= 1,00034
ohm = 1,00049
henry = 1,00049
farad =0,99951

absolute
absolute
absolute
absolute
absolute

ampère
volt
ohm
henry
farad

De in het Sl-stelsel verwezenlijkte rationalisering maakte het noodzakelijk,
de in vroegere systemen voorkomende - en onlogisch schijnende - vermenig
vuldigingsfactoren alsmede de constante te doen verdwijnen uit de betrek
kingen tussen de verschillende eenheden. De radicaalste oplossing was, de
destijds ”verkeerd gekozen” eenheid van lengte te wijzigen, want uit zuiver
wetenschappelijk oogpunt gezien is de afstand, welke het licht in het lucht
ledig per seconde aflegt (2,9979 x 108 m) hiervoor de logische eenheid. Dit
is echter onpraktisch en daarom heeft men de bestaande meter als eenheid
gehandhaafd, maar wel echter twee nieuwe begrippen ingevoerd, n.1.:
”Elektrische ruimte-constante”, symbool e0 en
”Magnetische ruimte-constante”, symbool n0.
Deze constanten stellen resp. voor de diëlektrische constante en de permea
biliteit van het luchtledige, welke volgens c.g.s. beide gelijk 1 zijn.
In het Sl-stelsel is /xQ = 4 rj . 10-7 H/m en e0= 107/4 ijC2~ 10_9/36 y F/m.
De getalwaarden, die wij (volgens c.g.s.) kennen voor permeabiliteit en
diëlektrische constante zijn in het Sl-stelsel gehandhaafd, men spreekt nu
echter van absolute permeabiliteit welke wordt uitgedrukt in henry per
meter. Met /is wordt aangeduid de soortelijke permeabiliteit, een getal dat
de verhouding van de permeabiliteit t.o.v. het luchtledige aangeeft.
Hieruit volgt, dat n = fis . iis.
Evenzo spreekt men van de absolute diëlektrische constante € en de soortge
lijke diëlektrische constante es; ook hier geldt: es . eQ.
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Het Internationale Stelsel van Eenheden (SI)
Grootheid

Symbool

SI-Eenheid

Symbool

lengte
massa
tijd

1
m
t

meter ..
kilogram
seconde.

m
kg
s

druk...................
energie en arbeid
vermogen..........

F
W
P

newton
joule ..
watt...

N
J
W

elektrom. kracht
spanning............
stroom...............
elektriciteit........
weerstand..........
capaciteit ..........
coëff. v. zelfind.

E
U
I
Q
R
C
L

volt..........................
volt..........................
ampère.....................
coulomb...................
ohm ........................
farad........................
henry = weber p. amp.

V
V
A
C

elektr. veldsterkte
diël. verplaatsing
(doorschuiving)

D
E

volt per meter
coulomb per m2----

V/m
C/m2

magn. veldsterkte
magn. flux.........
magn. inductie...
(fluxdichtheid)

H

amp. (wdg) p. m---- A/m
weber = voltseconde . Wb
tesla = weber
p. vierk. m............ Wb/m2

diël. constante ...
permeabiliteit---soort, weerstand .
soort. gel. verm.

E
VQ
7

B

F
H

F/m
farad per meter
henry per meter---- H/m
Q vierk. meter p. m. (12 m2m)
Siemens per meter... S/m
(mho per meter)
mho/m
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Verh. tot c.g.s. niet ge
rationaliseerde eenheden
Elektrische Magnetische
102
102
103
103
1
1

sgs
eenheid
centimeter
gram
seconde

105
107
107

105
107
107

dyne
erg
erg/s

3,33 xlO3
3,33 xlO3
3 x 109
3 xlO9
1,11 x 10"12
9x10"
1,11 x 10-12

108
108
10-1
10-1
109
109
109

centimeter

3,33 x10-5
3,77 x 106

106
1,26 xlO"4

3,77 XlO8
3,33 x10-3

l,26x 10-2
103

oersted
maxwell

3,33 xlO"7

104

gauss

Trigonometrische functies van rechthoekige driehoeken
sinus

= sin =

tegenoverliggende rechthoekzijde
hypothenusa

cosinus

= cos =

aanliggende rechthoekzijde
hypothenusa

tangens

= tan =

tegenoverliggende rechthoekzijde
aanliggende rechthoekzijde

cotangens = cot =

aanliggende rechthoekzijde
tegenoverliggende rechthoekzijde
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b
sin 0 = —

sin cx = —
c

sin ex = cos 0;

c

sin ex = cos (90° -ex)
b
c

cos ex = —

o

a

cos cx = sin 0;

cos 0 = —;
c

cos ex = sin (90° - ex)
a
tan a = —
b

b

tan 0= —
a

tan ex = cot 0;
tan ex = cot (90° - ex)

Tekens van de verschillende goniometrische functies in de vier
kwadranten

hoek

kwadrant

sin

cos

tan

I
II
III
IV

+
+

+

+

+

ex

+

—
+
-

180°-ex
180° +ex
360° -cx

0° -90°
90° -180°
180° -270°
270° - 360°
b
cot ex = —;
a

+

„ a
cot 0 = —;

cot

cot<x = tan0;

b ’

cot ex = tan (90° - ex)
cx = c . sin ex = c . cos 0 = b . tan ex = b . cot 0 =

b
tan 0

b
cot cx

b = c . sin 0 = c . cos cx = a . tan 0 = a . cot cx =

a
tan cx

a
cot 0

c=

a
sin ex

b
sin 0

tan ex . cot ex= 1;
tan cx =

cot cx =

cin ex
cos cx
cos ex

sin cx

b

a

cos ex

cos 0

sin2 ex + cos2 ex= 1
sin cx =

cos cx —

tan cx
VI +tan2 cx
1

VI + tan2 cx
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Waarden van de goniometrische functies voor de belangrijkste
hoeken

hoekwaarde
hoek

sin

cos

tan

cot

in

+1
+ 0,8660
+ 0,7071
+ 0,5

±0

± OO

0

+ 0,5774

+ 1,7321
+1

tt/4

±0

± OO

±0

-0,5

-0,5774

-0,7071

- 1,7321
-1

-0,8660

-0,5774

±0

-1

±0

-0,5

-0,8660

+ 0,5774

225° -0,7071
240° -0,8660

-0,7071

270°
300°

-1

±0

-0,8660

+ 0,5
+ 0,7071
+ 0,8660

+1
+ 1,7321
± oo
- 1,7321
-1

0° = 360° ±0
30°

+ 0,5

45° + 0,7071
60° + 0,8660
90° + 1
120° + 0,8660
135° + 0,7071
150° + 0,5
180°
210°

315° -0,7071
-0,5
360° ±0

330°

252

-0,5

+1

+1
+ 1,7321

- 1,5774
±0

+ 0,5774
-1
- 1,7321
± oo
+ 1,7321
+1

tt/2

3/4 tr
7r

5/4 tr

+ 0,5774
±0

3/2 TT

-0,5774
-1
- 1,7321
± oo

7/4 tr
2 . TT
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