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EENVOUDIGE RADIO-CURSUS
DOOR
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Deze cursus omvat de volgende gedeelten :
A. Weerstand en lsolatie.
B. Vaste coadensatoren.
C. Smoorspoelen.
D. Capacitieve 'Weerstaad en lnductieve 'Weerstaad

heffoon elkaar op.
Proeven met amoorspoel en ·condensator.
F. �adere proeven over 'Wisselstroom'Weerstanden.
G. Hoogfreqaentsmoorspoelen.
E.

1.
A.

Weerstand en lsolatie.

Dat men de verschillende stoffen in
electrisch opzicht onderscheidt in gelei
ders en isolatoren, waarvan de eerste
stroom doorlaten en de laatste geen
stroom doorlaten, is een eenvoudig grond
begrip, dat voor alledaagsch gebruik een
scherp onderscheid maakt en daardoor
duidelijk is.
Als men de zaak wat nauwkeuriger be
kijkt, komt men evenwel voor moeilijk
heden.
De geleiders geleiden niet alle even
goed; wij weten, dat verschillende metal en
draden van gelijke lengte en doorsnede
verschillenden weerstand kunnen hebben;
koper heeft bijv. veel minder weerstand
dan ijzer en is dus een betere geleider.
Maar ook de isolatoren isoleeren niet
alle even goed en dat is voor ons begrip
met de negatieve eigenschap van niet
geleiden niet zoo eenvoudig te vereenigen;
want een stof, welker nietgeleiding niet
zoo goed is als van andere stoffen, moet
dus eigenlijk we! geleiden.
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Zoo komen wij tot de vraag, of strikt
genomen niet alle stoffen eigenlijk gelei
ders zijn, zoodat onze zoogenaamde iso
latoren zich enkel door buitengewoon
hoogen weerstand onderscheiden. Dit is
inderdaad een voorstelling, die ons dich
ter bij de waarheid brengt dan de scherpe
onderscheiding der stoffen in twee geheel
verschillende klassen.
W aar wij toch spreken van weerstand
meting, als het geleiders betreft, en van
isolatiemeting als wij met nietgeleiders
te doen hebben, daar is in werkelijkheid
de isolatiemeting in wezen niets anders
dan een weerstandmeting, waarbij alleen
de meetmethode is aangepast aan de
buitengewone grootte der weerstanden.
Overigens bestaat voor de scherpe on
derscheiding, welke wij in de practijk ge
woon zijn te maken, toch een goede reden.
Van een geleidelijken overgang kan men
toch feitelijk niet spreken. Zetten wij de
weerstanden van gelijke stukken van ver
schillende materialen in een staatje onder
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elkaar (zie tabel) dan vinden wij een ge
weldige klove tusschen de slechtste ge
leiders en de slechtste isolatoren, een
bit lioenenvoudige verhouding,
Weerstanden van verschillende stoffen.

Waarden in ohms van 1 kub. cm.
Porselein, 2150 X 1012
Glas, 900 X 1012
Bakeliet, 36 X 1012
Kool, 0,004
Chroomnikkel, 0.000109
Staal, 0.0000456
IJzer (zuiver), 0.00000885
Koper, 0.000001589
( 1012 beteekent millioen X millioen.
De weerstand van bakeliet is 9000
millioen X millioen malen grooter dan
van kool).
Oat heeft juist in de radioindustrie,
waar men herhaaldelijk behoefte heeft
aan weerstanden in kleine afmetingen,
van zeer hooge waarden, moeilijkheden
opgeleverd. Langs kunstmatigen weg
heeft men allerlei mengsels gefabriceerd,
die een soort van halfgeleiders zijn en
die daardoor in kleine strookjes reeds
zeer hoogen weerstand bezitten. Daar
mee heeft men de in de natuur bestaande
klove tusschen geleiders en isolatoren
trachten aan te vullen. Overigens kunnen
ook zeer dunne laagjes neergeslagen me
taal, niet dikker dan enkele moleculen,
ons dikwijls de hooge weerstanden van
de vereischte grootte leveren.
Intusschen wordt door het enorme ver
schil in grootteorde van de soortelijke
weerstanden, waarmee wij ter weerszijden
van de klove te maken hebben, ook het
onderscheid gerechtvaardigd, dat men
maakt tusschen weerstandmeting en iso
latiemeting. Daarbij moet dan nog war
den opgemerkt, dat de meest gebruikelijke
technische isolatiemetingen voor ons
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radiobegrip geheel en al onder de ge
wone weerstandmeting vallen.

* * *

Wij willen nu eens de hulpmiddelen na
gaan, die wij voor verschillende gevallen
noodig zouden hebben om bepaalde me
tingen te verrichten, daarbij vooral in het
oog houdend wat een amateur gewoonlijk
tot zijn beschikking heeft of zich gemak
kelijk verschaffen kan.
Een batterij van bekende spanning en
een stroommeter zijn in beginsel al het
geen men noodig heeft om aan de hand
van de wet van Ohm weerstanden te
meten, want spanning in volts, gedeeld
door stroom in amperes, geeft ons den
weerstand in de keten in ohms. 1) Noe

1?:fe.,-,.,c(en
wtl8l$f(ll,7'1,I

Fig. I.
1) De wet van Ohm zouden wij willen noe
men den eersten en voornaamsten sleutel tot
de geheele kennis der electrotechniek. Men
kan in werkelijke kennis geen stap verder ko
men, als men deze niet in al haar vormen en
consequenties in zich opneemt. De grondvorm
is eigenlijk:
Stroom is gelijk aan spanning gedeeld door
weerstand { l = :}

De in dit artikel gebezigde uitdrukking
{ R = �} is daar enkel een rekenkundige
omzetting van. Zoo kan men er ook uit af
leiden:
Spanning aan een weerstand is gelijk aan
weerstand maal stroom (E = RI).
Het is nuttig, hier direct nog bij in het oog
te vatten, dat in een gesloten stroomketen de
gezamenlijke spanningsval in de weerstanden
gelijk is aan de spanning der spanningsbron.
(E = rr I + rs I
ra I + enz.).
Dit zijn grondwaarheden, waardoor zeer
vele dingen duidelijk worden, als men daar
over met zijn begrip eenmaal tot volledige
klaarheid is gekomen.

+
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men wij de spanning E, den stroom I en
den weerstand R, dan schrijven we <lit
aldus:

R

E

-:r·

Zoo zal men inderdaad gewoonlijk
weerstanden van enkele ohms meten met
behulp van een 2 of 4volts accu en een
arnperemeter ( fig. 1).
Gaat het om weerstanden van eenige
honderden tot vele duizenden ohms, dan
worden uit den aard der zaak de te meten
stroomen steeds kleiner. Dat is op zich
zelf geen bezwaar, als men in plaats van
den ampererneter een mAmeter gebruikt.
Nu moeten we evenwel gaan oppassen,
den meter niet aan gevaren bloot te
stellen. Als we ons in fig. 1 toch een mA
meter denken en dan eens het geval aan
nemen, dat de weerstand R veel kleiner
is dan wij we! dachten, dan komt de
meter vrijwel kortgesloten te staan op de
accu, met het gevolg, <lat hij verbrandt.
Dat is een reden om onze meetinrichting
op andere wijze samen te stellen.
Dit brengt ons tot de Inrlchting der
meest gebruikelijke direct afleesbare
ohmmeters. Deze gebruiken eigenlijk een
voltmeter als stroommeter. Een voltmeter
is niets dan een mAmeter met een in
gebouwden weerstand van zoo groote
waarde, dat bij aansluiting op de span
ning, waarvoor de meter is gemaakt, j uist
de maximale stroom wordt opgenomen,

��
Fig. 2.

<lien de meter kan aanwijzen. In fig. 2 is
dit aangeduid, door in den meter dien in
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wendigen weerstand R, er bij te teekenen.
De toestand is dus nu zoo, dat als de
te meten weerstand R eens nu! zou zijn,
de meter toch juist nog maar vollen uitslag zou geven. Men meet eigenlijk R
R, te zamen, maar als de ohmmeter ge
ijkt is, is R, telkens al afgetrokken.
Gewoonlijk wordt een als ohmmeter
geijkte voltmeter zoo uitgevoerd, dat
bijv. een voltmeter voor 6 V. is ingericht
om ohmmetingen te doen met 4 volt.
Dan heeft men nog bovendien de zeker
heid, dat bij kortsluiting ook de wijzer
niet krom slaat, omdat men niet eens tot
vollen uitslag komt. Nadeel is, dat men
dan een kleiner dee! der schaal gebruikt.
De ohmschaal begin dan met nu!, samen
vallende met 4 volt. Bij 2 volt vindt men
een Rwaarde geschrcven, gelijk aan R •.
Als men zelf zulk een schaal wil uit
rekenen, moet men de R. van den meter
kennen, of den stroom I, <lien de meter
neemt bij den maximum uitslag van M
volts (M = I X R,), waarvoor de meter
is gemaakt. Voor een bij de weerstand
meting te gebruiken meetspanning E moet
dan bij een willekeurig voltstreepje V de
op de ohmschaal te zetten ohmwaarde
gelijk zijn aan:

+

EM  R"1

=

R"1 (E  1)

V
.
VI
Op een goeden meter zal men 1/lOOste
dee! van de meetspanning nog voldoende
nauwkeurig kunnen aflezen (E : V =
100), zoodat men met den aid us inge
richten ohmmeter kan meten van O ohm
tot ongeveer 100 R., ofschoon de schaal
dan voor de hoogste waarden al erg in
elkaar gaat loopen. (Zie uitvoerig artikel
over constructie van een direct aflees
baren ohmmeter in Radio-Ex pres 1932
no. 8, van de hand van den heer P. Kluit
te Rotterdam).
Men ziet hieruit, <lat voor het meten
van zeer hooge weerstanden, die op iso
latiewaarden gaan lijken, de gewone volt
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of kleiner, kunnen de meetfouten veel
grooter worden dan hetgeen men wit
meten.
Al die bezwaren omgaat men door te
meten volgens fig. 3, waarvoor een am
pererneter en een zoo gevoelig mogelijke
voltmeter voor lage spannnig noodig zijn.
Met den regelweerstand W stelt men
een stroomsterkte I in, waarvan men
weet, dat die door R goed verdragen
wordt en die men op den arnperemeter
afleest. Op den voltmeter leest men
daarna de spanning V af, welke aan R
optreedt, dan is

meter, met 4 volt meetspanning als ohm
meter, niet geschikt meer is.

* * *
Alvorens nu de meting van zeer hooge
weerstanden en isolatiemetingen verder
te behandelen, kan het nuttig zijn, ook
nog iets te zeggen over het meten van

zeer kleine weerstanden.
De moeilijkheid daarbij is, dat een
meting volgens fig. 1 in de eerste plaats
meebrengt, dat men buitengewoon groote
stroomen door den weerstand zou gaan
zenden, en bovendien, dat een groote
onnauwkeurigheid dreigt te ontstaan, om
dat men den kleinen, maar toch soms wet
een rot spelenden weerstand van batterij
en amperemeter mee meet en ook nog
den overgangsweerstand van de aanslui
tingen bij a, b, c, ct, e en f. Ats het gaat
om weerstanden van enkele tienden ohms

R=

v
r

Eigenlijk moet men, als de stroom door
den voltmeter hierbij van eenige betee
kenis is, dien stroom van I aftrekken.
Heeft men een Mavometer zonder voor
schakelweerstand als voltmeter, dan geeft
die vollen uitslag bij I 00 m V en is 2 milli
volt er nog met groote zekerheid op af
te lezen. Dat wit zeggen, dat men met
dien meter, bij een stroomsterkte van 0.5
ampere, door den weerstand, een R meet
van 2: 1000 = 0.004 ohm, terwijl over

0.5

gangsweerstanden dan zelfs voor zulk
een kleine waarde nog haast geen rot
spelen.

Fig 3.

2.
Uit de beschouwingen over direct af
leesbare ohmmeters volgt gemakkelijk,
hoe wij kunnen geraken tot het meten van
hoogere weersfanden.
De gewone, direct afleesbare ohmmeter
met een meetspanning van 4 volt gaat
gewoonlijk tot 10.000 ohm, wanneer het
een goedkoop, klein draaispoelinstrument
betreft. Betere instrumenten brengen het
tot 50.000 of 100.000 ohm.
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Ats men eenigszins nauwkeuriger me
tingen wit doen, die tot in de megohms
loopen, zit er niets anders op, dan met
hoogere spanning te gaan werken. Een
10 of 100voudige verhooging der meet
spanning, in combinatie met een volt
meter, die ook voor die hoogere spanning
geschikt is, geeft ons de mogelijkheid,
ook onze metingen tot 10 of 100 maal
grootere weerstanden uit te strekken.
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Heeft men een voltmeter, welke als
direct lezende weerstandmeter voor 4 volt
is geijkt op het 6 voltsmeetbereik, dan
zal die op het 10voudige meetbereik met
IOvoudige spanning (40 volt) ook vol
gens de zelfde ijkingsschaal IO maal
grootere weerstanden meten.
Bovendien wordt nu evenwel de kwali
teit van den meter zelf van belang. Hoe
geringer diens stroom bij vollen uitslag
is (hoe grooter zijn inwendige weer
stand), des te gemakkelijker kan men er
hooge weerstanden mee meten. De Mavo
meter (met 500 ohm per volt) kan bijv.,
met 200 volt op het 250volts meetbereik,
behoorlijk afleesbaar meten tot IO a 15
megohm.
Wil men nog verder kunnen gaan, dan
wordt bijv. met 800 volt op het IOOO
voltsmeetbereik 50 a 60 megohm ge
haald. Dit worden evenwel al vervaarlijke
spanningen, zonder dat men werkelijk
heel veel verder komt.
Ten einde bijv. de isolatieweerstanden
van groote afvlakcondensatoren te kun
nen meten, rnoet men toch minstens
eenige honderden megohms behoorlijk
kunnen aflezen. Dat gaat dus practisch
op deze eenvoudige wijze zelfs met een
betrekkelijk goed instrument als de
Mavometer niet meer.
Wie een microampererneter voor bijv.
IO ,uA. vollen uitslag bezit, kan echter
100P

- +

"R of C
Fig. 4

volgens fig. 4 met een voorschakelweer
stand van 10 megohm, waarvoor een
Dralowid Polywatt kan dienen, en een
spanning van 100 volt, inderdaad we! tot
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in de honderden megohms meten. Wegens
de onzekerheden in de aanwijzingen nabij
het nulpunt van zulke uiterst gevoelige
meters kan men niet meer zeggen, dat er
ook 1/lOOste van den maximalen stroom
nog op af te lezen is. Dikwijls geeft
1/lOde al onzekerheden. Hier gaan wij de
grenzen naderen van de toepassing der
eenvoudige methoden, zooals wij die heb
ben trachten uit te breiden voor ons doe!.
Het interessante is, dat men volgens
fig. 4 met een uiterst teeren µAmeter nog
even veilig werkt bij betrekkelijk hooge
spanning als met een eenvoudig metertje
bij 4 volt. Zelfs het meten der isolatie
van zeer groote condensatoren van tien
tallen microfarads, waarbij gedurende de
eerste lading een toestand heerscht als
van volkomen kortsluiting, kan veilig ge
beuren, zonder onaangename verras
singen, als ten minste de voorschakel
weerstand goed is. Daarvan dient men
zich eerst door onderzoek te overtuigen.
Bij de meting van weerstanden van hon
derden megohms kan men den spannings
val in den voorschakelweerstand gerust
buiten rekening laten.
Een practijkvraag voor hem, die inder
daad met spanningen van JOO tot 1000
volt weerstandmetingen wil verrichten, is
deze: hoe komt men aan die hooge meet
spanning? Het ligt voor de hand, daarbij
het oog te richten op onze plaatstroorn
apparaten, maar er zijn voorzorgen bij
noodig.
Voor spanningen tot 100 of 150 volt
kan zeer goed een ouderwetsch klein
plaatstroomapparaat dienen, waarvan de
spanning wordt geregeld met een gloei
stroomweerstand. Als men op zulk een
plaatstroomapparaat een voltmeter van
niet al te hooge kwaliteit aansluit, die
bijv. 5 of JO mA verbruikt, is het zeer
gernakkelijk, met den gloeistroomweer
stand de spanning precies op een ronde
waarde in te stellen, Als men op die wijze
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een plaatstroomapparaat gebruikt als
spanningsbron in het schema van fig. 4,
doen ook de steeds aanwezige kleine
schommelingen in de netspanning heel
weinig ter zake. Zelfs bij het doormeten
van groote condensatoren geven de plot
selinge kleine netspanningsvariaties geen
moeilijkheid.
Wij wijzen daar vooral op, omdat men
onder andere meetomstandigheden daar
van veel last heeft, zoodat stabilisatie van
het plaatstroomapparaat met glimlampen
noodig wordt. Als bijv. in fig. 4 de op de
plaats van R aangesloten condensator
eenmaal geladen is, en geen gevaarlijk
lek vertoont, kan men den 10 MQ weer
stand desnoods we! kortsluiten. Is dan
evenwel geen stabilisatie toegepast, dan
geven de voortdurende spanningsschom
melingen in het net aanleiding tot voort
durende kleine ladings en ontladings
stroomstooten door C, zoodat de meter
heftige bewegingen maakt, zoowel in
negatieve als in positieve richting. Op
merkelijk is, dat de in fig. 4 geteekende
weerstand van 10 megohm deze gedeelte
lijke ladingen en ontladingen zoo ver
traagt, dat men er  ook zonder stabili
satie  met den weerstand niets meer
van bemerkt. Daarentegen wordt nu ook
de volledige eerste lading van den con
densator zoo vertraagd, dat men soms
gedurende eenige minuten na de inscha
keling den meter, die eerst schijnbaar een
grooten lekstroom aanwijst, langzaam
naar den nulstand ziet Ioopen. Men moet
den lekstroom, waaruit de isolatieweer
stand volgt, dus eerst na geruimen tijd
aflezen.
Het Iangzamer of sneller verloop van
de lading van den condensator hangt ook
mede af van het fabrikaat. Onder de
meest moderne zijn er, die hun lading vrij
snel opnemen, hetgeen wijst op verbeterd
dielectricum.
Op te merken valt, dat als een conden
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sator van I µF. bijv. een isolatieweer
stand van 200 megohm blijkt te bezitten,
men voor 10 µF. even tevreden dient te
zijn met 1/lOde van die waarde. Het komt
evenwel voor, dat zelfs een papierconden
sator van 10 µF. nog 150 a 200 megohm
heeft.

* * *
Bij de metingen volgens fig. 4 zijn wij
reeds op een terrein gekomen, waar een
meetinstrument moet warden gebruikt,
waarover de amateur gewoonlijk niet be
schikt en waarvoor bijv. de Mavometer
geen dienst meer kan doen.
Daarom zal het we! interesseeren, nog
een andere methode beschreven te zien,
die met een veel ongevoeliger meter ( dus
weer we! een Mavometer) toch minstens
het zelfde doet bereiken, als men er een
lamp als versterker bij gebruikt.

R

oF

c

- +



:a

+

Fig. 5

Als wij volgens fig. 5 een lamp schake
len met een mAmeter in den plaatkring
en wij onzen IO MQ weerstand als lek
weerstand aanbrengen, dan beteekent 0.1
microAmpere, welke door dien weerstand
vloeit, reeds een spanning van I volt
tusschen rooster en gloeidraad, hetgeen
zich uit in een zeer rnerkbare stroom
verandering in den plaatkring. Met I 00
volt aangesloten in A kan men zeker
isolatieweerstanden van 1000 MQ (R of
C) volgens deze methode nog bepalen en
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misschien wel tot 10000 MD aantoonen.
Het is evenwel niet zoo gemakkelijk,
bij deze methode tot een volkomen zekere
meetuitkomst in vaststaande cijfers te ge
raken, aangezien de ,,ijking" met variaties
in de verschillende spanningen sterk ver
andert. Het is dus meer een laboratorium
methode.
Men merke op, dat het in A aan te
sluiten plaatstroomapparaat met de plus
pool aan de. kathode is verbonden, dus
andersom als B. Dit is een veiligheids
maatregel van gelijke strekking als de
IO MQ weerstand in fig. 4. Heeft door
slag plaats in het te meten materiaal bij
R of C, dan wordt alleen het rooster zeer
hoog negatief en slaat dus enkel de mA
meter terug op nul, zonder dat er schade
kan ontstaan. Tot nog hoogere beveili
ging zou men ook bij het kruisje in fig. 5
nogmaals IO megohm kunnen inschakelen,
hetgeen voor zeer hooge te meten weer
standen haast geen verandering brengt
in de uitkomsten.
Als men nagaat, dat wij hebben aan
gegeven, hoe men met den Mavometer
enkele duizendste deelen van 1 ohm kan
meten en nu hier komen tot eenige dui
zenden millioenen ohms, dan is dus het
meetbereik, dat wij aldus bestrijken, on
geveer billioenvoudig !
Oat wil zeggen, dat wij ongeveer de
klove tusschen geleiders en isolatoren
hebben overbrugd.

* * *

Het is inderdaad mogelijk, met een
meetinrichting volgens fig. 5, die boven
dien in gevoeligheid nog we! kan worden
opgevoerd ( ofschoon dan de hanteerbaar
heid niet eenvoudiger wordt !) soms
werkelijke metingen op stukjes isolatie
materiaal te verrichten, zoodat bijv. ver
schillen blijken tusschen eboniet, glas,
hout enz.
Gaat het enkel om zichtbare verschillen,
zonder in bepaalde cijfers uitgedrukte
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uitkomsten, dan bestaat daarvoor nog een
voor den amateur zeer goed te bewandelen
weg, n.I. het onderzoek met een galvano
scoop.
In fig. 6 stelt A een glazen potje voor,
waarop bijv. een houten deksel Iigt,
waarin bij B een opening is gemaakt,
waar doorheen een koperstaafje K steekt,

Fig. 6

dat met hars in de opening B is vastge
goten. Onder aan K zit bij C een vlak
strookje metaal, waar een dun metaal
blaadje (Iiefst dun goudblad), bij E ge
leidend bevestigd, tegen aan hangt,
Wrijft men een ebonietstaaf met een wol
len lap, dan kan men door strijken tangs
K een lading geven aan D en C, zoodat
D wordt afgestooten en schuin blijft
staan, zooals in de teekening. Raakt men
K daarna met eenig voorwerp aan, dan
vloeit in het algemeen de lading weg en
valt D tegen K. Alleen bij aanraking van
K met een zeer goeden isolator, neemt die
alleen op de aanrakingsplaats iets van
de lading over, zoodat D wel iets terug
valt, maar niet zijn geheele lading ver
Iiest.
Doet men deze proef met hout, bake
Iiet, pertinax, den glasballon eener radio
lamp, dan blijken deze ,,isolatoren" on
middellijke ontlading te veroorzaken. Goed
eboniet, pyrex, isolatorporselein, isolantite
daarentegen blijken vrijwel volmaakte
isolatoren te zijn,
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Men kan ook een stukje isolatiemate
riaal op een met pyrex geisoleerd
standaardje opstellen en een daarin ge
dreven metalen stift met K verbinden en
een andere met aarde (zie fig. 6). Is de
isolatie goed, dan blijft het mogelijk, K
te laden. In het omgekeerde geval neemt
K geen lading aan. Alleen moet erom ge
dacht worden, dat als de twee in de
isolatie gedreven stiften eenigszins meet
bare capaciteit ten opzichte van elkaar
hebben door de tusschengelegen isolatie,
ook deze capaciteit geladen moet worden,
zoodat dit met de ebonietstaaf niet meer
gelukt als die capaciteit niet uiterst klein
blijft.

Vergelijkt men de uitkomsten volgens
deze proef met onze gebrulkelijke isolatie
metingen, dan is het om van te schrikken,
hoe veel aan onze meest gebruikte
isolatiematerialen we! mankeert en hoe
hopeloos ,,geleidend" ze eigenlijk zijn. De
volslagen lek van elk fabrikaat radiolamp
is vooral zeer sprekend.
Met een dergelijke proef zijn wij trou
wens op het gebied, dat geheel aan de
andere zijde van de ,,klove" ligt. Wij zijn
hier aangeland bij controleproeven, die
een keur geven op veel hoogere materiaal
eischen, dan in het algemeen voor de
practijk van het radioapparaat noodig
zijn.

3.
B.

Vaste condensatoren.

Behalve de draaicondensatoren voor de
afstemming van de toestelkringen, welke
aan de detectorlamp voorafgaan, bevat
elk radiotoestel een groot aantal vaste
condensatoren van allerlei waarden en
vaak zeer uiteenloopende uiterlijke vor
men.
Waarom heeft men nu op de eene
plaats in het toestel een heel grooten
condensator noodig en waarom hindert
die de goede werking als men hem op
een bepaalde andere plaats zet? Oat
schijnt voor velen iets raadselachtigs te
zijn. Te meer omdat toch ook soms weer
uit een vergelijking van verschillende
toestelontwerpen blijkt, dat men op vele
plaatsen tamelijk sterk uiteenloopende
waarden kan gebruiken, zonder dat dit
lets schijnt te hinderen.
Hoe komt men er toe, een bepaalde
waarde te kiezen en hoe kan men weten,
of wellicht ook van de aangegeven
waarden mag worden afgeweken ?
Een oorzaak van verwarring zit nog
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hierin, dat handelaars vaak de waarden
van groote condensatoren opgeven in
microfarads (µF) 1) en van kleine con
densatoren in centimeters (cm), net alsof
men dan ineens met iets geheel anders
te maken heeft. Dit is inderdaad niets
dan een betreurenswaardige onzin.
Oat de centimeter, die een lengtemaat
is, in bepaalde wetenschappelijke stelsels
ook als benaming geldt voor een con
densatorwaarde en ook voor een grootte
van zelfinductie, is in elk geval meer
verwarrend dan interessant. In het electro
magnetische maatstelsel van volt, ampere,
ohm enz. behoort de centimeter als maat
voor condensatoren niet thuis. Men be
hoeft er zich dus niet in te verdiepen en
alleen  om ook de taal der dwazen te
verstaan  te onthouden, dat een micro
microfarad (µµF) ongeveer even groot
1) De u is een Grieksche letter, genaamd
mu, waarmee men gewoon is, een millioenste
dee! aan te geven, gelijk m (milli) een dui
zendste deel aanduidt.
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is als een centimeter (I µµF = 0.9 cm),
zoodat men in de meeste gevallen voor
een bepaald aantal cm een gelijk aantal
µµF kan lezen. Evenals de microfarad
het millioenste dee! is van 1 farad, is de
micromicrofarad weer het millioenste
dee! van 1 microfarad.
Wat beteekent die maat van een con
densator, die zijn electrische grootte aan
geeft, maar in geen enkel direct verband
staat met de grootte zijner afmetingen?
Die maat heeft betrekking op een
eigenschap, welke men de capaciteit van
den condenstor noemt, dat is het elec
trisch bevattingsvermogen. De capaciteit
bedraagt I farad, wanneer een conden
sator onder een spanning van 1 volt de
eenheid van electriciteit ( I coulomb)
opneemt, dezelf'de eenheid, die bij een
stroorn van I ampere elke seconde door
den draad passeert. N eemt de conden
sator die hoeveelheid pas onder een span
ning van 2 volt op, dan is de capaciteit
0.5 f.; dan neemt hij onder een spanning
van 1 volt ook slechts de halve eenheid
op enz. Een condensator van I µF, aan
gesloten op een spanning van 1 volt, be
vat dus slechts I micro coulomb. Dat is
de hoeveelheid electriciteit, die in den tijd
van I sec. door een draad vloeit als de
stroom I micro ampere is.

�c

u__
:v

Fig. 7

Hoe wij ons dat bevattingsvermogen
van een condensator moeten voorstellen,
volgt direct uit de onderlinge aantrekking
van positieve en negatieve electriciteit.
Een condensator bestaat n.l, steeds uit
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twee van elkaar gei'soleerde metalen
platen of platenstellen of oprolbare
metaalbladen. De eenvoudigste conden
sator wordt we! gevormd door twee op
kleinen afstand tegenover elkaar staande
platen met Iucht er tusschen. Aan die
voorstelling herinnert ook het teeken, dat
in schematische figuren wordt gebezigd
om een condensator aan te duiden (zie
fig. 7); twee evenwijdige Iijntjes stellen
de afzonderlijke platen of platenstellen
voor; de opening ertusschen duidt de
isolatie aan en toont in elk geval, dat de
electrische geleiding binnen in den con
densator niet doorloopt, maar onder
broken is.
Sluit men volgens fig. 7 een batterij
van V volts, via een meter M, met behulp
van een schakelaar S aan op een con
densator C (fig. 8 brengt hetzelfde nog

Fig. 8

eens in beeld), dan kan geen aanhou
dende stroom ontstaan, maar de aan
trekking tusschen positieve en negatieve
electriciteit heeft ten gevolge, dat we!
gedurende zeer korten tijdsduur een
ladingsstroom optreedt; de tegengestelde
electriciteiten vinden in den condensator
gelegenheid, elkaar te naderen. Hoe
grooter de platen zijn en hoe dichter ze
bij elkaar staan, des te grooter wordt de
opgenomen lading. Des te grooter noemen
wij dus de capaciteit.
Sluiten wij niet een batterij op den
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condensator aan, maar een wisselstroom
bron, dan volgt op elke lading zeer snel
een ontlading, lading in tegengestelde
richting, ontlading, herlading enz. Dan
blijven dus aanhoudend ladings en
ontladingsstroomen naar en van den
condensator loopen en een wisselstroom
rneter toont ons dan we! een aanhouden
den stroom aan.
Aangezien de hoeveelheid electriciteit,
welke bij elke lading wordt opgenomen,
van de grootte der capaciteit afhangt, zal
bij een grooten condensator de aanhou
dende stroom bij aansluiting op wissel
stroom ook grooter zijn dan bij een
kleinen condensator. Ten opzichte van
wisselstroom gedragen condensatoren van
. verschillende grootte zich in dit opzicht
dus als weerstanden van verschillende
grootte, met dien verstande, dat een
grootere condensator zich voor wissel
stroom als een kleinere weerstand ge
draagt, want hij laat bij gelijke spanning
meer stroom door.
Aangezien voorts de grootte van een
stroom wordt bepaald door de hoeveel
heid electriciteit, die per seconde door de
geleiding vloeit, zal bij een wisselstroom
met groot aantal wisselingen per seconde
(hoog periodental), waarbij het aantal
ladingen per seconde groot wordt, ook
een grootere aanhoudende stroorn worden
waargenomen dan bij een wisselstroom
met klein aantal wisselingen (Iaag perio
dental, lage frequentie). Daaruit volgt,
dat de condensator, als wisselstroom
weerstand beschouwd, zich voor wissel
stroomen van hoogere frequentie (groot
aantal wisselingen) als een kleinere weer
stand gedraagt dan voor wisselstroomen
van !age frequentie.
Hier zijn wij gestuit op een zeer be
langrijke eigenschap van condensatoren,
waarop verder alles berust, dat over hun
gebruik te zeggen valt,
Vatten wij het gezegde nog eens samen,
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dan vormt een condensator voor gelijk
stroom een onderbreking in de geleiding,
die geen stroom doorlaat. Maar voor
wisselstroom vormt een condensator een
weerstand, welke voor groote conden
satoren kleiner is en welke voor wissel
stroomen van verschillende frequentie
verschilt, n.l. kleiner is voor hooge fre
quenties.
Voor wisselstroom kunnen wij dan ook
de grootte van den condensator behalve
in farads of onderdeelen daarvan, even
eens uitdrukken als wisselstroomweer
stand in ohms. Het verband tusschen den
in ohms uitgedrukten weerstand R, de in
farads uitgedrukte capaciteit en de
frequentie (het periodental per seconde
= aantal hertz) van den wisselstroom,
wordt gegeven ·door:
1
R=2x n XfXC
Dit schrijft men gewoonlijk met weg
lating der vermenigvuldigingsteekens al
dus:

1

R= 2nfC
hetgeen dus beteekent, dat men 2, at, f en
C met elkaar moet vermenigvuldigen· en
de uitkomst moet deelen op 1, waarbij :n:
het bekende getal 3.1416 voorstelt.
Men moet er bij berekeningen om den
ken, dat als C in micro-farads is uitge
millioen
drukt, deze vorm overgaat in �
2:n:fC
en als C in micro-micro-farads is uitge
millioen X millioen
drukt, in
2;tc
Het is volslagen onmogelijk, van het
gebruik van condensatoren in toestellen
iets te leeren begrijpen, wanneer men deze
omrekening van capaciteit in wisselstroomweerstand niet kent, en men dient
de berekening zelf te kunnen uitvoeren
om van deze wetenschap het voile nut
te trekken.
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Alie verder gepraat over de zaak is
nutteloos gedaas in de ruimte, zoolang
men dit niet grondig begrijpt en in zich
opgenomen heeft. Wie dus zegt: dit is mij
,,te geleerd", of: ,,ik heb geen tijd" (geen
lust) om er mij in te verdiepen, die moet
het dan ook maar opgeven. Hier ligt een

vindt, blijft buiten; daar is niets aan te
doen. Men moet met den wil bezield zijn,
dit punt machtig te warden. Hij, bij wien
de wil we! bestaat, maar die toch nog
op begripsmoeilijkheden stuit, moet
trachten, door vragen die moeilijkheden
opgelost te krijgen. Hij kan geholpen
warden, want z66 moeilijk is het toch
weer niet.

der voornaamste sleutels tot de geheele
radiotechniek, Wie dien sleutel te zwaar

4.
Wij hebben nadruk gelegd op het feit,
dat de functie van elken condensator in
een radiotoestel samenhangt met zijn
wisselstroomweerstand, die in ohms kan
warden uitgedrukt.
Als hij nu maar voor alle wissel
stroomen denzelfden weerstand bezat,
zou het eenvoudig zijn, wanneer de
fabrikant er inplaats van de capaciteit
den wisselstroomweerstand op zette. Dat
is evenwel onmogelijk, omdat de weer
stand voor hoogere frequenties kleiner
wordt (wisselstroomweerstand omge
keerd evenredig met de frequentie). Het

kan dus in een radiotoestel, waar soms
zeer verschillende wisselstroomen in een
keten voorkomen, noodig zijn, er reke
ning mede te houden, dat een condensa
tor voor een dee! van den stroom een
geheel anderen weerstand heeft dan voor
een ander dee!. Daar maken wij ook dik
wijls juist een nuttig gebruik van.
Gaan wij even na, met welke frequen
ties of frequentiegroepen van wissel
stroomen wij in een radiotoestel te doen
hebben, dan kunnen we daarvan het vol
gende overzicht samenstellen:

Wisselstroomweerstanden van condensatoren.
(A.fgeronde cijfers in ohms).
Capaciteit

2002000 meter
1500150 kHz.

30004000 meter
10075 kHz.

4 µ
1 fl

F

0.0250 25

F

0.11

0.40.5
1.62

0.25 /I
0.1 fl

F

0.44

0.01 fl

F

:�

10.000 /If/
5.000 /1.U F
500 µfl F
250 11µ F

Toonfrequenties
500060 Hz.
8650

Lichtnet
50 Hz.
800
3200

6.48

322500
12810.000

110

1620

32025.000

32.000

10100

160200

3200250.000

320.000

20200
2002000

320400

6400500.000

32004000

64.0005.000.000

12.800

640.000

4004000

64008000

128.00010.000.000

6.400.000
12.800.000

F

100010 000

16.00020.000

320.00025.000.000

32.000.000

50 /1,ll F
25 /1/l F
10 µµ F

200020.000

32.00040.000

640.00050.000 000

64.000.000

400040.000

64.00080.000

120.000.000

10 000100.000

160.000200.000

l.280.000100.000.000
3.200.000250.000.000

100

Nt
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1. Hoogfrequente stroomen van radio
frequentie bepalen zich voor een om
roeptoestel tot die, welke overeenkomen
met de golflengten tusschen 200 en 2000
meter. Het verband met de frequentie
volgt uit:
lichtsnelheid
golflengte
 frequentie '
waarbij de lichtsnelheid op het ronde
getal 300 millioen kan warden gesteld,
zoodat wij ook kunnen schrijven:
.
300 millioen
frequentie
.
go lfl. eng t e
.Een golflengte van 200 m komt dus
overeen met een wisselstroom van een
frequentie = 1.5 millioen wisselingen per
seconde = 1.5 millioen hertz = 1500
kilohertz; 1) 2000 meter komt overeen
met 0.15 millioen hertz = 150 kHz.
De hoogfrequente groep ligt dus tus
schen 1500 en 150 kHz.
2. Middelfrequente stroomen. Betrekken
we ook superheterodynetoestellen in
onze beschouwing, waarbij golflengte
transformatie op een golf van 3000 a
4000 m plaats heeft, dan is ook nog een
groep van 100 a 75 kHz te onderscheiden.
3. Toonfrequente stroomen. De wissel
stroomen, die hoorbare muzikale en
spreektonen geven, omvatten een fre
quentiegebied tusschen 15000 Hz voor de
allerhoogste en 60 Hz voor de laagste
goed weergeefbare tonen. De werkelijke
weergave van een radiotoestel onder de
huidige omstandigheden is aan de zijde
der hooge tonen sterk begrensd, zoodat
wij deze groep kunnen stellen op 5000
tot 60 hertz.
4. Lichtnetjrequentie van het sterk
stroomnet, waaraan de voeding_ wordt
ontleend. Deze is algemeen 50 Hz.
Zeer veel nut kan men nu hebben van
een tabel, waarin, voor een aantal voor

komende condensatorwaarden, de weer
standen staan uitgerekend voor deze vier
frequentiegroepen. Men heeft dan een
direct overzicht van hetgeen men aan een
bepaalden condensator ten opzichte van
verschillende frequenties heeft. Een der
gelijke tabel vindt men hierbij afgedrukt.
Een eenvoudig voorbeeld van het ge
bruik dezer tabel is bijv. dat men wil na
gaan of het verstandig is, een brug van
2 condensatoren van 4 µF in serie te
gaan gebruiken als ingang voor een licht
netfilter voor 220 voltnet. De tabel Ieert
ons, dat elk dezer condensatoren voor de
Iichtnetfrequentie 800 ohm vertegen
woordigt; twee in serie dus 1600 ohm,
waarop een spanning staat van 220 volt.
De condensatoren nemen uit het net dus
220
= ruim Ys ampere op 1).
1600
De bedoeling van condensatoren in
een netzeef is trouwens alleen, een kort
sluiting te vormen voor hoogfrequente
storingen, die via het net zouden binnen
komen. Voor dergelijke storingen hebben
condensatoren van 0.1 µF nog maar
enkele ohms weerstand, terwijl zij voor
50 Hz 32000 ohm vertegenwoordigen,
zoodat zij 40 maal minder uit het net ver
bruiken en toch voor hfr. storingen nog
goed hun werk kunnen doen. Wij zullen
dus Iiever 0.1 µF kiezen.
AJs wij later ook de werking van zelf
inducties bespreken, zal blijken, dat deze
argumentatie nog sterker wordt, wan
neer de netzeef ook smoorspoelen bevat.
Teneinde te beoordeelen in hoeverre
een condensator een bepaalde, ermee be
oogde functie naar behooren zal verrich
ten en in hoeverre men op zijn grootte
zal kunnen bezuinigen, moet n.l. steeds
in aanmerking warden genomen, hoe de
stroomkring, waarin hij geplaatst wordt,

1) Wij noemen n.l. 1 wisseling per seconde
of 1 periode per seconde ook we! 1 hertz,
afgekort 1 Hz.

1) Dit is weliswaar ,,stroom, dien men niet
betaalt," zooals later zal blijken, maar het is
toch stroom, die bijv. de zekeringen betast.

=
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verder nog is samengesteld. Een weer
stand van 1000 ohm kan in het eene ge
val ontoelaatbaar groot zijn en in een
ander geval zonder schade warden toe
gelaten.
Ook daarvan een practisch voorbeeld.
In fig. 9 is een schema geteekend van
een lamp met automatische negatieve

+
Fig. 9

roosterspanning, welke wordt afgenomen
van een weerstand tusschen minaccu en
min piaatstroomapparaat. Als nu de af
vlakking niet volkornen is, zaI tusschen
a en c niet alleen een gelijkspanning
bestaan, maar ook een kleine wisselspan
ning, de bromspanning, welke dus, aan
gezien c is verbonden met b, direct tus
schen gloeidraad en rooster staat en in
de lamp wordt versterkt. Voor ontkoppe
ling zal men het gedeelte a c van den
weerstand in elk geval reeds hebben
overbrugd door een condensator en het
ligt voor de hand om te meenen, dat men
door vergrooting van dien condensator
ook de bromkoppeling zal kunnen ver
minderen. De ervaring zal evenwel lee
ren, dat het niets helpt voor het brom
men, al maakt men den condensator ook
4 ,uF, wat toch al zeer aanzienlijk is. Hoe
komt dit en hoe had men dit kunnen
voorzien?
Het stuk a c van den weerstand zal
bijv. 200 ohm zijn. Om de wisselspan
ning, die aan dit stukje van den plaat
kring optreedt, veel kleiner te maken, zou
men den wisselstroomweerstand van dat
stuk aanzienlljk moeten verlagen, dus een
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condensator parallel moeten schakelen
met veel geringeren weerstand dan 200
ohm. Uit onze tabel vinden wij, dat 4 µ.F
voor 50 Hz een weerstand van 800 ohm
vormt. Nu zal de bromtoon van een
plaatstroomapparaat de dubbele frequen
tie hebben van het net, dus 100 hertz en
daarvoor bezit een condensator van 4
µF altijd nog een weerstand van 800 : 2
= 400 ohm. Om den wisselstroomweer
stand op 1/lOde van den weerstand van
ac te brengen, zou de condensator 20 X
grooter, dus 80 µF moeten zijn, hetgeen
een onbetaalbaar groote waarde is.
Wij kunnen evenwel reeds met een veel
kleineren condensator een nog beter
effect bereiken als wij de schakeling ver
anderen. Hiertoe gaan wij over op fig.
10, waar tusschen c en b een weerstand
van 100.000 ohm is geplaatst; de lamp
krijgt hierdoor evengoed haar neg. rsp.,
want er loopt in den roosterkring eener
lamp met neg. rsp. geen stroom en de
weerstand van 100.000 ohm veroorzaakt
daarom geen spanningsval. Zetten wij
nu den ontkoppelingscondensator tus
schen a en b, dan zal de bromspanning
aan ac wel een kleinen wisselstroom zen
den door den weerstand van 100.000
ohm en den condensator, maar de weer
stand van den condensator mag nu na
deren tot 10.000 ohm, voordat de span
ningsverdeeling over ac, de 100.000 ohm
en den condensator, aan den laatste
1/1 Ode van de bromspanning toevoert.
In deze schakeling zal dus 0.25 µF (zie
de tabel) al zeker even veel doen als
straks 80 µF. Bovendien volgt uit een
beschouwing der spaningsverdeelingen,
dat vergrooting van den condensator in
fig. IO nagenoeg evenredige verbetering
geeft, terwijl in fig. 9 eerst bij zeer groote
waarden een merkbare verbetering be
gan.
Zelfs voor een zelfde frequentie hangt
he.t dus mede van de schakeling en van
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Fig. 10

de waarden der overige weerstanden in
de keten af, of een bepaalde condensator
het verlangde effect zal geven en hoe
groot die condensator daartoe zal moe
ten zijn.
Een eenvoudige, algemeene regel,
waardoor men zonder nadenken voor
elke plaats in een toestel de condensate
ren zou kunnen bepalen, bestaat dan ook
niet. Van de meeste vaste condensatoren
in een apparaat kan evenwel gezegd
worden, dat hun weerstand voor de in
aanmerking komende frequenties klein
moet worden gemaakt in vergelijking
met andere weerstanden in den zelfden
kring.
Enkele bijzondere gevallen en gevallen,
waarin een condensator groot van weer
stand moet zijn voor de eene groep van
frequenties en klein voor de andere, zul
len wij nog nader beschouwen.

• * •
Bij een weerstand, waar stroom door
heen vloeit, is de spanningsval gelijk aan
weerstand in ohms maal stroom in
amperes (wet van ohm). Als wij den
spanningsval V noemen, den weerstand
R en den stroom 1, is
V = R X I.
W aar wij een condensator voor wis
selstroorneo ook als een weerstand heb
ben leeren beschouwen, is het begrijpe
lijk dat ook bij een condensator uit zijn
waarde als wisselstroomweerstand en
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den stroom, die vloeit, de aan den con
densator optredende
wisselspanning
volgt. Daarvoor geldt de zelfde uitdruk
king als boven.
Dit komt ons bijv. te pas bij de be
schouwing van de grootte van een ont
koppelweerstand voor het schermrooster
eener schermroosterhoogfrequentlamp.
Voor de juiste werking van zulk een lamp
is het noodig, dat aan het schermrooster
practisch geen wisselende spanningen
kunnen optreden. Daartoe verbinden wij
steeds het schermrooster via een vrij
grooten condensator aan kathode of aan
aarde. Een volmaakte kortsluiting, die
alle spanningswisselingen onmogelijk zou
maken, is dit nooit; eenigen weerstand
blijft elke condensator vertegenwoordi
gen. Het is dus maar de vraag, hoe
groote spanningswisselingen men nog
wit toelaten en hoe men den invloed van
den condensator daarop bepaalt.
Als men aanneernt, dat spannings
wisselingen van 0.01 volt nog toelaat
baar zijn, kan men de volgende rede
neering opzetten. De schermroosterge
lijkstroom zij 0.6 mA. De wisselstroom
in den schermroosterkring zal nooit veel
meer kunnen worden dan 1/3 daarvan,
dus 0.2 mA. De wisselstroomweerstand
van den condensator mag dan 50 ohm
zijn, voordat bij dien maximalen stroom
de spanningen 0.01 volt bereiken

(50 X

1�Jo = 0.01).

De bier in aanmerking komende wissel
stroomen behooren tot de groep hoog
frequentie tusschen 1500 en 150 kHz en
uit de tabel vinden we, dat een conden
sator van 10.000 µµF, of van hoogstens
20.000 µµF aan den eisch voldoet.
Tegenwoordig vindt men in toestel
ontwerpen op deze plaats gewoonlijk
veel grootere condensatoren, n.l. 0.25 of
zelfs 1 ,uF, voornamelijk omdat de prijs
dier grootere condensatoren soms lager
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is dan die van de kleinere en grootere
capaciteit des te grootere zekerheid ver
schaft. Eenige jaren geleden werden wet
bij voorkeur kleinere waarden aanbevo
len, omdat de groote condensatoren door
hun constructie bezwaren kunnen ople
veren. Zij werden toen veel gemaakt van
papier, dat met een metaallaag was be
spoten, terwijl na het oprollen de aan
sluitcontacten alleen in verbinding kwa
men met de einden der twee lange opge
rolde strooken van dit materiaal. Voor
gebruik in hoogfrequente kringen bezit
ten zulke condensatoren twee nadeelen.
Ten eerste is een gespoten metaallaag
nooit zoo goed samenhangend als een
strook werkelijk metaalblad en is dus de
electrische weerstand vrij hoog; ten
tweede vormt een opgerolde condensa
tor, waarvan de contacten alleen met de
einden zijn verbonden, een soort van
spoel, die dus zelfinductie bezit, hetgeen
den weerstand voor hoogfrequente stroo
men nog verhoogt. W aar de bruikbaar
heid van den condensator nu juist berust
op zijn geringen weerstand voor wissel
stroomen, zijn dergelijke constructieve
oorzaken, die den weerstand verhoogen,
zeer nadeelig. Gelukkig worden moderne
condensatoren voor radiogebruik, van
goed fabrikaat, tegenwoordig uitsluitend
van metaalblad gemaakt en wordt bo
vendien gezorgd, dat de aansluitingen op
meer dan een plaats contact maken met
de metalen belegsels, waardoor de zelf
inductie onschadelijk wordt. Toch dient
men zich bij aanschaffing van groote
condensatoren wel degelijk te vergewis
sen, of zij aan deze eischen voor hoog
frequentie voldoen.
Voldoen zij aan de eischen, dan kan
men voor condensatoren tot aarding van
het schermrooster zeggen: hoe grooter
hoe beter. De beteekenis dier verbetering
volgt uit de gegeven berekening.
Een voorbeeld van een vasten conden
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sator, die niet maar willekeurig groot
genomen mag worden, is de capaciteit in
een hoogfrequentfilter achter een detec
torlamp. Het eenvoudigste geval daarvan
is voorgesteld in fig. 11.
De plaatketen van de lamp wordt ge
a

c
+
fig. 11

vormd door den inwendigen weerstand
van de lamp, R,, met de hoogfrequent
smoorspoel en de primaire van den laag
frequenttransformator, aan welke laat
ste twee de capaciteit C parallel is ge
schakeld. In den plaatkring komen zoo
wel hoog als laagfrequente trillingen
voor en het filter moet die zooveel mo
gelijk scheiden, zoodat aan den transfer
mator alleen laagfrequente trillingen op
treden.
Wij kunnen nu ervan uitgaan, dat de
smoorspoel voor de hoogfrequente tril
lingen en de transformator voor de laag
frequente trillingen zoo groote weer
standen vormen, dat we in eersten aanleg
alleen R, en C te beschouwen hebben.
Het komt er dan op aan, te zorgen, dat
de spanningsverdeeling over R, en C
zoodanig wordt, dat tusschen a en b
geringe hoogfrequente spanningen over
blijven en zoo groot mogelijke Iaagfre
quente spanningen. Daartoe moet C voor
de hoorbare frequenties een weerstand
hebben, die groot is ten opzichte van R,
en voor hoogfrequentie een weerstand,
die laag is ten opzichte van R,.
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Nemen wij eens een R, aan van
to;OOO ohm, dart vinden we uit onze
tabel, dat voor de langste omroep
golven 100 µµF een weerstand van
10.000 ohm vormt en dat voor de hoogste
in aanmerking komende toonfrequentie
(5000 Hz) 5000 µµF al beneden 10.000
ohm valt. Een goede middenwaarde is
500 µµF.
Hadden we een R, van 100.000 ohm,
dan zouden de op deze wijze bepaalde
grenswaarden IO µµF en 250 a 500 µµF
zijn, met 50 µpF als goede midden
waarde.
Om werkzaam te zijn voor het afleiden
van hoogfrequente trilingen, moet C
achter een lamp met [age R, grooter ge
nomen warden; en bij zulk een lamp kan
ook een grootere C toegelaten worden,
voordat die schade zal doen aan de
hooge toonfrequenties.
Hierbij moet overigens bedacht war
den, dat de aanwezigheid van eenige
capaciteit in den plaatkring nuttig is voor
de detectie en daardoor niet z66 spoe

C.

5.
Smoorspoeten.

Wij onderscheiden in een radiotoestel
allerlei soorten van spoelen: laagfrequent
en hoogfrequentsmoorspoelen, afstem
spoelen, koppelspoelen, en het ligt voor
de hand om te vragen, of een smoorspoel
jets z66 totaal anders is dan andere spoe
len, dat het gerechtvaardigd is, ze hier
geheel apart te bespreken.
Inderdaad zijn er zulke wezenlijke ver
schillen niet. Maar wij kozen voor het
geen wij thans willen behandelen, het op
schrift ,,smoorspoelen" om aan te duiden,
dat wij voorloopig niet over afstemming
en resonans willen spreken. Evenals wij
dus de ,,vaste condensatoren" hebben be
sproken, los van de rol, welke een con
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dig schaadt als uit de berekening zou
volgen.
Tevens vestigen wij al vast de aan
dacht erop, dat de voltooii:ng van het
hoogfrequentfilter met nog een tweede
condensatortje voorbij de hfr. smoorspoel,
dus verbonden bij d in fig. 11, aanzien
lijk werkzamer is dan vergrooting van C.
Dat laatste kunnen we echter pas goed
bespreken als we ook iets meer hebben
verteld over zelfinducties. Ook op de be
teekenis van afvlakcondensatoren in
plaatstroomapparaten zullen wij pas
daarna met vrucht kunnen terugkomen.
Het zal dan noodzakelijk wezen, ook
over den eigenlijken aard van den ,,wissel
stroomweerstand" van condensatoren
iets meer te zeggen, want met de een
voudige, tot dusver gevolgde beschou
wingen moet men bij de toepassing
voorzichtig zijn, zoodra ook zelfinducties
in de ketens voorkomen en vooral, wan
neer zich resonantiemogelijkheden voor
doen.

densator als afstemorgaan kan spelen,
zullen wij nu ook spreken over spoelen,
buiten verband met afstemming. Over
spoelen en condensatoren als afstem
organen kunnen wij het pas later met
vrucht hebben.
De naam ,,smoorspoel" zelf wordt ook
pas duidelijk, als we er eerst iets meer
van af weten.
Het voorbeeld, dat we in het oog willen
vatten en dat zeer geschikt is om er ook
eenige werkelijke proeven mee te doen, is
bijv. de bekrachtigingsspoel van een e.d.
luidspreker, liefst van een type voor laag
spanningsbekrachtiging, dat zooals men
weet, bij aansluiting van een 6 volts accu
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een stroom opneemt van 0.6 a I ampere.
De gelijkstroom, die bij een bepaalde
accuspanning door zulk een smoorspoel
wordt opgenomen, wordt uitsluitend be
paald door haar ohmschen weerstand,
volgens de wet van Ohm. Is de spanning
6 volt en de weerstand 8 ohm, dan wordt
de stroom 6/s = 0.75 ampere. In dit op
zicht gedraagt de smoorspoel zich dus
niet anders dan een gewone weerstand.
lets bijzonders gaan we pas waarne
men, wanneer wij volgens fig. 12 op een
behoorlijk gedempt meetinstrument als

Fig. 12

een Mavometer waarnemen, wat bij in
schakeling van den stroom en daarna bij
omkeering der batterij en telkens daarna
herhaalde inschakeling gebeurt. Wij zul
len dan zien, dat de stroom niet in eens
zijn volle waarde bereikt, maar met een
op den meter zichtbare vertraging. Oat
wij, om dit goed te zien, telkens de bat
terij moeten omkeeren, staat in verband
met de aanwezigheid eener ijzerkern in
onze smoorspoel; die kern wordt toch
magnetisch en behoudt haar magnetisme
ten deele eenigen tijd; dit achterblijvend
(remanent) magnetisme doet bij snel
achtereenvolgende inschakelingen het ver
schijnsel van den vertraagden stroom
minder goed waarneembaar warden, maar
als we telkens de batterij omkeeren, wordt
ook de magnetiseering omgekeerd en zien
we telkens duidelijk de vertraging.
Over die magnetiseering van de kern
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valt eigenlijk heel veel te zeggen, maar
voor het oogenblik willen we aan de hand
der waarneembare verschijnselen slechts
het volgende opmerken:
De wijze, waarop de stroom door de
smoorspoel tot haar maximum waarde
komt, gelijkt geheel op het stroomverloop,
dat we zouden krijgen, als wij de smoor
spoel vervingen door een zeer grooten
regelbaren weerstand, dien we na de in
schakeling der batterij vrij snel zouden
verkleinen tot den werkelijken ohmschen
weerstand van de spoel. Met andere
woorden: het is alsof de smoorspoel,
wanneer de stroom begint te loopen, een
grooteren weerstand bezit dan wanneer
de stroom zijn normale waarde heeft
bereikt.
Men moet dit zoo opvatten, dat de
smoorspoel voor stroomen, welke bezig
zijn te veranderen, een extra schijnbaren
weerstand bezit.
Nu is een wisselstroom een voorbeeld
van een stroom, die voortdurend bezig is,
van grootte te veranderen. Wisselstroom,
welke door een smoorspoel wordt gezon
den, ondervindt dus dien extra schijnbaren
weerstand niet alleen bij het inschakelen,
maar voortdurend. Het gevolg is, dat wij
onze smoorspoel van 8 ohm gelijkstroom
weerstand, die 0.75 ampere opneemt bij
aansluiting op 6volts accu, we! op 125
volt wisselspanning of rneer moeten aan
sluiten om er een wisselstroom van ge
lijke grootte door te laten gaan.

* * *

Bij de meeste smoorspoelconstructies is

de wisselstroomweerstand van de stnoorspoel z66 vele malen grooter dan de ge
lijkstroomweerstand, dat die laatste er
geheel bij in het niet valt.
En evenals wij voorloopig een conden
sator enkel hebben beschouwd in zijn
eigenschap als weerstand voor wissel
stroomen, zullen we dat nu ook doen met
de smoorspoel.
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Wisselstroomweerste.nden ve.n smoorspoelen.
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Daarbij is het weder noodig, de grootte
van dien wisselstroomweerstand eener
smoorspoel te kunnen bepalen. Bij een
condensator was die afhankelijk van de
capaciteit en van de wisselfrequentie. Bij
een smoorspoel zijn het de wisselfrequen
tie en de zelfinductie, die den wissel
stroomweerstand bepalen. Drukken wij
den schijnbaren weerstand R uit in ohms,
de zelfinductie L in henry en noemen we
de frequentie f, dan is:
R=2:nfL.

Bij den condensator werd de weerstand
kleiner als de capaciteit grooter en de
frequentie hooger was; bij de smoorspoel
is het omgekeerd: daar levert een groo
tere zelfinductie een grooteren weer
stand op en die weerstand wordt nog
des te grooter, naarrnate men met wis
selstroom van hoogere frequentie heeft
te doen.
Een dergelijke tabel van wisselstroom
weerstanden als wij hebben gegeven voor
condensatoren, voegen wij hier bij voor
smoorspoelen. Aan de hand daarvan
zullen wij straks weer eenige voorbeelden
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50 Hz

geven van op te lossen vraagstukken, die
zich in de practijk voordoen.
Vooraf evenwel nog eenige opmer
kingen.
In den condensator hebben wij een zeer
bijzonder electrisch filter leeren kennen,
dat n.l. gelijkstroom tegenhoudt en wis
selstroom des te beter doorlaat, naar mate
de frequentie hooger is.
De smoorspoel, welker eigenschappen
in vele opzichten precies het omgekeerde
zijn van de eigenschappen van een con
densator, vormt 66k op zichzelf reeds een
electrisch filter, maar een filter, dat geen
enkelen stroom absoluut blokkeert; hier
wordt gelijkstroom ongehinderd doorge
laten (alleen de ohmsche weerstand
speelt daarvoor een rol), terwijl wissel
stroomen minder warden doorgelaten
naar mate hun frequentie hooger is.
De naam smoorspoel is ontleend aan
de eigenschap, dat men door inschakeling
van zulk een onderdeel wisselstroomen
kan onderdrukken (smoren).
Maar het is goed, daarbi] steeds in
het oog te houden, dat terwijl een con
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densator den weg voor gelijkstroom
geheel afsluit, de smoorspoel voor wissel
stroomen nooit een volkomen afsluiting
vormt. Men kan dus niei zeggen: ,,hier is
een smoorspoel gep)aatst en er dringt
dus niets door heen".
Wij moeten dus, om de mogelijke rol,
welke een smoorspoel speelt, te overzien,
nog meer dan bij een blokcondensator,
op de grootte van den wisselstroom
weerstand voor de betreffende frequenties
het oog gericht houden en daarbij tevens
weer Ietten op de andere grootheden in
den kring.
Een sprekend voorbeeld van de wijze,
waarop wij practische gevallen moeten
nagaan, vinden wij in een beschouwing
van het in fig. 13 afgebeelde gedeelte van

Fig. 13

een afvlakfilter. Aan de klemmen ab
wordt gelijkspanning toegevoerd, ge
mengd met een van een gelijkrichter af
komstige wisselspanningrest. Wij zullen
maar aannemen, dat we daar te doen
hebben met de netfrequentie van 50 Hz.
De smoorspoel van L henry veroorzaakt
nu een spanningsval voor die frequentie.
Geheel analoog met hetgeen volgens de
wet van Ohm bij gelijkspanning het geval
is, berekent men dien spanningsval door
den wisselstroomweerstand van L te ver
menigvuldigen met den stroom die er
door gaat, zoodat wij voor den spannings
val E. vinden:
E. = 2 :n f LI.
Het eigenaardige is dan, dat wij ge
sproken hebben van het tegenhouden van
den wisselstroom door de smoorspoel,
maar dat wij noodig hebben het grootst
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mogelijke wisselspaninngsverlies aan de
spoel en dat dit pas zoo groot mogelijk
wordt bij zoo groot mogelijken stroom I
Dit zal een duidelijk inzicht geven in de
reden, waarom wij in een afvlakfilter de
smoorspoel laten volgen door een zoo
groot mogelijken condensator C.
Nernen wij eens aan, dat L = 20 H en
C = 4 µF. Uit de tabel en uit die omtrent
Wisselstroomweerstanden van condensatoren vinden we voor 50 Hz, dat de wis
selstroomweerstand van L dan ruim 6000
ohm wordt en van C 800 ohm. Dit be
teekent, dat als we den spanningsval aan
die weerstanden nu maar geheel behan
delen alsof het zuiver ohmsche weerstan
pen waren, ruim 6/7 der wisselspanning
aan L verloren gaat en slechts 1/7 op C
overblijft.
Mocht die filtering nog niet voldoende
zijn, dan zou of bij a, in serie met L, of
bij b, een tweede smoorspoel opgenomen
kunnen warden, die het resultaat evenwel
slechts ongeveer 2 maal beter maakt,
want de wisselstroomweerstand van twee
in serie geplaatste smoorspoelen is gelijk
aan de som der wisselstroomweerstanden
van elk afzonderlijk. Veel effectiever is
het dan, te werk te gaan volgens fig. 14

' er er

�

J.

Fig. 14

en een dubbel filter te maken. Ruwweg
kan men zeggen, dat als L en C de stoor
spanning op I /7 brachten, de toevoeging
van gelijke waarden L1 en C1 de verhou
ding op 1 /49 zal brengen.
Men kan aan de hand der tabellen ver
der gemakkelijk zelf nagaan, dat voor
hoogere frequenties de filtering nog veel
meer afdoende is.
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6.
· Aan de hand van de vroeger gegeven
tabel betreffende den wisselstroomweerstand van smoorspoelen, en van de tabel
betreffende condensatoren, willen wij het
z.g. hoogfrequentfilter achter een detec
torlamp bij wijze van voorbeeld wat na
der gaan beschouwen.
Terloops dienen we hierbij even ver
schillende schakelingen de revue te laten
passeeren, welke bij den detector te pas
kunnen komen. Het gaat ditmaal niet om
rooster of plaatdetectie, maar om de al
dan niet aanwezigheid van terugkoppe
ling en de soort van terugkoppeling. ·
Allereerst hebben we dan in figuur 15
den vroeger bijna uitsluitend toegepas
k

�

c

II
+

Fig. 15

ten vorm van inductief regelbare terugkoppeling met serievoeding voor de
plaat. Een hoogfrequentfilter werd daarbij vrijwel nooit aangebracht, we! de z.g.
,, telefooncondensator" C parallel aan de
primaire van den opvolgenden laagfre
quenttransformator. Die condensator C
werd reeds in kristalontvangers toege
past, omdat de gelijkrichting, welke door
den detector moet plaats hebben, door
een capacitieve belasting een hooger nut
tig effect verkrijgt. De condensator werkt
als een soort reservoir voor de door den
gelijkrichter afgegeven hoogfrequente
pulsaties. Bovendien, aangezien de trans
formatorprimaire als ijzersmoorspoel
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een grooten wisselstroomweerstand be
zit voor hoogfrequente stroomen, werkt
condensator C als een shunt, die een weg
met lageren weerstand voor die hoogfre
quente stroomen baant; daardoor kan
ook de stroom door de terugkoppelspoel
een behoorlijke waarde verkrijgen, zoo
dat condensator C de werking der terug
koppeling wezenlijk verbetert. Intusschen
kan de aanwezigheid van condensator' C
niet op afdoende wijze het doordringen
van hoogfrequentspanningen in den laag
frequentversterker voorkomen, aangezien
primaire en secondaire wikkeling bi] k
voldoende capaciteit hebben ten opzichte
van elkaar om hoogfrequente spanningen
over te dragen. Men zou in fig. 15 con
densator C enorm groot moeten maken
om die spanningsoverdracht aanzienlijk
te verminderen; en in dat geval zou C
zoo groot worden, dat die ook de hoogere hoorbare frequenties zou verzwakken.
In deze opzichten is dus de schema
opzet van fig. 15 tamelijk gebrekkig en
wij zullen nu zien, hoe een hoogfrequent
smoorspoel hier enorme verbetering kan
aanbrengen.
De toepassing van een hoogfrequent
smoorspoel achter de detectorlamp is een
meer algemeen gebruik geworden in verband met het in gebruik komen van een
condensator voor de regeling der terugkoppeling, gecombineerd met parallel
voeding voor de plaat. Dit ziet men in
fig. 16.
De hoogfrequente trillingen, die terug
koppeling moeten geven, gaan hier van
de plaat links door terugkoppelspoel en
terugkoppelcond. C. Was nu de laagfre
quenttransformator, al dan niet met cond.
Ct zonder hoogfrequentsmoorspoel met
de plaat verbonden, dan zou er een
tweede weg zijn voor de hoogfrequente
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trillingen, buiten de terugkoppelspoel
om. Men zou dus C zeer groot moeten
maken (wisselstroomweerstand klein)
en Iiefst Cl moeten weglaten ter wille
van de terugkoppeling, op gevaar af
dat C ook de hooge toonfrequenties zou
gaan doorlaten en door ontbreken van
c1 toch nog doordringing van hoogfre
quente trillingen bij k zou overblijven.

Fig. 16

De hoogfrequentsmoorspoel in fig. 16
verbetert de situatie in alle opzichten.
Ste! dat deze smoorspoel een zelfinductie
bezit van 0.1 henry, dan heeft zij volgens
de vroegere tabel een weerstand voor
hoogfrequente trillingen van minstens
100.000 ohm. Een terugkoppelcond. van
250 µµF heeft hoogstens 4000 ohm (zie
tabel der wisselstroomweerstanden van
condensatoren). De paralleltak zal dus
geen noemenswaardigen hfr. stroom meer
afleiden uit de terugkoppelspoel. Is ver
der Cl slechts 100 µµF, dan heeft die
voor hoogfrequentie hoogstens een weer
stand van 10000 ohm. De verdeeling van
hoogfrequente spanningen over srnoor
spoel en Cl is dus zoodanig, dat aan Cl
hoogstens ongeveer 1 / 10de van de aan
wezige hfr. spanning overblijft, die bij k
nog parasitair overgedragen kan warden.
Gaat men even uit de tabellen ook de
verhoudingen voor de kortste ornroep
golven na, dan zal men zien, dat daarvoor
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de verhoudingen nog veel gunstiger zijn.
Het is nuttig, als de Iezer eens werkelijk
de cijfers voor verschillende golflengten
nagaat. Hij zal dan gemakkelijk inzien,
dat voor doordringing van hfr. trillingen
in het laagfrequente gedeelte altijd het
meeste gevaar blijft bestaan op de
langste golven.
Bekijken we de schakeling nu ook nog
eens met 't oog op de hoorbare frequen
ties, dan heeft een terugkoppelcond. van
250 µµF daarvoor minstens een weer
stand van 128.000 ohm; de hfr. smoor
spoel van 0.1 H. evenwel slechts 3000 ohm.
De terugkoppelcond. werkt trouwens
tevens bevorderlijk voor de detectie, n.1.
als reservoir, evenals C in fig. 15. Zijn
grootere afleiding voor de hoogste toon
frequenties doet eenige onvermijdelijke
schade aan de hooge tonen, maar we be
hoeven aan den anderen kant Cl ook niet
grooter dan 100 µµF te maken, zooals
we bij de beschouwing der situatie voor
de hfr. trillingen zagen. C en Cl te zamen
kunnen veel kleiner blijven dan C in fig.
15 en toch in verband met de aanwezig
heid der hfr. smoorspoel de vermijding
van hfr. trillingen uit het laagfrequente
gedeelte beter verzekeren, terwijl de
schade aan de hooge tonen geringer
blijft.
Later zullen wij moeten ervaren, dat
aan de beschouwing der hfr. smoorspoel
op de hier voorgestelde wijze we! iets
mankeert, aangezien de z.g. eigencapa
citeit van zulk een smoorspoel er voor de
hoogfrequente trillingen een ander karak
ter aan verleent, maar voor een voor
loopig inzicht kunnen we toch het thans
behandelde we! blijven vasthouden.
Als bijfiguur is in fig. 16 nog aange
geven, wat er aan het schema verandert,
wanneer men als terugkoppelcondensator
een differentiaalcondensator gebruikt. Het
voordeel daarvan zit in het volgende.
Zooals wij opmerkten, vervult de conden
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sator C in de schakeling van fig 16 niet
alleen de rol van regelelement voor de
terugkoppeling, maar tevens van reser
voircondensator voor de gelijkrichting
(detectie) en van afleidingsweg voor de
hoogfrequente trillingen, die wij met de
smoorspoel van den laagfrequenttransfor
mator willen afhouden. Als nu evenwel
de terugkoppeling verzwakt moet warden,
wordt C op kleinere waarde gebracht. Hij
vervult dan de genoemde hulpfuncties
minder goed. ls C daarentegen een
differentiaalcondensator, dan blijft de
capaciteit tusschen de punten a en b
steeds gelijk, al varieert men het gedeelte
der hfr. stroomen, dat door de terug
koppeling gaat. De differentiaalconden

toe te passen met de twee condensatoren
C en C1. Hier zorgt C voor een weg, die
de hfr. trillingen direct kan afleiden, ter
wijl Cl ervoor zorgt, dat van de restee
rende hfr. spanningen het grootste dee!
als spanningsval aan de smoorspoel ver
loren gaat 1). C en c1 te zamen mo gen
alleen niet te groot warden, opdat geen
schade voor de hooge tonen ontstaat,
maar aangezien  zooals gezegd  voor
het nuttig effect der detectie capaciteit
in den plaatkring noodig is, behoeft men
voor een totale waarde van 200 a 300
µµF niet terug te schrikken.
Voor het oogenblik willen wij alleen
nog aanduiden, hoe men ook in de scha
keling volgens fig. 15 met een hoogfre
quentsmoorspoel verbetering kan brengen.
Het ligt voor de hand, dat men niet in
fig. 15 eenvoudig bij het kruisje zulk een
smoorspoel kan zetten. Die zou de terug
koppeling belemmeren. De schakeling

Fig. 17
sator handhaaft dus de bijfuncties van
den terugkoppelcondensator, onverschillig
hoe hij als terugkoppelcondensator wordt
ingesteld.
Beschouwen we nu verder het in fig.
17 afgebeelde geval van een detector zon
der terugkoppeling, dan is gernakkelijk
in te zien, dat het schema zonder hfr.
smoorspoel geheel dezelfde bezwaren zou
meebrengen van fig. 15. Het is gewenscht,
bij een toestel zonder terugkoppeling het
volledige hoogfrequentfilter van fig. 17

D.

wordt zooals aangegeven in fig. 18, die
na het voorafgaande we! geen toelichting
noodig heeft.
1) Eigenlijk vormt de inwendige weerstand
van de lamp met C de eerste maas van het
filter, de smoorspoel met C1 een tweede maas.

7.
Capacitieve weerstand en lnductieve
weerstand beffen elkaar op.

In den cursus zijn tot dusver hoofdzake
lijk aanwijzingen gegeven omtrent de
noodzakelijkste grondwaarheden, die men
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in zich op te nemen heeft en waarmee
men vlot dient te leeren werken, indien
men met meer dan oppervlakkig begrip .
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wat verder in de radiotechniek wil door
dringen.
Tot die noodzakelijkste grondwaar
heden behoort in de eerste plaats de wet
van Ohm. Men dient de  overigens
zeer eenvoudige  wiskundige uitdruk
kingen te beheerschen, waarin die wet
omtrent het verband tusschen spanning,
weerstand en stroom zich laat neerschrij
ven. En daarbij dienen de begrippen,
welke aan die uitdrukkingen zrjn verbon
den, grondig doordacht te worden. Dat
haalt men niet uit een paar cursus
artikelen; men raakt er alleen grondig
vertrouwd mee door zich practische vraag
stukken voor te stellen en er die zelf mede
op te lossen. (I = E : R).
De volgende stappen in onzen cursus
zijn geweest, dat men capaciteiten (con
densatoren) en zelfinductiespoelen leert
beschouwen als een bijzonder soort van
weerstanden, speciaal voor wisselstroom,
terwijl de uitdrukkingen, waarmee die
wisselstroomweerstanden in ohms be
rekend kunnen worden, bekend dienen
1
te zijn. (Re=
en RL = 2 n n L).
2nnC
Ook voor deze wisselstroomweerstan
den, wanneer zij afzonderlijk in een keten
voorkomen, geldt de gewone wet van Ohm
met al haar gevolgen ( spanningsval aan
die weerstanden bijv.).
Tot zoover zijn wij gekomen en wij
hebben zooveel mogelijk aan practische
voorbeelden laten zien, wat men alleen
aan de kennis dezer grondwaarheden al
vast kan hebben.
Nu gaan wij daarop voortbouwen en
naderen tot een groep van hoogst belang
wekkende en verrassende verschijnselen.

* * *
Ofschoon men zoowel den wissel
stroomweerstand eener zelfinductie (in
ductieve weerstand) als dien van een
condensator ( capacitieve weerstand) kan
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uitdrukken in ohms, verschillen deze
soorten van weerstand in wezen zeer
aanzienlijk van de gewone, ook wel ohm
sche, of zuiver ohmsche weerstancten ge
naamd. Dat blijkt reeds hieruit, dat een
ohmsche weerstand voor gelijk en wissel
stroom steeds denzelfden invloed heeft,
maar dat een inductieve en een capaci
tieve weerstand alleen bestaat voor wis
selstroom en ook verschillende waarden
aanneemt voor verschillende frequenties.
Door een zeer eenvoudige proef kan
men zich bovendien overtuigen, dat er
nog iets zeer afwijkends is in het karakter
dezer wisselstroomweerstanden.
Bij gewone ohrnsche weerstanden aan
vaardt men het als iets zeer natuurlijks,
dat als er twee of meer in serie geschakeld
worden ( dus achter elkaar verbonden),
zoodat de stroom eerst den eenen door
loopt en daarna den volgenden, de ge
zamenlijke waarde in ohms gelijk blijkt te
zijn aan de sorn der waarden van elk
afzonderlijk. (R,o,. = R1
R2
R3
enz.).
Wanneer wij een aantal inductieve
weerstanden in serie schakelen, geldt de
zelfde regel (ind. weerstand totaal =
2 n n L1
2 n n L2
enz.) en wanneer
wij een aantal capacitieve weerstanden
in serie schakelen, geldt dit ook ( cap.
weerst. totaal =

+

+

+

1
2 zr n C 1

+

+
1

+ 2 nn C 2 + enz.)

Maar wanneer men een spoel en een
condensator in serie gaat schakelen, ge
beurt iets, dat op het eerste gezicht
werkelijk heel vreemd is.
Om bij wijze van proef dit eens goed
waar te nemen, kan men als smoorspoel
zeer geschikt de primaire van een gloei
stroomtransformator gebruiken.
In fig. I 9 ziet men den steker van een
Philipsgloeistroomtransformator eenpo
lig verbonden in het stopcontact van het
lichtnet. De andere poot van den trans

25

24
formatorsteker is door een snoer met
dasseknijper verbonden aan een gloei
lamp, die weer met de vrijgebleven pool
van het lichtnet is verbonden.
Lampen van 25 watt en meer zullen
in het algemeen door deze voorschake
ling van de als smoorspoel werkende

fig. 19

transformatorprimaire niet oplichten.
Men doet nu voor de proef het best, een
lamp uit te zoeken, die in deze schakeling
nog even rood gloeit. Een 16 wattlampje
zal daaraan wel voldoen.
Nu gaan we volgens fig. 20 behalve
den
wisselstroomweerstand
van
de
smoorspoel L, ook nog den wisselstroom
weerstand van den condensator C in den
stroomkring schakelen. Waren C en L

c
Fig. 20
gewone ohmsche weerstanden, dan zou
de lamp dus in elk geval minder gaan
gloeien.
Dat is hier evenwel anders. Als men
voor C een condensator neemt von onge
veer 1 µF, gaat de lamp goed merkbaar
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sterker oplichten ! Neemt men daarna
achtereenvolgens kleinere condensatoren,
dus met grooteren wisselstroomweer
stand, dan dooft de lamp. Maar met
grootere condensatoren dan 2 µF gaat
de lamp 66k minder licht geven. Aange
zien de lichtsterkte van de lamp afhangt
van den stroom, die er door gaat, zien
wij het merkwaardige verschijnsel, dat de
totale wisselstroomweerstand in de keten
door het bijschakelen van een conden
sator van bepaalde grootte merkbaar
wordt verkleind en niet vergroot. 1)
Hieruit blijkt, dat wij wisselstroom
weerstanden van verschillenden aard niet
eenvoudig bij elkaar mogen optellen om
den totalen weerstand te berekenen.
Wie over middelen beschikt om groote
zelfinducties en condensatoren te meten,
zal uit zulk een meting kunnen vinden,
dat in het geval van onze proef het
sterkste oplichten van de lamp plaats
heeft, wanneer de condensator zoo wordt
gekozen, dat zijn in ohms uitgedrukte
wisselstroomweerstand gelijk is aan den
in ohms uitgedrukten wisselstroom
1
weerstand van de smoorspoel. ( 

2 n n C
=2nnL).
Men noemt dezen toestand resonnantie
en wel in dit geval van den seriekring
spanningsresonnantie. Of als wij in radio
taal spreken, kunnen we zeggen, dat wij
den kring in afstemming hebben gebrachf
voor de frequentie 50 Hz van het lichtnet.
Aan de hand der vroeger gepubliceerde
staatjes, die wij hierbij nog eens te zamen
afdrukken, kan men nagaan, dat voor
50 Hz de wisselstroomweerstand van een

1) De opgegeven waarden gelden voor een
Philipsgloeistroomtransformator 125 volt en
een 16 watt lamp voor 125 volt op een 125
volts lichtnet. Met een 220 volts transformator
op een net van 220 volt zal de waarde van
den condensator, die de lamp weer sterker
doet lichten, kleiner blijken te zijn.
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condensator van I µF ongeveer overeen
stemt met den wisselstroomweerstand
eener spoel van IO henry. Wij hebben
dus hier een meetmethode; in ons geval
moet IO henry ongeveer de waarde van
.de smoorspoel zijn.
Voor het oogenblik interesseert ons
intusschen het allermeest het inzicht in
het verschijnsel zelf, want wij weten, dat
afstemming en resonnantie, waarop wij
hier zijn gestuit voor de Iichtnetfrequentie,
van enorm belang zijn voor de eigenlijke
radiotechniek.
Gaat men met nauwkeurige meters het
verschijnsel na, dan ontdekt men, dat in
resonnantie de inductieve en capacitieve
weerstand elkaar werkelijk volkomen op
heffen en dat in het algemeen de totale
serieweerstand van smoorspoel en con
densator, achter elkaar geschakeld, gelijk
is aan het verschil hunner afzonderlijke
wisselstroomweerstanden en niet aan de
som. Is er ook nog gewone ohmsche
weerstand in de keten, dan blijft in· het
resonnantiegeval alleen deze in de keten
over. Hierom moet men, om de beschreven
proef uit te voeren, een smoorspoel zoe
ken met niet al te hoogen ohmschen
weerstand.
Wij hebben ons nu ter wille van het
nader inzicht met de vraag bezig te
houden, hoe het mogelijk is, dat twee
in serie geschakelde weerstanden, al zijn
het dan maar schijnweerstanden, elkaars
effect ten deele of geheel kunnen opheffen.
Als de spoel alleen op het lichtnet
wordt aangesloten, of de daarmee reson
neerende condensator alleen op het licht
net wordt aangesloten, gaat er minder
stroom door, dan wanneer ze in serie
geschakeld worden. Nu volgt uit alle
metingen, die men kan doen, dat voor
een spoel en een condensator afzonder
lijk we! de wet van Ohm geldt. De
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stroom I, bij netspanning E door de spoel
van L henry doorgelaten, is:

I=_E_

2nnL

Hieruit volgt, anders gezegd, dat de
spanning E, noodig om den stroom I door
de spoel te drijven, gelijk is aan:
E=2nnLI.
Wordt I door het serieschakelen van
een condensator grooter, dan moet ook
de spanning aan de spoel grooter warden.
Hetzelfde geldt voor den condensator,
waaraan ook een hoogere spanning moet
optreden dan de netspanning, om den
stroom grooter te maken dan de I, die
er bij aansluiting van den condensator
direct op het net doorheen gaat.
Wij hebben dus, als wij de keten be
schouwen zonder of met weinig ohmschen
weerstand, in die keten twee spanningen,
elk voor zich grooter dan de netspanning,
ofschoon toch als electromotorische
kracht alleen de netspanning beschik
baar is.
Doet men de beschreven proef met een
smoorspoel van zeer geringen ohmschen
weerstand en met een zeer groote lamp
(met geringen weerstand), of geheel zon
der lamp, dan kunnen de spanningen
inderdaad zoo hoog worden, dat de
transformatorkern staat te trillen en dat
de condensator dreigt door te slaan. De
proef kan dus bovenstaande redeneering
volkomen bevestigen.
In een op het net aangesloten keten,
waarin geen andere spanningsbron voor
komt, kunnen twee spanningen, die elk
grooter zijn dan de netspanning, alleen
bestaan, wanneer het tegengestelde span
ningen zijn. Wij kunnen dus we! bij voor
baat inzien, dat dit de verklaring moet
zijn van het zoo vreemde verschijnsel.
Toch zullen we hierover nog iets meer
in bijzonderheden moeten treden.

27

26

8.
De schijnweerstand, dien een smoor
spoel vertoont voor wisselstroom, berust
hierop, dat door elke stroomverandering
een tegenspanning ontstaat, die de ver
andering tegenwerkt.
Men weet, dat een wisselstroom kan
worden voorgesteld door een kromme
lijn als de bovenste in fig. 21. Op een

t
lt�

spanning wordt dus in het correspondee
rende punt b1 gelijk aan nu!. Nu begint,
tusschen b en c, de positieve stroom in
toenemende mate af te nemen; de tegen
spanning, die de verandering tegenwerkt,
wordt dus van b1 tot c1 toenemend posi
tief. Het verdere verloop zal de lezer nu
zelf we! kunnen verklaren. Het is nuttig,
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Fig. 21

bepaald oogenblik is de stroom in het
punt a gelijk nul, neemt dan positieve
waarden aan, aangroeiende tot in b,
afnemende tot in c, daar omkeerende in
richting, dus negatief wordend en in dien
zin aangroeiend tot in d enz.
Gaan wij nu na, hoe de tegenspanning
zal verloopen, welke door de· stroornver
anderingen ontstaat, dan zien wij in a,
dat de stroom eerst steil aangroeit in
positieven zin en dus een groote nega
tieve tegenspanning moet opwekken, die
voorgesteld is in het punt a1 van de
tweede kromme. Als we het punt b
naderen, vermindert de steilheid der
kromme, dus wordt de mate van ver
andering van den stroom geringer. De
tegenspanning neemt naar b1 toe dus af.
In het punt b blijft de stroom even con
stant; hij verandert daar niet en de tegen
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het verschijnsel zelf te leeren beredeneeren.
Heeft men tot zoover het verloop van
den stroom door de smoorspoel en van
de tegenspanning duidelijk v66r zich, dan
is verder gemakkelijk in te zien, dat de
spanning, die aan de smoorspoel toegevoerd moet worden om den stroom te doen
ontstaan en te onderhouden, gelijk en
tegengesteld moet zijn aan de tegenspan
ning, zoodat het verloop van de stroom
veroorzakende spanning gegeven wordt
door de derde kromme in fig. 21, die juist
het omgekeerde is van kromme II.
Bekijken wij de krommen I en III in
hun onderlinge verhouding, dan zien wij,
dat de spanningskromme v66r Joopt bij
de stroomkromme. En wetende, dat de
stroomkromme van a tot e een geheele
periode voorstelt, zien wij ook, dat het
v66r loopen der spanning precies �
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periode bedraagt. Men kan ook zeggen,
dat de stroom � periode bij de span
ning naijlt.
En voor zoover wij enkel met de zelf
inductie van de smoorspoel te maken heb
ben en den ohmschen weerstand mogen
verwaarloozen, volgt uit onze redeneering.
dat altijd de stroom in een smoorspoel
� periode moet naijlen bij de spanning.
Men noemt dit een in phase verschoven
stroom en drukt de phaseverschuiving van
% periode ook wel uit als: phasever
schuiving van 90 grad en ( � van den
cirkelomtrek).

* * *
Aan de hand van fig. 22 willen wij nu

zoodat de condensator op het oogenblik,
dat de stroom bij a door nu! gaat, een
tegenspanning geeft, die een positieven
stroom zou willen veroorzaken; de tegen
spanning door de lading van den conden
sator is dus positief, zooals aangeduid
in a1. Van a tot b is nu de stroom toe
nemend positief; dat is de stroomrichting,
waarbij de in a1 aanwezige condensator
lading afvloeit, zoodat in b1 de conden
satorspanning nu! wordt. Dit is het oogen
blik, waarop de positieve stroom haar
maximum bereikt (er is geen tegenspan
ning meer). Van b tot c blijft de stroom
positief, maar daardoor krijgt de conden
sator weer een lading, welker spanning
den stroom tegenwerkt; een toenemende
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ook de spannings en stroomverschijnse
len nagaan voor een condensator, welke
met wisselstroom wordt geladen.
De kromme abcdef in fig. 22 stelt weer
den wisselstroom voor. Een condensator
neemt door den ladingsstroom een span
ning aan, die den stroom tegenwerkt en
de stroom moet noodzakelijk nul worden
op het oogenblik, dat de tegenspanning
haar maximum bereikt.
Beginnen wij bij het punt a der stroom
kromme, dan weten we, dat daaraan een
negatieve ladingsstroom is voorafgegaan,
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negatieve lading dus, aangegeven door
b1 c1 en bij het stijgen dier tegenspanning
neemt de stroom ook af tot hij in c gelijk
nul wordt. De stroom wordt daarna nega
tief, hetgeen de richting is, waarin de
condensatorlading afvloeit, zoodat de
tegenspanning aan den condensator van
c1 tot d1 weer tot nul afneemt. Ook dit
probeere men zelf verder te beredeneeren.
Het zal wederom duidelijk zijn, dat de
aan den condensator aan te leggen
wisselspanning om er den stroom van
kromme I doorheen te drijven, gelijk en
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tegengesteld moet zijn aan de tegen
spanning van kromme II. De aan te
leggen wisselspanning wordt dus weer
gegeven door kromme III van figuur 22.
Men merke op, dat ook hier de stroom
� periode (= 90 graden) in phase is
verschoven ten opzichte van de spanning.
Ditmaal echter is de stroomkromme I deze
� periode v66r bij de spanning. Men
heeft dus v66rijlenden stroom bij een
condensator.
Dit is een begrip, waartegen onze
normale logica zich lichtelijk verzet. Wij
zijn toch terecht gewoon, de spanning
( electromotorische kracht) als de drijf
kracht voor den stroom te beschouwen,
zoodat het hier geen kwestie is van kip
en ei, maar de spanning er volgens ons
begrip eerst geweest moet zijn, voordat
de stroom ontstond. Met dat begrip laat
een v66r de spanning uitgaande stroom
zich slecht vereenigen.
Men moet evenwel bedenken, dat wij,
uitgaande van het punt a der stroom
kromme, niet aannamen, dat de stroom
daar voor het eerst began, maar dat hij
ook v66r dat oogenblik al aanwezig was.
Het eerste aanloopen van den stroom in

een condensatorketen ( en 66k in een
smoorspoelketen) gebeurt inderdaad an
ders dan men uit het verder verloop kan
zien. Juist het verder verloop, de station
naire toestand, is voor ons evenwel het
belangrijkst en daarvoor gelden de ver
houdingen, zooals die hier zijn uiteenge
zet. De stroom door een condensator is
altijd in phase v66r bij de spanning.

* * *
Wij keeren thans in fig. 23 terug tot
de verhoudingen in een keten, bestaande
uit de serieschakeling van een spoel en
een condensator.
De stroom doorloopt zoowel de spoel
als den condensator en is dus voor beiden
gelijk, terwijl ook bij ketens van normale
afmetingen de stroom op elk bepaald
oogenblik overal dezelfde waarde heeft.
Stellen wij in fig. 23 den stroom voor
door kromme I, dan is de tegenspanning
aan de smoorspoel (vergelijk fig. 21) als
weergegeven in kromme II en de tegen
spanning op den condensator (vergelijk
fig. 22) als weergegeven in kromme III.
Wij zien, dat die tegenspanningen op
spoel en condensator inderdaad precies
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tegengesteld zijn. De overblijvende tegen
spanning is gelijk aan het verschil der
in II en III voorgestelde tegenspanningen
en de spanning, welke noodig is om den
stroom te onderhouden, is het tegenge
stelde van die verschilspanning. De
grootte ervan kan, zooals voorgesteld in
fig. IV, zeer klein zijri.
Aangezien de schijnweerstand van
smoorspoel en condensator berust op de
daaraan optredende tegenspanningen, en
die tegenspanningen in serieschakeling
tegengesteld zijn, ligt het nu voor de
hand, dat de totale schijnweerstand der
serieschakeling inderdaad gelijk moet
zijn aan het verschil der twee afzonder
Iijke wisselstroomweerstanden.
Uit fig. 23 volgt nog, dat als de capa
citieve weerstand de grootste is ( de tegen

spanning aan den condensator dus het
grootst) de stroom zal blijven v66rijlen
bij de spanning, welke noodig is om dien
stroom te onderhouden. Omgekeerd zal,
wanneer de inductieve weerstand het
grootst is, (de tegenspanning aan de
spoel dus ook het grootst) de stroom na
ijlen bij de drijvende spanning. (Kromme
IV keert dan om). Zijn capacitieve en in
ductieve weerstand gelijk aan elkaar, dan
wordt de spanning volgens kromme IV
gelijk aan nu!. Dat is het theoretische
geval van spanningsresonantie zonder
ohmschen weerstand, waarbij een onein
dig kleine drijvende spanning een onbe
perkt grooten stroom zou veroorzaken en
onbeperkt hooge spanningen aan spoel
en condensator afzonderlijk zou doen op
treden.

9.

E.

Proeven met srnoorspoet en condensator.

In het laatst voorafgegane gedeelte is
de serieschakeling van smoorspoel en
condensator op het lichtnet besproken,
experimenteel de serieresonnantie nage
gaan en de bijzondere relatie tusschen
capacitieven en inductieven weerstand.

{o6 d1J a'lS ii I
Fig. 24
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Wat zal er nu gebeuren, wanneer wij
een smoorspoel en een condensator op het
Iichtnet parallel schakelen, terwijl wij
weer volgens bijgaande figuur een gewone
Iichtlamp als stroomindicator en tevens
als beveiliging gebruiken? (fig. 24).
Voor de smoorspoel nemen wij weer de
primaire van een Philips' gloeistrcom
transformator, de wikkeling dus, die voor
aansluiting op het net bestemd is. Een
lampje van 8 a 10 watt in serie daarmede,
gloeit middelmatig sterk. Nu schakelen
wij een condensator van 0.5 a I µF
parallel aan de smoorspoel. De stroom
kan dus nu, behalve door de smoorspoel,
ook door den condensator gaan. Maar in
plaats dat dit meer stroomdoorgang door
de lamp levert, zooals bij parallelschake
ling van gewone weerstanden te verwach
ten ware, zien we het lampje sterk in licht
verminderen of geheel uit gaan.
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De parallelschakeling van capacitieven
en inductieven weerstand blijkt dus een
hoogeren weerstand op te leveren.
Nemen we de smoorspoel weg, dan
brandt het lampje ook weer helder.
Maken we den condensator zeer groot
(2 a 4 µF; voor 220 volts net de kleinere
waarde, voor 125 volts net de grootere),
dan gaat het lampje zeer helder branden.
Veranderen wij de schakeling volgens
fig. 25, dan zien we aan het licht van het
Iampje, dat in den smoorspoeltak alleen
practisch dezelfde stroom blijft vloeien,
ook al schakelen wij een condensator pa
rallel. Omgekeerd blijft ook in den con
densatortak met of zonder smoorspoel
dezelfde stroom loopen.
En toch blijkt uit de proef van fig. 24,
dat het n et bij totstandbrenging der
parallelschakeling minder levert.
Dit is het geval van z.g. stroomresonnantie, waarbij een zeer geringe toege
voerde stroom voldoende is om in dezen
in resonnantie gebrachten kring een aan

n�-t
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Fig. 25

zienlijken stroom te onderhouden, Men
merke op, dat bij deze proef op het licht
net de stroom in resonnantie intusschen
niet grooter wordt dan de oorspronkelijke
stroom door de smoorspoel alleen, Het
resultaat is slechts, dat de benoodigde
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voedings-stroom uit het net bij het naderen
tot resonnantie tot nu! nadert.

* * •
Een verklaring van hetgeen hier ge
schiedt, is na het voorafgaande vrij een
voudig.
Wij hebben reeds beredeneerd, dat de
stroom door een smoorspoel altijd �
periode naijlt bij de spanning, terwijl de
stroom door een condensator � periode
voorijlt. Hier ligt aan smoorspoel en con
densator dezelide spanning. En als we nu
de verhoudingen teekenen (fig. 26), zien
we, dat elk oogenblik, ten opzichte van
het net beschouwd, de stroom door de
smoorspoel juist omgekeerd is aan den
stroom door den condensator. In het re
sonnantiegeval, als de twee wisselstroom
weerstanden en dus ook de twee stroomen
gelijk zijn in grootte, geeft de eene tak
telkens evenveel stroom terug als de an
dere opneemt ! Dan heeft theoretisch het
net geheel geen stroom meer te leveren
om deze twee tegengestelde stroomen te
onderhouden. Buiten resonnantie behoeft
het net in elk geval slechts het verschil
tusschen de stroomen in elk der takken
bij te leveren.
Men kan vragen, waar dan de stroom
blijft, die blijkens de proef van fig. 25
onveranderd door de lamp blijft vloeien,
ook als de condensator is aangesloten en
de netstroom tot nu! is genaderd.
Deze stroom is dan een rondgaande
strootn in de gesloten smoorspoelconden
satorketen, een z.g. oscilleerende stroom,
die door heel kleine stroomstootjes uit
het net onderhouden kan worden.
Zijn de wisselstroomweerstanden 2 :nnL
van de smoorspoel en

1

van den
2nnC
condensator gegeven, dan kunnen we
daaruit den wisselstroomweerstand, dien
de parallelschakeling biedt aan het net,
afleiden in een soortgelijken vorm als
voor den weerstand van parallelgescha
kelde gewone weerstanden, waar
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R=-r,r2
r,
r2

+

In ons geval voor wisselstroomweer
standen wordt dit:
1
----.2n;nL
2nnC
Z=
2nnL
2n;nC

Men ziet daaruit, dat voor het reson
1
nantiegeval, als 2 :r,; n L = - C wordt,
tt n 2
de noerner der breuk nul is en daardoor
Z oneindig groat wordt. Buiten resonnan
tie, als de twee wisselstroomweerstanden
niet gelijk zijn, bepaalt het minteeken in
den noemer alleen of de stroom volgens
fig. 3 (IV), die bijgeleverd moet warden,
naijlend zal zijn, dan wel voorijlend. In
bovenstaande beteekent het negatief war
den van Z, dat de stroom v66rijlend
wordt.

* * *

Hetgeen we bij onze proef aan het licht
net opmerkten, dat n.1. de stroom, die
door de smoorspoel gaat, evenals de
spanning aan smoorspoel en condensator
( de netspanning n.l.) constant blijft,
zoowel in als buiten resonnantie, maakt
het wel een oogenblik vreemd, dat wij in
de radiotechniek zoo veel gebruik kunnen
maken van afgestemde parallelschake
lingen.
Als we ons herinneren, wat de proef ons
opleverde bij een serieschakeling, n.l. het
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hoog opslingeren van de spanning, terwijl
het in radioversterkers in hoofdzaak
steeds om versterking · van spanningen
gaat, dan is oogenschijnlijk de toepassing
van serieresonnantie voor radiodoelein
den veel belangrijker dan parallelreson
nantie.
Bij de proeven met parallelresonnantie,
die wij zooeven beschreven, ontstaat we!
een hooge blokkeeringsweerstand en een
verkleining van den voedingsstroom, maar
aan de smoorspoel behouden we in en
buiten resonnantie dezelfde spanning en
er loopt dezelfde stroom in. Hoe kan dan
afstemmen van zulk een kring ons iets
geven, waar we uit selectiviteitsoogpunt
en versterkingsoogpunt wat aan hebben?
Hier moeten wij in rekening brengen,
dat de in een radiotoestel te versterken
spanningen niet geleverd warden door een
wisselspanningsbron als het lichtnet, dat
practisch zoo goed als geheel geen weer
stand bezit, maar door een voorafgaande
lamp of door een antenne, die wel aan
zienlijken weerstand bezitten.
Aan een afgestemden parallelkring in
de plaatketen eener lamp blijft de span
ning niet constant, wanneer wij den kring
in afstemming brengen. Hier verdeelt
steeds de door de lamp ontwikkelde
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wisselspanning zich over den inwendigen
weerstand der lamp en den blokkeerings
weerstand van den kring. Hoe hooger die
blokkeeringsweerstand, des te grooter dee!
van de totale spanning komt op den kring
te staan. Oak de rondgaande stroom
neemt hier in afstemming toe, terwijl de
lamp slechts zwakke wisselstroomen be
hoeft te leveren.

Ofschoon wij dus met de spanning van
het lichtnet en met zoo !age frequentie als
van dit net werkelijk zeer interessante
demonstratieproeven kunnen doen, wat
afstemming en resonnantie betreft, moe
ten we goed bedenken dat de effecten, die
er in een radiotoestel mee bereikt warden,
aan het lichtnet niet altijd zijn na te doen.

10.

F.

Nadere proeven over wisselstroom•
weerstanden.

Spoelen en condensatoren hebben wij
als wisselstroomweerstanden leeren ken
nen, maar wij hebben tevens een aantal
verschijnselen nagegaan, waaruit blijkt,
dat deze weerstanden zich toch anders
gedragen dan ,,gewone" weerstanden.
Gaan wij met volt en arnperemeter
eens metingen doen met wisselstroom
aan draad, kool of andere ,,gewone"
weerstanden, dan vinden wij, dat steeds
de wet van Ohm geldt en dat serieweer
standen bij elkaar opgeteld moeten
worden en de waarde van parallelweer
standen zich laat bepalen evenals voor
gelijkstroom.
Voor capaciteiten en zelfinducties
geldt, wat den stroomdoorgang betreft,
zooals we gezien hebben, de wet van
Ohm eveneens, al geeft de phasever
schuiving tusschen stroom en spanning
aanleiding tot min of meer verrassende
effecten, als men capaciteiten en zelf
inducties gaat combineeren.
Een nadere verrassende proef, die een
voudig is uit te voeren en die oak nag
weer toont, dat de stroomdoorgang door
een gewonen weerstand of door een
condenstaor of smoorspoel niet geheel
het zelfde is, kan op de volgende wijze
worden gedaan.
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Men meet met een hittedraadmeter den
stroom, die door een condensator gaat.
Voor 125 voltsnet is 4 µ F zeer geschikt
met een doorlaat van 160 mA. Voor 220
voltsnet 2 µ F met 140 mA. Daarna zoekt
men een lampje, dat een liefst iets ge
ringeren stroom neernt, dus 12 a 15 watt
op 125 voltsnet (100 mA) of 25 watt op
220 voltsnet (115 mA). Bij het uitvoeren
der stroommetingen met een hittedraad
meter doet men steeds goed, den meter
tijdens de inschakeling kart te sluiten en
die kortsluiting pas op te heffen als

Fig. 27

lampje of condensator zijn aangesloten;
er is dan geen gevaar van doorbranden
door den eersten inschakelstoot. (Zie
fig. 27).
Nu gaat men op den electriciteitsmeter
van het electrisch bedrijf op het schakel
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bord kijken, wat er bij beurtelings in
schakelen van lampje en condensator
gebeurt.
Op zulk een meter ziet men een metalen
schijf ronddraaien, zoodra in huis stroom
wordt verbruikt.
Voor de proef is het noodig, dat op
het oogenblik verder in huis geen stroom
wordt afgenomen; de schijf van den
electriciteitsmeter moet dan volkomen
stil staan; da t is helaas niet steeds het
geval; zelfs met afgedraaiden hoofd
schakelaar loopt de meter soms nog iets.
(Schade voor den gebruiker en reden tot
een klacht bij het electrisch bedrijf ! ) .
Schakelt men het lampje in, dat onge
veer 100 mA verbruikt, dan zal men een
duidelijke draaiing van de meterschijf
waarnemen. Neemt men het lampje weg
en schakelt men in de plaats daarvan den
ongeveer 150 mA verbruikenden con
densator in, dan blijft de electriciteitsmeter stii staan. Dus: de condensator ver
bruikt meer stroom en toch loopt de meter
niet! Voor dezen electriciteitsmeter is der
halve de stroom door den condensator
iets anders dan de stroom door den weer
stand van den gloeidraad.
Om dit te doorgronden, moet men be
denken, dat de electriciteitsmeter op het
schakelbord geen stroommeter is, maar
een kilowatturenmeter. Hij is zoo ge
maakt, dat hij slechts in beweging komt,
wanneer men arbeidsvermogen uit het net
verbruikt, hetgeen het geval is, wanneer
stroom en spanning gelijke phase hebben.
Bij den gewonen Ohmschen weerstand
van den gloeidraad van het lampje is dit
inderdaad het geval, maar bij den con
densator niet. Daar zijn stroom en span
ning % periode verschoven ten opzichte
van elkaar.
Vergelijken we krommen I en II in
fig. 26, dan zien we, dat in de lste
kwartperiode stroom en spanning gelijke
richting hebben, zoodat over dit tijds
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verloop arbeid wordt verricht. Maar in de
2de kwartperiode zijn stroom en span
ning tegengesteld gericht, hetgeen be
teekent, dat de condensator arbeidsver
mogen teruglevert aan het net. Zoo geeft
de condensator elke volgende kwart
periode het in de vorige kwartperiode
opgenomen arbeidsvermogen terug. Het
effect is dus inderdaad, dat het net met
de stroomlevering aan den condensator
geen arbeid praesteert. Daarom noemt
men den stroom door een condensator
ook we! blituistroom of wattloozen stroom.
Precies hetzelfde is het geval bij een
smoorspoel. Als deze geen weerstand be
zit, neemt zij uitsluitend wattloozen stroom
(blindstroom) op.
Men moet er intusschen om denken,

rv n1Lt

Fig. 28

dat al verricht die stroom geen arbeid
in de zelfinductie of in den condensator,
waardoorheen hij vloeit, hij toch we!
degelijk de zekeringen met zijn voile
stroomwaarde belast !
De proef hebben wij opzettelijk be
schreven met een condensator en niet
met een smoorspoel, omdat een spoel
zonder weerstand niet bestaat en de ver
schijnselen daardoor bij een smoorspoel
niet zoo opvallendduidelijk warden.
Wij moeten nu intusschen toch oak
gaan onderzoeken, hoe de verhoudingen
warden in een keten, die zoowel zuivere
wisselstroomweerstanden als zuivere ohm
sche weerstanden bevat.
Keeren we terug tot den electriciteits
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meter op ons schakelbord en plaatsen wij
condensator en lampje in serie ( fig. 28),
dan nemen wij waar, dat de kilowatt
urenrneter, ofschoon nu minder stroom
wordt verbruikt, weer we! gaat draaien.
Aan het opgloeien van het lampje zien
we trouwens, dat arbeidsvermogen wordt
verbruikt (er wordt warmte ontwikkeld)
en dat de electriciteitsmeter dus terecht
in werking komt.
In welken samenhang stroomen en
spanningen hierbij staan, kunnen wij
weer het gemakkelijkst vinden tangs

m.

Tellen wij krommen II en III bij
elkaar op, dan vinden wij de totaalspan
ning, noodig om stroom I door het samen
stel te drijven. Die optelling kunnen wij
met een passer punt voor punt verrichten
als wij erop letten, dat daar waar krorn
men II en III in verschillende richting uit
wijken, het verschil moet worden geno
men. Zoo vinden wij kromme IV.
Wij zien hier voor onze oogen, dat de
stroom I in phase verschoven is (voor
ijlend blijft) ten opzichte van de spanning,
maar hoe die voorijling niet meer �
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grafischen weg, door het geval in een
teekening te ontleden. ( Zie fig. 29).
Er gaat een wisselstroom I door con
densator C en weerstand R. Die wissel
stroom is voorgesteld door kromme I. De
spanning aan den weerstand, noodig om
er dien stroom door te drijven, is in phase
met den stroom en moet de grootte I R
hebben, voorgesteld in kromme II. De
spanning, welke noodig is om den stroom
I door den condensator te drijven, is �
periode achier bij den stroom en ter
grootte I _l__ , voorgesteld door kromme
211n C'
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periode bedraagt, zooals bij een conden
sator zonder weerstand, doch kleiner is
dan � periode.
Uit de geheele bewerking, waaruit de
figuur met de krommen is ontstaan, kan
men zelf gemakkelijk afleiden, dat wan
neer de ohmsche weerstand groot is in
vergelijking met den weerstand, dien de
condensator oplevert, de phaseverschui
ving kleiner wordt.
In fig. 30 vindt men de verhoudingen
aangegeven voor het geval der serie
schakeling van een ohmschen weerstand
met een smoorspoel. Hierbij is de phase
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verschuiving ook weer kleiner dan �
periode, maar naar de andere zijde, zoo
dat de stroom (kromme I) naijlt bij de
spanning (kromme IV).
De behoefte kan zich voordoen, bij het
spreken over wisselstroomweerstanden
nauwkeuriger te onderscheiden, waarover
men spreekt. In tegenstelling met den
gewonen ohmschen weerstand onder
scheidt men dan capacitieve reactantie en
inductieve reactantie, die  aangezien
er geen arbeid in verloren gaat  ook
wel schijnbare weerstatuien warden ge
noemd. Een willekeurig samenstel van
ohmsche en schijnbare weerstanden noemt
men impedaniie,
Reactantie, dat men vertalen kan door
,,terugwerking", is in tegenstelling met
weerstand of resistantie = ,,tegenwer
king", inderdaad typeerend voor den
aard der betreffende wisselstroomweer
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standen; impedantie duidt op ,,hindernis"
in het algemeen.
Zoowel door metingen, als tangs wis
kunstigen weg, kan men vinden, dat de
serieschakeling van een weerstand R, een
condensator C en een zelfinductie L een
impedantie Z oplevert, z66, dat:

z=

v

R2

+ ( 2 n n L  2 ,/n

Heeft men alleen R en L dan is:

er

Z=VR�+(2unL)2
Heeft men alleen R en L dan is:

Z=VR2

)2
+(1
2nnC

Hiervoor geldt weer de wet van Ohm,
zoodat de stroom I bij een spanning E
door Z bepaald wordt:

E

I=z·
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11 (Slot).
G.

Hoogfrequentsmoorspoelen.

Wij willen dezen eenvoudigen cursus at
sluiten met een beschouwing, waarbij wij
de hoogfrequentsmoorspoel nag eens aan
een nadere beschouwing onderwerpen,
zooals werd beloofd.
Destijds hebben we de resultaten met
een hoogfrequentfilter achter den detec
tor (zie de figuur) afgeleid uit den wis
selstroomweerstand van de zeljinductie
van zulk een smoorspoel, maar er bij ge
zegd, dat we met bet oog op de eigen
capaciteit daar nag nader over zouden

Fig. 31

moeten spreken. Die eigencapaciteit is te
beschouwen als een parallel aan de
smoorspoel geschakeld condensatortje.
Een practisch rekenvoorbeeld kan bet
duidelijkst doen uitkomen, met welke
eigenaardige verhoudingen men bij deze
smoorspoelen te doen krijgt.
Onderstellen we eens, dat wij een zeer
goede hfr. smoorspoel hebben, met een
zelfinductie van 0.2 henry (200.000 micro
H) en een eigencapaciteit van 2 µµF. Uit
de vroeger gegeven staatjes kunnen we
vinden, dat voor 200 m, golflengte de
wisselstroomweerstand eener zelfinductie
van 0.2 H gelijk is aan 2 megohm. De
wisselstroomweerstand der capaciteit van
2 µµF bedraagt 50,000 ohm = 0,05
megohm. Die 40 maal kleinere capacitieve
weerstand is als parallel geschakeld te
beschouwen met den inductieven weer
stand.
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Oak zonder dat wij aan de hand der
in cursus IO gegeven formule de totale
impedantie der parallelschakeling gaan
uitrekenen, kunnen we bij voorbaat we!
inzien, dat in dit geval niet de zelfinductie
der smoorspoel den hoogfrequenten
stroomdoorgang bepaalt, maar dat de veel
kleinere capacitieve weerstand dit zal
doen. Hoe korter de golflengte is, waar
voor men een hfr. smoorspoel gebruikt,
des te meer treedt deze eigenaardigheid
naar voren, dat de wisselstroornweer
stand wordt bepaald door de eigencapaciteit en dat de zelfinductie zoo grooten
weerstand vormt, dat de daar nog door
vloeiende stroom verwaarloosd kan war
den.
Een hoogfrequentsmoorspoel meet dus
niet als spoel in rekening warden ge
bracht, maar als een eigenaardig soort
van condensator, n.l. een, die gelijk
stroom doorlaat en aan wisselstroom een
aanzienlijken weerstand biedt. Oat is dus
juist bet omgekeerde van hetgeen een
gewone condensator ans oplevert; deze
toch blokkeert den gelijkstroom en laat
wisselstroom we! passeeren. De smoor
spoel gedraagt zich als een zeer kleine
capaciteit met weinig weerstand voor ge
lijkstroom.
Aan een betrouwbare opgave van de
eigencapaciteit hebben we dus veel
meer dan aan de gebruikelijke opgave
der zelfinductie, en in berekeningen, zoo
als vroeger aangeduid, moeten wij de ca
paciteit in rekening brengen en niet de
zelfinductie.
Hoe kleiner de eigencapaciteit, des te
grooter is de weerstand voor hfr. wissel
stroomen, dus des te beter de smoorspoel.
Toch is oak daarmede nag niet alles
gezegd.
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Gaan wij voor dezelfde smoorspoel,
welke boven werd verondersteld, de be
rekening maken voor een golflengte van
2000 meter, dan vinden wij weer uit de
vroeger gepubliceerde tabellen, dat voor
2000 m golflengte de wisselstroomweer
stand eener zelfinductie van 0.2 H gelijk
is aan 0.2 megohm, terwijl de wissel
stroomweerstand eener capaciteit van 2
µµF gelijk is aan 0.5 megohm.
Voor de langere golf is dus de zelf
inductieweerstand de kleinste. Voor deze
golf is de smoorspoel niet meer te be
schouwen als een kleine condensator,
maar als een werkelijke spoel.
Om een overzicht te verkrijgen van het
juiste gedrag der smoorspoel, dienen we
nu wel de impedantie voor verschillende
frequenties meer precies uit te rekenen,
zelfinductie en eigencapaciteit beschou
wende als een parallelschakeling, waarbij
ook de ohmsche weerstand dient te worden in rekening gebracht. Men vindt dan
waarden zooals die grafisch zijn uitgezet
in fig. 32.
Voor ongeveer 1192 meter blijkt reso
nantie te bestaan; voor die golflengte is
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Fig. 32
de impedantie enorm groot. Voor kortere
golven is de weerstand capacitief, afne
mend in grootte en voor langere golven
inductief, eveneens afnemend.
Zulk een smoorspoel, die een resonan
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tiepiek heeft in het golfgebied, waarvoor
zij gebruikt moet worden, kan tot heel on
aanleiding
aangename
verschijnselen
geven.
Beschouwen wij de schakeling van fig.
31, dan zien we weliswaar, dat er altijd
nog capaciteiten zullen zijn in het toe
stel, die de resonans naar een langere
golf verleggen, maar hoe meer men naar
kleinhouden van die capaciteiten streeft,
des te grooter is het gevaar, dat het toe
stel in de buurt van een of andere lange
golf neiging vertoont tot zelfgenereeren.
Oat gevaar is afwezig, zoo Jang de
smoorspoel een capacitieven weerstand
vormt, maar het is zeer groot op golfleng
ten, waarvoor de weerstand inductief
wordt.
Ofschoon dus een smoorspoel, zooals
hierboven ondersteld, met 0.2 H en slechts
2 µµF al heel mooi lijkt, kan zij ten slotte
nog een gevaarlijk onderdeel vormen.
Van dien kant bekeken, moeten we den
eisch stellen, dat de eigen golflengte van
de srnoorspoel in elk geval ligt boven de
langste golf, waarvoor men de smoorspoel
wil gebruiken.
Tot ongeveer 2000 meter zouden we bij
een eigencapaciteit van 2 pµF pas veilig
zijn met een zelfinductie van 0.5 H. Dat
wordt een haast onbereikbaar hooge
kwaliteitseisch !
Er is overigens nog een andere weg:
men kan zorgen  en dat is gemakke
lijker  dat de eigencapaciteit grooter
wordt. Bij een zelfinductie van 0.2 H zou
5 µµF voor golven tot ongeveer 2000 .m
ook alle gewenschte veiligheid geven. Op
de korte golven evenwel is de werking
van de smoorspoel dan aanmerkelijk min
der goed.
Wij staan hierbij zoo uitvoerig stil, om
dat geringe eigencapaciteit in het alge
meen als voornaamste eisch voor de hfr.
smoorspoel is te beschouwen, maar aan
den anderen kant een groote eigengolf
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lengte ter vermijding van onaangenaam
heden eveneens noodzakelijk is.
Zeliinductie in henry, vermenigvuldigd

met eigencapaciteit in micromicrojarad,
moet voor het gewone omroeptoesfel de
waarde I of grooter opleveren.
Smoorspoelen voor het middenfrequent
gedeelte van superheterodynetoestellen
moeten, als de middenfrequentgolf boven
2000 m ligt, een nog hoogere waarde be
reiken.
Eigenlijk dient men die eigengolf als
eerste voorwaarde te stellen. Daarna is
de smoorspoel met de kleinste eigencap.
verder de beste. De zelfinductiewaarde te
kennen, heeft slechts beteekenis, wanneer
dezelfde smoorspoel voor laagfrequent
doeleinden wordt gebruikt; in dat gebied
werkt de smoorspoel wezenlijk als spoel.

• ••
Voor het meten en keuren van hfr.
smoorspoelen volgt hieruit een methode,
die gemakkelijk is toe te passen, als men
een Numansgenerator bezit met uitwis
selbare spoelen en daarbij over een ont
vangtoestel beschikt.
Ontvangt men een zender op ongeveer
200 m golflengte, dan kan men den gene
rator zoo afstemmen, dat die een inter
ferentietoon geeft met de draaggolf; in
stelling op het nulpunt is gemakkelijk
genoeg.
Schakelt men nu de te onderzoeken
smoorspoel parallel aan de generator
spoel, dan heeft in het algemeen een ver
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stemming van den generator plaats, die
het noodig maakt, den condensatorstand
te verkleinen om weer in het nulpunt te
komen. De smoorspoel gedraagt zich wer
kelijk als een kleine parallelcapaciteit.
Is de generatorcondensator geijkt, dan
kan men in eens aflezen, hoe groot de
capaciteit is, die de smoorspoel bijbrengt.
Is de meting op voldoend korte golf ver
richt, dan is dit de eigen capaciteit der
smoorspoel.
Herhaalt men nu de proef op Iangere
golven, dan zal men in het algemeen
steeds kleiner wordende verstemmingen
opmerken. Zoodra men een punt bereikt,
waar de smoorspoel geen verstemming
meer te weeg brengt, heeft men de eigengolf lengte der smoorspoel gevonden.
Zet men de proef daarna voort op nog
langere golven, dan vindt men, dat het
parallelschakelen der smoorspoel een ver
stemming oplevert, welke het noodig
maakt, den generator condensator grooter te draaien om weer in het nulpunt ·te
komen. Hier gedraagt de smoorspoel
zich niet meer als capaciteit, maar als
parallel-spoel, die de zelfinductie ver
kleint.
Ofschoon door den weerstand de me
tingen niet volmaakt scherp verloopen,
is toch op deze eenvoudige wijze alles
omtrent de smoorspoel te weten te komen.
Voor zeer goede smoorspoelen, met
eigen golven boven het omroepgebied,
dient de hierbij gebezigde ontvanger een
toestel te zijn, dat zelf kan genereeren en
bovendien in golflengten geijkt is.
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Wisselstroom weerstanden van spoelen.
(AJgeronde cijfers in ohms).
Zelfind uctie

I

2002000 meter
1500150 kH1:

30004000 meter
10075 kHz

Toonfrequenties
500060 Hz

Lichtnet
50 Hz

1000

H

9000900 MJ\.

600450

31.400 000377.000

314.000

300

H

3000300

200150

9.420.000113.000

94.200

60

H

60060

4030

1.884.000 22.500

18.840

Mr-

50

H

45045

3025

l.570.00018.840

15 700

40

H

37537

2520

1.256 00015.000

12.560

20

H

18018

1210

628.0007.500

6.280

10

H

909

65

3 L4.0003.800

3.L40

3

H

303

21.5

94.2001.130

942

1

H

3L.400377

314

3.10038

31

1200900 .J"-

627.5

0.6

12090 -'"l.

6.20.75

0.06

90.9

0.1
H �
10.1
100.000 ft H
2.000 ft H
{spoel 200)
20.0002000 Ohm

200 ,11 H
(spoel 75)

2.000200

0.6  0 45
60.00045.000 .I'-

Wisselstroomwearstanden van condensa.toren.
(Afgeronde cijfers in ohms).
Capaciteit
4 fl
1 fl
0.25 fl
0.1

i'

F
F
F
F

=�

0.01 ,II
10.000 flfl
5.000 fl,11 F
500 flfl F
250 lilt F
100 /1,11 F
50 fi,ll F
25 ,11,11 F
10 flfl F
I

I

2002000 meter
1500150 kHz.
0.0250 25

30004000 meter
10075 kHz.
0.40.5

0.11

1.62

0.44

'l'oonirequenties
500060 Hz.

Lichtnet
50 ll z.

8650

800

322500

3200

6.!8

12810 000

12.800

110

1620

32025.000

32.000

10100

160200

3200250.000

320.000

20200

320400

6400500.000

2002000

32004000

64.0005 000.000

640.000

4004000

64008000

128.00010.000.000

6.400.000
12.800.000

100010 000

16.00020.000

320.00025.000 000

32.000.000

200020.000

32.00040.000

6!0.00050.000 000

64.000.000

400040.000

64.00080.000

l.280.000100.000 000

120000.000

10 000100.000

160.000200.000

3.200.000 250.000.000

320.000.000
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