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HOOFDSTUK IV.

PROBLEMEN DER RADIOPRAKTUK
1. Antennes.
a )

De

verschil! ende

antennevormen.

De werking van een antenne werd reeds in het eerste deel van
dit werk l>esproken. De voor het volledige theoretische begrip noodige
uitvoeringen
worden
echter pas in
hoofdstuk V gegeven. Hier
zullen wij voornamelijk den praktischen kant der kwestie behandelen.
In den loop der jaren zijn verschillende antennevormen ontstaan.
Elk dezer vormen heeft vóór- en nadeelen. De radiopraktikus dient
daarover precies bescheid te weten, wanneer hij voor een bepaald
geval den gunstigsten antennevorm te bepalen heeft.
De volgende antennevormen komen het meest voor: ééndraads
L-antenne, L-antennes met dubbelen draad (dubbele
L-antennes), ééndraads T-antenne, T-antennes met
dubbelen draad (dubbele T-antennes), vertikaal an
tennes
(s t a a f a n t e n n e s),
dipolen en raamantennei.
Bovendien spreekt men nog van binnen-,
nood- of vervangn
an tennes; dit zijn nochtans geene nieuwe antennevormen. Het
zelfde kan gezegd worden van de gemeenschapsantennes
en de afgeschermde antennes. Talrijke firma s aarzelen
niet allerlei fantastische namen te geven aan de door hen op de
markt gebrachte antennevormen. Gewoonlijk zijn deze inrichtingen
te herleiden tot één of andere der klassieke antennes, die men door
een of andere, meestal zeer onbelangrijke toevoeging of wijziging, een
eenigzins ander uitzicht geeft. Voordeelen worden hierdoor nauwe
lijks bereikt, en men zal steeds goed doen, de beweringen van de
betreffende firmas over hunne nieuwsoortige antennes zeer voorzichtig
te interpreteeren; vaak wordt hier de zakelijke taal der techniek op
zeer onverkwikkelijke wijze misbruikt voor wervingsdoeleinden.
Ééndraads L-antennes. — Dit is een zoo hoog mogelijk horizontaal
uitgespannen draad. Kenmerkend voor de L-antenne is het aansluitpunt der afvoerleiding. Deze bevindt zich aan het uiterste einde van
den antennedraad. De afvoerleiding vormt dan met den eigenlijken
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antennedraad een rechte hoek, zoodat de geheele antenne er uitziet
als een omgekeerde L. L-antennes worden wegens hunnen eenvoudigen vorm en de betrekkelijk eenvoudige montage graag gebruikt;
vooral op het platteland komen ze vaak voor, omdat daar rondom de
woning meestal geen plaatsgebrek is; praktisch is ze geschikt voor elk
in aanmerking komend golfbereik, en wanneer de inrichting goed is,
treden bij de omroepontvangst geen storende nevenverschijnselen op.
L-antennes met dubbelen draad. — In principe zijn deze antennes
precies zoo gebouwd als de eenvoudige L-antenne, ze bestaan echter
uit twee doorverbonden paralleldraden, die op een zoo groot mogelijken
afstand van elkaar zijn opgesteld. De dubbele L-antenne wordt ge
bruikt. wanneer de beschikbare bevestigingspunten niet ver genoeg van
elkaar liggen, om met een ééndraadsantenne de vereischte draadlengte
te verwerken. Alleszins werkt een ééndraadsantenne, van voldoende
lengte, steeds beter dan een dubbele antenne, en men zal deze laatste
slechts dan installeeren, wanneer de eerste oplossing volstrekt niet kan
gebruikt worden.
T-antennes met enkelen draad. — Het onderscheid met de
L-antenne ligt in het aansluitpunt der afvoerleiding. Bij goedgebouwde
T-antennes ligt didt aansluitpunt in het midden van den horizontalen
antennedraad. T-antennes werken precies even goed als L-antennes.
Men gebruikt ze bij voorkeur, wanneer de lokale condities zóó zijn,
dat de bevestiging van de afvoerleiding aan het uiteinde van den
antennedraad niet kan geschieden. Dit is b.v. het geval, wanneer de
bevestigingspunten ver van den gevel van het huis gelegen zijn. In
dergelijke gevallen zou bij het gebruik van een L-antenne de noodzake
lijkheid kunnen ontstaan, om speciale draagisolatoren te gebruiken, om
de afvoerleiding op den noodigen afstand van den muur te houden.
Door het gebruik van de T-antenne kunnen dergelijke moeilijkheden
vaak vermeden worden. De naam staat in verband met den vorm van
den antennedraad met midden-afvoerleiding.
T-antenne met dubbelen draad. — Over de dubbele T-antenne
kan hetzelfde gezegd worden als over de dubbele L-antenne.
Vertikale antennes. — De naam zegt reeds, dat de eigenlijke an
tennedraad niet horizontaal, maar vertikaal ten opzichte van het aard
oppervlak bevestigd is. In dit geval worden hooge masten gebruikt,
liefst boven op het dak, en het uiteinde van de vertikale antenne wordt
aan den top van den mast bevestigd. In den laatsten tijd worden de
vertikale antennes ook als buigzame stalen pijpen of staven uitge
voerd. Deze staven of pijpen vormen den eigenlijken antennegeleidei.
Het praktische voordeel van deze staafantennes ligt in het feit, dat
men slechts een enkel steunpunt noodig heeft. In steden is dit vaak
yan zeer groot belang.
Dipolen. ---- De uitdrukking dipool beteekent eigenlijk een orgaan
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met « twee polen ». Deze dipolen vertoonen, met de tot dusver bespro
ken antennesoorten, principieel geheel andere electrische eigenschappen.
Een dipoolantenne bestaat uit twee uit elkaar loopende draden, waar
van de eene als eigenlijke antenne dient terwijl de andere, in zekere
mate, de later te bespreken aardverbinding vervangt. De ontvanger
wordt dan ook zóó met den dipool verbonden, dat een der draden
aan de antenneklem en de andere aan de aardkiem ligt. In fig. 21 I
is de principieele inrichting voorge
Dipoolstralcr
steld. De afvoerdraden noemt men de
o
Isolatoren
lijn of voedingslijn. Dergelijke dipolen
Isolecrende «
worden niet voor de radio-ontvangst
ojslandstukken
A {voorleiding
gebruikt. Zij zijn daarentegen zeer
goed geschikt voor korte en ultra
Aó
óf
211
korte golfontvangst.
Fig. 211. - De dipool.
Een van de hierboven beschre
ven antennevormen kan men trouwens eveneens als dipool beschouwen.
Gebruikt men een L-antenne niet met een aardverbinding, maar samen
met een zoogenaamd tegengewicht, d.i. met een draad die ongeveer
dezelfde lengte als de antenne heeft, en die zoo dicht mogelijk bij de
aarde, en horizontaal uitgespannen is, dan werkt deze inrichting even
eens als een dipool. Men kan talrijke varianten voor de dipoolantenne
uitdenken. Al deze varianten hebben bizondere voordeelen in bepaalde
gevallen. Zij worden voornamelijk in het korte-golf amateurverkeer,
bij scheepsstations, in officieele radiodiensten enz. gebruikt. Zij worden met allerlei soms min of meer fantastische namen vereerd, o.a.
zeppelinantenne, vosantenne, richtstraler, aardanterme, reflector, enz.
In verband met andere zaken spreken wij hierover later nog.
Binnenantennes. — De binnenantennes vormen, zooals wij hier
boven reeds zegden, geen bizondere antennetypen. Zij zijn doorgaans
terug te voeren tot T- of L-antennes, die niet in open lucht, maar in
gangen of kamers, ofwel op zolders gespannen zijn. Deze antennes
werken beter, naarmate zij hooger worden aangebracht, dit is trou
wens het geval voor alle antennes. Van een binnenantenne, op het
eerste verdiep van een huis, kan men bijgevolg niet hetzelfde rende
ment verwachten, als van dezelfde antenne op de vierde verdieping.
Van groot belang is overigens de samenstelling der huismuren. Is het
gebouw in gewapend beton opgetrokken (waarin altijd een ijzeren ge
raamte aanwezig is) of ligt de binnenantenne in de buurt van ijzerconstructies, electrische geleidingen of dergelijke, dan wordt een groot
deel van de ontvangstenergie door deze metaalmassas opgesloprt, en
er blijft dan maar weinig energie voor de binnenantenne over. Aan
binnenantennes zijn verder nog andere nadeelen verbonden, waarover

wij later nog zullen spreken.
Vervangan tennes. — Licht-, gas- en waterleidingen, dakgoten,
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Kachels, metalen dakbedekkingen en andere groote metaaldeelen kun

nen, wanneer zij in het stralingsveld van zenders liggen, eveneens hoogfrequentenergie opnemen. In principe zijn zij dus als antenne geschikt.
Alleszins kan men van hen slechts een gering deel der energie ver
wachten, die door een goede buitenantenne kan geleverd worden. Dit
kan men wel zonder meer inzien, want al deze noodantennes staan in
betrekkelijk goede verbinding met de aarde, zoodat een groot deel
van de opgenomen energie nutteloos wordt afgevoerd. Er komen noch
tans gevallen voor, waarin het gebruik van vervangantennes te ver
rechtvaardigen is. Een groote electrische onbestendigheid is kenmer
kend voor alle vervangantennes. Er zijn dagen, waarop ze een uitste
kende ontvangst leveren, terwijl men er op andere dagen in het geheel
niets kan mee aan vangen.
Over de bruikbaarheid kan men bijgevolg slechts een inzicht be
komen, door het uitprobeeren, wat dan ook voor elk geval beslissend is.
» * *
Wij hebben zeer in het kort den mechanischen uitvoeringsvorm
van de belangrijkste antennesoorten leeren kennen. In de praktijk ko
men nog talrijke andere uitvoeringen voor, die wij hier onbesproken
laten, daar zij geen noemenswaardige beteekenis hebben. Wij zullen
thans nog in het kort een antenne vorm bespreken, die in beginsel ge
heel anders werkt, dan de tot dusver besproken open antennes; wij
bedoelen de raamantenne of gesloten antenne. De raamantenne is
eigenlijk een spoel, dus een zelfinductie met zeer groote physische af
metingen. Gewoonlijk wordt deze spoel over een vierhoekig houten
raam gewikkeld, waarvan de lengte eener zijde varieert tusschen 0,2
en 2 meter. Dit raam wordt gedurende de ontvangst zóó gedraaid, dat
de magnetische krachtlijnen van den gewenschten zender loodrecht
staan op het vlak der spoel. Tengevolge van ons reeds bekende wet
ten, ontstaat dan aan de uiteinden der spoel een inductiespanning, die
direct naar het rooster van de eerste ontvanglamp kan gevoerd worden.
Een aardverbinding is bijgevolg niet noodig; de anders tusschen de
antenne en aarde optredende hoogfrequentiespanning ligt hier tusschen
de twee uiteinden van de raamwikkeling. Daar de raamantennes slechts
gevoelig zijn aan het magnetische deel van het zenderveld, leveren zij
op verre na niet zooveel hoogfrequentie-energie, als de hierboven be
sproken open antennes. Daartegenover hebben ze een niet te onder
schatten voordeel, waarop wij hierboven reeds gewezen hebben: zij
vertoonen een uitgesproken richtwerking, want in een spoel kunnen
maar alleen inductiespanningen optreden, wanneer hare draadtoeren
door magnetische krachtlijnen gesneden worden. Is de raamantenne
ten opzichte van een zender zóó opgesteld, dat de wikkeling niet door
de magnetische krachtlijnen van den zender gesneden wordt, dan kan
deze ook geen spanning in de wikkeling induceeren. In deze omstan-
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digheden is het door eenvoudig draaier, van een behoorlijk gebouwd
raam altijd mogelijk, een ongewer.schten zender uit te schakelen. De
meeste krachtlijnen snijden de wikkeling, wanneer de kanten van het
raam precies in de richting van den zender liggen. Verdraait men het
raam 90°, dan valt de ontvangst geheel uit. Wie de paragraaf over de
selectiviteit in hoofdstuk III aandachtig bestudeerd heeft, zal zonder
meer begrijpen, dat het gebruik van een raamantenne in hooge mate kan
bijdragen, tot het verbeteren der selectiviteit bij de radio-ontvangst.
De raamantenne is van zeer groote beteekenis voor de radioavigatie. d.i. het besturen van schepen, luchtschepen en vliegtuigen
met behulp van radioseinen. 1 hans zijn inderdaad alle groote schepen
en luchtvaartuigen met radio-installaties uitgerust. Beschikt de piloot
over geen andere mogelijkheid, om zijn oogenblikkelijke positie te
bepalen, dan peilt hij met behulp van een raamantenne twee verschil
lende radiostations aan, waarvan de ligging hem door de kaarten be
kend is. Hiertoe wordt het raam zoolang gedraaid, tot de seinen van
den betreffenden zender uitvallen; daarna geschiedt hetzelfde voor
den tweeden zender. Uitgaande van de posities van het raam op het
□ogenblik, dat de ontvangst uitvalt, kan hij dan, met behulp van de
kaart, zijn oogenblikkelijke positie dadelijk en zonder meer bepalen.
De tegenhanger van de hierboven besproken minimumpeiling, die het
meest gebruikt wordt, is de zoogenaamde maximumpeiling, waarbij
het raam ingesteld wordt voor de grootste geluidssterkte van den
zender.
In de praktijk kan een radiopeiiing niet zoo eenvoudig worden uit
gevoerd, als wij hierboven in onze principicele beschouwingen beschre
ven hebben; de methodes der radio-avigatie zijn daarentegen grootendeels zeer ingewikkeld; zij verkeeren overigens nog in het stadium van
ontwikkeling.
,

b)

Afmetingen

der

antennes.

Wij moeten eerst weten, welke waarden voor een antenne van be
lang zijn, en welke andere men kan verwaarloozen. Zelfs bij vaklieden
bestaat hierover vaak twijfel. Voor onze beschouwingen gaan wij best
uit van een formule, die weliswaar voor zender-antennes bedoeld is.
maar waaruit zeer duidelijk alles blijkt, wat wij moeten weten.
De veldsterkte E van een zender, die op een afstand a van
den ontvanger gelegen is, kan men als volgt uitdrukken.

120 TT
TT

E=

a

l-he„
A

ÏV/„A

(54)

Daarin is ƒ (in Ampères), de antennestroom der zenderantenne
de werkzame hoogte hc/f (m) der antenne, een begrip waarover wij
later nog zullen spreken en A (m) de lengte der zendergolf.
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Voorbeeld:
a= I -000 m, 7= 10 A, /u„=I0 m, X = 200 m.

E=

120-3.I4

10 • 10

= 0,118 V/m.
1.000
200
Zendergolf en antennestroom zijn electrische waarden, die op het
eerste zicht met de physische afmetingen van de antenne niets te maken
hebben. Er blijft slechts de waarde voor de werkzame hoogte (Ac//) over;

hoe grooter deze waarde is, des te grooter wordt ook de veldsterkte op
de plaats, waar de ontvanger zich bevindt. De zenderantenne wordt
hierdoor blijkbaar werkzamer, of m.a.w. het rendement is beter. De in
vloed van den afstand a tusschen ontvanger en zender is ons reeds van
het eerste deel bekend; in de formule is deze afstand duidelijk te her
kennen. E en a zijn omgekeerd evenredig met elkaar.
In de ontvangantenne heerschen gelijkaardige toestanden. Is ons
de zooeven berekende veldsterkte E op de plaats van ontvangst bekend,
dan kunnen wij onmiddellijk de geïnduceerde spanning E in de ontvang
antenne berekenen uit de formule:
(55)
E=E-hee//
„ (Volt)

Voorbeeld:
E=o,2 V/m, he//=5 m.
E=0,2x5=1 V.
Zooals men ziet, is ook hier de geïnduceerde spanning, m.a.w. de
kwaliteit der ontvangantenne uitsluitend afhankelijk van de waarde heff
der werkzame antennehoogte. Praktisch speelt alleszins ook de demping
der antenne een aanzienlijken rol, want hoe kleiner deze is, des te hooger
is de geïnduceerde spanning. Over het algemeen is de demping eener
antenne geringer, naarmate de isolatie tusschen antenne en aarde beter
is. Hierop zal men dus vooral letten.
Het feit, dat het bij zend- en ontvangantennes in de eerste plaats
aankomt op de werkzame hoogte he/f is voor ons van de allergrootste
beteekenis. Daaruit volgt, dat noch de dikte van den antennedraad, noch
zijne oppervlakte of zijn lengte op zichzelf een invloed heeft op de kwali
teit der antenne. Daarmede bedoelen wij echter niet, dat de hierboven
genoemde waarden in de praktijk willekeurig groot kunnen genomen
worden. Draaddoorsnede en draadoppervlakte mogen bij groote zenderantennes alleen reeds, om geen te hooge Ohmsche verliezen te verwek
ken, niet onder een bepaald minimum gaan. De lengte der antenne moet
in verband gebracht worden met de uit te zenden golflengte. Uit de
paragraaf van de antennes in hoofdstuk II van dit boek blijkt, dat
elke antenne kan beschouwd worden als een trillingskring: de werkzame
capaciteit is daarbij gelijk aan de capaciteit van den antennedraad ten
opzichte van de aarde, terwijl de werkzame zelfinductie afhankelijk is
van de lengte der antennedraden. Vanzelfsprekend heeft een dergelijke
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antennetrillingskring ook een bepaalde eigen golf, die door de eigen
capaciteit, en de eigen zelfinductie bepaald wordt. Door geschikte werk
wijzen kan men de eigen golf van een antenne meten, men kan ze dan
ook berekenen met de formule van Thomson, indien de zelfinductie en
de capaciteit der antenne bekend is. Bij het ontwerp van een antenne
bepaalt men de eigen golf met behulp van een eenvoudige formule, die
nochtans nauwkeurig genoeg is voor de praktijk. Deze formule is:
A 'v 4 . . . 5,5 l (m)
(56)
Daarin is A de eigen golf (m), l de antennelengte (m).
Voorbeeld:
Z=10 m.
A
5 x 10 = 50 m.
Voor goede radio-ontvangers is het nochtans niet doelmatig, de
eigen golf der antenne in overeenstemming te brengen met het te ont
vangen golfbereik. De antennespanning wordt wel hooger in de buurt
der eigen golf tengevolge van het resonantie-effekt, en deze spanningsverhooging is wel zeer aanzienlijk, maar zij zou de selectiviteit van
het apparaat niet meer bevredigen; op zijn minst genomen, zou de ont
vanger een zeer onregelmatige gevoeligheid vertoonen. Om die reden,
wordt de eigen golf eener antenne voor omroepontvangst ver beneden
de kortste te ontvangen omroepgolf genomen. Goede omroepontvangantennes mogen niet langer dan ongeveer I 5 meter zijn. Dit stemt
nagenoeg overeen met een golflengte van 60 meter.
Vanzelfsprekend mag de aangesloten afvoerleiding niet zoo lang
zijn, of nog langer dan de antenne zijn. Het zou b.v. geheel verkeerd
zijn, een I 5 meter lange antenne te verbinden met een afvoerleiding
van 40 meter. Hiermede dient men rekening te houden.
Thans moeten wij nog even een woordje zeggen over de werk
zame hoogte der antenne. Deze is grooter, naarmate de antenne
verder van de aardoppervlakte verwijderd is. Zij is echter niet gelijk
aan de geometrische hoogte hnt. Over het verband tusschen deze twee
waarden zullen wij in et vijfde hoofstuk meer zeggen, hier onthouden
• wij slechts, dat de werkzame hoogte van vertikale antennes verkregen
wordt uit de formule:
(57)
hc//= 0,636 x htn (m)

Voorbeeld:
h„, = 30 m.
hc// = 0,636 x 30= 19,1 m.
Daarentegen bedraagt de werkzame hoogte voor T-, L- en andere
antennes ongeveer
^e//

0,6 • • • 0,9 h„, (m)

(58)

Voorbeeld:
hro = 50 m.

0,07 x 50

35 m.
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ln het laatste geval is de werkzame hoogte bijna gelijk aan de
geometrische hoogte. Hierbij valt op te merken, dat de geometrische
en bijgevolg ook de werkzame antennehoogte steeds overeenstemt met
den kleinsten afstand van den antennegeleider tot de meest
nabijliggende geaarde oppervlakte. Een antenne, die
zich 8 meter boven het dak van een 20 meter hoog huis bevindt, heeft
bijgevolg geenszins een werkzame hoogte van 20 + 8 = 28 m. De werk
zame hoogte daarentegen bedraagt in het gunstigste geval 8 m., ver
mits de antennedraad maar 8 meter van het met de aarde verbonden
dak verwijderd is.
In hoofdstuk II hebben wij ook over de stralingsweerstand van een antenne gesproken. Deze faktor komt doorgaans maar
in aanmerking voor zenderantennes, want hierdoor wordt het uitge
straalde vermogen N bepaald volgens de ons reeds bekende formule
N=I2xRf (Watt)
(59)
waarin R, den stralingsweerstand, / den antennestroom en N het uitgestraalde vermogen voorstelt
V oorbeeld:
/= 10 A, Rs = 5 n.

/V=10x 10x5 = 500 Wtt.
De stralingsweerstand R, is afhankelijk van de werkzame hoogte en
de golflengte. De betrekking luidt als volgt:

Rs=l580 (------ )2 (Ohm)
A
Voorbeeld:
10 m, A=IO m.
Rs

(60)

10x10

1580 (---------- )=1580
vIOx 10'

Ook in dit geval is de wet der aanpassing geldig. De antenne levert
namelijk het grootste vermogen aan den ingangskring van den ontvanger
af, wanneer haar weerstand gelijk is aan die van de ingangsschakeling.
Men kan wiskundig aantoonen, dat tengevolge van dit verband voor elke
golflengte een bepaalde antennehoogte bestaat, die het gunstigste uit
valt met betrekking tot de overdracht der energie. Bij de omroepontvangst kunnen wij dit nochtans verwaarloozen.
Thans weten wij genoeg, om met begrip de dimensioneering der
antennes te bestudeeren. Zeer duidelijk treedt op den voorgrond, dat
het van het grootste belang is, dat wij de antenne zoo hoog mogelijk
bevestigen. De draaddikte en de oppervlakte daarentegen behoeven wij
maar zoo groot nemen, als dit van zuiver mechanisch standpunt uit noodig blijkt. Het ligt namelijk zonder meer voor de hand, dat een draadje
van 0,5 mm dik weldra zal doorbreken, wanneer men het als geleider
voor een buitenantenne gebruikt en aan alle weersinvloeden blootge-
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steld is. De lengte van den antennedraad wordt bepaald volgens de te
ontvangen golflengte, waarbij men tevens rekening houdt van den te
gebruiken ontvanger. Is deze laatste betrekkelijk ongevoelig (b.v. een
gewone kristalontvanger) dan heeft men er het grootste belang bij, de
antenne zoo lang te nemen, dat hare eigen frequentie in de buurt ligt
der frequentie van den zender, dien men bij voorkeur ontvangen wil.
Uit formule (56) ziet men zonder meer, dat men voor het omroepgolfbereik tot zeer aanzienlijke antennelengten komen kan. Voor goede
ontvangapparaten zal men daarentegen, zooals reeds gezegd en in het
belang van een gelijkmatige ontvangst, de 1 5 m antennelengte niet
overschrijden.
Bovendien is het van groot belang, de antenne zoo vrij
m o g e 1 ij k op te hangen, m.a.w. de antennedraden moeten op een
zoo groot mogelijken afstand gehouden worden van geaarde deelen
(boomen, huizen, enz.). Dergelijke lichamen slorpen namelijk een zeer
groot deel der ontvangenergie op, waardoor de veldsterkte in hunne
omgeving zeer gevoelig afneemt. Derhalve zijn de veldsterkten op het
platteland steeds veel grooter, dan in de huizenzee van de grootstad.
Verder is het van zeer groot belang de antenne zeer goed, ten op
zichte van de aarde, te isoleeren. Met dit doel wordt de eigenlijke
antennegeleider altijd tusschen twee antennespandraden gemonteerd,
m.a.w. tusschen twee sterke bevestigingsdraden, waarvan het eene
einde aan de beschikbare bevestigingspunten bevestigd wordt, terwijl
het andere einde met een keten van 2 tot 5 eivormige isolatoren uit
gerust is. Aan het vrije uiteinde van het eierensnoer wordt dan de anten
negeleider bevestigd. Aldus bekomt men een toereikende isolatie der
antenne ten opzichte van de aarde. Natuurlijk moet de antenneafvoerleiding, d.i. de draad, die de verbinding tusschen antenne en ontvan
ger vormt, met even veel zorg ten opzichte van de aarde geïsoleerd
worden. Vroeger zag men vaak behoorlijk opgehangen antennes, waar
van de afvoerleiding bestond uit een eenvoudig tegen den muur gespijkerden blanken draad. Op die wijze gaat vanzelfsprekend nagenoeg
de geheele antenne-energie verloren.

Ook dè afvoerleiding moet op een zoo groot mogelijken afstand
van alle geaarde voorwerpen blijven. Dit verkrijgt men het gemakke
lijkst door houten steunen of afstandisolatoren. Bizondere zorg zal men
besteden aan den antennedoorvoer, dit is het deel van de afvoerleiding,
dat door den muur heengaat.

Het volstaat niet eenvoudig een gat te boren, en er den draad
door te trekken, zelfs wanneer hij geïsoleerd is. Onder den invloed
van het weder, zou de isolatie in korten tijd bedorven zijn, waardoor
het rendement der antenne aanzienlijk zou verminderen. Het doel
matigst is: gebruik te maken van de in den handel verkrijgbare door-
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voerinrichtingen, ofwel voert men den draad door een ebonieten
koker naar binnen. De in de kamer aanwezige toevoerleiding naar
den ontvanger moet zoo kort mogelijk zijn. Zij mag geen omwegen
maken, en op een behoorlijken afstand van den muur blijven. Dit
voorschrift kan vaak in de praktijk niet gevolgd worden, daar het in
tegenspraak is met de esthetiek.
Voor alle buitenantennes is een bliksembeveiliging noodzakelijk.
Hierop komen wij later terug.
In de laatste jaren is men er meer en meer toe overgegaan, de
antenneafvoer af te schermen. Deze inrichting wordt in het kort ge
noemd: afgeschermde antenne. Zij heeft het voordeel, dat de verhou
ding tusschen stoorspanning en ontvangspanning veel gunstiger wordt
(kleiner wordt). Wij hebben vroeger reeds de aandacht gevestigd op
de atmosferische storingen, die op elk ©ogenblik aanwezig zijn, maar
die doorgaans in den zomer sterker zijn dan in den winter. Tegen der
gelijke storingen helpt ook een afgeschermde antenne niet; daaren
tegen kunnen andere stoorspanningen, die in de huizen of in de onmid
dellijke nabijheid van huizen ontstaan, door het gebruik van een afgeschermden afvoer sterk verminderd worden. In de meeste huizen zijn
thans vele electrische geleidingen en apparaten of machines aanwezig.
Het bedrijf dezer apparaten gaat vaak met het uitzenden van stoortrillingen gepaard. Deze veroorzaken een zeer onaangenaam geluid bij
de ontvangst. Deze stoortrillingen, over welker ontstaan wij later nog
uitvoerig zullen handelen, planten zich door het geheele huis en over
de omgeving uit, zoodat men zich de zaak kan voorstellen, alsof het
gebouw in een soort stoomevel gehuld is. Hangt men in dezen stoornevel de antenne op, dan neemt deze de stoortrillingen precies zoo
goed op, als de trillingen veroorzaakt door de omroepgolf. Daardoor
wordt de ontvangst sterker gestoord, naarmate de amplitude der stoorgolven grooter is, vergeleken met de amplitude der omroepgolf. Om
deze storingen te vermijden, zal men dan ook trachten de antenne
buiten den stoornevel op te hangen .Hierin slaagt men best, door de
antenne hoog boven het huisdak op te hangen. Gebruikt men hierbij
dan een blanken draad als afvoerleiding, dan vangt deze zijnerzijds
een aanzienlijk deel der stoortrillingen op, daar de afvoer op zijn weg
naar den ontvanger een heel eind door den stoornevel verloopt. Daar
door zou de storingvrije bevestiging der antenne onwerkzaam worden.
Derhalve legt men de afvoerleiding der buitenantennes thans graag in
een metalen mantel. De mantel noemt men de afscherming.
Er kunnen geen stoorgolven doorheen dringen. De afscherming
wordt geaard. Op die wijze neemt zij de stoortrillingen op en voert
ze naar de aarde af. Pas dicht bij den ontvanger treedt de afvoer
leiding, die men in dit geval de zieï noemt, buiten den metaalmantel,
om verbonden te worden met de antenneklem van het toestel. Het is
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duidelijk, dat door een aldus afgeschermde afleiding alleen, de door
de antenne geleverde storingvrije spanning den ontvanger bereiken kan,
terwijl de afvoer geheel onttrokken wordt aan den invloed der stoortrillingen.
De afgeschermde afvoerleidingen worden uit speciale kabels ver
vaardigd. De voor de sterk- en zwakstroomtechniek gebruikte lood
kabels kunnen hiervoor niet dienen, daar zij een te groote capaciteit
hebben. Bij deze kabels is de afstand tusschen de ziel en den mantel
te gering. Wordt de mantel geaard, dan bereikt de eigen capaciteit
der afvoerleiding, bij lage geleidingen vaak meerdere 1.000 cm; bij
gevolg wordt een aanzienlijk deel van de door de antenne opgenomen
energie over deze capaciteit, zonder eenig nut, naar de aarde afge
voerd. De hierboven bedoelde speciale kabels zijn daarentegen zoo
gebouwd, dat de schadelijke capaciteit zoo gering mogelijk is; men
verkrijgt dit door een mantel met grooten inwendigen diameter te ge
bruiken; volgens de as van dezen mantel verloopt dan de zeer dunne
ziel. Hierdoor blijft de ziel op den grootst mogelijken afstand van den
mantel. Dit wordt bereikt door kleine isolatiestukjes of gespiraleerde
isolatiebanden. Bij dergelijke afschermkabels bedraagt de eigen capa
citeit slechts ongeveer 50 cm per m kabellengte, vaak is ze nog kleiner.
Alleszins kunnen deze capaciteiten de ontvangst nog verzwakken, in
dien de antenneafvoer zeer lang is. Lengten van ongeveer 20 m komen,
vooral in grootsteden, nog geregeld voor.
In dergelijke gevallen, kan de schadelijke capaciteit waarden van
1.000 en meer cm bereiken. Nochtans is de versterking van goede
ontvangapparaten thans zoo groot, dat dit verlies niet al te sterk voel
baar wordt. Op hoogere frequentie — dus bij de ontvangst van korteen ultra-korte golven ---- kan nochtans ook een antenne met afge
schermde afvoerleiding versagen, spijts het gebruik van den besten

kabel.
Het is o.a. in het geheel niet gemakkelijk de eigenlijke antenne
werkelijk buiten den stoornevel op te hangen, daar de storingen in
sommige gevallen een ongelooflijk groote reikwijdte hebben. Het is
bijna niet mogelijk, op voorhand te bepalen, tot waar de stoornevel
zich uitstrekt, waardoor men onder meer ten zeerste op het toeval en
het geluk aangewezen is. In elk geval moet de antenne, zooals wij
reeds gezegd hebben, zoo hoog mogelijk worden opgehangen.
Vanzelfsprekend zijn ook de hierboven opgesomde regelen voor
de montage der afvoerleiding bij afgeschermde antennes van kracht.
De afgeschermde kabel kan echter, met geschikte hulpmiddelen, zonder
eenige isolatie aan den muur worden bevestigd, daar de mantel toch
moet geaard worden. Het is alleen van belang, dat er in de afscher
ming geen leemten aanwezig zijn, waardoor de stoornevel zou kunnen
binnen den mantel dringen. Bijgevolg gebruikt men voor afgeschermde
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afvoerleidingen. speciale verbindingsmoffen en eindafsluitingen of
sluitstukken, alsmede afgeschermde bliksembeveiligingen; Een beschrij

ving van dergelijke deelen kunnen wij hier niet geven. Wij verwijzen
daarvoor naar het « Leerboek der Radiopraktijk », door Wiesemann.
In groote gebouwen (in steden) is het wegens de beperkte ruimte
vaak onmogelijk voor eiken huurder een eigen buitenantenne aan te
leggen. In dergelijke gevallen voorziet men een zoo goed mogelijk aan
gelegde buitenantenne, waarvan de afvoerleiding doorloopt tot in elke
woning. Zijn nu zeer veel woningen aan te sluiten, dan wordt alles
zins de eigen capaciteit van de vele afvoerleidingen storend. Tevens
ontstaan wederzijdsche inwerkingen van den eenen ontvanger op den
anderen. Om dit tegen te gaan, schakelt men achter de antenne een
aperiodischen anlenneversterker waardoor het seinniveau (zie eerste
deel) verhoogd wordt, zoodat de verliezen door afscherming niet ZOO
rgrond treden. Een ander hulpmiddel voor dergelijke
sterk op den voorgrond
gevallen is de antenneiransformator, waarvan de inrichting in fig. 2 1 2
schematisch voorgesteld. Tusschen antenne en aarde ligt de
primaire spoel P van den antennetransformator TDit is een spanningsverlager. Aan de secondaire
spoel
S is de afgeschermde kabel
Fi*j. 212. - De antennetraixsformator.
naar den ontvanger verbonden.
De secondaire spanning is zeer laag, zoodat ook de op de ziel, van den
aangesloten afschermkabel heerschende spanning gering is t.o.v. de aarde.
Volgens de wet van Ohm is dan de capacitieve verliesstroom zeer klein.
Vóór den ontvanger wordt deze spanning weer terug opgetransformeerd
door Tz en wel tot de oorspronkelijke waarde der antennespanning. Met
deze eenvoudige methode heeft men zeer goede ervaringen opgedaan;
ze wordt niet alleen voor de zooeven besproken gemeenschapsantennes
gebruikt, maar ook bij afzonderlijke antennes met afgeschermden af
voer kan men ze met goed gevolg gebruiken.
Aan de mechanische uitvoering van een antenne zal men zeer veel
zorg besteden. Men mag slechts het beste materiaal gebruiken en men
zal niet uit het oog verliezen, dat de antenne bij sterken wind of door
een breuk schade kan aanrichten. Dit is vooral zoo, wanneer de antenneinrichting in de buurt van sterkstroom- en telefoonnetten opgesteld is.
Gevaar voor kontakt tusschen de netten en deze antenne mag in geen
geval bestaan.
Al het bovenstaande heeft in hoofdzaak slechts betrekking tot de
praktische dimensioneering van omroepantennes. De opgaven zijn al
gemeen van kracht voor L-, T- en vertikaal antennes. Thans nog een
paar woorden over de vervang- en binnenantennes, alsmede over dipolen en raamantennes.
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Een goede noodantenne bepaalt men best door uitprobeeren. Het
gemakkelijkst is wel de lichtleiding als antenne te beproeven. Men mag
nochtans nooit een sterkbstroomleiding rechtstreeks met den ontvan
ger verbinden, want dan biedt men den stroom, althans in zekere ge
vallen, een weg naar de aarde over het apparaat, waardoor groote
schade kan worden aangericht, zonder te spreken van het lichamelijk
gevaar, voor den toestelgebruiker. Om dit te voorkomen, zal men tus
schen lichtleiding en ontvanger a 11 ij d een blokcondensator schake
len, waardoor de netspanning niet rechtstreeks tot in den ontvanger
kan komen, maar die nochtans geen versperring vormt voor de hooge
frequentie. Om ook bij wisselstroomnetten een toereikende capacitieve
weerstand te verkrijgen, mag de blokcondensator niet grooter dan on
geveer 2.000 cm zijn. Dit is ruim voldoende, want voor de hooge fre
quentie is de capacitieve weerstand van een dergelijke condensator
klein genoeg.
Het gebruik van telefoonleidingen als noodantenne is verboden.
Wie zich om dit verbod niet bekommert, loopt altijd gevaar hiervoor
gestraft te worden. Daarentegen kan men wel de gaspijpen, zinken
daken, of dakgoten, kachels, metalen gordijnstaven, naaimachines en
fietsen gebruiken. Over de bruikbaarheid kan een proef slechts bescheid
geven. Tusschenschakeling van condensatoren is in deze gevallen van
zelfsprekend niet noodzakelijk. Binnenantennes moeten goed van den
muur geïsoleerd blijven, en tevens op een behoorlijken afstand van alle
vaste voorwerpen. Als antennegeleider is een willekeurige dunne draad
voldoende. Banden of spiralen hebben geen technischen zin; met een
eenvoudigen draad verkrijgt men dezelfde resultaten.

* *
Het meest wordt de dipool met voedingslijn gebruikt. Wij zullen
ons hier bepalen tot de bespreking van dezen vorm. De andere dipoolsoorten zijn weliswaar zeer interessant; zij hebben echter slechts belang
voor het korte- en ultra-korte golfverkeer, alsmede voor speciale geval
len, zooals de televisie-ontvangst; derhalve zullen wij deze pas in ver
band met de bespreking der korte- en utlra-korte golfontvangst, als
mede van de televisie bespreken.
Om de werkwijze van een dipool te begrijpen, moeten wij som
mige verschijnselen iets meer uitdiepen. Wij weten reeds, dat elke an
tenne een bepaalde eigen capaciteit en een eigen inductie bezit. Deze
waarden zijn over de geheele lengte van den antennegeleider verdeeld.
Bij gesloten trillingskringen komt de capaciteit en de zelfinductie voor
het grootste deel voor in bepaalde organen; de meestal zeer korte ver
bindingen dienen slechts, om het contact tusschen de beide organen te
verzekeren. In een antennekring, die eigenlijk een open trillingskring
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is. gedragen zich de samenstellende geleidingen principieel anders: het
zijn niet alleen verbindingen, maar zij zijn zelf de dragers van de be
langrijke reactanties. De in hoofdstuk II toegelichte wet, volgens de
welke in een seriekring elk punt denzelfden stroom voert, en de met
elkaar verbonden punten dezelfde spanning hebben, is bijgevolg voor
een antennekring blijkbaar niet geldig. Bij een geleider, die een be
paalde eigen golf heeft, treedt daarentegen een goed bepaalde stroomen spanningsverdeeling op. Daarbij liggen punten met verschillende
stroom- en spanningswaarden dichter bij elkaar, naarmate de frequen
tie hooger is: capaciteit en zelfinductie van den geleider, dus ook zijn
eigen golf, zijn grooter, naarmate de geleider langer is. De afstand
tusschen de punten met het grootste stroom- of spanningsverschil valt
echter praktisch samen met I /4 der eigen golf van den geleider. Zoeken
wij dus, met bepaalde hulpmiddelen, de grootste spannings- of stroomverschillen op in een geleider, waardoor een hoogfrequentiestroom heen
loopt, dan kunnen wij de golflengte van de opwekkende trilling direct
met een maatlat meten. Meet men aldus den afstand tusschen twee
opeenvolgende punten, waartusschen het grootste stroom- of spannings
verschil voorkomt, dan is de uitkomst gelijk aan 1 / 4 der golflengte.

In fig. 2 1 3 is het stroom- en spanningsverloop aangetoond bij een
dipool, waarvan de lengte gelijk is aan de
£
geheele golflengte. Aan de uiteinden is de
stroom nul (stroomknoop), in het midden
is dit eveneens het geval. De punten, waar
de sterkste stroom optreedt (stroombuik)
-Va ±L J, Ar»
liggen
precies middenin tusschen de stroomA____
213
knoopen. De afstand tusschen de
Fig. 213. - Stroom
.... en spanningsverloop bij een volle-golf dipool. punten, waar de grootste stroomv e r s c h i 11 e n optreden, is dus altijd gel ij k aan één vierde der go 1 f 1 engte.
Met de spanning is het juist om:gekeerd, aan de uiteinden van
den dipool is zij het hoogst. Dus, de stroomknoopien vallen samen met de
spanningsbuiken, terwijl de spanningsknoopien samen vallen met de
stroombuiken. In het midden van den dipool bereikt de spanning weer
haar hoogste waarde.

In de praktijk wordt de dipool altijd in het midden met andere
apparaten gekoppeld. Is daar, zooals in ons voorbeeld, een stroom
knoop aanwezig, dan kan men den dipool gerust halveeren; de werking
zal hierdoor niet gehindedrd worden. Aan de einden der twee helften,
sluite men dan den trillingskring van den zender of den ontvanger
aan. Deze koppelingsmethode noemt men spanningskoppeling; de
dipool is dan in d
de
e spanning sbuik gekoppeld.
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De halve-golf dipool, die in fig. 2 1 4 is voorgesteld, gedraagt zich
anders. In het midden is een stroombuik, terwijl
J
aan de uiteinden stroomknoopen optreden. De
spanning daarentegen is het grootst aan de uit
einden en het geringst in het midden. Wil men
een dergelijken dipool met den ingangskring van
i____
een
zender of een ontvanger koppelen, dan brengt
2/4
Fig. 214. - Stroom
men een spoel in het middenpunt van den dipool,
en spanningsverdeze spoel laat den dipoolstroom door, indien
loop voor de halve:jolf dipool.
men ze koppelt met den trillingskring van het
gesloten apparaat.
apparaat, Dan is de dipool in den stroom
aangesloten
gekoppeld. men noemt dit kortweg stroomkoppeling.
buik gekoppeld,
In de praktijk hebben de toevoergeleidingen naar het middenpunt
van den dipool vanzelfsprekend altijd een zekere lengte. Men handelt
dan als volgt: de in fig. 214 voorgestelde halve-golf dipool wordt mid
dendoor gesneden, en met de hierdoor ontstane uiteinden worden twee
halve-golf dipol en aangesloten, zoodat de stroombuiken der aangesloten dipolen samen vallen met den stroombuik van den doorgesneden
dipool. Uit fig. 2 I 5 blijkt
dat de stroom in de aange
sloten halve-golf dipolen in
pa'
i
tegengestelden zin verloopt,
fa
i
fa
I
vergeleken met de stroom
richting in den doorgesne
den dipool. Aan het andere
\
CA
einde der hulpdipolen wor
\
den vanzelfsprekend weer
/
\
stroombuiken gevormd, zoo
dat men de verbinding met
\
/
het ontvangapparaat weer
I
d'
L _t_
verzekeren kan door een
2/5
stroomkoppeling.
Fig. 215. - Dipool met voedingalijn.
De hulpdipolen vor
men samen de toevoerleiding of voedingslijn. Over deze inrichting kan
men de zend- of ontvangenergie verliesvrij toevoeren. De twee deelen der voedingslijn moeten volkomen symmetrisch zijn; dus moeten
ze even lang zijn, en op een constanten afstand van 100 tot 150 mm
van elkaar blijven. Men spreekt in dit geval van een stroomgekoppelden dipool. Precies zooals de koppeling met het ontvangapparaat in
den stroombuik gebeurt, wordt namelijk de opwekking der
antenne in den stroombuik verzekerd; de uiteinden der voe
dingslijn worden immers ook in den stroombuik met de opwekkende
antenne verbonden. De stroomverdeeling is schematisch voorgesteld

in fig. 216.
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De hierboven besproken koppelingsmcgelijkheden hebben van
zelfsprekend velerlei varianten. Daarbij komt het er steeds op aan,
dat de verhouding van de antennelengte tot de golflengte, alsmede
tot de verbindingslijn een bepaald geheel getal is. Men kan voor de
voedingslijn niet een halve, maar een heele of ook twee golflengten
Hemen. Naargelang men aan de uiteinden der voedingslijn stroom- of
spanningsknoopen bekomt, verkrijgt men daardoor een stroom- of
spanningsgekoppelden dipool, ofwel een dipool met stroom- of spanningsbekrachtiging.
De beschreven stroom- en spanningsverdeeling is in beginsel bij
elke antenne vast te stellen. In de praktijk merkt men ze alleszins pas
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216
ng in een dipool met voedingslijn.

dan op, wanneer de golflengten kort genoeg zijn, dus wanneer de ver
schillende stroom- of spanningsbuiken en knoopen dichter bij elkaar
komen liggen. Een antenne, die b.v. op een golflengte van I .000 meter
trilt, zou pas stroomknoopen en stroombuiken vertoonen op afstanden
van 500 m van elkaar. Het is duidelijk, dat men in dergelijke gevallen,
op een betrekkelijk korte antenne, de stroom- en spanningsverdeeling
van de gewone golflengten niet kan doen ontstaan.

* * *
Voor de raamantenne» geven wij eerst een paar overzichtelijke
wiskundige betrekkingen op. Voor alles is het verband tusschen veld
sterkte E (in V/m), aantal toeren n, de raamoppervlakte F (in mm2),
de golflengte A (in m) en de klemmenspanning tb wetenswaard. Dit
alles is ondergebracht in de volgende betrekking:

E=

2.7r

n

F

E

A

<vol%)

(61)

Voorbeeld:
n = 75, F=1 m 2, E=l V/ m, A = 500 m.
2x3,14x75 x 1 X 1
= 0,944 V.
E

500

De benaderde eigengolf A van een raamantenne kan men uit de
v<olgende empirische formule bepalen:

A ~ 4 . . . 7 - L (m)

(62)

Daarin is L de totale lengte van den draad in m.
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Voorbeeld:

L = 100 m.
X ~ 5x 100

500 m.

in de praktijk worden bij voorkeur ramen van 0,5 tot I m zijdelingsche lengte gebruikt, die men, naargelang de te ontvangen golf
lengte, met 10 tot 100 toeren draad bewikkelt. Hoe korter de te ont
vangen golf is, des te grooter neemt men de afmetingen van het raam.
Op lange golf verkrijgt men reeds bruikbare klemmenspanningen, met
betrekkelijk kleine raamantennes. Moet een ontvanger met een raam
antenne werken, dan wordt de eerste trillingskring van den ontvanger
doorgaans zóó uitgevoerd, dat de zelfinductie van het raam tevens ge
bruikt wordt als zelfinductie van den trillingskring. Men heeft dan
slechts een draaicondensator parallel te schakelen met het raam, en
de aan dezen trillingskring optredende hoogfrequentiespanning naar het
rooster der eerste lamp te voeren. Bij de montage van het raam zal
men er op letten, dat de verschillende toeren goed van elkaar geïsoleerd
zijn, en dat de wikkelingsoppervlakte geen al te groote capaciteit ver
toont tegenover de aarde. Om die reden worden raamantennes meestal
zoo gebouwd, dat één der vier hoeken naar de aarde gekeerd is. De
zijden van het raam zijn dan ---- voor zoover men een vierkant raam
gebruikt — met een helling van 45° ten opzichte van de aardopper
vlakte gemonteerd. Het is gemakkelijk aan te toonen, dat de afstand
lijk is. In den laatsten tijd worden bovendien ook vaak ronde raam
antennes gebruikt, vooral in de scheeps- en luchtvaartradio. De jonde
vorm heeft zekere voordeelen.
*

♦

Wij resumeeren: Bij open antennes voor ontvangdoeleinden wordt de kwaliteit in de eerste plaats bepaald door de hoogte
van de antenne boven het aardoppervlak. De eigen golf der antenne
moet, voor omroepontvangst met gevoelige apparaten, buiten het te ont
vangen golfbereik liggen. Slechts wanneer een sterke ontvangst van een
bepaalden zender met ongevoelige apparaten gewenscht is, kan men
de antenne op de golf van den te ontvangen zender afstemmen. Buiten
antennes moeten vrij opgehangen worden, en zoo goed mogelijk van
de aarde geïsoleerd zijn. Antennes met afgeschermde afvoerleiding
bieden, wanneer zij behoorlijk zijn aangelegd, zekere voordeelen met
betrekking tot de storingsvrijheid. De dimensioneering van dipolen met
hunne eigenaardige stroomverdeeling is afhankelijk van de te ontvan
gen of der uit te zenden golflengte, en tevens van het feit of spannings- of stroomkoppeling gebruikt werd. De raamantenne biedt het
voordeel een zeer uitgesproken richtwerking te vertoonen; zij kan daar
entegen nooit zulke hooge ontvangstspanningen leveren, als een goede
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buitenantenne. De raamantenne wordt vaak toegepast bij de radioavigatie (radiopeiling).
c) A a r d v e r b i n d i n g e n.
Naar wij in hoofdstuk II geleerd hebben, dient voor het bedrijf
een zender of een ontvanger met een goede aardverbinding uitgerust
te zijn. Dit lijkt zeer eenvoudig, maar een werkelijk goede, en voor alle
doeleinden bruikbare aardverbinding aan leggen, is niet steeds gemak
kelijk. In de praktijk onderscheidt men tweeërlei aardverbindingen: de
zoogenaamde bliksemaarde en de ontvangeraarde.
De blik semaarde heeft met de werking van den zender
en den ontvanger niets te maken; zij heeft maar alleen voor doel, de
dicht bij een antenne staande gebouwen te beveiligen, ingeval de blik
sem op de antenne slaat. Bizonder gevaarlijk voor blikseminslag zijn
de hoog- en vrij gelegen buitenantennes, die alle andere punten beheerschen. De bliksembaan is een vonkbrug tusschen twee punten op
hooge spanning. Zijn talrijke punten met hooge spanning aanwezig,
dan wordt de vonk gevormd tusschen die punten, welke het dichtst
bij elkaar liggen. Bij onweders komen als punten met hooge spanning:
eenerzijds de onweerswolken, en anderzijds de uitspringende deelen van
den aardbodem in aanmerking. De punten met den geringsten afstand
zijn de laagstdrijvende wolk, en het zich het hoogst boven den grond
verheffende geleidende lichaam. Bij zeer hoog opgehangen antennes is
het gevaar voor blikseminslag bizonder groot. Is een dergelijke antenne
met het radioapparaat verbonden, dan vloeit de sterke bliksemstroom
(100 tot 10.000 Ampères) door het apparaat heen naar de aarde toe;
daardoor wordt het apparaat meestal vernield; bovendien verkeeren
de zich in de nabijheid bevindende personen en voorwerpen in gevaar.
Dit alles is zoo goed bekend, dat het ons wel niet noodig lijkt, dit

verder toe te lichten.
Bij onweersgevaar zal men er derhalve voor zorgen, dat in geval
van bliksemslag in de antenne, de bliksemstroom ongehinderd naar de
aarde kan afvloeien, m.a.w. zonder door de apparaten te passeeren.
De daartoe noodige inrichting bestaat uit een goede aardverbinding, een
daarheenvoerende aard leiding en de aardschakelaar of aardingsautosnaat, dat men ook bliksembeveiliging of bliksemautomaat noemt.
Goede aardverbindingen, die voor de opname van sterke bliksemstroomen geschikt zijn, kunnen niet zoo gemakkelijk aangelegd
worden. Het best is, wanneer men ergens een kuil in de aarde kan
maken, die zoo diep is, dat men het grondwater bereikt. Soms bereikt
men dit vlug, menigmaal echter moet men lang graven. Reeds op be
trekkelijk korte afstanden bestaan vaak groote verschillen. In den om
trek van Antwerpen o.a. vindt men in sommige gevallen reeds grond
water op 1 tot 2 m diepte, terwijl op andere plaatsen, b.v. in de
Kempen, men tot 6 a 7 m graven moet. De grondwaterstand in onze
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lage landen is ook nog afhankelijk van het seizoen. Heeft men het
grondwater bereikt, dan brengt men een geleider met een zoo groot
mogelijke oppervlakte in den kuil, b.v. koperen plaat of ook een met
cokes opgevulde metalen kuip, om daardoor een goed kontakt met het
grondwater te verkrijgen. Aan het kontaktlichaam soldeert men als
aardverbinding een zoo dik mogelijken draad, die ten minste
de dubbele dikte h
heeft van den antennedraad. Deze
draad wordt op den allerkortsten weg en buiten het
gebouw tot op de plaats gebracht, waar de antenneafvoerleiding
in het gebouw gevoerd wordt. Op deze plaats bevestigt men, ofwel een
aardschakelaar, of een bliksemautomaat De aardschakelaar is een eenpolige omschakelaar. De schakelaarhefboom wordt met
den antenneafvoer verbonden; de eene kontaktveer wordt met het
radioapparaat en de andere aan de aardverbinding verbonden. Voor
de ontvangst wordt de hefboom met het apparaat verbonden. Be
staat er onweersgevaar, of verlaat men de woning voor een langeren
tijd, dan schakelt men om op aarde. Voor het overige, moet men de
gewoonte aannemen, de antenne zoowel overdag als ook ’s avonds na
het luisteren steeds onmiddellijk te aarden, dan kan het niet voorko
men, dat een gedurende den nacht of gedurende een tijdelijke afwezig
heid opkomend onweder, schade veroorzaakt door blikseminslag op de
antenne.
Dit gevaar vermijdt men volkomen door het gebruik van een blik
semautomaat in de plaats van een aardschakelaar. Een dergelijke auto
maat bestaat in hoofdzaak door twee parallel liggende metalen platen,
waarvan de naar elkaar toegekeerde oppervlakten ruw zijn, m.a.w. vele
kleine metalen puntjes vertoonen. De afstand tusschen de platen is
gering. Een der platen wordt met den antenneafvoer en de andere
met de aardverbinding aangesloten. Opkomende onweders zorgen
steeds voor een zekere statische lading der antenne, tengevolge waar
van tusschen de antenne en de aarde spanningen van meerdere duizend
Volt ontstaan. Men heet dit geïnfluenceerde ladingen. Deze spanningen
komen ook op de twee platen van den bliksemautomaat voor, maar
door den geringen afstand tusschen de platen, vindt de op de antenne
./heerschende spanning altijd een uitweg naar de aarde. Door spanningsvereffening wordt een bliksemontlading in de meeste gevallen verme
den. Ontstaat desondanks een blikseminslag, dan worden de ladingen
vereffend over een vonkbrug, die parallel geschakeld is met de platen,
zoodat geen stroom naar het radioapparaat kan vloeien, met het ge
volg dat dit laatste niet zal worden beschadigd.
Een ander voordeel van de automatische bliksembeveiliging is
hierin gelegen, dat de buitenantenne nooit op een zeer hooge spanning
geladen wordt; dit vloeide trouwens reeds voort uit de hierboven ge
geven toelichting. Op goed geïsoleerde en hoogliggende buitenantennes
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zonder bliksembeveiliging kunnen bij sterk electrisch geladen atmos
feer spanningen van 50.000 tot 100.000 Volt optreden. Komt men
met de hand in de buurt van een zoo sterk geladen afvoerleiding, b.v.
om den bliksemschakelaar te bedienen, dan kan het voorkomen, dat
uit de afvoerleiding een vonk van meerdere centimeter lang op de
hand overspringt. Daardoor ontvangt men natuurlijk een krachtige klap,
die wel niet uitzonderlijk gevaarlijk maar toch zeer pijnlijk is. Bij an
tennes zonder automatische bliksembeveiliging moeten wij bijgevolg
de aardschakelaar tijdig omschakelen. Heeft men dit uit het oog ver
loren en bestaat er een reden om aan te nemen, dat een sterke atmos
ferische oplading op de antenne aanwezig is, dan schakelt men over
met behulp van een drogen houten stok, ofwel ontlaadt men de antenne
door de afvoerleiding met een geaarde draad aan te raken, alvorens
men de hand naar den schakelaar uitsteekt.
Als bliksemaarde kan ook een waterpijp (van de pomp) ge
bruikt worden, die tot in het grondwater reikt. Een dergelijke aarding
kan meestal slechts op den buiten worden doorgevoerd, voor de hier
boven beschreven grondwater-aarding kan hetzelfde worden gezegd.
In de stad is men voor de aarding doorgaans aangewezen op de
waterleiding. Deze pijpleidingen vormen een betrekkelijk goede
bliksemaarde. Men kan hiervoor ook aardverbindingen van andere blik
a 
semafleiders gebruiken. Alle andere aardingsmogelijkheden, b.v. af
voerpijpen voor regenwater, gasleidingen, enz., mogen
nooit als bliksemaarde gebruikt worden. Daardoor zou men allerlei
gevaren uitermate verhoogen.
De eischen, welke aan de ontvangstaarde dienen gesteld te wor
den, wijken sterk af van die, welke men voor de bliksem
aarde stellen moet. Dikke draad is ook hier voordeelig. De aardverbinding wordt tevens zoo kort mogelijk gemaakt. Men verkrijgt daar
door een zeer lage hoogfrequentieweerstand en tevens een zeer klei
nen Ohmschen weerstand, die electrisch beschouwd, van zeer groote
beteekenis zijn. In tegenstelling met de bliksemaarde, is het voor de
ontvangeraarde onverschillig, of ze al dan niet binnen in het gebouw
verloopt; ook kan men met de keuze van den draad en het aardingspunt minder kritisch te werk gaan. Alleszins zal men er immer op
letten, dat men een zoo klein mogelijken weerstand voor de aardverbinding bekomt. Bij menige vervangaarde, die vaak in de grootstad
gebruikt wordt, is dit niet zeer eenvoudig. Gasleidingen b.v. hebben
o.a. soms een zeer hoogen weerstand, ondanks het feit, dat zij gedeel
telijk als ondergrondleiding uitgevoerd zijn, en in sommige gevallen

zijn zij zelfs geheel van de aarde geïsoleerd.
Dit is het gevolg van het feit, dat tusschen de verschillende leidingsstukken isoleerende stoffen gebruikt worden, om de leiding af te
dichten. De kwaliteit van dakgoten enz. schommelt zeer sterk. Het
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best gebruikt men als ontvangeraarde nog altijd de waterleiding. Vaak
verkrijgt men een min of meer behoorlijk resultaat, door de aardkiem
van het apparaat over een blokcondensator te verbinden met eene of
andere pool van het lichtnet (lichtaarde).
Nog een woord over smeltzekeringen, die soms gebruikt worden
in antenne-installaties. Zij hebben voor doel, de aangesloten radioapparaten te beveiligen in geval van blikseminslag, of wanneer de an
tenne toevallig in verbinding komt met een sterkstroomnet. In geen
geval mogen dergelijke beveiligingen in de aardverbinding geschakeld
worden, zooals men dit helaas dikwijls ziet; zij missen dan hun doel.
Smeltverzekeringen moeten steeds in de antenneafvoerleiding liggen,
indien ze het apparaat met alle zekerheid moeten beveiligen.
♦

♦

♦

Tot slot nog een paar woorden over de keuze van geschikte an
tennes voor de praktijk. Voor het zenderbedrijf zal men, zonder eenige
uitzondering, een bizonder goede antenne moeten bouwen; de richt
lijnen hiervoor werden reeds aangegeven. In de praktijk der radioontvangst daarentegen, en zeer bizonder bij de omroepontvangst, is
men, dank zij de buitengewoon hooge gevoeligheid der moderne ont
vangers, niet altijd op een goede buitenantenne aangewezen. Thans kan
men ook een voldoend sterke en tevens behoorlijke ontvangst van de
Europeesche omroepzenders met enkele meter draad als antenne, of
met eene of andere noodantenne verkrijgen. Het ligt voor de hand,
dat hiervan door vele radioluisteraars graag gebruik wordt gemaakt,
óm de vaak dure en omslachtige constructie van een goede antenne te
vermijden. Men dient er zich echter steeds rekenschap van te geven,
dat men daardoor tevens groote nadeelen ondervindt. Een binnenhuis
opgehangen kort stuk draad of een noodantenne zijn veel meer bloot
gesteld aan de van buiten komende storingen, dan een goede buiten
antenne met afgeschermde afvoer. Indien zelfs de geluidssterkte vol
doende is voor alle zenders, wordt de verhouding tusschen de •
der storingen en der ontvangst (zie eerste deel) veel grooter; bij de
ontvangst van verafgelegen zenders worden de storingen vaak onver
draaglijk. Een goede buitenantenne is ook thans nog in elk opzicht aan
te bevelen, onverschillig welk ontvangtoestel men gebruikt.
De antennevorm daarentegen heeft voor de omroepontvangst geen
groot belang. Doorgaans gebruikt men de T-, de L- of de staafantenne.
Het best geschikt zijn nog altijd de ééndraadsantennes; dubbele T- en
dubbele L-antennes zal men zoo mogelijk vermijden; alleen wanneer
de plaats te beperkt is, kan men niet anders dan daartoe overgaan.
Voor de korte- en ultra-korte golftechniek worden bijna uitslui
tend dipolen gebruikt. Hierop zullen wij nog terug komen bij de be
spreking der eigenschappen van deze golven.
Eigenlijk is er nog zeer veel meer over antennes en aardverbin-
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dingen te zeggen. Wij hebben uit deze omvangrijke stof slechts dat
genomen, wat voor den radiopraktikus van groot belang is, wat hij
stellig weten moet, om de principieele formules over antennes juist te
kunnen begrijpen, en om er een idee over te krijgen, van welke groot
ten deze of gene eigenschap der antenne afhankelijk is. Het heeft eene
groote waarde, met het oog op den praktischen antennebouw, daar
over bescheid te weten. Men loopt dan niet het gevaar, antenne-inrichtingen te construeeren, die glad in tegenspraak zijn met de eenvoudig
ste grondbeginselen.
De kwestie van het materiaal enz. hebben wij opzettelijk niet aan
geraakt, daar men hierover in de uitvoerige handelsprospecti voldoende
elementen vindt. Deze zaken zijn bovendien zoo eenvoudig, dat men
daarmede onmiddellijk vertrouwd geraakt, wanneer men eens in de
gelegenheid is, enkele antenne-installaties te doen. Tenslotte willen wij
er nog even op wijzen, dat er ook voor antennes bepaalde veiligheids
voorschriften bestaan, die zonder eenige afwijking dienen nageleefd te
worden, vooral met het oog op het dekken van zijn verantwoordelijk
heid bij mogelijke ongevallen.
2. De ontstoring van Radio-installaties.
a) Soorten en oorzaken der storingen.
De volledige ontstoring van een radio-installatie heeft thans zulk
een groot belang, dat wij de hierbijbehoorende kwesties in een afzon
derlijke paragraaf moeten behandelen.
In de hieronderstaande uiteenzettingen zullen de volgende storin
gen niet worden behandeld: storingen tengevolge van selectiviteitsjnoeilijkheden, door verkeerde bediening van andere ontvangers, door
netbrom en door fouten aan de installatie. Over de moeilijkheden, die
het gevolg zijn van een onvoldoende selectiviteit hebben wij reeds in
hoofdstuk II gehandeld, alsmede over de storingen, die het gevolg
zijn van een verkeerde bediening van andere ontvangers. Storingen,
die door fouten aan de radio-installatie zelf voorkomen, zullen wij later
bij de reparatie van toestellen bespreken. Eveneens komen wij later
terug op storingen door netbrom, en wel in verband met de voeding.
Het opheffen van deze storingsoorzaken rekent men in de praktijk
niet als ontstoring. Dit begrip omvat daarentegen al de maatregelen,
die genomen worden aan electrische apparaten, opdat zij geen stoortrillingen zouden uitstralen. De daarmee samenhangende problemen zul
len wij hierna bespreken.
Alvorens men tot de ontstoring overgaat, is het noodig twee zaken
precies te weten, namelijk: van waar de storing komt en
verder dient men vast testellen langs welken weg de storing i n den ontvanger komt. Weet men over beide feiten
bescheid, dan weet men genoeg, om met goed gevolg de stoorgeruischen bij de ontvangst te bekampi•en.
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Eenvoudigheidshalve zullen wij eerst de uit de atmosfeer voor
komende storingen behandelen. Zij ontstaan tengevolge van electrische
ontladingen in de lucht; deze ontladingen ontstaan niet alleen bij onweders, maar zij kunnen op elk uur van den dag, en in elk jaargetijde
geregeld of ongeregeld voorkomen. De oorzaken hiervan zijn zeer ver
schillend: wolken, nevel, sneeuw en regen hebben b.v. altijd een an
dere spanning dan de aardoppervlakte. De spanning is afhankelijk van
het jaargetijde. In den zomer is zij veel grooter dan in den winter. De
hoogste spanningen ontstaan tijdens onweders, in bepaalde gevallen zijn
dan de spanningen zoo hoog, dat zij vereffend worden onder vorming
van zeer lange vonken (bliksem). Dergelijke vonkvorming veroorzaakt
wel de sterkste atmosferische storing.
Nochtans zijn het bij onweders niet alleen de bliksemontladingen
die storend werken, ook tusschen de onweerswolken ontstaan tallooze
kleine en groote electrische ontladingen, die de radio-ontvangst zeer
sterk kunnen storen. Bij regen en sneeuwval worden de ladingen der
waterdruppeltjes en sneeuwvlokjes eveneens vereffend, ook hierdoor
worden stoortrillingen veroorzaakt. Nochtans gaat dit gepaard met veel
geringere storingen dan bij onweersontladingen. Ook bij rijpvorming
aan draden, vooral aan antennes kunnen sterke storingen ontstaan, dit
is eveneens het geval bij nevel.
Het is zeer bemerkenswaard dat sterke storingen ontstaan door
rijpvorming op luchtkabels van electrische wagens. Zooals wij verder
zullen zien, kunnen electrische spoorbanen op zichzelf reeds zeer sterke
storingen ontwikkelen. Bij rijpvorming worden deze dan nog ongeveer
tien maal sterker. Wanneer verder andere ongunstige omstandigheden
daarbij optreden, kunnen de storingen ondraaglijk worden.
De atmosferische storingen kan men zeer duidelijk van al de an
dere onderscheiden. Hun voornaamste kenmerk is de onregelmatigheid,
waarmede de stoorseinen voorkomen. In hoofdzaak gaan ze gepaard
met een onregelmatig borrelen, suizen of ruischen. Wie eens dergelijke
geluiden bewust gehoord heeft, kan ze daarna gemakkelijk, zonder
eenigen twijfel, van al de andere storingen onderscheiden.
De atmosferische storingen kunnen ---- precies zooals alle andere
storingen ---- principieel langs vier wegen den ontvanger bereiken:
I) Door directe straling der storingsenergie op het hoogfrequentiedeel
van den ontvanger; hiertoe zijn zeer aanzienlijke storingsenergieën
noodig, en bovendien moet het hoogfrequentiedeel geschikt zijn,
om de storingen direct op te nemen (zonder afscherming).
2) Door de antenne.
3) Door de aardverbinding.
4) Door het net, waarmede de ontvanger verbonden is.
In hoofdzaak worden de atmosferische storingen door het net
opgenomen en naar den ontvanger gevoerd. Deze storingen kunnen
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niet opgeheven worden, en dit is zeer begrijpelijk. Eerst en vooral wor
den deze storingen in den aether zeer innig vermengd met de omroepgolven, waardoor de antenne de stoortrillingen beter opneemt, naar

mate ze gevoeliger is voor de invallende omroepgolven. Daaruit volgt
reeds, dat men langs den kant van de antenne geen verbetering mag
verhopen. De oorzaak dezer storingen kan men eveneens niet ophef
fen, daar de electrische ontladingen der atmosfeer niet aan onze macht
onderworpen zijn. Er zou nog een kans bestaan deze storingen te be
strijden, namelijk, door een speciale inrichting aan den ontvanger. Dit
is echter onmogelijk, niet alleen voor de atmosferische, maar ook voor
andere storingen, ze hebben namelijk geene eenigzins vaste frequentie,
die men zooals een omroepgolf door sperkringen of andere selectiviteitsmiddelen zou kunnen uitschakelen, integendeel, de meest verschil
lende frequenties komen in de storingen voor. Bovendien valt de zeer
breede frequentieband met den omroep en vooral met den langen golfband samen. Indien men dus zou beproeven, de storingen door kort
sluiting der stoorspanningen naast den ontvanger voorbij te voeren,
dan zou men tevens de radio-ontvangst uitschakelen.
Uit het voorgaande kunnen wij alvast onthouden, dat alle pogin
gen, om de atmosferische storingen uit te schakelen, vergeefs zijn. Wie
zich daarmee wil bezig houden, verliest zijn tijd. Hetzelfde geldt voor
het onderzoek van nieuwigheden, die zoo vaak worden aangeboden.
Volledigheidshalve willen wij nog even terug komen op de in het
eerste deel besproken storingdempers. Daar werd inderdaad gezegd,
dat in zekere gevallen de atmosferische storingen kunnen verzwakt
worden, vermits deze storingsgeruischen voornamelijk in het bereik der
hoogste toonfrequenties liggen. Daardoor kan men in sommige geval
len, b.v. tijdens de ontvangst van een gesproken uitzending een ge
ringe verbetering der ontvangst verkrijgen, nochtans kan men de atmos
ferische storingen op die wijze in het geheel niet onderdrukken. Bij
de ontvangst van muziekuitzendingen zullen de luisteraars, met muzi
kaal gehoor, den ontvanger liever uitschakelen, daar door het in ge
bruik nemen van den storingsdemper altijd een vervorming ontstaat,
waardoor de weergave onnatuurlijk wordt.
Thans komen wij tot de storingen, die door electrische apparaten
veroorzaakt worden. Hier is het aantal soorten van stoorders en oor
zaken buitengewoon groot. In beginsel kunnen alle electrische appara
ten storingen veroorzaken, indien gedurende het bedrijf plotselinge
en zeer snelle stroom- en s p a n n i n g s s c h o m m e 1 i n ge n
optreden; hierbij is de bij normalen netwisselstroom steeds voorko
mende stroom- en spanningsverandering niet medegerekend. Indien wij
deze hoofdzaken naar waarde weten te schatten, zal het ons niet moei
lijk vallen, voor elke electrische inrichting dadelijk te weten, of ze
al dan niet, radiostoringen kan verwekken, in de veronderstelling na428
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tuurlijk, dat de werkwijze van de betreffende inrichting bekend is.
Gloeilampen, verwarmingsapparaten, kookapparaten en dergelijke,

zijn dus principieel niet als storende toestellen te beschouwen, vermits
ze gedurende het bedrijf voortdurend een gelijkmatigen stroom opne
men. Een uitzondering hierop zijn nochtans die apparaten, welke met
een automatischen temperatuurregelaar uitgerust zijn (thermoschakelaar) als b.v. strijkbouten, verwarmingskussens, enz. Alleen bij het inof uitschakelen van dergelijke apparaten kan een kortstondige storing
ontstaan, vermits deze handeling met een zeer plotselinge stroomvariatie, op- of afwaarts, gepaard gaat.
Om het ontstaan der storingen grondig te begrijpen, is het verder
van groot belang te weten, waarom een sterke en snelle stroom- of
spanningsverandering eigenlijk stoorgeruischen doet ontstaan. Hiertoe
moeten wij ons zaken herinneren, die wij bij de bespreking der trillingskringen in het eerste deel leerden kennen. Wij leerden daar inder
daad, dat een kring aan het trillen gaat, wanneer hij, gedurende een
zeer korte periode, een kleine spanning van buiten ontvangt. Bij een
zender volstaan reeds de kleine stroomvariaties, die bij het inschakelen
der gloeidraadkringen optreden, om den kring te doen trillen. Een der
gelijk verschijnsel doet zich voor, bij het tot stand komen der stoortrillingen. Elk electrisch apparaat heeft een zekere capaciteit en zelfinductie, die samen zelf een trillingskring vormen. Deze kring gaat door
elke plotselinge stroomverandering aan het trillen. Daar de trillingskringen in electrische apparaten echter sterk gedempt zijn, sterven de
trillingen zeer snel uit; zij ontstaan pas dan weer, als een nieuwe stroom
stoot den kring opnieuw doet trillen.
Wanneer wij een weinig redeneeren, zien wij vlug in, dat deze af
zonderlijke trillingsstooten bestaan uit gemoduleerde hooge frequenties;
de grootte der capaciteit en der zelfinductie is gewoonlijk zoo, dat de
daardoor gevormde trillingskring een eigen golf heeft, die gelegen is
in den omroep- of lange golfband. De moduleerende frequentie ech
ter is afhankelijk van het aantal malen, dat de hierboven vermelde
stroomstooten per seconde voorkomen.
Deze gemoduleerde hooge frequentie wordt nu ofwel rechtstreeks,
of over de geleiders in de omgeving uitgestraald. Langs een der hier
boven genoemde vier wegen bereikt zij den ontvanger, die ze opneemt
en zooals elke andere hoogfrequentiespanning demoduleert. Het ge
volg hiervan is, dat een stoorgeruisch hoorbaar wordt, waarvan de fre
quentie weliswaar niet geheel, maar toch tamelijk juist overeenstemt
met die der gemoduleerde stoorfrequentie. Deze verklaring geldt in
principe voor alle storingen, die ontstaan door electrische apparaten,
welke plotselinge en steile stroomvariaties kunnen veroorzaken. Natuur
lijk kan de hierboven genoemde capaciteit en zelfinductie niet alleen
in de apparaten zelf, maar ook in de aangesloten geleiders zitten. Ter
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beoordeeling eener ontstoringsmogelijkheid is het onder meer van groot
belang, den eigenlijken storingshaard te bepalen.
Thans weten wij genoeg, om het optreden van storingen door de
apparaten, die wij nu zullen bespreken, zonder mo>eilijkheden te begrijpen.
I ) Generatoren en electromotoren van elke soort en grootte met uit
zondering nochtans van die met kortsluitanker. In deze groep val
len b.v. de groote motoren in werkhuizen en fabrieken, boorma
chines van tardartsen, haarsnijmachines, stofzuigers, warme lucht
douches, schotelspoelmachines, electrische piano’s, gramofoonmotoren, ventilatoren, enz., alsmede de lichtmachines van auto’s, de
generatoren van kleine krachtcentrales, enz.
2) Medische apparaten en inrichtingen, b.v. diathermie-apparaten,
Röntgeninrichtingen, ultra-violetstralers, kunstmatige hoogtezonnen, enz.
3) Kwikdampgelijkrichters, gelijkrichterlampen met gasvulling, lichtbuizen, lichtreklamen, enz.
4) Telefooninrichtingen, schelinrichtingen, pinkers, schakelklokken,
relais, trillers, zoemers, deursluiters, enz., die eveneens een bepaal
den groep stoorders vormen.
5) Netten met slechte kontakten, beschadigde schakelaars, automati
sche temperatuurregelaars, van strijkbouten, verwarmingskussens,
ovens, enz.
6) Electrische spoorbanen en tramlijnen.
Na deze opsomming zullen wij trachten te bepalen, hoe de storin
gen in de verschillende machines en apparaten ontstaan.
Generatoren en electromotoren. De sterke stroomof spanningsstooten komen in alle gevallen voor bij slecht werkende
collectoren of ringen. Wat een collector is kunnen wij hier
niet uitvoerig toelichten. Wij bepalen ons bij de vaststelling, dat het
een draaibaar en verdeeld metalen lichaam is. Over de geheele opper
vlakte van dit lichaam heerschen spanningen. Deze spanningen wor
den met behulp van op den collector rustende borstels, naar vaste
punten der machine gevoerd. Tijdens de werking van de machine draait
de collector onder de borstels voorbij; er vloeit dan vaak een zeer
sterke stroom over deze « vliegende » verbinding, die nooit zeer vol
komen is. De overgangsweerstand tusschen collector en borstels ver
andert voortdurend, waardoor, volgens de wet van Ohm, de stroom
voortdurend schommelt. De weerstandsvariaties kunnen zeer aanzien
lijk worden, en dan ontstaan sterke stroomschommelingen. Deze
stroomschommelingen brengen de kringen der machine in electrische
trilling. Zooals hierboven gezegd, zijn deze kringen gevormd uit de
capaciteit en de zelfinductie der machine zelf. De aldus opgewekte stoortrillingen worden door de netverbinding der machine in de geleiders
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afgestraald, van waaruit ze gemakkelijk tot aan naburige antennegeleiders voortgeplant worden, indien ze niet direct door het net naar
den ontvanger gevoerd worden. De sterkte en den aard der storingen
verschillen zeer sterk met den aard en de grootte der storende machine.
Bij kleine machines is de toon der storing doorgaans hooger dan bij
grootere machines, daar het toerental van kleine motoren meestal veel
hooger is. De frequentie der stoortrillingen volgt nauwkeurig het toeren
tal. De stoortoon zou men als muzikaal « borrelen » en « zoemen »
kunnen beschouwen. Onder andere, kan het geluid ook den vorm aan
nemen van een uitgesproken kletteren of kraken; in dit geval verkeert
de storende collector meestal in een zeer slechten mechanischen toe
stand. Storende electromotoren of generatoren kan men goed herken
nen bij de inschakeling. De stoortoon treedt dan eerst op als zeer lage
frequentie, die vlug zeer gelijkmatig hooger en hooger wordt. Wie eens
in een machinekamer bij liet aanloopen van een electrische machine
aanwezig was, zal de daarbij optredende tonenreeks bij de radioontvajigst dadelijk herkennen.
De met ringen en borstels uitgeruste electromoteren en genera
toren gedragen zich op dezelfde wijze als de collectormachines. Welis
waar hebben de ringen in tegenstelling met de collectoren een gelijk
matige spanning over hunne geheele oppervlakte, maar zij worden even
eens door de borstels afgetast, zoodat ook hier hooge overgangsweerstanden, en daardoor veroorzaakte storende stroomschommelingen
kunnen optreden. Daarentegen storen de machines met kortsluitanker
niet, vermits zij geen collector of geen ringen hebben. De reden hiervan
ligt voor de hand.
Diathermie-apparaten. In de diathermie-apparaten wor
den hoogfrequentietrillingen opgewekt, met het doel deze voor medi
sche doeleinden te gebruiken. Hetzelfde kan gezegd worden voor de
hoogfrequentiebestralingsapparaten. Wij kunnen dergelijke inrichtingen
beschouwen als zeer sterke hoogfrequentiezenders; de trillingen wor
den zeer onregelmatig gemoduleerd. De ontvangst is kenmerkend door
de sis-, borrel- en krasgeluiden. Een volkomen ontstoring is voor deze
apparaten zeer moeilijk te bereiken.
Röntgeninrichtingen
(X-stralen).
Is de Röntgeninrichting volgens een verouderd type gebouwd, dan worden de sto
ringen doorgaans opgewekt door den vonkeninductor, die den hoogspanningsstroom voor de lamp levert. Dit zijn transformatoren met
open ijzerkern, waarvan de primaire niet door sinusvormigen wissel
stroom, maar door stroomstooten gevoed wordt. Deze stroomstooten
worden verkregen door geschikte onderbrekers. Hierbij neemt de
stroomsterkte plotseling sterk toe of af. Dientengevolge, en wegens
de open ijzerkern treden in de secondaire spoel zeer hooge spanningstoppen op. Het is zeer begrijpelijk, dat hierdoor de spoelen van den
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transformator op hunne eigen golflengte gaan trillen. Nieuwere Rönt-

geninstallaties worden gevoed door gewone hoogspanningstransformatoren, welke door normalen wisselstroom gevoed zijn; hier ontstaan
zekere ontladingen in de Röntgenbuis zelf, en dit is de oorzaak van

oncontroleerbare eigen trilling der aangesloten schakelorganen. De sto
ringen door Röntgeninstallaties opgewekt, vertoonen grootc gelijkenis
met die, welke in andere medische apparaten ontstaan.
Andere gasontladingslampen. De voornaamste verte
genwoordigers van deze reeks zijn: de groote lichtbuizen der lichtreklames, de kwikdampgelijkrichters. vele gasgevulde gelijkrichterlampen
en verder de hoogtezonnen. De stroomvariaties worden hier veroor
zaakt door ontladingsverschijnselen in de buizen (ionisatieverschijnselen). De stoorgeluiden, die hierbij ontstaan, gelijken op huilen, brom
men en borrelen.
inrichtingen met werkende kontakten. In dezen
groep treft men aan: telefooninrichtingen, schelinrichtingen, schakelklokken, relais, trillers, zoemers, deursluiters, temperatuurregelaar»,
pinkers, enz. In al deze apparaten komen kontakten voor, die gedu
rende het bedrijf, min of meer snel geopend of gesloten worden. Een
electrische schel b.v. heeft een kontakt, dat zich zeer snel opent en
sluit, een temperatuurregelaar daarentegen werkt af en toe maar over
langere tijdruimten, die meerdere minuten kunnen duren. Bij al deze
inrichtingen ligt de storingsoorzaak voor de hand: de sluitende en ope
nende kontakten hebben stroomschommelingen voor gevolg, waardoor
de naburige schadelijke kringen ( zelfinductie der wikkelingen of gelei
ders en capaciteiten) gaan trillen. De stoorgeruischen verschillen zeer
sterk, naargelang de frequentie, waarmede de contacten geopend of
gesloten worden. Hooge kontaktfrequenties, zooals bij schelinrichtingen
en zoemers voorkomen, hebben doorgaans een ratelend, klapperend of
brommend stoorgeluid voor gevolg. Lagere kontaktfrequenties hebben
een knappend, kloppend of trommelend geluid voor gevolg.
Defecte geleidingen. Lichtinstallaties, die gedurende langeren tijd niet werden nagezien, vertoonen soms fouten in de aftakdoozen, schakelaars en stopcontacten (slechte verbindingen). Naarge
lang de toestand der kontakten worden door de trillingen in het ge
bouw of onder andere invloeden vonkjes of lichtboogjes gevormd, die
stroomschommelingen voor gevolg hebben. Dergelijke storingen zijn
zeer moeilijk te lokaliseeren, daar zij een weinig uitgesproken toon ver
oorzaken, die nog van het eene geval tot het andere kan verschillen.
Het is bijgevolg slechts na veel oefening mogelijk, direct een leidingsstoring te kunnen bepalen. Alle mogelijke toonvarianten kan men hier
bij vaststellen: o.a. kan het een sissend geluid worden, dat plotseling
ophoudt en even plotseling herbegint; vaak hoort men een knetterend
geluid, dat steeds hooger wordt en tot huilen, fluiten en zelfs tot juichen
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en jodelen kan overgaan. Zijn de kontakten sterk ingevreten, dan
hoort men een knortoon. Onder meer kan ook een uitgesproken netbrom of een muzikalen toon (rond de 500 Hz) voorkomen. In derge
lijke gevallen ontstaat de storing meestal door vorming van een lichtboog.
* * *

In aansluiting op de bespreking der electrische stoorders kan er
tevens op gewezen worden, dat ook kamerhaarden en schoorsteenen
storingen kunnen veroorzaken. Bizonder in den winter komt het voor,
dat de kleine roestdeeltjes in kachels of schoorsteenen, onder den in
vloed van temperatuursverschillen, tegengestelde ladingen aannemen.
Bij de eene of andere passende gelegenheid worden deze ladingen
vereffend, en ze vloeien naar de aarde af. Ontmoeten zij op dezen
weg schadelijke kringen, dan brengen zij deze aan het trillen. Hier
door ontstaan krassende en knarsende geluiden.
b) Het opsporen van stoorders.
De van buiten komende ontvangstoringen kunnen slechts dan worden opgeheven, wanneer men de storingsoorzaak volkomen doet ver
dwijnen. Eerst en vooral zal men den stoorder moeten herkennen,
alsmede den weg langs denwelken de storing in het apparaat komt.
Ter beoordeeling van den stoorder kan de aard van het storingsgeluid,
zooals wij dien hierboven bepaald hebben, veel helpen. Met eenige
oefening kan men, op deze wijze, zonder meer vaststellen of de sto
ringen van atmosferischen oorsprong zijn, ofwel of ze b.v. door een
electromotor veroorzaakt worden. Heeft men reeds eenig vermoeden,
vanwaar de storing komen kan, zijn b.v. werkplaatsen of fabrieken in
de buurt, dan zal men er op letten, of de storingen werkelijk ophou
den bij het stilleggen der betreffende inrichting, en of de storingen ook
’s avonds of Zondags voorkomen. Is dit het geval, dan tracht men
door onderhandeling met het bestuur der inrichting achtereenvolgende
en kortstondige stillegging der afzonderlijke machines te bekomen. Op
die wijze zal men de storende machine weldra ontdekken. Heeft men
daarentegen geen enkel vermoeden, dan moet de opsporing methodisch
gebeuren. Hiervoor heeft men speciale apparaten, die men stoorzoekers
noemt, en die in hoofdzaak bestaan uit een ontvanger voor omroep en
lange golf, en uit een kleine tastantenne, die door een snoer met den
ontvanger verbonden is. Dergelijke apparaten worden meestal in koffervorm gebouwd, zoodat ze gemakkelijk draagbaar zijn, en tevens
eenvoudig te bedienen. Men luistert met een koptelefoon,, neemt den
stoorzoeker in de hand, en zoekt met de tastantenne de electrische
geleidingen af, langs dewelke de storingen vermoedelijk het radioapparaat binnendringen. Verder tracht men methodisch de geluids
sterkte der storingen steeds grooter te maken, en men komt zoo tot
«den eigenlijken storingshaard.
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Vermoedt men aan de hand van het waargenomen geruisch, dat

storende kontakten of defecte leidingen de storingen veroorzaken, dan
zal men eerst de schelinrichting en de andere zwakstroominrichtingen
van het betreffende gebouw afzoeken. Ontdekt men den stoorder op
deze wijze niet, dan is een grondig nazicht der electrische lichtinstallatie
aan te bevelen.
Is de stoorder gevonden, dan zal men trachten den eigenaar der
betreffende inrichting er toe te brengen, deze te laten ontstoren. In de
meeste gevallen is het in het geheel niet gemakkelijk, dit resultaat
te bereiken, en vaak is daarvoor heel wat overredingskunst noodig.
Het is vóór alles noodig, den eigenaar duidelijk te maken, dat het
rendement der storende machine enz. niet benadeeld wordt door de
ontstoringsmaatregelen. Vele lieden zien namelijk in de ontstoring een
zeker gevaar voor hunne inrichtingen, andere meenen weer, dat ten
gevolge der ontstoring een hooger stroomverbruik ontstaat, en vele
andere zijn afkeerig van de met de ontstoring verbonden onkosten. In
sommige gevallen is men niet zelden zelfs verplicht voor te stellen de
kosten te verdeelen, en het gebeurt soms, dat men beroep moet doen
op de tusschenkomst van officieele lichamen, die de ontstoringsvoorschriften doen naleven. Alleszins kan men niet verlangen, dat een
storende inrichting geheel buiten gebruik gesteld wordt om de radioontvangst der buren niet te storen. Dit zou onbillijk zijn. Nochtans kan
door het gebruik van doelmatige methodes en middelen, bijna elke
storingsoorzaak eenvoudig en met niet al te hooge onkosten bereikt
worden. Het is de plicht van eiken volksgenoot daaraan mede te
werken.
c) De o n t s t o r i n g s a p p a r a t e n.
Met vier ons reeds bekende schakelelementen kan men, elke door
electrische apparaten veroorzaakte storing, werkzaam bestrijden: met
zelfinducties, capaciteiten, Ohmsche weerstanden en afschermingen. Bij
elke ontstoringsschakeling dienen wij te bedenken, dat het er om gaat,
hoogfrequentietrillingen te onderdrukken. Met behulp onzer kennis der
grondslagen kunnen wij ook onmiddellijk inzien, hoe elk middel werkt,
en hoe het doelmatig kan worden gebruikt. Zelfinducties zal men steeds
als een hindernis voor de stoorstroomen in,, de geleiders schakelen;
met capaciteiten zal men de schadelijke stoorspanningen kortsluiten;
door Ohmsche weerstanden kan men de storende energie tot warmte
omzetten, dus vernietigen; afschermingen verhinderen de uitstraling van

het storingsveld.
Thans rijst de vraag, op welke plaats de ontstoring gebeuren
moet. Principieel zijn drie mogelijkheden denkbaar; eerstens ontstoring
aan het ontvangtoestel zelf, tweedens ontstoring der door de stoortrillingen gebruikte wegen, en derdens ontstoring aan het storende ap
paraat zelf.
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Het eerste geval is praktisch het eenvoudigste, daar men niet
lang behoeft te zoeken; goede resultaten worden op die wijze slechts
zelden verkregen. Volgens de tweede methode bekomt men reeds veel
betere uitslagen, ze is echter omslachtiger. De laatste methode is wel
iswaar technisch de moeilijkste, maar zij levert de beste resultaten op.

Eerste geval. De stoortrillingen worden den toegang tot
den ontvanger versperd. Daartoe is het noodig den weg te kennen, langswaar de stoortrillingen naar het apparaat komen. Men neemt eerst de
antenne weg. Blijven de storingen voortduren, dan maakt men ook de
aardverbinding los, verdwijnen de storingen dan nog niet, dan kan men
met tamelijk groote zekerheid aannemen, dat zij uit het net komen.
Men kan aldus op betrekkelijk eenvoudige wijze bepalen, langswaar
men de storing bestrijden kan. Veronderstellen wij, dat wij hadden
vastgesteld, dat de storingen langs de antenne in het apparaat komen.
In dergelijk geval komt de ontstoring aan het gestoorde apparaat niet
in aanmerking. Wij weten immers reeds, dat hier met middelen ter ver
betering der selectiviteit, enz. niets te bereiken is. Men kan hoogstens,
bij wijze van proef, de antenne veranderen; de vooruitzichten op ver
betering zijn echter zeer beperkt.

Komen de storingen langs de aardverbinding in het apparaat, dan
kan men ontvangen met een andere aardleiding. De verbetering, die
hiermee bereikt wordt, zal waarschijnlijk eveneens zeer gering zijn. In
sommige gevallen helpt een hoogfrequentiesmoorspoel in de aardver
binding. Deze moet de langste te ontvangen golven doorlaten. Het
verdient in elk geval aanbeveling dit te probeeren.

Indien het vaststaat, dat de storingen uit het lichtnet komen, dan
is wel een zeer doelmatig middel te gebruiken door inschakeling van
een filter in de toevoerleiding van het net. Daardoor worden de stoorDl
stroomen gelijkmatig
o—<ÖÖÖ^
voerd. Hiertoe gebruikt men een schake
imHy
ct
Ontvanger
Wet
ling zooals in fig. 217. In het net liggen
tmHy
----twee smoorspoelen £>i en D2, terwijl wij
ot
217
aan de zijde van den ontvanger twee in
Fig. 216. - Een ontstoringsschakeserie geschakelde condensatoren C\ en C2
ling voor hoogfrequentie netsto
van elk 1.000 cm vinden. Het middenpunt
ringen.
der serieschakeling is geaard. Dergelijke
apparaten worden, als ontstoringsfilter of ontstoringsapparaat, geheel
gereed voor het gebruik geleverd; dergelijke apparaten zelf samenstel
len is niet loonend. Bij het inschakelen zal men er op letten, dat het
verbindingsstuk tusschen den filter en het radio-apparaat zoo kort mo
gelijk blijft, anders zou het kunnen voorkomen, dat ook deze verbin
ding weer stoorenergie uit de omgeving opneemt. Ook de naar het
middenpunt van den filter loopende aardverbinding moet zeer kort zijn.
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Tweede geval. Heeft men met zekerheid vastgesteld, dat
de storingen door de antenne in het apparaat komen, dan kan men
den bouw van een antenne met afgeschermden afvoerkabel overwegen.
Wat daarover te zeggen is, hebben wij in de vorige paragraaf geleerd.
Bij storingen uit het lichtnet. of door de aardverbinding, vervalt
de mogelijkheid, de ontstoring te ondernemen op den door de stoortrillingen gevolgden weg. Nochtans kan een goede antenne met af
geschermden afvoerkabel reeds veel tot de ontstoring bijdragen.

Derde geval. Over de ontstoring aan den stoorder zelf
zullen wij meer bizonderheden aanhalen. In de praktijk werden daar
voor reeds zekere regelen opgegeven, die vooral werden afgeleid uit
omvangrijke ervaring, en waaraan men steeds goed zal doen, ze ge
trouw toe te passen. Dit is voornamelijk het geval voor de grootteorde der voor de ontstoring gebruikte middelen. Op grond van deze
ervaringen, stelt de industrie ontstoringsunits samen voor bijna alle
praktisch voorkomende gevallen.
Het is dus weinig doelmatig, eerst zelf lang uit te probeeren. en
op die wijze tijd en geld te verliezen; derhalve geven wij hieronder
maar de betreffende aanwijzingen op, zonder om het even welken ontstoringsmaatregel in bizonderheden te bespreken. Voor al de ontstoringsgevallen gaat het in principe om afvlakking, kortsluiting, demping
en afscherming.
In tabel 45 hieronder hebben wij de belangrijkste ontstoringsschakelingen samen gebracht. Wil men één of ander apparaat ontsto
ren, dan zoekt men eerst den naam van den stoorder op in de alfabe
tisch gerangschikte lijst van kolom I . In de volgende kolom is dan de
schakeling afgedrukt, waardoor men onmiddellijk een idee verkrijgt
van de te nemen maatregelen. Verder zijn in kolom I de grootten der
daarbij te gebruiken ontstoringsdeelen opgegeven. Vanzelfsprekend zijn
deze cijfers te beschouwen als gemiddelde waarden, die binnen zekere
grenzen kunnen schommelen. Naar de ervaring heeft aangetoond, zijn
deze waarden niet al te kritisch.
Evenals bij den antennebouw, zijn er voor de ontstoringspraktijk
ook zekere voorschriften in verband met de hoogfrequentietechniek en
met de sterkstroomtechniek, welke volstrekt moeten worden nageleefd.
Hieronder sommen wij deze voorschriften op:

1°) De te ontstoren inrichting moet mechanisch en electrisch vol
komen in orde zijn.

2°) De ontstoringsmiddelen moeten altijd in de onmiddellijke na
bijheid van den stoorder worden aan:gebracht, daar zij anders hunne
uitwerking missen. Dit is begrijpelijk, wanneer men er aan denkt, dat
een langere geleider, tusschen stoorder en storingsbeveiliging. als een
zenderantenne werkt, en dus de storingen in de ruimte uitstraalt.
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Tabel 4 5.
Ontstoringsschakelingen.

De opgaven in onderstaande tabel hebben betrekking op normale
gevallen. Bij bizonder sterke storingen, of wanneer hoogere eischen ge
steld worden voor de ontvangst van ver afgelegen stations, zal men
soms meer uitgebreide ontstoringsmaatregelen moeten treffen. Deze
komen dan voornamelijk neer op het gebruik van hoogfrequentiesmoorspoelen in de toevoerleiding van het net naar het apparaat; gedeelte
lijk bevatten de schakelingen hiervoor zekere aanwijzingen. Van de
opgegeven grenswaarden der condensatoren hebben de laagste (van 0
tot ongeveer 1 /xF) betrekking op wisselstroom, de hoogere (boven 0,5
tot 4 /xF) op gelijkstroom. Er weze verder de aandacht op gevestigd,
dat het van groot belang is, zoo mogelijk, afgeschermde ontstoringsdeelen te gebruiken; afschermingen worden steeds geaard.
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Fig. 222.
Zie wisselstroommotor, gelijkstroommotor.
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Fig. 223.

Boormachine

Zie wisselstroommotor,
arts-boormachine .
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Diathermie-apparaat
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Fig. 224.

Draaistroommotor
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Fig. 225.

Dynamomachine

Zie generator.

Eenanker omvor
mer

Zie aanloopweerstand, draaistroom, gelijkstroom-,
wisselstroommotor, generator.
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Zie electrische schel.
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Fig. 226.
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Fig. 228.
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Fig. 231.

Electro-medische
apparaten

Zie diathermie-apparaat, H.F.-bestralingsapparaat,
hoogtezon, Röntgeninstallatie; vgl. ook schake
laar.

Electromotor

Zie draaistroom-, gelijkstroom-, wisselstroommotor.

Filter

Zie electrofilter.
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C2 = 5.000 cm (in
dien niet geaard)
c3=l /xF
R= 10 ... 50 D
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Fig. 233.
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4) Draaiende gelijkrichter.
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j---------i

(1) naar gelang het type
en het vermogen.

3) Met triller.
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Fig. 234.
Zie electrofilter.

Gelijkstroommotor

1) Tot 1 PK.
Cj=0,5 . . . 1 mF
C2 = 0,05 ... 0,5 mF
2) Boven I PK.
C1= l . . . 2 /xF
C2 = 0,05 ... 0,1 mF
R=1 MD
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Fig. 235.
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Storend apparaat
Waarden

Geneeskundige apparaten

Schakeling of verwijzing

Zie diathermie-apparaat, verwarmingskussen, H.F.bestralingsapparaat, hoogtezon, Röntgeninstallatie; vgl. ook schakelaar.

Generator

.

C. = 0,5 ... 4 ,uF
C2 = 5.000 cm

236

Fig. 236.

Haardroger
C. = 0,05 . . .. 0.5 /zF
C2 = 5.000 cm

"Ti

G

237

238
Fig. 238.

Fig. 237.

Heete lucht-douche

H.F.-bestralingsapparaat

Zie haardroger.

^TW-r-

—[
239

C = 0,l ... 0,5 mF
Fig. 239.

C. = 0,l ... 0,5 uF
C3 = 5.000 cm

=f=G
-Tö&T------
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Fig. 240.
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Hoogtezon

C =Y=

dn

C = 0,l ... 0,5

4CZH-*

I
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Fig. 241.
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Storend apparaat
Waarden

Schakeling of verwijzing

Klok (electrische)

Zie schakelaar, wisselstroommotor.

Klokkenluider

Zie electrische klokkenluider.

Koelkast

Vgl. draaistroom-, gelijkstroom-, wisselstroommotor, bimetaalregelaar, electrisch verwarmingskussen.

Kontakt

C = 0,l . . . 2 mF
Fig. 242.

Zie schakelaar.

Kwikdamp gelijkrichter

Zie gelijkrichter.

Laschmachine

■C = 4

243'
Fig. 243.
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Dr

Fig. 244.

443

Storend apparaat
Waarden

Schakeling of verwijzing

Lichtinstallatie

(zie ook kontakt,
neonbuizen, trapschakelaar)

Q

245

Fig. 245.

246
Fig. 246.
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£
C1 = 0,l . . . 1 mF
C2=l mF
R=5 O
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Fig. 247.

Lift

Zie aanloopweerstand, draaistroommotor, gelijk
stroommotor, relais, schakelaar, wisselstroom
motor.

Massage-apparaat

Zie gelijkstroommotor, wisselstroommotor.

Medische apparaten

Zie diathermie-apparaat, electrisch verwarmingskussen,
H.F.-bestralingsapparaat, hoogtezon,
Röntgeninstallatie; vgl. ook schakelaar.

Meelbleek-inrichting

I

C = o,l ... 0,5 pF

1

I or

IC *

•
1

pTOTH-t4
1 Dr

‘ U p»t_

=====
-t-xQQO r*
g? Dr
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Fig. 248.
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Storend apparaat
Waarden
Motor

Schakeling of verwijzing
Zie gelijkstroommotor, wisselstroommotor en draaistroommotor.

Naaimachine

250
249

Fig. 250.

Fig. 249.

Cl = 0.1 . . . 0.5/zF
C~ —5.G00 cm
C3 = 0.02 ... 0.1 /zF
Ci = 3.000 cm
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Fig. 251.
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Neonbuizon
C = 0,l . . . I /zF

d&QQCQy-

1
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Fig. 252.

Omschakelaar

Zie schakelaar; vgl. ook electrische klokkenluider.

Omvormer

Zie eenanker omvormer.

Ozon apparaat
i

C = 0,01 /zF

Fig. 253.
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Storend apparaat
Waarden

Schakeling of verwijzing

Pinker

Zie kontakt.

Pomp (electrische)

Zie gelijkstroommotor, wisselstroommotor; vgl. ook
schakelaars.

Regelaar

Zie centrifugaalregelaar , bimetaalregelaar , aanloopweerstand.

Registreerkas
Rekenmachine

l
i

Zie gelijkstroommotor, wisselstroommotor; vgl.
ook schakelaars.

Relais
C = 0,l . . . I /zF
R = 20 ... 100 n

254
Fig. 254.

Röntgeninstallatie

Zie electrofilter.

(met roteerende gelijkrichter)

Schakelaars

Dr

Dr

C = 0,l . . . 2 mF
R = 5 ... 100 n

c

255*

Fig. 255.

Schakelapparaat

Zie telefoon, lichtinstallatie, trapschakelaar, relais.

Schakelklok

Vgl. schakelaars, kontakt.

Stofzuiger
Cx = 0,I ... 0,5 mF
C2 = 5.000 cm

256
Fig. 256.
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Storend apparaat
Waarden

Strijkbout
(met temperatuurregelaar)

Schakeling of verwijzing

Zie bimetaalregelaar.

r

Tandarts-boormachine

i
i
i

----- •

-

-1-------- r~r

^ = 0,1 . . . 0,5/xF
C2 = 4.000 cm
C3 = 0,l ... I mF
C4 = 0,l . . . 0,2 /xF
R = 5 ... 20 ft
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Fig. 257.

Telefoon (automa
tische)

i
i
i
i
i
i
i

C=1 /xF
R=100 ft

HDr

X 255
Fig. 258.

Teller

Zie schakelaars, relais, enz.

Temperatuurregelaar
cx=l mF
C2 = 2 . . . 3 mF
R = 5 ... 50 ft

=r

J

259
Fig. 259.

Thermoschakelaar

Zie temperatuurregelaar.
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Storend apparaat
Waarden

Schakeling of verwijzing

Trap schakelaar
(automatische)
i
i
i

C = 0.l ... 0,5 mF

l
i
i
i
i
i
i

I
I
I
L
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Fig. 260.

r

Triller

ii

C = 0,l . . . 1 juF
R = 20 ... 100 n

g rf

c

26/
Fig. 261.

f'F4-r T
C, = 0.5 . . . I
C. = 0,2 ... 0,5 mF
C3 = 2.000 cm
C4 = 10.000 cm

I_____ I
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J Dr
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' ItaTFig.ë262.
Ventilator

Vgl. Stofzuiger.

Verwarmingskussen'

'I

44ö

Zie electrisch verwarmingskussen.
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Storend apparaat
Waarden

Schakeling of verwijzing

Waschmachine

Zie gelijkstroommotor, wisselstroommotor; vgl. ook
klokkenluider.

Wekker

Zie electrische schel.

Wisselrichter

Zie triller.

W isselstroommotor

Cx = 0,01 ... 0,5
C3 = 0,05 ... 0,1
C3 = 5.000 cm

mF
mF

Met geaarden
nulleider

Vast met beveiligingsgeleiding

SJ

263
Fig. 263.

Met geaarden
nulleider

264
Fig. 264.

Verplaatsbaar
zonder aardverbinding

265
Fig. 265’.

Vast of ver
plaatsbaar
zonder aardverbinding

Cx=l . . . 2 mF
C2 = 5.000 cm
R=1 MQ

266
Fig. 266.

Zoemer

267
Fig. 267.

Zie electrische schel.
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Kunnen langere verbindingen tusschen stoorder en de ontstonngsapparaten praktisch niet vermeden worden, dan dienen deze geleiders
afgeschermd te worden, en de afscherming goed geaard. Als ontstoringsmiddel werker1 condensatoren doorgaans beter dan smoorspoelen, weer
standen en afschermingen. Nochtans moet men steeds vooraf onder
zoeken, of de schakelorganen, die men wil aanbrengen, de goede wer
king van het betreffende apparaat niet benadeelen, of onmogelijk ma
ken. Het zou b.v. een dwaling zijn, de ontstekingskaarsen van een
motor door het parallel schakelen van condensatoren te ontstoren.
3°) Apparaten, voor het opwekken van hoogfrequentietrillingen,
moeten soms geheel in een afschermkooi worden gemonteerd. Deze kooi
bestaat meestal uit een soort draadgaas of draadweefsel, en wordt naar
den uitvinder kooi van Faraday genoemd. De afscherming moet on
onderbroken zijn, en een goede aardverbinding dezer kooi is volstrekt
noodzakelijk.
4°) Terwille van de veiligheid en om technische redenen zijn al
de van buiten bereikbare niet stroomvoerende metalen, deelen van mo
toren, enz., geaard. Deze aardverbinding mag nooit worden weggeno
men, zelfs niet indien de ontstoring hierdoor werkzamer wordt, wat af

en toe het geval is.
5°) Over ontstoringscondensatoren vloeit meestal een zwakke
wisselstroom naar den mantel van den stoorder. Deze stroom mag een
bepaalde maximumwaarde niet overtreffen, teneinde gevaar voor de
bedienende personen te vermijden.
6°) Voor het aarden of het verbinden met een inulleider, moet
de betreffende draaddoorsnede minstens gelijk zijn aani de stroomvoerende geleiders van het apparaat, en in geen geval minder dan 4 mm2

bedragen.
7°) Onbeveiligde condensatoren mogen slechts voor machines tot
hoogstens 0,5 kW gebruikt worden.
8°) Men zal er zorg voor dragen, dat de hoogst toelaatbare tem
peratuur voor condensatoren niet overschreden wordt door de eigen
warmte van de machines.
9°) Ontstoringssmoorspoelen moeten altijd op een voldoenden af
stand van geaarde deelen gemonteerd worden, en wel met een luchtisolatie van minstens 6 mm tusschen het naasttbijgelegen geaard deel
der constructie.
10°) Men zal verder goed doen, rekening te houden met de
V.D.E. voorschriften nr 0140/1932, 0610/1933, 0873/1934 en
0874/1935.
Wij raden ten zeerste aanschaffing van de hierboven opgesomde
V.D.E. voorschriften aan, want de daarin bevatte opgaven zijn zeer
belangrijk voor den praktikus. Men zal steeds bedenken, dat elke ontstoringsmaatregel aan een sterkstroominstallatie, indien ze niet goed is
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uitgevoerd, gevaar kan opleveren voor menschenlevens en machines,
Daaruit volgt het principieele voorschrift, dat het ingrijpen aan sterkstroominrichtingen alleen door monteuren en installateuren mag gebeuren. Is
de radiotechnicus niet zelf gemachtigt dit werk uit te voeren, dan is
hij natuurlijk verplicht, zich de medewerking van een bevoegd persoon
te verzekeren. In dergelijke gevallen zal men nochtans goed doen, even
na te gaan, of de betreffende installateur wel op de hoogte is van de
principes der ontstoringstechniek. Vaak is dit niet het geval. Men zal
dan vooraleer de monteur of installateur met het werk begint, de noodige toelichtingen over den zin en de bedoeling van het werk geven,
alsmede de grondslagen toelichten, volgens dewelke de inrichting moet
worden uitgevoerd.
Dit heeft vooral betrekking op de afmetingen der geleidingen
(korte), afschermingen, aardverbindingen, enz.
#

*

♦

Met de hierbovenstaande studie is het zeer omvangrijke gebied der
ontstoringstechniek geenszins volkomen behandeld. In den laatsten tijd
werden zelfs uitgesproken theorieën vooruitgezet, die in veel bizonderheden het verband tusschen storing en ontstoring beschouwen. Alles
zins is de ontstoringspraktijk door deze theorieën tot dusver
niet noemenswaard bevorderd, en voor den praktikus komt het van
zelfsprekend maar op de praktisch belangrijke feiten aan. Van dit
standpunt uit, zal men steeds eerst bepalen, hoe de storing ontstaat;
vervolgens zal men trachten vast te stellen, langs welke wegen de sto
ring tot in den ontvanger komt, en men zal er tenslotte voor zorgen,
dat ofwel de oorzaak wordt opgeheven, ofwel dat de weg naar den
ontvanger versperd wordt.
Wij hebben er reeds op gewezen, dat het opsporen van storingsoorzaken ten zeerste vergemakkelijkt wordt door de nauwkeurige ken
nis van de verschillende stoorgeruischen. Om een studie der verschil
lende stoorgeruischen mogelijk te maken, werden gramofoonplaten in
den handel gebracht, waarop de acoustische werkingen van vaak voor
komende storingen geregistreerd werden. Deze gramofoonplaten zijn
zeer leerrijk, en wij kunnen de aanschaffing ervan ten zeerste aanbe
velen. Zij stellen den leerling in de gelegenheid, alle belangrijke storingsgeluiden af te luisteren, en ze in het geheugen te prenten; op deze
wijze verzamelt men vlug een groote ervaring, die men vroeger slechts
na een lange ontstoringspraktijk kon opdoen.
Niet in alle gevallen kan men op bevredigende resultaten rekenen,
indien men zich onwrikbaar aan de gebruikelijke ontstoringsregelen
houdt, alhoewel deze laatste nochtans altijd toonaangevend zijn. Als
voorbeeld willen wij het praktisch geval aanhalen van een omvormer,
die sterke storingen veroorzaakte, welke pas na een moeizaam onder
zoek konden opgeheven worden. Het was een gelijkstroom-wissel-
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stroom omvormer, waarvan het gehjkstroomdeel de omroep- en langegolfontvangst van een naburigen ontvanger sterk stoorde. Alle moge
lijke condensatoren, smoorspoelen en weerstanden werden geprobeerd.
Men slaagde er in de storingen in het omroepgolfbereik te doen ver

dwijnen, terwijl in het lange golfbereik geen verbetering te merken was.
Pas na volledige afscherming van den omvormer met een plaatijzeren
scherm van 2 mm dik, bekwam men een behoorlijk resultaat. De
kosten van deze ontstoring bedroegen 2.400,— fr. (fl. 150). Het be
langrijkste deel dezer onkosten werd door arbeidsloon opgeslorpt.
Tenslotte dient nog vermeld, dat men in den laatsten tijd bui
ten de reeds besproken storingszoekers ook nog storingsmeters ge
bouwd heeft. Zeer interessant is verder een apparaat voor het meten
der topspanningen. De gebruikelijke spanningsmeter toont o.a. nooit
de zeer aanzienlijke spanningstoppen van een stoorsein juist aan. De
topspanningsmeter maakt de aflezing der maximumspanning mogelijk
door een kleine verbetering der schakeling. Wij kunnen hier op die
zaken niet verder ingaan; daarover bestaat een speciale literatuur waar
naar wij hiervoor verwijzen.
3. Luidsprekers, microfoon, toonafnerners.
Alle inrichtingen, die voor doel hebben de geluidsenergie om te
zetten in electrische energie, en omgekeerd, zijn van groot belang voor
de moderne radiotechniek, want het is van hunne doelmatige werking,
dat de kwaliteit der verkregen weergave afhankelijk is. De beste ont
vanger heeft geen zin wanneer zijn luidspreker slecht is, en men be
hoeft op geen goede ontvangst te hopen, indien den zendermicrofoon

niet van de allerbeste kwaliteit is.
Al wat hierbij hoort, vormt thans een speciale wetenschap, die
men electro-acoustiek noemt. In de electro-acoustiek wordt theoretisch
en praktisch de omzetting van geluid in electriciteit en omgekeerd be
studeerd. Tot het gebied der electro-acoustiek behooren bijgevolg ook
het ontwerp en de bouw van krachtversterkerinstallaties, alsmede de
studie van alle laagfrequentieproblemen. Over de laagfrequente spannings- en krachtversterking hebben wij reeds in het eerste deel een en
ander gezegd; op de groote krachtversterkers komen wij in de vierde
paragraaf van dit hoofdstuk terug.
Hier zullen wij in het kort luidsprekers, microfoons en toonafnemers behandelen, waarbij wij maar alleen de praktisch belangrijke fei
ten zullen bespreken. Daartoe bestudeeren wij eerst de samenstelling
dezer verschillende apparaten, en onderzoeken dan de voor- en nadeelen der verschillende varianten, om tenslotte daaruit de gevolgtrek
king op te maken, voor welk doeleinde de verschillende constructies
het best geschikt zijn.
a ) Luidsprekers.
In het eerste deel van dit boek hebben wij het principe waarop
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de werkwijze van een geluidsopwekker berust, reeds besproken. Vol
gen wij nogmaals op fig. 104, en herinneren wij ons de daarbij be
sproken uitvoering. Het daar besproken electromagnetische systeem is
de oorspronkelijken vorm van den luidspreker; gedurende vele jaren
was dit het eenig bekende type. Thans is dit systeem overtroffen, daar
het enkele principieele gebreken bezit.
Volgens hunne constructie onderscheidt men thans de volgende
luidsprekertypes: electro-magnetische luidsprekers, dynamische luid
sprekers, electrostatische luidsprekers. In het gunstigste geval, omvat
ten de moderne luidsprekers een frequentiebereik van 70 tot 9.000 Hz.
1° Electro-magnetische luidsprekers.
Vroeger bouwde men de luidsprekers eenvoudig door vóór de
trilplaat in fig. 104 een grooten geluidshoorn aan te brengen. Wat de
werkwijze betreft, stemde een dergelijke luidspreker met den gebruikelijken koptelefoon overeen. Van een ook maar bij benadering na
tuurgetrouwe weergave, was bij deze constructies natuurlijk geen sprake.
Deze luidsprekertypes verdwenen bijgevolg dan ook vrij vlug.
Een verbetering bracht reeds de in het eerste deel besproken trilkegel. Dit is een conisch gevormde geluidsuitstraler, die met de tril
plaat door kleine hefboompjes verbonden is. De hefboompjes brengen
de bewegingen van de trilplaat versterkt of verzwakt over op den
kegel, die ze als geluidstrillingen aan de lucht doorgeeft. Zoowel de
lineaire als de niet-lineaire vervormingen worden hierdoor aanzienlijk
verminderd. Bovendien biedt deze methode het voordeel, dat men het
straalvlak zeer groot kan maken. Dit is belangrijk, want dit straalvlak
heeft voor doel, de daaromheen liggende luchtdeeltjes in mechanische
trilling te brengen. Is het vlak klein, dan is de werking zeer onvolmaakt,
daar slechts zeer weinig luchtdeeltjes in beweging komen.
Is het straalvlak daarentegen groot, dan worden zeer vele lucht
deeltjes tot meetrillen verplicht. Hoe meer luchtdeeltjes echter gaan
meetrillen, des te grooter is ook de geluidsenergie, die in de ruimte
wordt uitgestraald, en dit is juist wat wij willen bereiken. Natuurlijk
moet de met het straalvlak verbonden trilplaat — dit is van belang
voor alle luidsprekers ---- deze energie kunnen afgeven. De trilplaat
ontneemt hare mechanische energie aan den eigenlijken geluidsomvormer, die langs de electrische zijde van het apparaat, dus een daarmee
overeenstemmende hoeveelheid energie, b.v. uit de eindlamp moet
ontvangen. Hoe meer luchtdeeltjes door den conus worden aangestooten, d.i. hoe grooter het straalvlak is, des te meer energie moet naar
den luidspreker gevoerd worden, des te grooter is ook de uitgestraalde
geluidsenergie, en des te gunstiger wordt de verhouding tusschen de
opgenomen electrische energie en de afgestraalde geluidsenergie, dus
het rendement. Is het straalvlak klein, dan kan ondanks de kleine uit
gestraalde geluidsenergie, de opname aan electrische energie nog zeer
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aanzienlijk zijn. Ze gaat dan in het systeem nutteloos verloren.
Een groot stralingsoppervlak brengt echter nog een ander voor
deel: het geeft ook de lage tonen goed weer, wat bij gewone koptele
foons niet het geval is. De geluidsgolven hebben namelijk — juist
zooals de electrische trillingen ---- bepaalde phaseverschillen en bij den
luidspreker is de toestand zóó, dat de luchtdeeltjes aan de voorzijde
voorzijd'
van het straalvlak precies in tegenphase trillen, vergeleken met de
luchtdeeltjes aan den achterkant. Loopen deze trillingen in mekaar,
dan ontstaat er een soort vereffening, de energie wordt dan niet af
gestraald. Dit geschiedt nu veel gemakkelijker bij de lage tonen dan
wel bij de hooge, want bij de lage tonen is er meer tijd beschikbaar
voor dit verschijnsel. De vereffening voltrekt zich langs het straalvlak
om, en ze is derhalve meer uitgesproken, naarmate dit vlak kleiner is.
Daaruit volgt, dat een groot straalvlak de goede afstraling der lage
tonen begunstigt.
Met het oog hierop, is men overigens in de laatste jaren weer
.terug gekomen tot een variante van den hoornluidspreker. Deze ont
wikkeling kan niet als een stap achteruit beschouwd worden, want zij
berust op de redeneering, dat de trechter het tot stand komen van
een luchtzuil begunstigt, die precies werkt als een luidspreker met zeer
groot trilvlak; ook hiermede worden de aangrenzende luchtdeeltjes
drachtig aan het trillen gebracht. Speciale hoornvormen (esponentieele
hoorn) 'heffen nog een andere ongunstige eigenschap op van de stoffe
lijke straalvlakken, namelijk het resonantieverschijnsel. of resonantietoon. Precies zooals elke electrische trillingskring op zijn eigen fre
quentie bizonder krachtig trilt, is dit ook het geval met elk mechanisch
lichaam. Dus ook elk straalvlak vertoont een eigen resonantiepunt; dit
beteekent echter niets anders, dan dat de uitstraling van goed bepaal
de tonen, die samenvallen met de eigenfrequentie van het vlak, bizon
der sterk wordt. In de praktijk is dit vanzelfsprekend onaangenaam»
vermits daardoor lineaire, en in zekere gevallen zelfs niet-lineaire vervorming kan ontstaan. De exponentieele hoorn bezit deze onaange
name eigenschap niet om redenen, die wij hier niet verder kunnen toelich
ten. Straalvlakken uit vaste stof vervaardigd vereischen daarentegen
een zeer zorgvuldige dimensioneering, opdat hunne resonantiepunten
niet storend zouden optreden.
In den laatsten tijd heeft men bovendien nog « geluidsstralers »
voor speciale doeleinden ontwikkeld, en verschillende verbeteringen
aangebracht. Vermeldingswaard is de ontwikkeling der rondstralers»
dit zijn hangende luidsprekers, die het geluid in alle richtingen gelijk
matig afstralen. Dit is van groot belang voor uitgebreide installaties.
Voor speciale gevallen gebruikt men ook combinaties van verschillende
stralersoorten, die eikaars gebreken compenseeren.
Hiermede hebben wij het voornaamste over de uitstraling van het
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geluid gezien. Vanzelfsprekend is dit alles niet alleen toepasselijk op
den electro-magnetischen luidspreker, maar ook op alle andere luidsprekersoorten.
Nu nog een paar woorden over den eigenlijk en geluidsopwekker
van den electro-magnetischen luidspreker. Geheel onafhankelijk van
de geluidsuitstraling heeft dit systeem nog een principieel nadeel. Het
is ons bekend, dat de trilplaat van fig. 104, onder den invloed der
magnetische veldsterkte, vóór de polen heen en weer trilt. Daarbij ver
andert de afstand tot de poolschoenen voortdurend. De invloed van het
magnetisch veld op die trilplaat is nu echter bij geringen afstand tusschen poolschoenen en trilplaat veel grooter, dan wanneer de afstand
iets minder klein wordt. Het verband tusschen aantrekking en afstand is niet lineair maar kwadratisch. Het onaangename gevolg van dit
feit is, dat een magnetisch luidsprekersysteem de verschillende amplitudes niet getrouw tot geluid omzet. Dit is een gebrek, dat men weliswaar door bizondere constructies kan tegengaan, maar dat men nochtans nooit volkomen kan opheffen. Een groote verbetering verkrijgt
men reeds, wanneer de trilplaat niet meer vóór de poolschoenen, maar
onder den vorm van een klein ijzeren plaatje tusschen twee paren poolschoenen opgesteld wordt, (vierpolig systeem).
, Dit i;is een luidspreker
met gebalanceerd anker. Een nog betere oplossing is de « Freischwinger » of inductor dynamische luidspreker, waarbij de trilplaat vervan
gen wordt door een veer, die vóór de poolschoenen trilt; deze con
structie is zoo uitgevoerd, dat de afstand tot de poolschoenen, gedu
rende het bedrijf, niet merkbaar verandert. Nochtans zijn de frequentieen amplitude-afhankelijk bij den inductor dynamischen luidspreker nog
altijd zeer hoog; daaruit volgt dus dat een electro-magnetische luid
spreker nooit een goede oplossing van het probleem geven kan. Daar
entegen verdwijnt de storende kwadratische afhankelijkheid onmiddel
lijk, zoodra men het electro-magnetische systeem door een dynamisch
vervangt.
2° Dynamische luidsprekers.
De principieele samenstelling van een dynamischen luidspreker
geven wij in fig. 268. Wij zien daarop de (gearceerde) doorsnede van
----- -----------een ronde permanente magneet, die uit
x.-------------- /
een ringvormigen mantel en een ronde
/
staaf bestaat. De staaf stelt den noordpool
voor, terwijl de mantel den zuidpool van
de magneet vormt (de noord- en de zuid
pool van een magneet kan men vergelijken
met de + en de - pool van een electrische
stroombron. De twee polen hebben
268
ten opzichte van elkaar een zekere mag
netische spanning). Aan de bovenzijde
Fig. 268. - Dynamische luid

Tl

spreker, schematisch.
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komt de mantel zoo dicht bij den staafvormigen noordpool, dat nog
slechts een gering ecirkelronde luchtruimte overblijft. In deze lucht»
spleet, die ten gevolge van den geringen afstand tusschen de twee
magneetpolen een zeer groote magnetische veldsterkte heeft, is een
lichte cylindervormige draadspoel ondergebracht, die vrij in de luchtspleet over- en weer kan trillen. Met deze trilspoel is de ons reeds
bekende kegelstraler verbonden.
De twee einden der trilspoel worden met de uitgangsklemmen van
den ontvanger verbonden zoodat de laagfrequentie-energie door de
spoel heenvloeit. Daardoor ontstaat rond onze spoel een magnetisch
wisselveld, en onder den invloed van dit veld begint de spoel te trillen
in het veld van den permanenten magneet. De trilling geschiedt in de
richting der lengte-as, zooals de beweging van een zuiger van een ben
zinemotor in den cylinder. De onwrikbaar met de spoel verbonden
trilkegel maakt al de trillingen der spoel mede, en stoot bijgevolg al de
er omheen liggende luchtdeeltjes in hetzelfde tempo aan, zoodat de tril
lingen als geluidsenergie in de ruimte wordt uitgestraald.
In tegenstelling met het electro-magnetische systeem, hebben wij
hier ook zelfs, met de grootste mechanische trillingen, steeds denzelfden afstand tusschen de spoel en de magneetpolen, zoodat de hierbo
ven bedoelde kwadratische afhankelijkheid zich in het geheel niet kan
doen gevoelen. Daardoor heeft een dynamische luidspreker steeds een
betere toonweergave en ook een uitstekend rendement, want de luchtspleet kan hier zeer eng gehouden worden, zoodat de veldsterkte im
mer groot blijft. Deze conditie moet volstrekt vervuld worden om een
goed rendement te verkrijgen.
Bij het begin der ontwikkeling van de dynamische luidsprekers
ondervond men moeilijkheden, met het verkrijgen der noodige veld
sterkte in de luchtspleet. Men wekte dan dit magnetisch veld op langs
electrischen weg, door het aanbrengen van een tweede spoel o
’,
over
de
centrale magneetstaaf. Door deze spoel werd dan eeni gelijkstroom gevoerd. Men bekwam aldus een electromagneet en ook een electromagnetischen luidspreker. De op de magneetstaaf liggende bekrachtigingsspoel bestond steeds uit enkele duizend draadtoeren, zoodat een
zeer sterk magnetisch veld ontstond. Het daarin opgeslorpte gelijkstroomvermogen is nochtans betrekkelijk klein — van 5 tot 20 Wtt, naar
gelang de vereischte geluidssterkte --- nochtans bracht dit vele bezwa
ren met zich. Beschikt men namelijk slechts over een wisselstroomnet, dan moet men, terwille der luidsprekerbekrachtiging, het voedingsdeel van den ontvanger versterken, of een bijkomenden gelijkrichter
voorzien; beide oplossingen maken het apparaat duurder. Bijgevolg
zocht men naar een mogelijkheid, om zonder gelijkstroombekrachtiging
uit te komen, dus met permanente magneten in de plaats van electromagneten.
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In verband hiermede, begon men volgens een vooropgesteld plan,
alle staalsoorten te onderzoeken, welke voor permanente magneten ge
schikt bleken te zijn. Staal heeft immers de eigenschap magnetisch te
blijven, nadat het aan de inwerking van een magnetisch veld onderwor
pen werd. De tot dusver voor magneten gebruikte staalsoorten leverden
echter de hier noodige groote veldsterkten niet. Er werden dan, volgens
het voornoemde plan, nieuwe staallegeeringen met de gewenschte eigen
schappen ontwikkeld, die als grondstof moesten dienen voor de ver

vaardiging van bruikbare luidsprekermagneten. Hierop komen wij in
hoofdstuk VI van dit boek nog terug. Daar het wegvallen der bijko
mende electrische bekrachtiging zoowel spaarzamer, als zekerder in het
bedrijf uitviel, worden de electrisch bekrachtigde luidsprekers thans
meer en meer door den permanentdynamischen luidspreker verdrongen.
Nog een paar woorden over de trilspoel.
Het is duidelijk, dat de wisselstroomweerstand van deze spoel
moet aangepast zijn aan de uitgangsimpedantie van den ontvanger,
Al naar gelang de gebruikte eindlamp, heeft men waarden tusschen
1.000 en 10.000 H noodig. Het is buitengewoon moeilijk, de dunwandige trilspoel, die met het oog op groote beweeglijkheid zeer licht
moet zijn, met een dergelijke winding te voorzien. Desondanks werden
de eerste dynamische luidsprekers uitgerust met spoelen, waarvan de
weerstand zeer hoog is. Daar echter de uiterst dunne spoeldraad bij de
geringste overbelasting verbrandde en een herwikkeling met groote on
kosten gepaard ging, heeft men er naar getracht, alleen trilspoelen met
lagen weerstand en beperkt toerental te gebruiken. De aanpassing aan
den uitgangskring van den ontvanger geschiedt in dit geval over een
kleinen transformator, waarvan de primaire verbonden is met de uitgangsklemmen van den ontvanger, en de secondaire met de uiteinden
der spoel. De primaire heeft een hoogen wisselstroomweerstand, d.i.
vele toeren, de secondaire is daarentegen samengesteld uit weinig toe
ren. Deze transformator is dus een spanningsverlager; in de primaire
vloeien slechts zwakke stroomen bij hooge spanning, terwijl in de secon
daire sterke stroomen op veel lagere spanning heerschen. De stroomen
in de secondaire kunnen zeer sterk worden, wanneer de geluidssterkte
groot moet worden. Om deze reden, zal men in de praktijk lange
geleiders tusschen secondaire en trilspoel vermijden, indien men geen
zeer dikke draden wil gebruiken. In dunne verbindingen ontstaat, name
lijk tengevolge van den sterken stroom, een zeer aanzienlijke spanningsval en dus een merkbaar energieverlies. De transformator wordt dan ook
geregeld op het luidsprekerchassis bevestigd, om de secondaire lei
dingen zoo kort mogelijk te houden. De verbinding tusschen de uitgangsklemmen van den ontvanger en de primaire kan, zonder meer,
lang en dun zijn, want de door den zwakken primairen stroom verwekte
spanningsval is gering.
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Alleszins hebben lange luidsprekerverbindingen een ander nadeel,
vooral wanneer de over te brengen spanning hoog is. De doorgaans
gebruikte snoeren hebben namelijk een tamelijk groote eigen capaci
teit, waarvan het effekt reeds zeer merkbaar wordt, zoodra de lengte
der geleiders méér dan 10 m bedraagt. Deze eigen capaciteit ligt
parallel met den luidspreker; ze werkt bijgevolg als een geruischdemper (zie hoofdstuk 111), m.a.w. ze benadeelt de weergave der hooge
tonen. Indien, om eene of andere reden, het gebruik van langere luid
sprekerverbindingen niet kan worden vermeden, zal men gebruik maken
van speciale capaciteitsarme kabels. Dit is natuurlijk ook zoo voor
electro-magnetische luidsprekers.
3° Electrostatische luidsprekers.
In beginsel zijn de electrostatische luidsprekers condensatoren, die
bestaan uit twee zeer groote vlakken. Twee metalen platen liggen op
geringen afstand tegenover elkaar. De eene plaat is vast, de andere
beweeglijk. Brengt men op de platen van den condensator een laagfrequente wisselspanning, dan wordt daar tusschen een electrisch wisselveld gevormd. Onder den invloed van dit wisselveld begint de be
weeglijke plaat te trillen. Daardoor worden de er omheen liggende
luchtdeeltjes in beweging gebracht, met het gevolg, dat een zeer vol
komen geluidsuitstraling ontstaat, daar de plaat over hare gansche op
pervlakte bijna gelijkmatig trilt. Dit is een groot voordeel, vergeleken
met de tot dusver besproken geluidsuitstralers, die altijd maar van uit
één punt mechanisch worden aangestooten, en bijgevolg nooit zulke
gelijkmatige trillingen kunnen uitvoeren. (Zie « Geluidsversterking »,

door R. de Schepper.)
Daar de condensatortrilplaat geluidsenergie aan de lucht afgeeft,
neemt deze condensator een zeker vermogen op uit den ontvanger.
Dit is wel in strijd, met wat wij tot dusver over condensatoren ge
leerd hebben, en tusschen stroom en spanning bestaat hier de theore
tische phaseverschuiving van I / 4 periode niet meer. De phasehoek
wordt kleiner, naarmate meer geluidsenergie aan de omgevende
lucht
om:
wordt overgedragen.
Jammer genoeg is het mechanisch deel der constructie van prak
tisch bruikbare statische luidsprekers zeer moeilijk, daar men er bijna
niet in slaagt, de trillende condensatorplaat beweeglijk genoeg te ma
ken. Tengevolge daarvan heeft men tot dusver de statische luidspreker
in ontvangers nog niet gebruikt.
Ook bij de electrostatische luidsprekers is het gebruik van een
uitgangstransformator aan te bevelen, vermits een statisch gelijkstroomveld tusschen de condensatorplaten, in zekere gevallen, storend kan
werken.
4 Samenvatting en algemeene bemerkingen.
Vorm en grootte van de geluidsuitstralers zijn voor alle luidspre-

458

kers van het hoogste belang. De in de ruimte uitgestraalde geluidsenergie wordt grooter, naarmate men de afstralende oppervlakte grooter
maakt. Het rendement wordt dus daardoor beter. Verder zijn de af
metingen van het straalvlak tevens van groote beteekenis voor de weer
gave der lage tonen. Om de vereffening der trillende luchtdeeltjes zoo
mogelijk te verhinderen, moet men den luchtweg tusschen voor- en
achterzijde van den kegel zoo groot mogelijk maken. Met dit doel be
vestigt men den luidspreker op een klankscherm of klankbord. Dit is
een groote houten vlak met een ronde opening in het midden. De doormeter der opening is iets kleiner dan
die van den trilkegel. In fig. 269 is een
dergelijke inrichting geteekend. De
vereffening der geluidstrillingen wordt
hierbij bemoeilijkt, daar de trillingen
den langen weg om de kanten van het
klankbord moeten afleggen, om el
1 269
kaar te bereiken. Hoe grooter men de
Klankscherm met
Fig. 269.
afmetingen van het klankbord neemt,
luidspreker.
des te beter is de weergave, voorna
melijk voor de lage tonen. Indien het eenigzins mogelijk is, zal de lengte
van het bord minstens I m bedragen. Het gebruikte hout neme men
zoo stevig en dik mogelijk; het mag verder geen storende resonantiepunten vertoonen. Een triplexplaat (of multiplexplaat) van 20 mm
dik is hiervoor zeer goed geschikt; nog beter is een celotexplaat, daar
dit materiaal zeer sterk geluiddempend is, m.a.w. het vertoont geen
storende resonantiepunten, en het levert bovendien de beste weergave.
Men noemt dit ook een neutrale (bouw) stof. De inbouw in een houten
kast is minder goed dan het gebruik van een klankbord, zelfs wanneer
men de kast volgens acoustische grondslagen ontwerpt. Terwille van
de esthetiek is het soms onmogelijk een klankbord te gebruiken, daar
een plaat met deze afmetingen niet altijd kan beschouwd worden als
een versiering der woonkamer, vooral niet, wanneer het onmogelijk
is ze eenigzins te verbergen door eene of andere gordijn of stofbekleeding, of wanneer men ze niet ergens goed uit den weg kan plaatsen.
De dynamische luidsprekers verdienen de voorkeur op de electromagnetische, daar het dynamische systeem geen kwadratische afhanke
lijkheid vertoont. Bovendien is de vervorming geringer, en ook is de
weergave van de lage en de zeer hooge tonen beter. De statische luid
spreker heeft het groote voordeel, dat zijn straalvlak gelijkmatig wordt
aangestooten; bij andere constructies is dit niet het geval.
De wisselstroomweerstanden van alle luidsprekers moeten worden
aangepast aan den uitgang van den ontvanger. Het gaat hier om waar
den tusschen 1.000 en 10.000 Ohm. De spoelenwikkeling der electromagnetische luidsprekers heeft een bepaalde eigenwaarde; de wikkeling
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is hier vaak zelf onderverdeeld, om een aanpassing aan verschillende eindlampen mogelijk te maken. De dynamische luidsprekers hebben, om con
structieve redenen, meestal trilspoelen met lagen weerstand, die over
een passenden transformator (aanpassingstransformator) met den eindtrap van den ontvanger gekoppeld wordt. De secondaire geleiders wor
den, met het oog op de sterke stroomen, steeds zoo kort mogelijk gehou
den. Verder mag voor geen enkelen luidspreker de lengte der verbindingsleiding met den ontvanger boven een zekere waarde gaan, daar anders
de weergave der hooge tonen hieronder te lijden heeft.
Moeten meerdere luidsprekers aan een enkelen versterker wor
den aangesloten, dan zal men eiken luidspreker afzonderlijk aanpassen,
en daarbij rekening houden met de vereischte energie. Daarbij mag de
totale impedantie van alle luidsprekers samen niet kleiner zijn, dan de
uitgangsimpedantie van den versterker. Daartoe berekent men eerst de
totale opgenomen energie, door die van alle luidsprekers samen te tellen,
b.v. 2 Wtt (LJ + 10 Wtt (L2)+20 Wtt (L3)=32 Wtt. Dan wordt het
totale vermogen van den versterker vermenigvuldigd met de uitgangs
impedantie, b.v. 20 Wtt x 1.000 Ohm = 20.000. Uit dit getal kan men den
aanpassingsweerstand der verschillende luidsprekers berekenen, door het
getal te deelen door het opgenomen vermogen van den betreffenden luid
spreker. In dit geval dus:

20.000
= 10.000 n
2~
20.000
l2=
=2.000 n
10
20.000
= i .000 n
LS'=
20
Li =

Wat de grootte betreft, onderscheidt men den luidspreker volgens
het vermogen, dat het systeem onvervormd kan verwerken. Een luid
spreker voor een vermogen van 3 Wtt kan een wisselstroomvermogen van
3 Wtt nog juist (met een aanvaardbare vervorming) verwerken. Voor de
praktijk gebruikt men echter best luidsprekers voor een grooter vermo
gen, dan hetgene er aan wordt toegevoerd. Heeft men b.v. 3 Wtt geluids-

energie noodig, dan zal men een luidspreker met ongeveer 5 Wtt maximumvermogen nemen. De kwaliteit der weergave wordt hierdoor veel
beter.

In kwaliteitsontvangers worden in den laatsten tijd twee en zelfs
drie luidsprekesystemen ingebouwd. Het eene systeem volledigt de werking van het andere in dezen zin, dat de verschillende luidsprekers elk
in een bepaald frequentiegebied dienst doen.
Is de keuze van een luidspreker alleen technisch te bepalen, dan
zal men zonder meer besluiten tot het gebruik van een dynamisch sys
teem. Is de prijs beslissend, dan mag men niet uit het oog verliezen, dat
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de electro-magnetische systemen veel goedkooper zijn. Voor geringe
geluidssterkte, en indien niet al te hooge eischen met betrekking tot de

kwaliteit gesteld worden, kan men gerust een electro-magnetisch sys
teem gebruiken. Moeten echter grootere energieën verwerkt worden, of
komt het op natuurgetrouwe weergave aan, dan komen alleen dynamische
luidsprekers in aanmerking. Groote geluidsenergieën kunnen door electromagentische inrichtingen eenvoudig niet verwerkt worden.
b) Microfoons.
Door de microfoons wordt de geluidsenergie omgezet tot electrische
energie. Het gesproken woord b. v. wordt dus omgezet tot electrische trillingen, die op hunne beurt een zender of een andere inrichting moduleeren. In principe onderscheidt men vier verschillende microfoontypes:
kontaktmicrofoons, dynamische microfoons, statische microfoons en
kristalmicrofoons.
1° Kontaktmicrofoons. In het eerste deel hebben wij
reeds den eenvoudigsten vorm en de werkwijze hiervan leeren kennen. De
kontaktmicrofoon onderscheidt zich door een betrekkelijk hoog rende
ment; de afgeleverde toonfrequentspanning is zeer aanzienlijk. Jammer
genoeg kan slechts een zeer beperkt frequentiebereik verwerkt worden.
Frequenties beneden ongeveer 200 en boven 3.500 Hz komen reeds niet
meer door. Ook vertoonen de kontaktmicrofoons vaak nieging tot sterk
ruischen, dat ontstaat door de vorming van kleine vonkjes tusschen de
koolkorreltjes. In de praktijk is een dergelijke microfoon slechts goed ge
noeg voor de weergave der spraak, daarentegen niet meer voor muziek
uitvoeringen. Een uitzondering hierop is de naar zijn uitvinder genoemde
Reisz-microfoon, die nochtans heden geen groot belang meer heeft.
Voor alle kontaktmicrofoons is een gelijkstroombron noodig; door
gaans volstaat een 4-volt batterij. Om een idee te geven van de gevoe
ligheid, kunnen wij vermelden, dat een kontaktmicrofoon met een
enkelen spanningsversterkertrap reeds volstaat, om een kleine eindlamp met ongeveer 1 Watt eindvermogen vol uit te sturen.
2° Dynamische microfoons, In principe is de dynamische microfoon het omgekeerde van een <dynamische luidspreker. Wij
vinden weer een permanente magneet, tusschen de polen hiervan trilt
een spreekspcel. Dit spoeltje bestaat alleszins maar uit een klein dun
metaalbandje, zonder om het even welk steunlichaam. Dit vormt dus
een zelfinductie met nauwelijks een enkelen toer. Spreekt men nu tegen
het bandje, dan geraakt dit in mechanische trilling, en hierdoor ontstaan, ten gevolge van het sterke magnetisch veld, aan de uiteinden
van het spoeltje de gewenschte spreekspanningen. Vanzelfsprekend zijn,
wegens de lage zelfinductie van het spoeltje, de waarden dezer span
ningen zeer gering. Desondanks wordt de dynamische microfoon graag
gebruikt, want de vervorming is uitermate gering, en het frequentie
bereik daarentegen zeer groot; het strekt zich uit van 50 tot 10.000 Hz.
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Alleszins is een buitengewoon hooge spanningsversterking vereischt.
\ ier spanningsversterkertrappen zijn noodig, om een kleine eindlamp
voluit te sturen. Een speciale stroombron is voor den bandmicrofoon
niet noodzakelijk. Door optransformeeren met een hooge transformatieverhouding wordt de aanpassing aan den ingang van den versterker
mogelijk.
In de laatste jaren werden de bandmicrofoons sterk ont
wikkeld, en ze kwamen als bedrijfszekere modellen en legen betrekkelijk voordeelige prijzen in den handel. Waar het bijgevolg noodig is,
microfoons te gebruiken voor goede weergave, zal men steeds van dit
type gebruik maken.
3° Statische microfoons. De omkeering van den statischen luidspreker is de statische microfoon. Vóór een vaststaande door
boorde metaalplaat bevindt zich een even groot beweeglijk metalen
vlies. Het vlies en de plaat vormen de electroden van een condensator
(vandaar den naam « condensatormicrofoon »).
Zij worden over een zeer hoogen weerstand verbonden. Wanneer
het trilvlies door geluidstrillingen in beweging gebracht wordt, ontstaan
over den weerstand daarmee overeenstemmende spanningsschommelingen, die men versterken kan. Ondanks den hoogen weerstand worden
er zeer geringe spanningen gevormd, en een groote spanningsverster
king, — minstens drie trappen — is noodig. In de praktijk wordt de
versterker meestal samen met den microfoon tot een geheel gebouwd.
De vervorming is zeer gering en het frequentiebereik volstaat voor
muziekuitvoeringen. Daar het systeem aan trillingen en mechanische
invloeden in groote mate ongevoelig is, wordt de condensatormicrofoon
in de praktijk veel gebruikt.
4° Kristalm icrof oons. Van het piëzo-electrisch effekt
(zie hoofdstuk III) wordt gebruik gemaakt bij den kristalmicrofoon, die
kristallen uit kwarts of Rochellezout bevat. Deze kristallen worden on
der den invloed van geluidstrillingen eenigzins vervormd, waardoor zij
laagfrequente spanningen opwekken, die verder kunnen versterkt wor
den. De gemiddelde uitgangsspanning bedraagt ongeveer 30 mV. De
nieuwste uitvoeringen zijn in hooge mate ongevoelig voor mechanische
trillingen, en vertoonen een zeer gunstige frequentiekromme, zoodat
zij meer en meer gebruikt worden. Kristalmicrofoons kunnen zoo klein
gemaakt worden, dat men ze gemakkelijk in een armband kan dragen,
wat voor reportages vaak van groot belang is.
5° Wij resumeeren. In de groote omroepzenders wordt
hoofdzakelijk de condensatormicrofoon en voor speciale gevallen (goe
de weergave) de bandmicrofoon gebruikt. Voor de weergave van voor
drachten en de opname van gramofoonplaten volstaan de condensator
en kristalmicrofoons ten volle. Voor bescheiden eischen is een kontaktmicrofoon reeds voldoende. Op constructieve bizonderheden der drie
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systemen gaan wij hier niet in. Wie zich daarvoor interesseert, raden
wij het boek van Wiesemann aan « Leerboek der Radiopraktijk ».
Heeft de radiotechnicus in zijn beroep met microfoons om te gaan,
dan moet hij — evenals de luidsprekerspecialist — de uitvoerige lite
ratuur over zijn vak bestudeeren
versterking » ).

(b.v. R. De Schepper:

« Geluids-

c) Toonafnemers.
De opname der eerste gramofoonplaten geschiedde, evenals de
weergave ervan, langs mechanischen weg. Die werkwijze heeft principieele gebreken, en voornamelijk is de frequentieband, die hierbij
in aanmerking komt, zeer beperkt. Bij de ontwikkeling der versterkeren luidsprekertechniek kwam men op het idee, de opname en weergave
van microfoonplaten electrisch te doen geschieden. Zoo ontstonden de
electrische toonafnemers, die thans algemeen gebruikt worden. Wat
hunne constructie betreft, vertoonen zij een groote gelijkenis met de
electro-magnetische luidsprekers. Tusschen de poolschoenen van een
permanente magneet bevindt zich een klein ijzeren ankertje, dat be
weeglijk bevestigd is (meestal door stukjes gummi). Aan één der uit
einden van het ankertje is een kleine naaldhouder met schroef bevestigd,
waarin men een stalen naald kan vast zetten. De geheele inrichting tast
dan, op de bekende wijze, de gramofoonplaat af.
Bij het opnemen van gramofoonplaten gebruikt men een zooge
naamde snijdoos, die op dezelfde wijze, maar zwaarder, gebouwd is.
Door een speciaal geleidermechanisme, wordt de snijnaald in smalle
spiralen over de plaat gevoerd. Voor de opname sluit men de van
den microfoon over den versterker komende spreekspanning aan op
een spoel, die rondom den magneet ligt. De geheele inrichting werkt
dan, zooals een magnetische luidspreker, d.i. de naald volbrengt mecha
nische trillingen, die op de draaiende wasplaat als geluidsproeven wor
den vastgelegd.
Bij de weergave is het verschijnsel omgekeerd: de naald wordt
door de geluidsgolven in mechanische trilling gebracht, waardoor wis
selspanningen ontstaan in een spoeltje, dat om den permanenten mag
neet van den toonafnemer geplaatst is. De opgewekte spaningen stem
me overeen met de oorspronkelijke tonen. Deze spanningen worden
op de bekende wijze versterkt.
Ook de toonafnemers werden, tengevolge van jarenlange erva
ring, tot een hooge mechanische en electrische volmaaktheid gebracht.
Het frequentiebereik strekt zich uit van ongeveer 70 tot 8.000 Hz, en
het volstaat bijgevolg geheel voor de weergave van gramofoonplaten.
In den laatsten tijd werden naast de electro-magnetische toonafnemers
ook nog kristaltoonafnemers gebruikt, waarvan de werking berust op
hetzelfde effekt als die der kristalmicrofoons. Andere systemen bleken
voor de praktijk geen waarde te hebben, alhoewel b.v. dynamische
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toonafnemers wel denkbaar zijn; zij zijn echter tamelijk moeilijk te
behandelen. De wisselstroomweerstand der toonafnemers bedraagt en
kele 1.000 Ohm, zoodat zij evengoed in den rooster- als in den anodeknng van een versterker goed kunnen worden aangepast.
In de radiotechniek maakt men natuurlijk gebruik van den ont
vanger voor de versterking der toonafnemerspanning. In de meeste
gevallen volstaat het, de spreekspanning — desnoods na tusschenscha'eling van een regelaar
tusschen rooster en kathode der eerste
laagfrequentlamp te verbinden.

4. Versterkingsinstallaties.
De juiste dimensioneering van groote versterkingsinstallaties is
een probleem, dat de radiotechnicus, voornamelijk bij de uitzending
van politische of andere redevoeringen aan groote menigten, heeft op
te lossen. De hierbij optredende technische moeilijkheden moet de ra
diotechnicus dus volkomen beheerschen, vermits een degelijke door
gave van het gesprokene of uitgevoerde van groot belang is. Naast de
zuiver electrische dingen, die wij voor het grootste deel reeds kennen,
treden daarbij vooral acoustische vragen op den voorgrond ( acoustiek =
leet van het geluid). De electrische en acoustische verschijnselen heb
ben een zekere betrekking tot elkaar, en het is goed, deze te kennen.
Daarbij komt nog de ervaring, die men alleen in de praktijk verkrijgen
kan. Een en ander bespreken wij hieronder in het kort.
a ) Pro blemen der acoustiek met betrekking tot het
ontwerp
van
versterkers.
De hoofdrol door een groote versterkerinstallatie te vervullen,
bestaat er in, eene of andere uitvoering voor een groote menigte vol
doende sterk en duidelijk ten gehoore te brengen. In hoofdzaak gaat
het daarbij om de weergave van redevoeringen; muziekuitvoeringen
komen pas op de tweede plaats. Daaruit volgt, dat de vervormingsfak-

tor en ook de waarde der lineaire vervorming (zie hoofdstuk III) grooter
mag zijn dan voor versterkerinstallaties, die hoofdzakelijk voor de

weergave van muziekuitvoeringen moeten dienen.
Het verband tusschen de ruimte acoustiek en de noodige energie,
zijn tamelijk ingewikkeld; hunne toelichting zou bijgevolg veel plaats
vereischen. Nochtans is het voor den radiotechnicus voldoende, als hij
de, voor de praktijk, belangrijkste betrekkingen kent. Bijgevolg geven
wij hieronder een uiteenzetting, die er een weinig schematisch uitziet,
maar die echter langs den kortsten weg naar het doel voert, en ge
makkelijk te begrijpen is. Sommige acoustische betrekkingen vormen
den grondslag voor de dimensioneering eener versterkereenheid met
het oog op de af te leveren energie en de weergavekwaliteit. Men be
grijpt deze best, wanneer men uitgaat van een eenvoudige maar zeer
overzichtelijke betrekking, die al het belangrijke en wetenswaardige
bevat. Het is de volgende:
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N=

9,8 x Kxa
2 n

• >7 • 107

(Watt)

(63)

Hierin zijn 9,8 en I O7 constante getallen; V is het volume van
de met geluidsenergie* te vullen ruimte in m ‘, Tn is de zoogenaamde nagalm
tijd in seconden en >7 het rendement van den gebruikten luidspreker.
Tenslotte is a een waarde, die door de ervaring ontdekt werd, en
die wij de pegelwaarde zullen noemen.
Voorbeeld:
V = 10.000 m3, a = 2,0, Ta = 0,l sec., >7 = 0,1.

N=

9,8 X 10.000x2

= 1,96 Watt.
0,1 xO.I X I07
Bij het samenstellen der formule werd gerekend op een gemiddelde
geluidssterkte, die voor de verstaanbaarheid juist groot genoeg is. Er
bestaan ook formules, waarin de geluidssterkte zelf bevat is, zoodat
men daarvoor volkomen vrije keuze heeft. Nochtans is de ervaringswaarde voor de gunstigste geluidssterkte zeer verschillend en zeer on
nauwkeurig; bovendien wordt de berekening meer ingewikkeld, daar
men de geluidssterkte moet kiezen naar gelang de eventueele storingspegel. In de praktijk bleek het beter te zijn, gebruik te maken van de
hierboven opgegeven formule. De gemiddelde geluidssterkte is in het
getal 9,8 bevat; met de stoorpegel wordt door de pegelwaarde reke
ning gehouden.
In de eerste plaats ziet men uit formule (63), dat het noodige
eindvermogen van den versterker met het volume van de te behan
delen zaal rechtstreeks toeneemt. Ook ziet men zonder meer, dat de
naar den luidspreker toegevoerde electrische energie grooter moet zijn,
naarmate het rendement van den luidspreker geringer is. Dit rendement
is niet de ons reeds bekende verhouding tusschen de energiebedragen,
maar het is samengesteld uit het eigenlijke rendement en den eventueelen phasenhoek tusschen stroom en spanning. Door de pegelwaarde
houdt men rekening met de stoorgeruischen in de betreffende zaal; a is
grooter naarmate deze stoorgeruischen sterker zijn. Op de nagalmtijd
Tn komen wij hieronder nog terug.
Een paar getallenwaarden voor het rendement van luidsprekers,
die ons in de praktijk dienstig kunnen zijn, hebben wij samengebracht in
tabel 46 terwijl in tabel 47 de pegelwaarde voor verschillende gevallen
is opgegeven.
Nu nog wat over den nagalmtijd T„. Terwijl de tot dusver bespro
ken waarden, dus het volume, de pegelwaarde en het rendement van
den luidspreker in de eerste plaats beslissend zijn voor de geluidssterkte,
is de nagalmtijd vooral van beteekenis voor de acoustische verstaan
baarheid. De formule (63) werd samengesteld met het oog op een
gemiddelde geluidssterkte, die niet onmiddellijk verdwijnt, wanneer
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de geluidsbron uitgeschakeld wordt, maar integendeel geleidelijk ver
mindert. Dit verschijnsel is in de praktijk als nagalm bekend. Het na
galmen duurt zoolang, tot de toon voor ons oor volkomen uitgestorven
is. Door metingen heeft men kunnen vaststellen, dat wij pas dan niets
meer hooren, wanneer de gemiddelde geluidssterkte afgenomen is tot
op het 10~6 van de oorspronkelijke sterkte.
Onder nagalmtijd verstaat men de tijdspanne, die verloopt tusschen het uitschakelen der geluidsbron en het oogenblik, dat de ge
luidssterkte tot op het I 0-6 voudige deel der gemiddelde geluidssterkte
gedaald is. Om te begrijpen van welke waarden de grootte van den
nagalmtijd afhankelijk is, moeten wij ons even de uiteenzettingen over
de demping der electrische trillingskringen herinneren.

Tabel 46.
R endement

van

luidspre kers.

Aard van den luidspreker

Rendement t] in
breukdeelen

Oude hoornluidsprekers

0,10

Magnetische luidsprekers

0,04 . . . 0,05

Oude dynamische luidsprekers

0,01 . . . 0,03

Moderne dynamische luidsprekers

0,04

Luidspreker met verbeterd rendement .

0,1

Tabel

Pegelwaarden
in

der

...0,15

4 7.

stoorgeruischen

verschill ende zalen.
Zaal

Pegelwaarde
a

Volkomen rustig

1

Zacht spreken

2

Tamelijk onrustig (handelshuizen. enz.)

3

Rumoerig (feestzalen, danslokalen)

tot 10

De tijd, welke noodig is, om de trillingen geheel te laten uitster
ven, is kleiner, naarmate de demping sterker is. Dit is hier precies
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hetzelfde, want de geluidsenergie ondergaat steeds verliezen in de zaal;
ware dit niet het geval, dan zou een op een zeker oogenblik opgewekte

toon nooit uitsterven, en men zou hem steeds hooren, indien hij op een
geschikte wijze tot ons oor kon doordringen.

De muren, hunne bekleeding, alsmede de inhoud van de betref
fende zaal (zoldering, tapijten, menschen, tafels, stoelen, enz.) wer
ken dempend, dus energie-verbruikend op het geluid. Werkt de instal
latie in open lucht, dan gaat de geheele geluidsenergie de ruimte in,
dan is de demping het grootst. In gesloten ruimten is de sterkte der
demping in de eerste plaats afhankelijk van de stof, waaruit de muren
der zaal gebouwd, of waarmede ze bekleed zijn, verder van de grootte
der muuroppervlakte. Met den eerstgenoemden invloed wordt in de
formule voor den nagalmtijd rekening gehouden door een materiaalconstante die opslorpingscoefficient heet.

De formule is:

T„=

0,16x1/
/JxF

(sec)

(64)

Hierin is V weer het volume der zaal in kubieke meter,
de hier
boven besproken materiaalconstante en F de oppervlakte van den muur in
m2. Het product F x fl is beslissend voor de demping. Uit de formule
ziet men zonder meer, dat de nagalmtijd korter wordt hoe grooter men
dit product maakt. Daartegenover wordt de nagalmtijd langer voor grootere zalen.

Voorbeeld:
K= 10.000 m3, £-F= 16.000.
Tn =

0,16x 10.000
= 0,1 sec.
Ï6.000

Het ligt voor de hand, dat de nagalmtijd een grooten invloed op
de kwaliteit der weergave heeft. Is hij zoo groot, dat een uitgesproken
echowerking optreedt, dan wordt de weergave onverstaanbaar. Het is
algemeen bekend, dat het in velé kerken of groote zalen wegens de
echowerking onmogelijk is, den spreker goed te verstaan. Daartegen
over mag de nagalmtijd niet te kort worden, daar de weergave anders,
voornamelijk bij muziekuitvoeringen, te eentonig en dof klinkt. Dit werd
vooral opgemerkt bij openluchtuitvoeringen, waar de nagalmtijd prak
tisch 0 is. Er is bijgevolg een waarde voor Tn, die het gunstigste is, en
die volgens opgedane ervaringen in groote lokalen (tot 50.000 m3) in
de buurt van 2, en bij kleinere zalen daarentegen rond 1 seconde be
draagt.
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48.

Tabel

De gunstigste nagalim t ij d
van

Inhoud der zaal
in m3

10
60
300
900
1.100
2.400
4.000
5.000

verschilleni d e n

Nagalmduur in
seconden

voor z a 1 e n
i n h o u d.

Inhoud der zaal
in m3

Nagalmduur in
seconden

9.000
12.000
15.000
20.000
30.000
40.000
50.000
70.000

1,7
1.8
1.9
2,0
2,1
2,2
2,4
2,5

0,9
1,0
IJ
1,2
1.3
1.4
1,5
1.6

In tabel 48 is de gunstigste nagalmtijd opgegeven voor verschil
lende zaalafmetingen. Men heeft zelfs een formule gevonden, die den
besten nagalmtijd met betrekking tot den zaalinhoud geeft:

T„ = 0,83 + 0.041

(sec)

(65)

Voorbeeld:
V= 1.000 m3.

T„ = 0,83+ 0,041 % 1.000= 0.83 + 0.41=1,24 sec.
Is de gunstigste nagalmtijd vastgesteld, en het volume der zaal be
kend, dan kent men ook de waarden van T„ en V van formule (64),
en men moet de zaal zoo vormen, dat men een passende waarde voor
het product
• F verkrijgt.
De formule kan ook als volgt geschreven worden:

£-F=

0,l6x V

(64a)

Tn
waaruit men gemakkelijker het product /3 • F kan berekenen.
Voorbeeld:

^=10.000 mi3, T„=0J sec.
10.000
£-F= 0,16 -X----------=16.000.
0,1
In de praktijk ontstaan vaak moeilijkheden, want doorgaans is de
zaal, waarin de uitvoering moet geschieden, reeds voorhanden. De gun
stigste nagalmduur is nochtans afhankelijk van een bepaalde verhouding
tusschen oppervlakte en opslorpingscoefficient- Wordt de betreffende
zaal speciaal voor uitvoeringen gebouwd, dan kan men natuurlijk reke
ning houden met de vorming van het product ft ■ F. Moet men daaren
tegen een bestaande zaal gebruiken, dan is de oppervlakte F bepaald
en men is verplicht coëfficiënt /? zóó te nemen, dat men de gunstigste
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waarde voor den nagalmtijd verkrijgt. Dit kan gebeuren door het bekle.eden der muren door geschikte stoffen, het aanbrengen van dikke be
hangsels en dergelijke maatregelen. Hoe meer geluidsopslorpers ge
bruikt worden, des te grooter wordt het product ft • F en bijgevolg de
demping. Wil men daarentegen een kleinere waarde voor ft • F ver
krijgen, dan is men verplicht alle dempende voorwerpen te verwijderen
en de muren zoo glad en kaal mogelijk te houden.

Tabel 4 9.
Opslorpingscoefficienten ter bestemming
van den nagal m t ij d.
Open venster
Hard-houtcn beklecding
Pleister op houten latten of
gevlochten draad .
Metselwerk.........................
Glas
Pleister op metselwerk .
Beton
Marmer
Haarvilt met stof bekleeding
Openingen
van
verwari
mings en verluchtingskaI
nalen
Tooneelopening
Zwaar tapijt
Gewoon tapijt
Losse vloerbedekking uit
kurk 2.5 cm dik

i
0,06 tot 0,1
0,03
0,03
0.03
0.025
0.015
0,01
0.55

0.50
0,25 tot 0,45
0,29
0.20
0.16

Geplooid gordijn .
Cretonnestof (182 gr per m2)
Celotex (normaal)
Tentestplaten
Dijckerhoff acou:istiekplaat .
Celotex BB
Piano
....
Vrouw
Man
....
Kussentoel met lederovertrek
Kussenzetel
Houten bank met vijf zit
plaatsen en rugleuning .
Kerkgestoelte per zitplaats .
Houten stoel
Houten stoel met rugleuning . . .
Kamerplanten per m3 inhoud
....

0,23
0.15
0,26
0,30
0,46
0,70
0.60
0,54
0,48
0,30
0,20

0,039

0.019
0,01
0,008

0.11

In tabel 49 hebben wij een reeks proefondervindelijk vastgestelde opslorpingscoefficienten samengebracht van voorwerpen en lichamen, die in de praktijk vaak voorkomen.
Kan men er zeker van zijn, dat de zaal een geschikte demping
heeft, en dat er rust zal heerschen (wat meestal het geval is), dan
kan men voor een benaderde schatting van het noodige eindvermogen
N ook bedienen van de volgende formule:

N=

V

200 x T„

(Watt)

(66)

V oorbeeld:

V = 10.000, T„=l sec.
10.000
N=
- = 50 Watt.
200 x 1

De tot dusver gemaakte beschouwingen hebben betrekking op uit
voeringen in gesloten ruimten. Voor het geval, dat de vergadering in
open lucht plaats heeft, behoeft men geen rekening te houden met de
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nagalmverschijnselen; derhalve rekent men in dergelijke gevallen het best
met onderstaande formule:

N=

~ (Watt>

(67)

Daarin is F de door den luidspreker bestreken oppervlakte in m‘.
Voorbeeld:

F= 1.000 m22.
1.000
/v= ~2Ö
= 50 Watt.

Wil men niet met de oppervlakte F, maar met het aantal aan
wezige personen rekenen (P), dan gebruike men de formule

/V =

P
60

(Watt)

(68)

Voorbeeld:

P=180.
/V =

180
“óÖ

3 Watt.

Wij resumeeren : De door den versterker te leveren geluidsenergie wordt grooter met den zaalinhoud en den geruischpegel.
en kleiner naarmate de nagalmtijd en het luidsprekerrendement grooter
zijn. Van de geruischpegel houdt men rekening door een pegelwaarde.
Het rendement van den luidspreker is meestal bekend. De nagalmtijd
heeft bizonder belang, daar hij in tegenstelling met de zooeven ge
noemde factoren, niet alleen de geluidssterkte, maar ook de verstaan
baarheid bepaalt. Daarvoor bestaat een gunstigste waarde, die men
wiskundig bepalen kan. Deze gunstigste waarde bepaalt den vorm der
zaal, want hare gesteldheid en hare oppervlakte zijn voor de zaaldemping, dus ook voor den nagalmtijd, beslissend. In bestaande zalen
zal men, door het aanbrengen of wegnemen van geluidsopslorpers,
de beste waarde voor den nagalmtijd trachten te benaderen. Bij nieuw
op te richten zalen houdt men hiermee van af den beginne rekening.
In open lucht valt elke nagalm weg. In dit geval moeten wij met
een andere betrekking rekenen.
♦

*

♦

Nu nog een paar woorden over de methode, die men in de prak
tijk gebruikt voor het ontwerp van een geluidsversterkerinstallatie.
In de eerste plaats bepaalt men den inhoud der zaal en volgens
formule (65) den gunstigsten nagalmtijd. Dan kan men met formule
(64a) het product fi • F berekenen. Voor bestaande zalen zal men hier
van nochtans afzien, daar het veel eenvoudiger is, den oorspronkelijken
nagalmtijd te meten. Is deze te groot, dan zal men de zaal zoolang, vol
gens hierboven beschreven methodes, dempen, tot men de gepaste waarde
verkregen heeft. Is de nagalmtijd te klein, dan zal men de demping
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door geschikte maatregelen verminderen- Het meten van den nagalmtijd
geschiedt eenvoudig door het opwekken van een willekeurigen toon, b.v.
in den handen klappen of beter, door een specialen nagalmmeter en een
chronometer. Is de toon geheel uitgestorven, zet men den chronometer
stil en leest den tijd af. Het aldus verkregen resultaat is ongeveer gelijk
aan den nagalmtijd, waarbij natuurlijk met den inhoud der frequentie
en der geluidssterkte geen rekening is gehouden. Nochtans is deze waarde
voldoende voor de meeste in de praktijk voorkomende gevallen.
Rekent men daarentegen, gedurende het ontwerp van nieuwe con
certzalen, met het product ft • F voor den gunstigsten nagalmtijd, dan
zijn er natuurlijk ontelbare oplossingsmogelijkheden. Men moet de opper
vlakte der muren vermenigvuldigen met de materiaalconstante der stof
fen, die als muurbedekking gbruikt worden (tabel 49) en deze verschil
lende producten samen tellen. Daar de bekleeding van het eene stuk tot
het andere kan verschillen, verkrijgt men soms een groot aantal dergelijke
producten, en men kan tusschen vele mogelijkheden kiezen. Door een
navolgende controle zal men steeds weer bepalen, of er een geschikte
8 • F waarde bestaat voor een smaakvol uitzicht der binneninrichting.
Heeft men een gunstigen nagalmtijd voor de zaal verkregen, dan
bepaalt men aan de hand van tabel 47 de pegelwaarde a. Daar het ren
dement der luidsprekers doorgaans bekend is, bepaalt men tenslotte uit
formule (63) het noodige eindvermogen.
Alleszins mag men op de hierboven gegeven rekenmethodes niet
al te zeer bouwen, want meestal zijn er talrijke bijkomende omstan
digheden, waarmede in de praktijk dient rekening gehouden te worden.
Zoo is het b.v. niet onverschillig, in welke richting de luidspreker straalt.
Is hij ongunstig geplaatst, dan kan het gebeuren, dat de spreker op
bepaalde plaatsen der zaal wel goed, en daarentegen op andere plaat
sen slecht, of in het geheel niet verstaan wordt. In dergelijke gevallen
verkrijgt men betere uitslagen door het gebruik van meerdere gelijk
matig verdeelde luidsprekers. Daarover moet een praktische proef be
slissen. Het is steeds aan te bevelen, de luidspreker(s) eerst voorloopig,
bij wijze van proef, op te stellen, en te probeeren, alvorens men ze
vast monteert. Ook hier helpt ons de praktische ervaring over vele
moeilijkheden heen. Dit is ook het geval voor sommige, van de zaal
acoustiek afhankelijke verschijnselen op bepaalde frequenties.
b) Electrische problemen.
In de eerste plaats is hier de keuze van een geschikten versterker
van belang. Voor grootere vermogens (van ongeveer 6 Wtt en meer)
zal men, om economische redenen, steeds een B-versterker gebruiken.
Voor geringere kracht is daarentegen de A-versterker meer geschikt,
wegens zijn goede weergave, waaraan dan ook vaak belang wordt ge
hecht, naarmate de sterkte geringer is. In het algemeen zal men een
versterker met de noodige krachtreserve gebruiken, om hierdoor geen
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moeilijkheden op te loopen. Het volstaat, wanneer het gemoduleerde
eindvermogen kan worden opgegeven. De versterkerfabrieken leveren
doorgaans een uitvoerige gebruikswijze bij hunne apparaten, waarin
tevens alle belangrijke punten voor de opstelling opgegeven zijn. Voor
grootere versterkers moet men over een wisselstroomaansluiting be
schikken, vermits met de lage spanningen der gelijkstroomnetten geen
voldoend groot uitgangsvermogen kan verkregen worden. Beschikt men
op de plaats slechts over een gelijkstroomnet, dan heeft men een om
vormer noodig, waarover wij straks meerdere bizonderheden zullen
geven.
Staat reeds een omroepontvanger ter beschikking, dan kan men
een krachtversterker achter dit apparaat schakelen, indien het gemodu
leerde eindvermogen van den ontvanger toereikend is voor het volledig
uitsturen van een dergelijken bijkomenden versterkingstrap. Een der
gelijk apparaat verschilt met de gewone krachtversterkers door het ont
breken van een spanningsversterker.
De versterkerconstructeurs geven ook de geschikte luidsprekertypes
op; het is altijd best zich volgens deze voorschriften te gedragen. Met
betrekking op de keuze der eindlamp, steunt men zich best op de door
lampenfabrikanten verstrekte inlichtingen. Overigens geven ook de
luidsprekerfabrieken vaak aan, welk lamptype voor den betreffenden

luidspreker het meest geschikt is.
Van groot belang is de juiste aanpassing van den luidspreker aan
den versterkeruitgang. Dit geschiedt altijd over een geschikten trans
formator, waarbij men rekening houdt met formule (46). Voor elk
geval is een passenden transformator in den handel te bekomen. Wor
den meerdere luidsprekers in parallel of in serie geschakeld, aan één
enkelen versterkeruitgang aangesloten, dan zal men de hierboven ge
geven aanwijzingen hiervoor volgen, en den uitgang over een trans
formator aan den berekenden weerstand aanpassen. Wie de principieele
uiteenzettingen begrepen heeft, zal hiermede geen moeilijkheden ont
moeten.
Niet-lineaire vervormingen treden in krachtversterkers meestal
door oversturing op. Men zal er zorg voor dragen, dat deze beslist
vermeden worden.
Een goed middel voor de controle van den versterker is een impuls
meter, waardoor elke oversturing onmiddellijk wordt aan:getoond. Men
noemt dit apparaat soms ook outputmeter, en men kan het zelf samen
stellen door een condensator aan de uitgangsspanning te leggen, en dezen over een geschikt meetinstrument te ontladen. Daarbij mogen voor-

af bepaalde grenswaarden niet overschreden worden.
Lineaire vervormingen, dus ongelijkmatige weergave van verschillende frequenties, kunnen gedeeltelijk opgeheven worden door speciale
schakelingen, die w ij in het eerste deel besproken hebben. Om de
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daar opgegeven redenen zal men hiervan slechts een matig gebruik
maken.
Om te sluiten, vestigen wij nog de aandacht op een acoustisch
verschijnsel, namelijk de acoustische terugkoppeling waardoor soms
groote moeilijkheden veroorzaakt worden. Is b.v. een versterkerinstallatie bestemd om een voordracht versterkt weer te geven, dan kan het

voorkomen, dat de luidspreker ononderbroken huilt, wanneer hij in
hetzelfde lokaal als de microfoon is opgesteld. De geluidsgolven uit
den luidspreker bereiken in dit geval den microfoon. Deze worden op
nieuw versterkt, en er ontstaat een kringloop. Het is dus een soort
acoustische terugkoppeling, en in elk geval een zeer lastig verschijnsel.
Een middel hiertegen is een zeer ongevoelige microfoon en een opstel
ling van beide organen, waarbij zoo weinig mogelijk geluidsgolven van
den luidspreker naar den microfoon terug kunnen. Het helpt o.a. ook
den microfoon in een soort bescherming uit geluiddichte stof te plaat
sen, en slechts een kleine opening voor den mond van den spreker
te laten, die dan in elk geval vlak bij het apparaat moet blijven. Door
een geschikte opstelling kan men evenwel in de meeste gevallen goede
resultaten verkrijgen.
Het kan ook gebeuren, dat zeer gevoelige versterkers zelf beinvloed worden door de geluidstrillingen van den luidspreker, waarbij
dan gelijkaardige verschijnselen voorkomen. Dan brengt men den ver
sterker best onder in een afzonderlijke kamer, of men plaatst hem in
een kast, waardoor de geluidstrillingen niet heen kunnen.
5. Enkele speciale problemen met betrekking tot de stroombronnen
en de gloeistroom van lampen.
In de vierde paragraaf van hoofdstuk III hebben wij reeds
over de stroombronnen, die voor de bekrachtiging van een radio-installatie noodig zijn, een en ander gezegd. Thans zullen wij nochtans
eenige daarbijhoorende speciale problemen behandelen met betrekking
tot enkele hoofdstroombronnen, die in de praktijk vaak voorkomen,
en vervolgens met de zeer belangrijke kwestie der netvoeding, voor
den gloeistroom der lampen. Het gaat hier om zaken, die in de prak
tijk van den radiotechnicus vaak voorkomen, en waarover hij beslist
bescheid moet weten.
a) V o e d i n g s a p p a r a t e n, trillers, voors c h a k e 1 g e 1 ij k r i c h t e r s en omvormers.
I. V o e d i n gs a p p a r a t e n. Meermaals wordt de wensch uit
gedrukt oude batterijtoestellen verder te gebruiken, maar dan in het
vervolg de bekrachtiging uit het net te doen geschieden, met het doel,
de nadeelen der batterijvoeding te vermijden. Besluit men niet tot een
ombouw — daarover zullen wij in hoofdstuk VIII spreken — dan heeft
men een voedingsapparaat noodig. Vermits dit de batterijen zal ver
vangen, moet het ook in staat zijn, de energie van het net om te
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zetten tot zulke spanningen en stroomen, waarvan de gesteldheid nage
noeg overeenkomt met die van de batterijstroomen.
Alle electrische problemen, die in dit gev*al van eenig belang
zijn, hebben wij reeds in hoofdstuk lil besproken. Beschikt men
over een gelijkstroomnet, dan bestaat het voedingsapparaat hoofdza
kelijk uit een goed gedimensioneerde afvlakinrichting voor de anodespanning, en uit een spanningsverdeeler (potentiometer), waarop men
de verschillende gedeeltelijke spanningen kan aftakken. Is het toestel
uitgerust met direct verhitte lampen (wat het meest voorkomende ge
val is), dan verdient het wel aanbeveling, de gloeistroomaccumulator
te behouden. In vele gevallen kan men ook het gelijkstroomnet voor
de gloeidraadvoeding gebruiken. Om de te hooge spanning te vernie
tigen, heeft men maar alleen een goed gedimensioneerde voorschakelweerstand noodig. Deze wordt tusschen het net en de gloeidraden aan
gesloten. Nochtans is het ook noodig, een smoorspoel te voorzien, om
de netbrom te vermijden. Dit is nu juist geen goedkoop onderdeel.
Daarbij komt, dat de gloeidraden in batterij-ontvangers parallel ge
schakeld zijn. De totale stroom is bijgevolg zeer sterk, en de bedrijfs
kosten tamelijk hoog. Gloeidraadvoeding uit het net komt voor batterijapparaten maar alleen in aanmerking, wanneer de stroomprijs zeer
laag is.
Uit het voorgaande volgt duidelijk, dat het er bij den bouw van
gelijkstroomvoedingsapparaten hoofdzakelijk om gaat een afvlakinrich
ting en een spanningsverdeeler voor de anodespanningen, en eventueel
ook voor de gloeistroomverzorging in een afzonderlijk kastje onder te
brengen.
Wisselstroomvocdingsapparaten worden volgens dezelfde beginse
len gebouwd. Zij bestaan hoofdzakelijk uit een in een afzonderlijke
kast gemonteerde gelijkrichter met afvlakinrichting en spanningsverdee
ler, volgens de opgaven in het eerste deel. De voeding van direct ver
hitte lampen uit het wisselstroomnet is onmogelijk. Vroeger werden tot
dit doel speciale gloeistroomgelijkrichters gebouwd, waarvoor eerst de
netspanning tot op een geschikte waarde afgetransformeerd werd, om
dan de aldus verkregen lagere spanning gelijk te richten en af te vlak
ken. Deze inrichtingen worden thans niet meer gebruikt. Bij de scha
keling van batterij-apparaten op een wisselstroomnet, zullen wij dus de
gloeidraadvoeding in elk geval uit: een accumulator doen geschieden, wel
te verstaan, wanneer de inbouw ’van indirect verhitte wisselstroomlampen niet in aanmerking komt.
2. Trillers. Het komt onder meer voor, dat een voor
wisselstroomnetvoeding gebouwd apparaat op een gelijkstroombron
moet worden aangesloten, b.v. op een starterbatterij van een auto. Men
staat dan voor het probleem, den beschikbaren gelijkstroom om te vormen tot zuiveren wisselstroom met gepaste frequentie. Men kan dit

474

bereiken door het gebruik van trillers, dit zijn electromechanische in
richtingen, waarin eerst, met behulp van een onderbreker, de gelijk
stroom wordt omgezet tot een onderbroken gelijkstroom (hakstroom).
Deze stroom wordt door de primaire wikkeling van een transformator

gevoerd. In de secondaire ontstaat dan een wisselspanning met een
eenigzins bruikbaar verloop. De nog aanwezige harmonischen kunnen
door sperkringen en filters geëlimineerd worden. Het vermogen, dat door
een dergelijken triller kan verwerkt worden, is in de eerste plaats af
hankelijk van de degelijkheid en de gesteldheid der kontakten van den
onderbreker; de frequentie der wisselspanning wordt door de mecha
nische eigentrillingsfrequentie van het trillende deel bepaald.
Goed geconstrueerde hedendaagsche trillers leveren wisselspan
ningen, die met betrekking tot de gelijkvormigheid en het verloop,
maar weinig verschil vertoonen met de gebruikelijke netwisselspanning.
Zij worden gefabriceerd voor vermogens van 20 tot 200 Wtt, en zij zijn
thans van groote beteekenis voor de auto-ontvangers, die wat de
stroombron betreft, aangewezen zijn op de starterbatterij van den wa
gedime 
gen. Onderbreker en transformator worden in dit geval zoo gedimen
sioneerd, dat men uit de 6 of 1 2 volt gelijkspanning I 10 of 220 Volt
wisselspanning verkrijgt. Men vindt onder meer constructies, die door
tusschenkomst van een tweeden onderbreker de hooge wisselspanning
weer gelijkrichten, waarop dan een passende afvlakking volgt, zoodat
men uit een lage gelijkspanning tenslotte een hooge gelijkspanning ver
krijgt.
3. Voorschakelgelijkrichters. Zij hebben voor doel
de aansluiting van gelijkstroomapparaten op wisselstroomnetten mo
gelijk te maken. Zij bestaan bijgevolg uit een gelijkrichter, die genoeg
energie levert en uit een afvlakinrichting (zie hoofdstuk III). Gewoonlijk
worden gelijkaardige voorschakelgelijkrichters gebouwd voor een ver
bruik van 40 tot 150 Wtt.
4. Omvormers. Heeft men een vermogen van meer dan
200 Wtt om te vormen, dan werken gelijkrichters of trillers niet meer
economisch genoeg. Dan is men aangewezen op het gebruik van een
omvormer. Moet gelijkspanning tot wisselspanning omgevormd wor
den, dan heeft men een gelijkstroommotor en een wisse 1stroomgenerator noodig. Beide machines zijn met elkaar ge
koppeld. Voor de omgekeerde omvorming, is een wisselstroomof draaistroommotor
en een gelijkstroomgenerator
noodig. In de plaats van dergelijke motorgeneratoren gebruikt men
vaak eenankeromvormers. Dit zijn machines, waarvan het anker terzelfdertijd de gelijkstroom- en de wisselstroomwikkeling draagt. Sluit
men de machine aan een wisselstroomnet, dan loopt ze als wisselstroommotor en levert gelijkstroom, terwijl zij met een gelijkstroomnet verbon
den, wisselstroom aflevert. Alleszins ontstaan hierbij vaak stoorgerui475

schen, die soms moeilijk te bestrijden zijn. Met omvormers kan men
om het even welk vermogen omzetten.

b) p roblemen in verband met ne tbrom
en

gloeid raad voeding.

Wat men verstaat door netbrom, en door welke maatregelen deze
kan verminderd of vermeden worden, hebben wij reeds in hoofdstuk 111
toegelicht. Het gaat hierbij altijd om storende wisselspanningen,
die langs eenen of anderen omweg uit het net tot aan gevoelige deelen
van het apparaat, b.v. de lamproosters geraken, waar zij doorgaans
zoo sterk worden, en zich op een zeer onaangename wijze doen op
merken.
Al naar gelang het geval, onderscheiden wij bij gelijk- en wisselstroomnetten de volgende netbromsoorten: 1° De afvlakbrom;
2° de statische netbrom; 3° d<
de magnetische netbrom;
4° gloeistroombrom; 5° m o d u 1 a t i e b r o m. De gloeistroombrom kan van statischen aard zijn, maar het kan ook een afvlaktoon
zijn. Bovendien veroorzaakt hij « temperatuurstoringen ». De wisselstroomnetgeruischen liggen tusschen 25 en 200, de gelijkstroomnetgeruischen daarentegen tusschen 200 en 1.000 Hz. Volgens den aard
der oorzaak, kan men het voortgebrachte geluid bestempelen als een
bromtoon of als een zoemtoon.

I. De afvlakbrom. De afvlakbrom komt voor bij ge
lijk- en wisselstroomapparaten; zooals den naam het reeds zegt, is de
oorzaak ervan gelegen in een ontoereikende dimensioneering der afvlakinrichting. Hij is gemakkelijk te herkennen aan zijn betrekkelijk
lagen toon --- een bromtoon tusschen 25 en hoogstens 100 Hz. Sluit
men het rooster der eindlamp kort, dan blijft deze toon gewoonlijk
voortbestaan.
Een ruimere dimensioneering der afvlakmiddelen doet den toon
doorgaans verdwijnen. Men zal daartoe smoorspoelen met hoogere zelfinductie en blokcondensatoren met hoogere capaciteit gebruiken; in
sommige gevallen is ook de waarde der reductie- of afvlakweerstanden
niet toereikend. Door wisselstroomgloeidraadvoeding kan geen afvlak
brom ontstaan, want de gloeidraden der wisselstroomlampen worden
met zuiveren wisselstroom gevoed. Daarentegen kan de gloeidraadvoeding van indirect verhitte gelijkstroomlampen afvlakbrom veroorzaken.
In dit geval moet de afvlakkring van den gloeistroom verbeterd worden.

2. De statische netbrom. De statische netbrom treedt
eveneens bij gelijk- en wisselstroomapparaten op. Het verschijnsel wordt
steeds veroorzaakt door capacitieve beïnvloeding van gevoelige gelei
dingen. Hij kan gemakkelijk van den afvlakbrom onderscheiden wor
den door zijn hoogere, tusschen 100 en 200 Hz gelegen toon. De
statische netbrom vertoont gelijkenis met het ruischen van het water in
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geleidingen, zooals men het in rustige kamers door de muren heen
hoort.
Ligt b.v. een wisselstroomvoerende geleider — o.a. een gloeidraadverbinding binnen in het apparaat ---- in de buurt van roosterverbindingen naar gevoelige laagfrequentlampen, dan zijn deze gelei
ders capacitief gekoppeld. Zijn er nu hooge wisselstroomweerstanden
in de roosterverbindingen aanwezig ---- wat meestal het geval is — dan
vormt zich op de roosters een zeer aanzienlijke stoorspanning, die de
oorzaak is van den statischen netbrom. Hebben wij de principieele
uiteenzettingen goed begrepen, dan zullen wij ook inzien, waarom de
statische netbrom een hoogere frequentie dan de afvlakbrom heeft:
de capacitieve koppeling wordt vaster, naarmate de frequentie hooger is.
De hier in aanmerking komende koppelcapaciteit is in de gege
ven omstandigheden zeer gering, zoodat op frequenties van rond de
50 Hz praktisch nog geen koppeling aanwezig is. Alleen de hoogere
frequenties van het net — de harmonischen — komen over de kleine
koppelcapaciteit tot uitwerking, en wel sterker, naarmate de frequentie
hooger is.
Naast de roostergeleidingen der laagfrequentlampen, zijn ook de
anodeverbindingen en vooral de weerstand-condensatorschakeling, als
mede de detectieschakeling in hooge mate blootgesteld aan de invloe
den van den statischen netbrom. De gevoeligheid voor storingen van
dergelijke geleidingen is over het algemeen sterker, naarmate er meer
laagfrequentversterkertrappen achter de betreffende geleiding liggen.
Dit is zonder meer begrijpelijk.
Om den statischen netbrom te elimineeren, zal men de kritische
koppelingen tusschen de geleiders vermijden door een geschikte plaat
sing der verbindingen, of naargelang hiervoor mogelijkheid bestaat, door
verkorting der geleiders. Is dit om eene of andere reden niet mogelijk,
dan zal men de verbindingen afschermen, d.i. ze in een geaarden metaalmantel plaatsen. In de praktijk bepaalt men den oorsprong der stati
sche storing door het verplaatsen van geleiders. Die welke gevoelig
zijn voor storingen, herkent men aan een versterkt brommen van het
apparaat, zoodra men met den vinger in hunne nabijheid komt. Verbin
dingen, waardoor sterke wisselstroomen heen gaan, b.v. de gloeistroomverbindingen, zou men vooral kunnen afschermen, of tot een snoer twijnen.
Door het twijnen werken de storende velden — de magnetische al
thans ---- elkaar tegen. Ook door den lampgloeistroom kan o.a. een
statische netbrom ontstaan, en namelijk dan, wanneer tusschen gloeidraad en kathode der indirect verhitte lampen, tengevolge van de
schakeling, een hooge wisselspanning aanwezig is. Men zal dit zoo
mogelijk vermijden.
Bij gelijkstroomnetten, die door kwikdampgelijkrichters
gevoed worden, ontstaan door afvlak- en statischen netbrom vaak zeer
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sterke storingen. In de meeste gevallen, is de statische toon de hoofd
schuldige. Het middel om dit te vermijden, bestaat in een ruime dimensioneering van het afvlaksysteem (in bepaalde gevallen meerdere in
serie geschakelde cellen) en een behoorlijke plaatsing der verbindingen.
3. De magnetische netbrom. De bij voorkeur in wisselstroomapparaten optredende netbrom is een geluid, dat veel gelij
kenis vertoont met den statischen netbrom, maar de oorzaak is geheel
verschillend. De in de ontvangers ingebouwde voedingstransformatoren
stralen een strooiveld in de ruimte uit. Dit veld kan op de naburige
laagfrequenttransformatoren of smoorspoelen inwerken. Daardoor wordt
een stoorspanning geïnduceerd in deze onderdeelen. Dit is de oorzaak
van den magnetischen netbrom. Men kan dit vermijden, door de betref
fende transformatoren of smoorspoelen zóó te plaatsen, dat hunne ker
nen loodrecht ten opzichte van elkaar staan. Vaak verkrijgt men in
een goed bepaalde positie een minimumwaarde van den magnetischen
netbrom. Dit kan men alleen vaststellen door uitprobeeren. Bij gelijkstroomapparaten heeft men den magnetischen netbrom nauwelijks te
vreezen, vermits hier geen voedingstransformator gebruikt wordt; noch
tans kan het voorkomen, dat de afvlaksmoorspoelen door strooiïng sto
rend werken. Het te gebruiken middel is volgens het bovenstaande
zonder meer duidelijk.
4. De g 1 o e i s t r o o m b r o m. Deze met den gloeistroom sa
menhangende storing, die in principe bij gelijk- en wisselstroombedrijf
kan optreden, heeft thans geen groote beteekenis meer, vermits ze door
het gebruik der indirect verhitte lampen vermeden wordt. Terwille van
de volledigheid, willen wij ze echter in het kort bespreken.
Houdt men een dikken spijker en een dunnen draad samen in een
open vlam, dan wordt de draad veel vlugger gloeiend dan de spijker.
Verwijdert men de vlam, dan koelt de draad vanzelfsprekend ook veel
vlugger af dan de spijker.
Veronderstellen wij nu, dat de vlam vervangen wordt door een
wisselstroom. Zoodra de wisselstroom zijn maximumwaarde bereikt, zal
de dunne draad reeds gloeien, terwijl de spijker pas na een zekeren
tijd op gloeitemperatuur komt. Omgekeerd zal de dunne draad onmid
dellijk weer afkoelen, wanneer de wisselstroom tot 0 daalt. De dikke
draad (spijker) zal veel minder afkoelen in denzelfden tijd en de
temperatuurschommelingen tusschen de nul- en de maximumwaarden
van den wisselstroom zijn hier zeer gering. Dit is het gevolg van de
warmtetraagheid of warmte-inertie van den dikken draad. De dunne
draad daarentegen heeft veel grootere temperatuurschommelingen.
Een dergelijke schommeling der temperatuur in het tempo der netstroomfrequentie veroorzaakt vanzelfsprekend een daarmee overeen
stemmende schommeling in de kathode-emissie, die zooals bekend, af
hankelijk is van de gloeidraadtemperatuur. De kathode-emissie bepaalt
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echter in hooge mate de anodestroomsterkte, zoodat ook deze in het
tempo der netfrequentie schommelt. Het gevolg is een sterke netbrom,
die naar zijn oorzaak gloeistroombrom genoemd wordt. Deze gloeistroombrom heeft steeds een frequentie gelijk aan het dubbele der net
frequentie, vermits de temperatuur van den gloeidraad twee maal maxi
mum wordt gedurende een enkele periode, n.1. eens met het positieve
de andere maal negatieve stroommaximum.
De dikke gloeidraad daarentegen heeft een constante emissie;
netbrom kan dus op die wijze niet ontstaan.
Deze feiten hebben destijds aanleiding gegeven tot de ontwikke
ling van de indirect verhitte lampen. Zij hebben weliswaar geen bizonder dikken gloeidraad, maar een kathodedrager van betrekkelijk aan
zienlijke afmetingen met groote warmtetraagheid. Deze kathode
drager wordt door den eigenlijken gloeidraad slechts aangewarmd (ver
warmd). Een andere rol wordt hierbij aan den gloeidraad niet toever
trouwd. Wegens de warmtetraagheid komt de kathodedrager pas na
een zekeren tijd op voldoende temperatuur, om de emissie mogelijk
te maken; derhalve komen deze lampen eerst in werking, nadat het
apparaat ca. een minuut ingeschakeld is. Bij dergelijke inrichting der
kathode kan geen gloeistroombrom ontstaan; deze storing is, bijgevolg
ook na het algemeen in gebruik nemen der indirect verhitte lampen,
praktisch niet meer voorgekomen. Deze lampen hebben overigens nog
het groote voordeel, dat de gloeistroomkring geheel onafhankelijk van
het overige der schakeling kan gehouden worden; dit is van zeer groot
belang voor de schakelpraktijk. Ook hebben de indirect verhitte katho
des een veel grooter emissievermogen dan dit van gewone gloeidraden,
zoodat men hiermede sterkere anodestroomen en bijgevolg veel grootere kracht bekomt. De bedrijfsspanning van de gloeidraden werd bij
de indirect verhitte lampen in groote mate aangepast aan de eischen
der praktijk. Voor wisselstroomlampen neemt men thans tamelijk sterke
gloeistroomen ( I tot 2 Ampères), bij lagere spanningen (4 tot 6 Volt),
daar men den gloeistroom in dezen vorm, bijna zonder verlies, uit het
wisselstroomnet kan nemen door tusschenschakeling van een geschikten
transformator. Bij gelijkstroomnetten komt het er daarentegen op aan,
zoo mogelijk, de geheele gelijkspanning te gebruiken. Daarom worden
de gelijkstroomlampen voor betrekkelijk hooge gloeispanningen (20
tot 220 Volt) en geringe gloeistroom (20 tot 200’mA) gebouwd.
Op die wijze komt men weer tamelijk voordeelig, tot ongeveer hetzelf
de vermogen als met de sterke gloeistroomen en lage gloeispanningen
bij wisselstroom. De prestaties der lamp zijn in groote mate afhankelijk
van het gebruikte gloeistroomvermogen. Over de zoogenaamde W.G.lampen, die naar keuze met gelijk- of wisselstroom kunnen gevoed wor
den, hebben wij reeds in hoofdstuk lil gesproken.
Met de nieuwe U-lampen, waarover wij in hoofdstuk VII zullen
4 79

spreken, verkrijgt men zeer eenvoudige gloeidraadschakelingen.
Voor de dimensioneering van een gioeidraadkring in aansluiting
met de kathode, dient men er zorg voor te dragen, dat de door den
lampenfabrikant aangegeven maximumspanning tusschen gloeidraad en
kathode nooit overschreden wordt. Dit zou doorslag tusschen deze twee
elementen kunnen veroorzaken. Anderzijds is het wegens den door
den gloeistroom veroorzaakte statischen netbrom van belang, een zoo
laag mogelijke spanning tusschen kathode en gloeidraad aan te leggen,
voornamelijk bij die lampen, welke gevolgd worden door het groot
ste aantal laagfrequentietrappen. Gewoonlijk is dit de detectorlamp.
5. De modulatiebrom. Vermeldenswaard is tenslotte nog
een soort netbrom, die ontstaan kan door beïnvloeding van hoogfrequentietrappen, en die wij derhalve modulatiebrom noemen. Komen in
de rooster- of anodekringen van hoogfrequenttrappen werkweerstanden voor, die voor lage frequenties insgelijks aanzienlijke waarden heb
ben (Ohmsche weerstanden, enz.), dan kan over deze weerstanden
een stoorspanning ontstaan, die tot een storende modulatie der hooge
frequentie in de eerste trappen voert. Meestal blijkt dit uit het feit,
dat de toon met de afstemming verandert. Het beste tegenmiddel be
staat in het verwijderen der laagfrequentieweerstanden in de hoogfrequentiekringen of het kortsluiten der stoorspanningen.
* * *

Voor de volledige opheffing der netgeruischen is veel ervaring
noodig, die men het best bekomt door praktisch werk op dit gebied.
Het meeste belang heeft altijd het maken van het juiste onderscheid
tusschen de oorzaken.
6. De korte- en ultrakorte golftechniek.
a) Eigenschappen der kortegolf.
Toen wij in hoofdstuk III spraken over de voortplanting der
'electrische golven, hebben wij er op gewezen, dat daarbij de zenderfrequentie--- dus de golflengte----- een rol speelt. In werkelijkheid heeft
de golflengte een zeer sterken invloed op de voortplanting; de ons
reeds bekende indeeling der electrische golven in lange-, omroep-,
korte- en ultrakorte golven is hierop gesteund.
De golven boven de 200 m, dus de omroep- en de lange golf,
die voor den omroep en de radiotelegrafie gebruikt worden, planten
zich voort langs het aardoppervlak; d.i. zij stijgen slechts ongraag van
de aardoppervlakte op, en blijven in hare naaste omgeving. Onder an
dere bereiken zij zelfs niet eenmaal de grenzen der Heavisidelaag
(hoofdstuk 111) en wanneer men er werkelijk in slaagt, ze met speciale
antennevormen daarheen te zenden, dan worden zij voor het grootste
deel door deze laag opgeslorpt. Desondanks hebben zij waardevolle
eigenschappen. Werkt b.v. een langegolfzender met een voldoen d groot vermogen, dan kan men daarmede zeer bedrijfs480
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zeker groote afstanden overbruggen, vermits de golven niet gestoord
worden door invloeden van weder, het jaargetijde of het uur van den
dag; een lange-golfverbinding tusschen twee stations is bijgevolg even
betrouwbaar als een draadverbinding. Bekende voorbeelden hiervan
zijn de vele grootzenders, in verschillende landen, die gebruikt worden
voor de verbinding tusschen moederland en koloniën. Daarvoor wordt
een golflengte van 1 0.000 tot 20.000 m en zendkrachten tot 500 Kw
gebruikt.
De gol ven beneden de 200 m grens tot zoowat 10 m hebben principieel andere eigenschappen. In de eerste plaats verwijderen zij zich
graag van de aardoppervlakte weg. Vanzelfsprekend bereiken zij daar
bij alras de Heavisidelaag. Wat dan gebeurt is afhankelijk van den
hoek, waaronder de stralen deze laag bereiken. Wanneer deze hoek
een zekere waarde heeft, dan loopen de golven een heel eind naast de
Heavisidelaag, alvorens zij weer worden losgelaten, om terug naar de
aarde te keeren. Daarbij verdient het volgende feit wel vermelding: de
luchtlagen der atmosfeer onder de Heavisidelaag hebben een veel grootere weerstand voor de golven dan de Heavisidelaag zelf; men zou
deze luchtlagen kunnen vergelijken met weerstanddraden, terwijl de
Heavisidelaag zelf als een koperen plaat zou werken. Het gevolg is,
dat de energie in de Heavisidelaag op verre na niet zooveel verzwakt
wordt als in de luchtlagen, die tusschen haar en de aarde gelegen zijn.
In de praktijk is nu de toestand verder zóó, dat de golven vaak meer
dere I .000 km naast de Heavisidelaag loopen, terwijl ze van de aarde
naar de Heavisidelaag en terug maar ongeveer 200 km af te leggen
hebben. Daaruit volgt, dat de totale verzwakking der energie van de
door de Heavisidelaag voortgeplante golven, zelfs over meerdere i.000
km buitengewoon gering is, vermits deze golven praktisch maar over
twee zeer korte afstanden een noemenswaardigen weerstand ontmoeten,
namelijk bij het opstijgen naar, en het dalen van de Heavisidelaag.
Zoo komt het, dat de korte golf beneden de 200 m — die zich op deze
wijze voortplant — een buitengewoon groote reikwijdte heeft, dat men
met zeer kleine zenders reeds ver;•afgelegen stations behoorlijk bedienen kan, en er zelfs ongelooflijk groote veldsterkten op zeer aanzien
lijke afstanden kan mee opwekken. Tegenover dit voordeel der korte
golf staat nochtans een groot nadeel. De bedrijfszekerheid is op verre
na niet zoo groot als bij de lange golf, daar de voortplanting der korte
golf beïnvloed wordt door het uur waarop de uitzending geschiedt,
het jaargetijde, door zonnevlekken, maansverduisteringen, ebbe en
vloed en door alle mogelijke natuurverschijnselen. Daaronder lijdt van
zelfsprekend de bedrijfszekerheid. In hoofdzaak hangen deze storin
gen samen met het uur der uitzending. De oorzaak hiervan is gelegen
in het feit, dat de eigenschappen der Heavisidelaag veranderen met
den zonnestand van het oogenblik. Dit heeft natuurlijk een terug-
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slag op het verloop der korte golf; nochtans Tan men de oorspronke
ns l<an men
lijke bedrijfsvoorwaarden, spijts het verschil in uur toch weer verwe
— in uur.
zenlijken door het gebruik van een andere golflengte Zoo zijn b.v. de
golven tusschen 25 en 40 m bij voorkeur geschikt voor het nachtverkeer; bij het begin der morgenschemering wordt de ontvangst onregel
matig en voortdurend zwakker, om tenslotte geheel uit te vallen. Tij
dens de schemering kan men echter met golflengten tusschen 19 en
24 m weer goede ontvangst bekomen. Gedurende den dag zal men
weer van golflengte moeten veranderen. Als daggolf zijn het best de
golflengten tusschen 10 en 18 m geschikt.
Bij de korte golfontvangst is het van belang, dat de zender, die
op afstanden van meerdere 1.000 km goed hoorbaar is, op meer nabij
gelegen punten slechts zwak of in het geheel niet gehoord wordt. Dit
is begrijpelijk aan de hand der verklaring over het voortplantingsverschijnsel in de Heavisidelaag; voor een groot stuk van den weg zijn de
golven aan de Heavisidelaag gebonden, zoodat zij op de aardopper
vlakte daaronder in het geheel niet kunnen worden waargenomen. Pas
daar waar de Heavisidelaag de golven weer vrijlaat, worden zij voor
onze ontvangers waarneembaar.
De gebieden, waarin de ontvangst van een bepaalden korten golfzender onmogelijk is, noemt men doode zones. Ook bij verhooging
der zendkracht is de ontvangst daar praktisch niet mogelijk.
Men heeft de voortplantingsverschijnselen der korte golf metho
disch onderzocht en men is thans zoover gekomen, dat men voor alle
gevallen kan aangeven welke golflengte en welke kracht men op een
bepaald uur van den dag en in gegeven werkvoorwaarden moet nemen,
om op een bepaalde plaats' een behoorlijke ontvangst te verkrijgen.
Houdt men met de opgedane ervaringen rekening, dan is ook op de
korte golf een geregeld verkeer met overzeesche gebieden mogelijk.
Er bestaan tabellen, waarin de geschikte golflengte en kracht, samen
met andere faktoren opgenomen zijn. Andere invloeden, die meestal
van atmosferischen aard zijn, kan men door een overschot aan zend
kracht en gevoelige ontvangers zoo klein houden, dat zij nauwelijks
nog storen. Door geschikte antenne-installaties kan men verder voor de
uitstraling der korte golf in een bepaalde richting zorgen. Zulke anten
nes, die men richtstralers noemt, worden thans algemeen gebruikt bij
de groote korte-golfzenders. Vermits bij een gerichte uitstraling geen
energie in ongewenschte richtingen verloren gaat, kan men de kracht
van den zender voor denzelfden afstand veel lager nemen.
Korte golven worden zeer weinig beïnvloed door luchtstoringen,
en wel minder naarmate de golflengte korter is. De luchtstoringen ont
staan eveneens door het aanstooten van trillingskringen. De capaciteit
wordt door de wolken gevormd, terwijl de zelfinductie in hoofdzaak
gedragen wordt door de geleidende luchtlagen op het oogenblik der
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ontlading. Komt een groote energie tot ontlading, dan hebben de trillingskringen steeds een geringe eigenfrequentie, want een lange, krach
tige bliksemontlading kan maar alleen ontstaan uit groote wolkenmas 
sa’s (groote capaciteit) en lange afstanden (groote zelfinductie). Bij
gevolg veroorzaken der luchtstoringen met een groote amplitude maar
alleen op zeer lange golven enkele moeilijkheden, terwijl de zwakkere
storingen slechts kleinere stoortrillingen opwekken. Daarin is de ver
klaring van het feit gelegen, dat de atmosferische storingen zwakker
worden, naarmate de gebruikte golflengte korter is en omgekeerd.
De sluieringsverschijnselen zijn ook sterk uitgesproken in het kortegolfbereik; zij hebben echter een ander karakter. Hun duur is korter
dan bij omroep- en lange-golf, waar zij vaak van 2 tot 10 minuten
duren. Op de korte golf bedraagt de duur slechts seconden en vaak
zelfs maar breukdeelen van een seconde. Gewoonlijk komt het sluieringsverschijnsel hier slechts voor in een voortdurend toe- en afnemen der
ontvangsterkte; bij zeer geringen duur van het verschijnsel stelt men
het sidderen der modulatie vast, en men bekomt dan een trillende
weergave. Natuurlijk kan men deze sluieringsverschijnselen met de
vroeger besproken middelen (hoofdstuk 111) onschadelijk maken. Men
zal er echter zorg voor dragen, dat de inrichting, waardoor de tijdcon
stante bepaald wordt, behoorlijk gedimensioneerd is.
De groote praktische waarde der korte golf werd oorspronkelijk
niet ingezien; dit golflengtegebied werd derhalve ter beschikking ge
laten van de amateurs. Als dan de Amerikaansche amateurs — die des
tijds ongehinderd door ambtelijke bepalingen zendstations konden bou
wen en bedienen ---- de aanzienlijke reikwijdte der korte golven ont
dekten, werd hun voorrecht weer dadelijk afgenomen, om dit kortegolfgebied voor ambtelijke doeleinden te gebruiken. Alleen een klein
deel van den band, rond ongeveer 80 m bleef aan de zendamateurs
voorbehouden, en het is verbazend, met welke geringe kracht de korte
golfamateurs er thans toe komen, op deze golflengte over den ganschen aardbol te telegrafeeren. Indien de voorwaarden gunstig zijn,
slagen zijn daarin met een kracht van enkele watt. Met het vermogen,
dat ze uit een zaklampbatterij zouden kunnen ontnemen, is het ver
keer tusschen Europa en Amerika mogelijk.
Een paar woorden nog over het echoverschijnsel. Hieromtrent
heeft men verschillende proeven uitgevoerd, waarbij dan korte-golftreinen door een zender in de ruimte werden uitgestraald. Op de plaats
van ontvangst hoort men dan niet alleen het rechtstreeksche sein, maar
ook nog een tweede zwakker sein, dat iets later optreedt. Dit echo
komt meestal voort uit de Heavisidelaag, die den golftrein terugkaatst.
Uit den looptijd, d.i. het tijdverloop tusschen de twee ontvangen seinen
en uit de voortplantingssnelheid der golven, kan men dan den afstand
tusschen de Heavisidelaag en de aarde bepalen. Ook andere echo’s
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werden opgemerkt, waarvan de looptijd tot 30 seconden bedroeg. Daar
het onwaarschijnlijk is, dat de golf eerst enkele malen om de aarde
heenloopt, vooraleer zij in den ontvanger terecht komt, neemt men
aan, dat ze in zekere omstandigheden door de Heavisidelaag heen kan
in de wereldruimte, en daarna door zekere hemellichamen terugge
kaatst wordt.
b) De eigenschappen der
ultra -korte golven
d
en de golven beneden I meter.
De ultra-korte golf omvat de golflengten tusschen 1
0 en I m.
10
De uitstraling naar boven is op deze golflengte nog meer uitgesproken
dan bij de gewone korte golf; hiermede bereikt men dus zeker de
Heavisidelaag. Deze beïnvloedt de ultra-korte golven echter anders
dan de korte golven. Voor alles vormt ze voor de ultra-korte golven
geen onoverschrijdbare hinderpaal; zij laat de trillingen veeleer door,
zoodat het grootste deel der ultra-korte golf in de wereldruimte verlo
ren gaat. In geen geval loopen de ultra-korte trillingen langs de Hea
visidelaag heen; daardoor is het overbruggen van groote afstanden met
geringe zendkracht uitgesloten. De ultra-korte golven planten zich echter
ook niet, zooals de omroep- en de lange golf, langs het aardoppervlak
voort. Bovendien vormen vaste lichamen als b.v. huizen, boomen en van
zelfsprekend ook alle oneffenheden van het aardoppervlak hinderpa
len, die zij niet kunnen doordringen, maar waar ze ook niet omheen
kunnen, daar zij zich volkomen rechtlijnig voortplanten. Verder kan

men ze verzamelen in electrische constructies, die gelijkenis vertoonen
met holle spiegels en ze
ze iin zeer goed bepaalde richtingen uitstralen;
ze hebben bijgevolg een zeer
uitgesproken richteffekt. Reeds daaruit
:
volgt, dat zij een zeer groote gelijkenis vertoonen met de

lichttrillingen.
Voor een uitgesproken werking op grooten afstand zijn deze op
tische eigenschappen vanzelfsprekend zeer hinderlijk. Wij weten toch,
dat ook het bereik van een schijnwerper, zelfs wanneer hij een licht
sterkte van een paar millioen kaarsen heeft, en de lucht zeer helder
is, tot enkele kilometer beperkt is. In de eerste plaats draagt de krom
ming van het aardoppervlak daaraan schuld. Staan wij b.v. op een
vuurtoren aan de zee, dan zien wij een uit de verte komend schip
pas dan, wanneer de kromming der aardoppervlakte geen rol meer
speelt, en ook dan ziet men van het
schip uit het vuurtorenlicht. Om de
8
zelfde reden is een ultra-kortegolfver77
h H
h
H
binding tusschen de punten A en B in
270
fig. 270 ondenkbaar, indien de antennes
slechts een hoogte h hebben, want het
Fig. 270. - De optische voortplanting
vrije uitzicht van de hoogte der twee
der ultra-korte golf.
antennes wordt door de kromming van
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het aardoppervlak belemmerd. Pas wanneer de antennes de hoogte H
hebben, is de verbinding mogelijk, want van de ontvangantenne uit, kan
men de zenderantenne zien, natuurlijk onderverstaan, dat geen tusschenliggende bergen of dergelijke lichamen het zicht belemmeren.

Een eenvoudige meetkundige betrekking toont ons het verband tusschen de reikwijdte en de antennehoogte van een ultra-kortegolfinrichting.
Na enkele rekenoperaties met den doormeter van de aarde bekomt
men:
3,6
v' H,
L^ = 3
-6 (
(*'

(69)

Hierin is
de antennehoogte der eene, H2 de antennehoogte van
het andere station en L de reikwijdte in de veronderstelling, dat tusschen
de punten, waar de twee stations opgesteld zijn, geen lichamen aanwezig
zijn, die de voortplanting der golven belemmeren. Neemt men dit gun
stigste geval aan — waarmede men in de praktijk nauwelijks kan reke
nen — en installeert men de antennes op 100 meter hoogte, dan heeft
men:

L (km) = 3,6 (</ 100+a/ 100) =3,6x20 = 72 km,
dus een zeer bescheiden gebied, vergeleken bij de thans door radio
overbrugde afstanden.

Wegens hunne gelijkenis met de lichtstralen worden de ultra-kortegolven ook quasi-optische golven genoemd (quasi is de Latijnsche uit
drukking voor: gelijkenis met; optisch komt uit het Grieksch en beteekent: zien. Quasi-optisch beteekent bijgevolg: zooals bij het zien). In
hoofdstuk II hebben wij er reeds op gewezen, dat de zichtbare lichtstralen eveneens electro-magnetische trillingen met zeer geringe golf
lengte zijn. De ultra-kortegolven zijn weliswaar veel langer, maar wat
hun golflengte betreft, staan zij nochtans veel dichter bij de lichtstra
len, dan dit wel het geval is met b.v. de omroepgolf. Daaruit volgt
dan ook de besproken gelijkenis.

Echoverschijnselen zijn op de ultra-kortegolf tot dusver nog niet
vastgesteld: De hoofdvereischte hiervoor ---- terugkaatsing aan de Heavisidelaag---- ontbreekt volkomen. Het is verder begrijpelijk, dat lucht
storingen op de ultra-kortegolf zeer gering zijn, en dat ook geen sluier
ringsverschijnselen voorkomen. Nochtans zijn de ultra-kortegolfontvangers zeer gevoelig voor stoortrillingen, die ontstaan door de ontsteking
van motoren en dergelijke inrichtingen. Men kan met een gevoelige
ultra-kortegolfontvanger b.v. gemakkelijk vaststellen, of op zelfs meer
dan 100 m afstand, een auto of motorrijwiel voorbijrijdt.
Ondanks de geringe reikwijdte der ultra-kortegolf zijn zij voor
verschillende toepassingen der radiotechniek van het allergrootste be
lang. Voor alles worden zij gebruikt in de televisietechniek, in de heel-
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kunde en in de radio-avigatie, waarover wij reeds in het kort gesproken hebben.
De golven beneden de I meter-grens noemt men decimeter- of centimetergolven. Voor de praktijk hebben deze golven, die men niet meer
met de gewone schakelingen kan opwekken, voorloopig nog weinig
belang; nochtans zal dit waarschijnlijk binnen afzienbaren tijd wel an
ders zijn. De decimeter- en centimetergolven vertoonen nog een grootere gelijkenis met de lichtgolven, dan dit het geval was voor de ultra
kortegolf, evenwel weet men nog niet alles over hun wezen. De golven
beneden de 1 0 cm-grens leveren vooreerst in het geheel geen praktisch
interesse op; daaraan sluiten zich de infraroode stralen aan, waarvan
de golflengte tusschen 0,0024 en 0,000.7 mm gelegen is.
c) Korte- en u 11 r a - k o r t e g o 1 f a p p a r a t e n.
De ons bekende apparaten en schakelingen kunnen voor zend- en
ontvangdoeleinden gebruikt worden tot op golflengten
golflengt
van I m; de

zenders b.v. verschillen met die van de gewone omroep- en langegolfzenders slechts door enkele schakelingen, die in de praktijk goed
bleken te zijn. Voor de ontvangers kan hetzelfde gezegd worden. Anders
is het echter gesteld bij het opwekken en het ontvangen van golven
beneden de I meter-grens. Hier versagen de gewone inrichtingen, en
men is verplicht speciale schakelingen te gebruiken, die wij hierna in
het kort bespreken.
Bij het werken met korte- en ultra-korte golven, zal men steeds
een belangrijk feit voor oogen houden, dat door den beginner slechts
zelden goed begrepen wordt, maar dat echter van buitengewoon groot
belang is. Wij weten van vroeger, dat de eigen frequentie van een trillingskring hooger is, naarmate de zelfinductie en de capaciteit kleiner
zijn. Voor omroepdoeleinden gebruikt men afstemcondensatoren van
ongeveer 500 cm. Voegen wij hieraan een capaciteit van 5 cm toe,
dan stemt dit overeen met een capaciteitsverandering van I % ; dit
bedrag is betrekkelijk klein.
Bij korte-golfontvangers werkt men daarentegen met afstemcapaciteiten van 50 cm en bij ultra-kortegol ven vaak slechts met 5 cm.
Voegen wij ook hier weer een capaciteit van 5 cm bij, dan hebben wij in het eerste geval een capaciteitsverhooging van 10%, terwijl wij in het tweede geval zelfs met een capaciteitsverdubbeling te
doen hebben. Voor de zelfinductie kan men gelijkaardige beschouwingen maken.
Deze feiten lijken zeer eenvoudig, maar voor de praktijk hebben
zij een buitengewoon groote beteekenis, want daaruit volgt, dat zich
bij zend- en ontvangschakelingen voor korte- en ultra-korte golven ook
de geringste capaciteitsvariaties een zeer groote uitwerking hebben op
de zendergolf, of op den afgestemden ontvanger. Bij het ontwerp van
een korte- of ultra-kortegolfapparaat zal men er dus in de eerste plaats
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zorg voor dragen, alleen condensatoren te gebruiken, waarvan de capa
citeit met den tijd niet verandert. Voor alles mogen de afstemcondensatoren den invloed der temperatuur niet ondergaan, m.a.w. de capaci
teit moet gelijk blijven, onverschillig of het apparaat in een koude of
in een warme kamer gebruikt wordt. Voor de spoelen kan men het
zelfde zeggen. Wij weten, dat elke spoel een bepaalde eigen capaciteit
heeft, die veroorzaakt wordt door de naast elkaar liggende draadtoeren. De korte-golfspoelen hebben alleszins maar weinig toeren. Is de
spoel echter in mechanisch opzicht niet uitermate verzorgd, d.i. ver
andert de afstand tusschen de draadtoeren of den stand der spoel onder
den invloed van mechanische trillingen, dan verandert daarmede ook
de windingscapaciteit, en dit staat gelijk met zeer aanzienlijke veran
deringen der golflengte. Is de spoel slecht gebouwd, dan kan het appa
raat, tengevolge van dergelijke trillingen, soms op een andere golf af
gestemd worden. Het ligt voor de hand, dat dergelijke apparaten geheel
onbruikbaar zijn.
Vanzelfsprekend kunnen ook de geringste veranderingen aan de
verbindingsdraden met den trillingskring de oorzaak zijn van dergelijke golflengtevariaties. Derhalve zal men ook hier veel aandacht moeten schenken aan een voldoende stevigheid.
De groote invloed der schadelijke capaciteiten heeft hier niet al
leen golflengteveranderingen, maar ook andere ongewenschte verschijn
selen voor gevolg. De capacitieve koppelingen kennen wij reeds uit
het eerste deel. Zij bestaan in het hoog- en het laagfrequentiedeel, en
zij kunnen gewenscht of ongewenscht zijn. Wij zullen hier maar alleen
over de ongewenschte koppelingen spreken, waarvan wij reeds een
voorbeeld kennen, namelijk de rooster-anodecapaciteit der électronenlampen. Zooals hierboven gezegd, is het vanzelfsprekend, dat een on
gewenschte capacitieve koppeling van 5 cm op de I 0 meter-golf veel
schadelijker is, dan op de 1.000 meter-golf. Men moet bijgevolg ook
in dit opzicht buitengewoon voorzichtig zijn, en men behoeft zich niet
te verwonderen, dat een schakeling, die in het omroepgebied goed ge
werkt heeft, niets waard is op korte- en zeker niet op ultra-kortegolf.
Terwijl de hoogfrequentieweerstand der capaciteiten op korte- en
ultra-kortegolf zeer klein wordt, nemen de inductieve weerstanden sterk
toe. Bij korte en nog meer bij ultra-kortegolf beteekent bijgevolg elk
stukje draad, dat op de omroep- en langegolf een onschuldige en weerstandsvrije verbinding vormde, een, onder zekere omstandigheden zeer
hoogen inductieven weerstand, die enkele honderd
bedragen kan,
naargelang de golf waarop men werkt. Die feiten worden vaak door
beginners uit het oog verloren en daarin schuilt een groot gevaar. Wordt
b.v. in een korte-golfapparaat een spoel met twee toeren over een meer
dere centimeter lange verbinding aangesloten met een condensator, dan
werkt hier niet alleen de weerstand der twee toeren bevattende spoel.
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maar deze wordt verhoogd met den hoogfrequentieweerstand der ver
binding. Dergelijke verbindingen zijn echter nog van de ongevaarlijk

ste; zij verstemmen o.a. de golf wel, maar deze verstemming kan met
den condensator goed gemaakt worden. Het is reeds veel gevaarlijker,
wanneer door te lange geleidingen en schadelijke capaciteiten kleine
afzonderlijke trillingskringen gevormd worden, die op een heel andere
golflengte beginnen te trillen dan de oorspronkelijk bedoelde kring.
Deze wilde trillingen zijn natuurlijk veel korter dan de bedrijfsgolhlengte, want de capaciteit en de zelfinductie, die er aanleiding toe
geven, zijn zeer klein. Voor ongeoefenden is het zeer moeilijk, de wilde
trillingen als dusdanig te herkennen. Een goed controlemiddel is een
los gekoppelde golfmeter. In aanwezigheid van wilde trillingen slaat
de golfmeter aperiodisch uit. Dit beteekent, dat men op den golfmeter
geen maximumuitslag verkrijgt, om het even op welk punt van de
schaal deze wordt ingesteld; de aanwijzing is in elke positie even groot.
Wilde trillingen als dusdanig te herkennen is niet alleen van belang
met het oog op de goede werking van het radio-apparaat, maar ook.
daar zij aanleiding zijn tot vernieling van onderdeden, voornamelijk

lampen; dit is hoofdzakelijk het geval bij zenders.
Bij korte-golfapparaten is het dan ook zeer moeilijk de trillings
kringen te concentreeren, d.i. de capaciteit en zelfinductie, die de fre
quentie bepalen, werkelijk vast te houden in de organen, waarin ze behooren aanwezig te zijn. Ook bij het nemen der meest uitgebreide voor
zorgen vormen de verbindingen alleen reeds bestanddeelen van den trillingskring. Bij ultra-kortegolfzenders, waarin men om bizondere redenen
steeds zeer kleine capaciteiten en betrekkelijk groote zelfinducties ge<bruikt, wordt o.a. zelfs de schadelijke capaciteit tusschen anode en
kathode alleen als capaciteit voor den trillingskring gebruikt. Dit is
o.a. het geval bij televisiezenders, die een voldoend groote frequentiedoorlaat moeten hebben.
Schadelijke zelfinducties werken vernielend, wanneer zij voorko
men in de nulpuntsverbindingen. Bij sterke zenders kan dit in zekere
gevallen leiden tot het doorbranden der lampgloeidraden; in het gun
stigste geval, is een volkomen onverklaarbare werking der inrichting
hiervan het gevolg. Bij ontvangers kunnen dergelijke zelfinducties wilde
trillingen opwekken, die in het geheel niet kunnen worden opgeheven.
Onder andere werkt dan de antenne beter, wanneer men ze met de
kathode verbindt, in plaats van ze aan te sluiten aan de antenneklem.
Dit lijkt vreemd, maar het is een bekend verschijnsel op ultra-kortegolf.
Het middel hiertegen is te zoeken in zoo kort mogelijke verbindingen,
die nog het best worden vervaardigd uit breede verzilverde koperbanden.
De handcapaciteit kan bij ultra-kortegolfapparaten zeer storend
werken. Bij het naderen van het apparaat met de hand of met een ander
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geaard lichaam, verwekt men een volkomen verstemming. Dit is zoo
wel bij zenders, als bij ontvangers het geval. Ook dit verschijnsel is
verklaarbaar door den sterken invloed der zelfs geringste, bijkomende
capaciteiten.

Het succes bij het werken met golven beneden de 100 m is geheel afhankelijk van de zorg, waarmede men de bovenstaande bemerkingen toepast.
Als antenne gebruikt men voor korte- en ultra-kortegolfzenders
bij voorkeur dipolen, terwijl voor ontvangstdoeleinden meestal de in
de radiotechniek gebruikte antennes volstaan.
Bij de vele speciale korte-golfschakelingen, die men in de literatuur beschreven vindt, kan men altijd weer het streven bemerken, de
onderste golfgrens zoo ver mogelijk naar beneden te drukken.

Deze schakelingen zijn vooral van belang voor kortegolfamateurs,
die graag de kracht en het golfbereik door kunstgrepen uitbreiden, in
dien deze zonder noemenswaardige onkosten kunnen doorgevoerd wor
den. Hier bespreken wij slechts de problemen, die van principieel be
lang zijn.

Het bekomen van voldoend-groote uitwendige hoogfrequentieweerstanden wordt moeilijker, naarmate de golflengte waarmede men
werkt korter wordt. Door uitwendige weerstanden wordt bij zenders en
ontvangers de resonantieweerstand bedoeld van den aangesloten trillingskring. Wordt de resonantieweerstand te klein, wat bij kortegolf
gemakkelijk kan voorkomen, dan kan de kring, tengevolge van de
meestal aanwezige sterke demping, niet meer aan het trillen gebracht
worden. Alleen reeds om deze reden is het van groot belang, de capa
citeiten zoo klein en de zelfinducties zoo groot mogelijk te nemen, want
volgens formule (47) neemt de resonantieweerstand toe met de ver
houding tusschen de zelfinductie en de capaciteit. Hiermede is voor
de kortegolf alleszins een nadeel verbonden: hoe kleiner de kringscapaciteit wordt, des te grooter wordt de procentueele frequentiever
andering door een bijkomende capaciteitsvariatie. Capaciteitsveranderingen kunnen nu ook bij goed gebouwde kortegolfapparaten zulken
omvang aannemen, dat de golflengteverandering ontoelaatbaar groot
wordt, wanneer men de kringscapaciteit te klein neemt. Derhalve is
men verplicht een compromis te sluiten tusschen den uitwendigen weer
stand en de bestendigheid der frequentie. De gunstigste waarden kun
nen in de praktijk bepaald worden.

Nog een paar woorden over de dimensioneering der trillingskringen. Wij hebben er reeds op gewezen, dat de korte- en ultra-kortegolfspoelen, gewoonlijk slechts enkele toeren draad bevatten. Daarom wik
kelt men deze spoelen, vooral bij zenders, graag vrijdragend, d.i. men
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wikkelt de spoel uit massieven draad of buis, zonder eenig spoellichaam
te gebruiken. Daardoor verkrijgt men ook klei
nere verliezen. Bij ultra-kortegolfapparaten
1000 cm \
1000 cm
heeft
men als zelfinductie vaak maar een en
HF
ft 4
kelen draadbeugel, waarop een aftakking aan
Resonantie'
271
wezig is, die in verband met de golflengte ver
smoorjpoel
plaatst kan worden. Van zeer groot belang is
Fig. 271. - Gloeidraadverhet bij alle kortegolfschakelingen, de voedingsbindingen bij korte en
ultra-kortegolfschakeverbindingen met smoorspoelen te voorzien.
lingen.
Werkt het apparaat met een vaste bedrijfsgolf, dan kan men doelmatig gebruik maken van resonantiesmoorspoelen, dit zijn zelfinducties, waarvan de eigen golf gelijk is aan de bedrijfsgolf van het apparaat. Zeer groot belang hebben smoorspoelen
in de gloeidraadverbindingen. Hoe deze geschakeld worden, ziet men
uit fig. 271. Er bestaat een em pirische formule voor de berekening
van resonantiesmoorspoelen, het is:
A
/ = —— (m)
(70)

4

Daarin is A de grootste golflengte in m en l de draadlengte in m,
die op een spoellichaam van 15 tot 30 mm doormeter te wikkelen is.
Voorbeeld:
A = 7 m.

z=—A
4

—

= 1,75 m.

In de praktijk werden op de korte- en ultra-kortegolf de beste
uitslagen verkregen met uitgebalanceerde driepuntzenders. Voor de mo
dulatie geldt al wat wij in hoofdstuk III hierover zegden. Voor zoover
roostercondensatoren gebruikt worden, mogen deze de 100 cm niet
overschrijden. Sterke zenders op de kortegolfband bevatten steeds
een afzonderlijke generatorlamp. Dergelijke schakelingen werden in het
eerste deel besproken.
Men zal er echter altijd aan denken, dat het zeer moeilijk is, kortegolfzenders op een onveranderlijke golflengte te doen werken. De neu
tralisatie (neutrodynisatie) veroorzaakt vaak groote moeilijkheden. Be
hoorlijke montage en doelmatige bedrading, alsmede oordeelkundige
afscherming zijn verder volstrekt noodzakelijk.
Vooral bij amateurzenders met kwartstrap worden zeer graag frequentieverdubbelaars (hoofdstuk III) gebruikt, daar meestal maar een
enkel kwartskristal ter beschikking staat.
Als ontvanger gebruikt men op korte- en ultra-kortegolf meestal
eenvoudige detectorschakelingen met bijhoorende laagfrequentieversterking. Ook worden supers gebruikt, en in den laatsten tijd bestaat hier
voor zelfs een voorkeur. In theorie zijn hoogfrequentieversterkers wel
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denkbaar, en ze worden zelfs in verschillende schakelingen met goed
gevolg gebruikt, maar zij leveren doorgaans slechts een zeer bescheiden
versterking op, omdat het op kortegolf zoo moeilijk is de resonantieweerstand hoog genoeg te houden. Bij ontvangers met terugkoppeling
is het van groot belang, de bedrijfscondities zóó te kiezen, dat men
zeer zachte en goede terugkoppeling bekomt. Op korte- en vooral ultra
kortegolf is het namelijk moeilijker op den zender af te stemmen, dan
bij lange golfschakelingen. Doorgaans bekomt men de terugkoppeling
door verandering der schermroosterspanning, enz.
d) Zenders en ontvangers voor zeer hooge
frequenties.
Wil men golflengten beneden I m opwekken, dan wordt het genereeren verhinderd door den looptijd der electronen. Bijgevolg moet
men dan zijn toevlucht nemen tot speciale schakelingen. Daar deze
golven voor den praktikus voorloopig maar van zeer beperkt belang
zijn, gaan wij maar zeer kort op de kwestie in.
Men onderscheidt hier: vonkzenders, remveldschakelingen en
magnctronschakelingen.
1. Vonkzenders. Deze inrichtingen kunnen geklasseerd wor
den bij de oude schakelingen, waarmede Heinrich Herz de electrische
golven ontdekt heeft. Een trillingskring met een uiterst kleine capaci
teit en zelfinductie, die meestal uit twee korte draadstukjes bestaat,
wordt door een vreemde stroombron gevoed. De draden worden zoo
opgehangen, dat hunne vrije uiteinden op zeer korten afstand van el
kaar komen liggen. Legt men dan een voldoend hooge wisselspanning
op de draden aan, dan ontstaat een vonkenbrug. Daardoor wordt de
trillingskring aangestooten en er worden golven van enkele centimeter
lang gevormd. Ligt de frequentie der vonken boven het hoorbaarheidsbereik, dan kan men met dergelijke zenders ook telefoneeren. Het is
in de praktijk alleszins moeilijk, een regelmatig overspringen van von
ken te verkrijgen. Daartoe is men verplicht, de vonkbrug door bestra
ling met ultraviolet licht of met Röntgenstralen te ioniseeren, d.i. voor
te bereiden voor het overspringen der vonken. Deze zaken zijn echter
voor de praktijk zonder belang.
2. Remveldschakelingen. Het tot stand komen der
normale terugkoppelingswerking wordt op golven beneden 1 m
minder door den kleinen resonantieweerstand van den trillings
kring, doch hoofdzakelijk door een ander verschijnsel verhinderd.
De electroden hebben een zekeren looptijd noodig, om van de kathode
naar de anode eener lamp te vliegen. Het is natuurlijk een eerste vereischte dat deze looptijd zeer gering is ten opzichte van een volledige
periode, teneinde de electronenlamp niet in de onmogelijkheid te stel
len, de vereischte trillingen in de daarbijhoorende phase op te wek
ken. Komt b.v. op het rooster van een gewone lamp een positieve span-
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ning terecht, dan moet in den uitwendigen anodeweerstand praktisch op
hetzelfde oogenblik, dus in het tempo der phase een meer negatieve
spanning optreden. Dit is maar alleen mogelijk, indien de electronen
zonder traagheid werken. Dit is echter niet meer het geval, wanneer
de looptijd der electronen in de lamp langer duurt, dan de werking der
positieve halve golf op het rooster. Komt b.v. de negatieve halve golf
reeds op het rooster terecht, terwijl de electronen nog volop bezig zijn,
de anode, onder den invloed der voorafgegane positieve rooster halvegolf, minder positief te maken, dan bestaat tusschen rooster en anode
praktisch geen phaseverschil meer, en in beginsel kan dan ook de terug

niet meer tot stand komen.
invloed van den looptijd doet zich reeds gevoelen op de
van
m. De door Barkhausen en Kurz uitgedachte
van I m
remveldschakeling maakt op geniale wijze ge
bruik van het looptijdverschijnsel voor het op
-i—owekken der hoogste frequenties. In fig. 272
T°
-I
----o*
geven wij het schakelschema. Tusschen de ano
272
de en de kathode van een lamp is een schake
Fig. 272. - Remveldscbaling verbonden, waarin de trilling kan optre
keiing volgens Barkhausen
den. Zij bestaat uit de draden / en 2, alsmede
en Kurz.
uit condensator C. Over twee smoorspoelen
wordt een negatieve spanning op de anode, en een positieve op het
rooster aangelegd, tengevolge waarvan de om de kathode liggende elec
tronen met groote snelheid naar het electronenarme rooster geslingerd
koppeling
Deze
golflengte

worden. De snelheid is echter zoo groot, dat zij door de mazen van
het rooster heenvliegen, waardoor zij terecht komen in de dicht met
electronen bezette anoderuimte, waaruit zij worden weggestooten. Het
rooster trekt ze dan weer aan, met het gevolg dat zij opnieuw in de

buurt van de kathode komen. Thans worden zij door het rooster m
omgekeerde richting aangetrokken, en zoo gaat dit verschijnsel verder.
Het heen en weer loopen der electronen tusschen kathode- en
anoderuimten stemt overeen met een volledige trillingsperiode. De golf
lengte A is alleen afhankelijk van de roosterspanning Eg en wel is A

omgekeerd evenredig met den vierkantswortel der roosterspanning:
K

X=

- (m)

(71/78)

Voorbeeld:

£>100 V, K=1.

a=-T-=°,i

m.

De kortste tot dusver met deze schakeling opgewekte golflengte
bedraagt 3 cm. De op die wijze opgewekte energie is niet bizonder
groot. Ze bedraagt tusschen 1
------ I en 5 Wtt.
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3. Magnetronschakelingen.

Wil

men

nog kortere

gol

ven opwekken, dan moet men gebruik maken van magnetronschake
lingen, waarin eveneens de looptijd der electronen gebruikt wordt.
Hierin maakt men echter geen gebruik van een negatieve anode, maar
men dwingt de electronen tot een kringvormigen omloop, door gebruik
te maken van een magnetisch veld. Met dergelijke schakelingen kan
men grootere energieën ---- tot boven 50 Watt — in golflengten tot
beneden 1 cm omzetten. Tot dusver hebben deze schakelingen in de
praktijk het meest voldoening geschonken.
7. De televisietechniek.
De eerste televisieproeven geschiedden een heel eind terug in de
vorige eeuw. Wij kunnen hier op deze zaak niet ver ingaan, daar wij
gebonden zijn aan een beperkte ruimte. Daarom zullen wij de oudere
systemen onbesproken laten, voor zoover ze thans geen praktische beteekenis meer hebben. Daarentegen zullen wij de grondslagen en de
werkwijze der thans gebruikte televisiezenders, en der moderne televisie-ontvangers uitvoerig bespreken, vermits de ontwikkeling duidelijk
aantoont, dat de radiotechnicus ook vroeg of laat voor televisieproblemen en -apparaten zal staan. Om die reden gaan wij ook in, op en
kele speciale problemen, waarvan de kennis voor den prakticus groot
nut heeft.
De principieele verschijnse 1 e n
a )
der televisie.
1. De beeldontleding in den zender. Wij zullen eerst
veronderstellen, dat alle inrichtingen waarover wij thans gaan spreken
reeds bestonden. De technische onvolmaaktheden laten wij dus om te
beginnen buiten beschouwing, teneinde goed de beginselen te begrijpen,
waarop de zaak berust.
Bij de televisie is het cr om te doen iets zichtbaars ©ogenblikke
lijk langs electrischen weg uit te zenden naar een plaats, van waaruit
de oorspronkelijke vertooning niet zichtbaar is. Hoe is dat mogelijk ?
Elk eenkleurig, onbeweegbaar beeld — b.v. een foto — bestaat
uit een oneindig groot aantal punten van verschillende helderheid. Een
zeer grof onderscheid kan men maken tusschen witte punten = heldere
vlakken, grijze punten = halftonen en zwarte punten = donkere plaat
sen. Moest het beeld zulke mechanische gesteldheid bezitten, dat men
elk afzonderlijk puntje er met een horlogemakertangetje kon uitne
men, dan zou het niet moeilijk zijn, al deze puntjes het eene na het
andere uit het beeld weg te nemen, en ze elk afzonderlijk naar een
andere kamer te dragen, om ze daar stuk voor stuk weer op dezelfde
wijze naast elkander te leggen, zooals ze in het oorspronkelijke beeld
voorkwamen. Het is gemakkelijk in te zien, dat in de andere kamer
het beeld hierdoor geleidelijk zou gevormd worden, dat bij het begin
der proefneming in de eerste kamer aanwezig was.
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i liermede zijn de grondslagen der televisie reeds bepaald. Prak
tisch zal het vanzelfsprekend bij niemand opkomen, de stoffe
lijke beeldpunten te verplaatsen. Het geschiedt veeleer pre
cies zooals bij de draadlooze geluidstransmissie: daar gaan de geluids
golven uit van een trillend « vlies ». Deze geluidsgolven worden in de
microfoon tot electrische spanningen en stroomen omgezet; met deze

spanningen wordt de draaggolf van een zender gemoduleerd; de draaggolf gaat de ruimte in, waar ze ergens op grooten afstand van den
zender, door een ontvangantenne wordt opgenomen, waarna de aan
gesloten ontvanger ze in electrische geluidsenergie omvormt, en die
vervolgens door een luidspreker in geluid wordt omgezet. Het trillende
vlies stemt overeen met het beeld, de geluidsgolven met de van de
beeldpuntjes uitgaande lichtstralen. In de plaats van de microfoon wordt
een apparaat geplaatst, waardoor de lichtstralen worden omgezet in
electrische spanningen en stroomen. Met deze spanningen moduleert
men de draaggolf van een zender, die, door een verafgelegen ontvan
ger w’ordt opgenomen, en gedemoduleerd. Zoo worden weer spannin
gen geleverd, die met de lichtstralen overeenstemmen. In de plaats van
den luidspreker komt een geschikt orgaan, waardoor deze spanningen
weer tot lichtstralen worden omgevormd.
Een normaal beeld is samengesteld uit ongemeen vele beeldpun
ten, waarbij evenveel verschillende spanningen behooren, want met elke
puntheïderheid stemt een andere spanning overeen, precies zooals elke
geluidssterkte van een geluidsopwekker met een bepaalde spanning
overeen komt. Bij toonuitzendingen komen de verschillende tonen noch
tans na elkaar in de microfoon, die hierdoor den tijd heeft,
om voor eiken toon een bizondere spanning op te wekken. Hierdoor is
de werking van de microfoon veel vergemakkelijkt. Staat echter een
beeld voor een opname-apparaat, dan werken de tallooze punten met
verschillende helderheid, gezamenlijk en op hetzelfde oogenblik op het opname-apparaat in. waardoor dit voor het probleem ge
steld wordt, praktisch zonder « tijdverbruik » elke der vele afzonder
lijke spanningen zuiver naast elkaar op te wekken. Een apparaat, waar
door dit probleem kan worden opgelost bestaat tot dusver niet.
Men zal dus een omweg moeten gebruiken, en er zorg voor dra
gen, dat de afzonderlijke lichtindrukken der verschillende beeldpun
ten na elkander in spanningen worden omgezet. Om dit te
kunnen doen, zijn wij verplicht te werken zooals in ons voorbeeld met
het horlogemakerstangetje: de helderheidswaarden der verschillende licht
puntjes moeten achter elkaar naar het lichtopnameorgaan worden ge
voerd. Dan ontstaan in den ontvanger, precies zooals bij een geluidszending, na-elkaar-volgende-spanningen, maar daaruit ontstaat een
nieuwe moeilijkheid, namelijk: de na elkaar optredende spanningen
weer om te zetten tot een naast elkaar optredend verschijnsel, want
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alleen in die voorwaarden kan de ontvanger ons een beeldindruk bezorgen.
Wij hebben er reeds op gewezen, dat bij de televisie de beeld
punten niet als stoffelijke voorwerpen getransporteerd worden, maar
wel hun lichtindruk. Het licht is onbelichaamd en zonder massa. Slechts
zoolang de spanning aan den ontvangeruitgang werkt, kunnen wij met
een geschikt weergave-orgaan, den bij het beeldpunt behoorenden licht
indruk zichtbaar maken. Wanneer wij de afzonderlijke lichtindrukken
echter na elkaar doorzenden, komt de lichtindruk van het laatste beeld
punt veel later uit den ontvanger te voorschijn dan de eerste. Dus,
wanneer wij den indruk van het laatste beeldpunt waarnemen, zijn de
andere indrukken al een heelen tijd verdwenen, en op het eerste zicht
kan er op die wijze nooit een samenhangend beeld ontstaan.

Gelukkig bezit ons oog een herinneringsvermogen, dat hier groote
diensten bewijst. Het is alleen daardoor mogelijk electrische televisie te
verwezenlijken. Geschiedt namelijk de doorzending van al de beeld
punten in zeer korten tijd, hoogstens 1/12 seconde, dan herinnert zich
het oog vóór den ontvanger den eersten lichtindruk nog, op het oogenblik dat de laatste optreedt. Anders gezegd: alles doet zich voor alsof
de lichtindrukken alle gezamenlijk op het oog inwerkten om
een volledig beeld te vormen, ondanks het feit, dat ze na elk aar in den ontvanger terecht kwamen.
Hieruit kunnen wij afleiden, dat de eerste eisch voor de uitzen
ding der samenstellende beeldpunten hierin bestaat, dat alles in uiterst
korten tijd moet geschieden; duurt de uitzending van het volledige
beeld langer dan 1/12 seconde, dan wordt het beeld onvolledig, want
ons oog kan zich dan de eerst uitgezonden lichtindrukken niet meer
herinneren, op het oogenblik dat de laatste beeldpunten doorkomen.
In de praktijk komt men echter met een enkele beeldzending
niet uit. want dan zou het maar zichtbaar zijn gedurende dan tijd,
die noódig is, voor een enkele beelduitzending, m.a.w. hoogstens 1/12
seconde. Een beeld wil men echter rustig bekijken, waarvoor een kor
ten tijd niet toereikend is. Derhalve moeten wij het beeld steeds weer
vernieuwen, d.i. wij moeten het meermaals opnieuw uitzen
den. Dit mag echter niet met minutenlange tusschenpoozen geschieden,
want dan zouden wij een indruk ontvangen al§ bij een lichtreklame,
die in regelmatige tijdruimten opflikkert, en dan weer verdwijnt. Gedu
rende de uitzending moeten de tusschenpoozen zoo kort zijn, dat zich
ons oog het vorige beeld nog herinnert. Daaruit volgt dat wij per
seconde minstens twaalf beelden moeten uitzenden, om een eenigzins
rustigen totalen indruk te verkrijgen. Pas wanneer wij daarin slagen,
bekomen wij in den ontvanger een stilstaand beeld.
Wij herhalen: voor de electrische doorgave van een beeld is het
noodig, dat wij voor elk afzonderlijk beeld hoogstens een tijd van 1/12
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seconde gebruiken, en dat gedurende 1 seconde het beeld minstens
twaalf maal wordt doorgezonden, d.i. minstens twaalf maal vernieuwd
wordt. Hierbij dient onmiddellijk opgemerkt te worden, dat men thans
in de praktijk geen genoegen meer neemt met deze minimumeischen;
de duur der uitzending van één beeld wordt teruggebracht tot 1/25
seconde en men zendt minstens 25 beelden per seconde uit. Met slechts
twaalf beelden per seconde flikkert het beeld in den ontvanger. Dit
flikkeren verdwijnt bijna geheel wanneer men het aantal beelden op
25 per seconde brengt. Om een volkomen rustig beeld te verkrijgen
is men alleszins verplicht, nog verder te gaan, namelijk tot 50 beel
den per seconde, waardoor de duur der uitzending op 1/50 seconde
gebracht wordt. Dit verkrijgt men door het zoogenaamde interlinieeren,
dat wij verderdoor in het kort zullen bespreken.
Het uitzenden van oneindig kleine beeldpunten, dus ook oneindig
vele, is praktisch onmogelijk. Men is verplicht het beeld in een beperkt
aantal beeldpunten te ontleden, die dan vanzelfsprekend een be-
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Fig. 273. - Principe der becldananlyse of beeldontleding
door aftasting volgens lijnen.

paalde eindige grootte hebben. Geregeld werkt men thans met 233.000
beeldpunten; dit is o.a. het geval voor den Berlijnschen televisiezender.
Hooger behoeft men hiermede praktisch niet in te gaan, want dit aantal
beeldpunten levert beelden van zulke scherpte, dat elk detail duide
lijk zichtbaar wordt.
De verschillende beeldpunten kan men zich, in verband met den
uitzendtijd, best zoo voorstellen, als het volgen der letterteekens bij
het lezen van een pagina van dit boek. Men volgt namelijk de ver496

schillende lijnen, waarmede men boven links begint, om onder rechts
te eindigen. Op geheel dezelfde wijze laat men gedurende een televisietransmissie, een lichtstraal in lijnen over het beeld loopen. Tengevolge
van dit aftasten van het beeld door de lichtstraal, wordt door elk
belicht punt een bepaalde hoeveelheid licht teruggekaatst, door hel
dere punten meer, door de donkere minder (fig. 273). Deze verschil
lende lichtimpulses bereiken achtereenvolgens het opnameorgaan en
worden daar op de gepaste wijze verder bewerkt.
De inrichting, die de lichtstraal op de hierboven beschreven wijze,
de eene lijn na de andere over het uit te zenden beeld doet beschrij
ven, noemt men naar haar uitvin
der Nipkowschijf. In fig. 274 is die
inrichting afgebeeld. Een ronde, on
doorzichtige schijf is met een be
TJ5
paald aantal openingen voorzien —
in fig. 274 zijn het er twaalf — die
op een spiraallijn liggen. Rechts is
het zijzicht van de schijf voorge
steld. Vervolgens bevindt zich links
274
der schijf een lichtbron L.
Rechts daarvan staat het uit te zen
Fig. 274. - De Niplcowschijf.
den beeld B. De afstand a van het
eerste gat tot het laatste der spiraal is gelijk aan de beeldhoogte. Laat
men de schijf om haar as draaien, dan verplaatst een lichtstraal zich
lijn voor lijn over het beeld, en tast het zoo van boven tot onder af,
want de straal valt eerst door de bovenste opening en treft het beeld
boven links.
Heeft de opening een weg l doorloopen, dan heeft de lichtstraal
Thans ziet hij

Dit net hij na

Eerste phase

Tweede phase

Laatste phasc

Fig. 275. - Principe der beeldanalyse met Nipk<:owschijf.

één 1 ij n afgetast. Dan komt het volgende gat aan de beurt, dat
volgens een lijn lager de aftasting voltrekt. Zoo gaat het voort tot alle
lijnen afgetast zijn, tot zich dus het laagste gat voor de onderste rechter
hoek van het beeld bevindt (zie fig. 275). Draait de schijf twaalf maal
per seconde om haar as, dan wordt het beeld twaalf maal afgetast en er
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worden dus 12 beelden doorgegeven, terwijl elke beeldaftasting slechts
1/12 seconde duurt. Dit stemt overeen met de minimum te stellen eischen
aan de beelduitzending.
Daar de in fig. 274 geteekende Nipkowschijf twaalf openingen
bezit, verdeelt zij het beeld in twaalf lijnen, daar elke opening over

eenstemt met een lijn. Voor de praktijk is dit echter een te grove onderverdeeling. De ervaring heeft namelijk aangetoond, dat men voor een
goed televisiebeeld minstens 441 lijnen noodig heeft (zie fig. 281-4).
Bijgevolg moet de Nipkowschijf 441 gaten hebben, bovendien moet
zij per seconde minstens 25 volledige omwentelingen maken, opdat
het beeld volkomen rustig zou zijn.
Het aantal beeldpunten p volgt uit het aantal lijnen
alsmede
uit het beeldformaat, dat thans op 5x6
5 x 6 cm genormaliseerd is. Dit ge
schiedt volgens de formule

Berekent men p volgens deze formule voor 441 lijnen, dan verkrijgt
men voor het 5x6 cm groote beeld de hierboven reeds vermelde aantal
punten van 233.000. Dit is de norm voor de Duitsche televisiezenders.
Uit onze beschrijving van de werkwijze der Nipkowschijf volgt zon
der meer, dat zij de bij elk beeldpunt behoorende lichtimpulses achter
elkaar in het lichtopname-orgaan zendt. Dit orgaan bestaat uit
een fotocel, waarvan de inrichting geschetst is in fig. 276. In een lucht
ledige glazen ballon G, bevinden zich twee electroden, de kathode K en de anode A. De kathode heeft
den vorm van een hollen spiegel, die aan de binnen-1 i u m
zijde een zeer dunne laag eener kaliumof
caesiumverbinding draagt.
Kalium of
b
276
Fig. 276. - Schake
caesium zijn metalen, die de eigenschap vertoonen,
ling eener fotoelecelectronen uit te zenden, wanneer zij door een of an
trische cel.
dere lichtbron bestraald worden, juist zooals een gloeidraad electronen uitzendt op gloeitemperatuur. Hierdoor ver krijgt de
fotocel juist haar groote beteekenis voor de televisie, daar zij licht
omzet in electrische energie (licht of fotocelelectriciteit opwekken).
Dit geschiedt op de volgende wijze: men schakelt tusschen de anode
en de kathode der fotocel een stroombron B in serie met een weerstand R.
Daardoor verkrijgt men een alleszins zeer zwakken stroom in de pijlrichting, dus van de anode naar de kathode, precies zooals bij de electronenlamp. De stroom is sterker naarmate meer licht op de cel valt;
de stroom vervalt, wanneer men de cel in de volkomen duisternis brengt.
Bovendien volgt de stroomsterkte nauwkeurig en zonder traagheid de
©ogenblikkelijke lichthelderheid, zooals de anodestroom eener electronenlamp de roosterstuuxspanning volgt. Bijgevolg vormt de fotocel een
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uitstekend middel, om de door onze beeldpunten uitgestraalde hoeveel
heden licht in daarmee overeenstemmende stroomstooten door den weer
stand om te vormen. Daar R een Ohmsche weerstand is, ontstaan hier
door aan zijne klemmen daarmede overeenstemmende spanningen, en
zoo worden de achtereenvolgende lichtimpulses in geheel gelijkvormige
spanningsimpulses omgezet. Gebruiken wij deze spanningsimpulses, na
voldoende versterking, op de ons reeds bekende wijze voor de modulatie
van een zender, dan straalt de gemoduleerde draaggolf de met het beeld
overeenstemmende spanningsimpulses in de ruimte uit.

2. De samenstelling van het beeld in den ontvan
ger. In de televisie-ontvanger wordt de gemoduleerde draaggolf
volgens de ons bekende principes opgenomen, gedemoduleerd en ver
sterkt, zoodat tenslotte aan den uitgang van den ontvanger spanningen
beschikbaar komen, die een getrouwe kopij vormen van de spanningen
op weerstand R (fig. 276). Deze spanningen moeten nu weer terug in
lichtindrukken omgezet worden, waaruit dan het oorspronkelijke beeld
wordt samengesteld. Daartoe hebben wij den tegenhanger van den
beeldontleder van den zender noodig, namelijk een b e e 1 d samensteller. Als dusdanig kan men zonder meer een Nipkowschijf gebruiken, en dit heeft men vroeger ook gedaan. Hoe dit
geschiedt, verstaat men onmiddellijk, als men de verschijnselen in den
zender terug overweegt. In den zender wordt door dit varieerend licht —
de afzonderlijke lichtimpulses ---- wisselspanning (aan weer
stand R) opgewekt. In den ontvanger moeten wij bijgevolg uitwisselspanning thans varieerend licht doen ontstaan. Hier
voor zijn in bepaalde gevallen de ons reeds bekende glimlampen (eerste
deel) geschikt, waarvan de helderheid in overeenstemming is met de
schommelingen van den stroom, waarop zij zijn aangesloten. Het op
die wijze verkregen varieerend licht stemt echter in de eerste plaats
maar overeen met de verschillende lichtimpulses, die in den zender
op de foto-electrische cel inwerken. Deze lichtimpulses moeten dus nog
tot een lichtend beeld samengesteld worden. Dat geschiedt door de
Nipkowschijf, die de door de glimlamp geleverde lichtstraal, waarvan
de helderheid schommelt, lijn voor lijn, op een vlak doet stralen, waar
op dan het uitgezonden beeld weer zichtbaar wordt.

Deze ontvanginrichting is evenwel thans niet meer in gebruik, daar
zij verschillende gebreken vertoont. Voor alles is de lichtsterkte der
glimlampen onvoldoende; ook volgt zij de verschillende spanningsim 
pulses niet zonder eenige traagheid. In de moderne televisie-ontvangers
wordt derhalve een heel ander principe toegepast. Als eigenlijk ontvangorgaan dient hierbij de naar haar uitvinder genoemde Braunsche
kathodestraalbuis (thans gewoonlijk kortweg televisiebuis genoemd),
die volgens fig. 277 bestaat uit een luchtledige glasballon met een lan-
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gen hals, waarin verschillende electroden zijn ondergebracht: de gloei

H

>/

L

lï
_L TV,

draad H, de Wehnelt
cylinder W, de lens L,
de anode A en twee paar
deflectieplaten
P, Plt

P2 P2.
De gloeidraad is
'Le
met de klemmen van de
211
stroombron Bi verbon
82
den. Bij het gloeien van
Fig. 277. - Braunsche kathodestraalbuis (televisiebuis).
den draad ontstaat in zijn
omgeving een electronenwolk. De anode A verkrijgt door stroombron
B2 een sterke positieve lading, waardoor de electronen uit de buurt van
den gloeidraad worden aangetrokken. Daar de anodespanning enkele
1.000 V bedraagt, zijn de electronen aan een zeer groote versnelling onder
worpen. Daardoor bereiken zij een zoo groote snelheid, dat zij langs de
anode voorbijvliegen, tot zij op den bodem van den ballon neerstorten.
De ballonbodem is met een lichtende massa Le overtrokken, een stof
die de eigenschap heeft, door de botsing met de electronen te fluoresceeren, d.i. zichtbaar licht uit te stralen. (Dit verschijnsel werd voor het
eerst opgemerkt bij fluorverbindingen; vandaar de benamingen fluores
centie en fluoresceeren.) De afmetingen van de aldus verkregen
lichtvlek zijn afhankelijk van de doorsnede van den electronenstraalbundel, die in het brandpunt ongeveer I mm doormeter heeft.
Lens L werkt namelijk op de electronenstralen precies, zooals een opti
sche lens op de lichtstralen, want tusschen de electronenstralen en de
lichtstralen bestaat een groote gelijkenis. De studie hiervan vormt een
bizondere wetenschap, die den naam van electronenoptiek draagt. Lens
L heeft een bepaalden brandpuntafstand; hiermede kan dus de electronenstraal in een brandpunt geconcentreerd worden. Door een pas
sende keuze der volgens fig. 277 op L heerschende spanning, kan men
den brandpuntafstand zoo instellen, dat men een lijn, scherp afgeteekend lichtpunt op het lichtscherm Le bekomt.
Rondom den gloeidraad bevindt zich de naar zijn uitvinder ge
noemde Wehneltcylinder W, die op een negatieve spanning ten opzichte
van den gloeidraad gebracht wordt. De Wehneltcylinder werkt precies
zooals het rooster eener electronenlamp. Is hij sterk negatief, dan ver
valt de anodestroom en daarmede de lichtvlek; de Wehneltcylinder wordt
dan namelijk zoo electronenrijk, dat hij alle electronen, die er door
heen willen, weer naar den gloeidraad terugstoot. Dit verschijnsel noemt
men strictie (van het Latijn: stringere = insnoeren) en de Wehneltcy
linder noemt men soms ook strictiecylinder.
De twee deflectieplatenparen hebben voor doel, de electronenstraalbundel in twee verschillende richtingen zoo te doen afwijken,
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dat het lichtpunt in lijnen over het lichtscherm gevoerd wordt, en zoo
het gewenschte televisiebeeld neerschrijft. Om te begrijpen, hoe dit
geschiedt, zullen wij even veronderstellen, dat tusschen de platen
Pi Pj een gelijkspanning heerscht, en wel zoo, dat de bovenste plaat
positief, dus electronenarm, de onderste daarentegen negatief, dus electronenrijk is. Gaat dan tusschen de platen een electronenstraalbundel door,
dan worden de electronen natuurlijk door de positieve plaat aangetrok
ken, en bijgevolg wordt de electronenstraalbundel uit zijn oorspronke
lijke rechte baan naar de zijde der positieve plaats omgebogen (gede
flecteerd). In werkelijkheid ligt echter geen gelijkspanning, maar wel een
wisselspanning aan de platen Pj Pj. Dientengevolge wordt de electro
nenstraalbundel achtereenvolgens naar boven en naar onder gedeflec
teerd. Daarmee in overeenstemming wordt ook het lichtpunt op het licht
scherm Le op- en neergehaald. Is de deflectiefrequentie hoog genoeg,
dan schuift het lichtpunt zeer snel over en weer; gaat het minstens twaalf
maal per seconde op en af, dan ondergaat ons oog den eersten lichtindruk van het punt geheel boven links nog steeds wanneer de straal
op het laagste punt aangekomen is. Dank zij deze herinnering, zien wij
dan in de plaats van één lichtpunt een lichtende lijn. Het herinnerings
vermogen van ons oog wordt verder nog ondersteund door een op de
zelfde wijze werkede eigenschap der fluoresceerende massa. Men heet
deze eigenschap het nalichten of phosphoresceeren. Het verschijnsel
bestaat daarin, dat na afloop der bestraling nog licht wordt uitgezon
den (het nalichten werd eerst opgemerkt bij phosphor dat gelijkaardige
lichtverschijnselen opwekt. Vandaar de naam phosphorescensie en
phosphoresceeren).
Terwijl het platenpaar P2 Pj de lichtvlek in loodrechte richting op
en af stuurt, beweegt het platenpaar P2 P2 ditzelfde punt in horizontale
richting over en weer. Veronderstellen wij nu eens, dat de op de platen
P2 P2 heerschende wisselspanning een tienmaal hoogere frequentie heeft,
dan die van de wisselspanning op Pj Plt dan wordt de electronenstraal
bundel blijkbaar tienmaal in horizontale richting afgebogen, terwijl het
in denzelfden tijd slechts een enkele afbuiging in vertikale richting onder
gaat. Wij bekomen als resultaat op het lichtscherm 10 dicht op elkaar
volgende horizontale strepen, en wanneer deze neergeschreven zijn, wordt
het punt, onder den invloed der loodrechte afbuiging, weer in den lin
kerbovenhoek van het beeldvlak teruggebracht.
In werkelijkheid wordt de deflectiefrequentie zoo gedimensioneerd,
dat 441 horizontale strepen op het scherm worden neergeschreven, en
wel 25 maal per seconde. Dan doet onze electronenstraal precies het
zelfde werk als de lichtstraal achter de Nipkowschijf van den zender: hij
tast namelijk het fluoresceerende vlak 25 maal per seconde met 441 lijnen
af, met het gevolg, dat ons oog, dank zij zijn herinneringsvermogen, en
onder medewerking van het nalichten een lichtend vlak ziet.
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dat alleszins nog geen beeld is, daar onze beschrijving tot dusver nog
maar betrekking had op de Braunsche buis, terwijl wij pas thans den
ontvanger zullen inschakelen.
In de eerste plaats, zetten wij hierbij vooruit, dat de beweging van
den lichtstraal achter de Nipkowschijf in den zender en de beweging van
den electronenstraal in den ontvanger (Braunnsche buis), volkomen gelijk
verloopt, dus dat de positie van den lichtstraal op het beeldvlak, op elk
oogenblik, precies overeenkomt met de positie van het lichtpunt op het
scherm der Braunnsche buis. Om op het lichtscherm het gewenschte
beeld te verkrijgen, hebben wij dan verder nog het helderheidsprobleem op te lossen. Tast dus de lichtstraal in den zender een
heldere plaats in het beeld af, dan moet de electronenstraal, op hetzelfde
oogenblik en op de overeenstemmende. plaats van het lichtscherm, een
helder lichtpunt opwekken. Is het volgende beeldpunt donker, dan moet
ook het lichtscherm op het betreffende punt, en op het zelfde oogenblik
donker blijven. Wordt dit voor alle beeldpunten doorgevoerd, dan ont
staat op het lichtscherm der Braunnsche buis het gewenschte beeld.
De helderheidssturing wordt verkregen met den Wehneltcylinder.
Daartoe wordt de stroomkring van den Wehneltcylinder aangesloten
aan de uitgangsspanning van den ontvanger. Stemt de beweging van
den lichtstraal volkomen met die van den electronenstraal overeen —
wat wij verondersteld hebben — dan wordt
H
volgens fig. 278 de Wehneltcylinder altijd dan
)
positief, als een heldere plaats van het beeld
wordt afgetast. Met een positieven Wehneltcylin
T. Ontvang
S-_;spanning
der valt echter steeds de volle straalhelderheid
samen, waarvan men de uitwerking op het licht
278
Fig. 278. - De helder- scherm en op de juiste plaats kan waarnemen.
heidssturing der kaWordt een donker beeldpunt afgetast, dan wordt
thodestraalbuis.
de Wehneltcylinder negatief, m.a.w. hij drijft
alle electronen naar de kathode terug, en de betreffende plaats op
het lichtscherm blijft donker. Daarmede hebben wij ons doel volkomen
bereikt: Wij zien het door den zender afgetaste beeld op het licht
scherm der Braunnsche buis.
Tot dusver hebben wij bij onze beschouwingen steeds gesproken
over het uitzenden van een niet in beweging zijnd beeld. De beschre
ven inrichting is nochtans zonder meer voor de uitzending van levende
beelden geschikt, onverschillig of het eenzame personen of volledige
tooneelen zijn, daar alles van technisch standpunt uit verloopt als bij
de film. Vóór alles wordt het beeld in de eenheid van tijd zoo vaak
vernieuwd, dat wij den indruk van een enkel beeld verkrijgen. Bij de
opname van een levend beeld wordt dit in kort na elkaar opgenomen
beelden ontbonden, waarvan elk, in verband met de beeldbeweging,
iets van het vorige afwijkt; vertoont men deze beelden in dezelfde
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volgorde, en met dezelfde snelheid, dan versmelten zij voor ons
oog tot een levend beeld. Dit beginsel der filmtechniek wordt bijge
volg, zonder meer, in de televisie toegepast.
Een belangrijke conditie, die bij elke televisie-uitzending te ver
vullen is, blijkt uit het bovenstaande te zijn, dat de straalaftasting in
den zender op elk oogenblik in overeenstemming is met de straalteekening in den ontvanger. Deze eischt van den volkomen gelijkloop of
der synchronisatie is een der belangrijkste problemen van de televisie
techniek. Hoe dit probleem werd opgelost, en waarin thans nog tech
nische moeilijkheden bestaan, vernemen wij hieronder.
3. Iconoscoop, b e e 1 d o m v o r m e r , b e e 1 d o p n e m e r .
De kathodestraalbuis is een zoo onberispelijk werkend beeldontvangstapparaat, dat de zooeven beschreven ontvanginrichting. vermoedelijk
wat het principe betreft, waarop zij werkt, voor lange jaren zal be
houden blijven. Voor den met een Nipkowschijf en fotocel werkenden
beeldzender is dit niet het geval, ondanks het feit, dat men in de laat
ste jaren Nipkowschijven ontwikkeld heeft, die echte wonderwerken
van fijnmekaniek zijn, en zeer volmaakte beelden leveren. Men heeft
echter intusschen de ervaring opgedaan, dat men ook aan de zenderzijde ---- bij de beeldontleding — met electronenstralen kan werken,
en men is daardoor onlangs tot beeldopnemers gekomen, die zelfs de
beste mechanische beeldontleders verre overtreffen, alleen reeds, omdat
zij volkomen zonder traagheid werken, iets wat met de Nipkowschijf,
ten gevolge van hare massa, niet te bereiken is. De overige voordeelen
der electronische beeldaftasters kunnen wij gemakkelijk zelf ontdek
ken, zoodat wij hunne werking leeren kennen.
De grondslag der moderne beeldopnemers werd gelegd door den
Russischen physicus Z w o r y k i n. Hij ontwikkelde een methode,
waarvan het wezen verduidelijkt wordt door fig. 279. Wij zien daarin
een, door den uitvinder ikonoscoop genoemde, kathodestraalbuis met
kogelvormigen kop, die geen lichtscherm bevat, maar in de plaats daar
van een als seinplaat (beeldplaat) bekend orgaan, dat uit drie lagen
bestaat, namelijk uit een micaplaat (laag /), waarvan de rugzijde bedekt
is met een opgespoten metaalbeslag (laag 2), terwijl de voorzijde bedekt
is met uiterst kleine, en zorgvuldig van elkaar geïsoleerde, caesiumdruppeltjes (laag 3). Deze ceasiumdruppeltjes vormen uiterst kleine fotocelletjes. Op een bepaalden afstand van de seinplaat is een electrode
(anode 2) opgesteld; tusschen deze electrode en de beeldplaat heerscht
een hooge spanning, die door een uitwendige stroombron geleverd wordt.
In haren stroomkring ligt een hoogen weerstand. Het uit te zenden beeld
— in fig. 279 door het helder belichte mannetje voorgesteld — wordt met
behulp van een optisch systeem op de fotocellenlaag der seinplaat ge
projecteerd. Daardoor verkrijgt elke fotocel een bepaalde hoeveelheid'
licht te pakken, die met den respectievelijken helderheidsgraad van het
503

betreffende beeldpunt overeenstemt. De in de fotocellen vrij wordende
electronen ijlen, onder den invloed der door de stroombron geleverde ver-

snellingsspanning, naar de electronenarme anode 2. De caesiumdruppeltjes van laag 3 vormen met laag 2 en de als diëlectricum werkende laag /
uiterst kleine condensatoren. Door het afzuigen der foto-electronen is laag
3 electronenarmer geworden, dan laag 2; dit stemt overeen met een lading
der kleine condensatoren, die, zooals men gemakkelijk inziet, des te grooter is, naarmate meer licht op de betreffende fotocel invalt. Deze met
de helderheid der betreffende punten overeenstemmende ladingen blijven
ook bestaan, wanneer men het optisch systeem (optiek) plotseling sluit:
het licht is dan opgezameld, een zeer belangrijk feit, dat wij niet uit het
oog mogen verliezen.
In den hals van de iconoscoop bevindt zich het electrodensysteem
van een normale kathodestraallamp (vergelijk met fig. 277), bestaande
uit een Wehneltcylinder, de lens, anode l en de deflectieplaten voor de
lijn deflectie (P2 Pz in fig. 277); in de plaats der deflectieplaten voor
de beelddeflectie komen hier twee deflectiespoelen, die denzelfden rol
te vervullen hebben, en ook op dezelfde wijze werken, als de platen
Py Pi in fig. 277. Tast men nu, met den door deze inrichting geleverden
electronenstraal, het ladingsbeeld der seinplaat punt voor punt, en lijn
voor lijn af, dan worden de kleine condensatoren, onder den invloed
van den electronenstraal, ontladen, vermits hierdoor de, van te voren
weggezogen electronen, weer vervangen worden. De ontladingsstroomstoot vloeit vanzelfsprekend af over den uitwendigen weerstand. De
daaruit voortkomende spanningsval is dan — gedurende den tijd eener
rasteraftasting — een getrouwe kopij, in spanningen uitgedrukt, van
het bewaarde beeld. Worden bij het beeldspanningsmengsel nu nog
impuls!sen gevoegd, die met de deflectiespanningen gelijk loopen, dan
kan men met het heele spanningsmengsel, na voldoende versterking,
een televisiezender op de gewone wijze moduleeren.
Het belangrijkste voordeel van den iconoscoop, indien men afziet,
dat geen mechanisch bewegende deelen aanwezig zijn, is daarin gele
gen, dat elk foto-element, na zijn ontlading, tijd genoeg heeft, om
zijn ladingstoestand te wijzigen in verband met de helderheid van
volgende lichtpunt. Dit verzamelverschijnsel bepaalt het verrassend
hooge rendement der inrichting.
Een andere methode der beeldanalyse, met behulp van electronenstralen, is door den Amerikaan Farnsworth aangegeven, Hij
steunde daarbij op beginselen, die door Max Dieckmann wer
den vastgelegd in een octrooischrift, dat vele jaren te voren geregistreerd
werd. Toen was de tijd voor deze ideeën nog niet rijp, zoodat het
patent van Dieckmann ongebruikt bleef; Farnsworth heeft Dieckmann s
gedachten uitgewerkt, en in de praktijk toegepast. Zoo is de Dieckmann-Famswortb beeldomvormer ontstaan, waarvan de samenstelling
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en de werkwijze door fig. 280 verduidelijkt wordt. In tegenstelling met
den iconoscoop wordt het hooge rendement bij den beeldomvormer
niet bereikt door opzameling, maar door het gebruik van secondaire
electronen. Daardoor verstaat men electronen. die niet direct (primair)
b.v. door verwarming vrijkomen, maar door andere electronen (pri
maire electronen) losgemaakt worden. Deze electronen worden in een
speciaal uitgevoerde lange kathodestraalbuis opgewekt, die aan een
einde eene niet verwarmde kathode bezit. Zij bestaat uit een zeer dun
glaasje, dat een doorzichtige metaallaag draagt. Op deze metaallaag
ligt een eveneens zeer dun vliesje van een foto-electrisch werkzame
slof, b.v. een caesiumverbinding. Door een optiek (optisch systeem)
wordt een klein scherp beeld van het uit te zenden type op de foto
kathode geprojecteerd. Onder de werking der lichtstralen geeft de ka-
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Fig. 279. - Samenstelling en werking van de iconoscoop
van Zworykin (volgens Kappelmaijer).

thode dan electronen af, die de geheele buis opvullen. De fotokathode
gedraagt zich dus zooals de gloeikathode van een Braunnsche buis, en
ook hier is het precies mogelijk, de electronen tot een fijnen straal te
concentreeren. Dit geschiedt met een lange magneetspoel, die in fig.
280 magnetische lenzen genoemd werden. In de Braunnsche buis komt
de electronenstraal terecht op een lichtscherm; hier valt hij op een
metalen beeldscherm. Vooraf werd de electronenstraal echter nog ge
deflecteerd; het verloop is zooals dat bij de dubbele afbuiging door de
deflectieplaten der televisielamp, die hier vervangen zijn door twee
loodrecht op elkaar staande magneetspoelen, die de buis mantelvormig
omgeven. In het midden van het beeldscherm bevindt zich een zeer
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kleine opening, waarvan de doormeter niet grooter is, dan die van één
beeldpunt. De afbuiging wordt zoo gekozen, dat de electronenstraal
steeds door deze opening heen moet. Daar de afbuiging, punt voor
punt, en lijn voor lijn geschiedt, komt elke oogenblikkelijke positie
van den electronenstraal overeen met een bepaalde beeldhelderlieid,
dus met een bepaald aantal electronen. Valt nu een, bij een beeldpunt
behoorende hoeveelheid electronen, met groote snelheid op de om
geving van het gat in het beeldscherm, dan worden uit het metaal zoo
vele secondaire electronen te voorschijn geroepen, dat zij veel talrijker
zijn, dan de oorspronkelijk aanwezige primaire electronen. Zij sluipen
door de opening heen, en worden in de buis versterkt, waarna zij dan
op een anode terecht komen. Hunne ladingssnelheid is zeer groot,
daar de anode een hooge positieve spanning heeft, vergeleken met de
fotokathode. Natuurlijk heeft ook het beeldscherm ten opzichte van
de kathode een zoo hooge positieve spanning, dat genoeg secondaire
electronen opgewekt worden.
Is een beeldpunt zeer helder, dan ontstaat een sterke stroomstoot
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Fig. 280. - Samenstelling en werking van de beeldomvormer
van Dieckmann en Farnsworth (volgens Kappelmaijer).

in den anodenkring; is de helderheid minder groot, dan is daarmee
in overeenstemming de anodestroom minder sterk. Over een in den
anodekring liggenden weerstand, bekomt men bijgevolg weer een
schommelende spanning, waarvan het verloop een getrouwe kopij is
van de helderheid der verschillende beeldpunten. De gelijkloopimpulses, dienen met de voor de deflectie gebruikte lijn en beeldfrequentie
synchroom te loopen, en met het helderheidsmengsel gemengd te wor
den; na behoorlijke versterking verkrijgt men dan de voor de modulatie
van een televisiezender noodige spanning.
Het feit, dat de optredende primaire electronen een veel grooter
aantal secondaire electronen vrijmaken, bepaalt het hooge lichttechnische rendement der inrichting.
In de laatste jaren werd zoowel de iconoscoop van Zworykin, als
ook de beeldvormer van Dieckmann-Farnsworth zorgvuldig verder ont-
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wikkeld, en uit beide apparaten werden praktisch bruikbare beeldvangers (of beeldopnemers) geconstrueerd, die er uitzien zooals groote
fotografische camera’s, zoodat men, af en toe, wel spreekt over electronencamera. Het nieuwste en tot dusver beste apparaat van deze soort
is de door felefunken ontwikkelde super-beeldvanger, waarin het beeld

Fig. 281-i. - Televisiebeeld met 90 lijnen.

Fig. 281-2. - Televisiebeeld met 120 lijnen.

Fig. 28I-. - Televisiebeeld met -180 lijnen.

Fig. 281-4. - Televisiebeeld met 405 lijnen.

vormer- en het iconoscoopprincipe vereenigd zijn. De principieele in
richting is in fig. 282 voorgesteld. Het beeld van een willekeurig
voorwerp (pijl links) wordt over een gewoon lichtoptiek op een door-
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zichtige fotokathode geworpen, en wekt daar ( volgens het principe van
Dieckmann - Farnsworth),
een electronenbeeld op:
Electroncnbceld
Licht-optick Foto-kathode \
.
.
.
de foto-electronen pas\
/
y Iconos'ipopplaal
seeren een
electrische
lens, en komen dan te
Ferrecht op een gewone icoR
s/cr^cr
noscoopplaat (Zworykin—---o.
principe), die samen met
V
Kathoden straal
g
een bijkomende electroo
A node
de E, een weerstand R en
282
een versterker, de elec
Dcflectie Van den
trische beeldimpulses le
kathode nstraal
Kathode en lensinrichting
vert. In een tweeden hals
van de buis bevindt zich
Fig. 282. - Werking van de
Telefunken-Super-beeldva nger.
de inrichting voor het op
wekken van een electronenstraal, die de iconoscoopplaat op de bekende wijze afzoekt. Deze ge
niale combinatie leidt tot een aanzienlijke verhooging der gevoeligheid,
zij bedraagt ongeveer het 20-voudige van de tot dusver verkregen resul
taten. Bovendien bezit de inrichting het vermogen om beelden op grootere
afstanden op te nemen, en staat gelijk met de in dit opzicht verkregen
resultaten, door een kleinbeeld fotocamera. De beeldhelderheid is zelfs
bij donker of nevelig weer nog voldoende. Een zoo gevoelige beeldvanger is bizonder geschikt voor de uitzending van openluchttooneelen,
daar bij dergelijke televisiereportages vaak zeer weinig helderheid ter
beschikking is. Daar de afbeelding op de fotokathode even groot is
als een normaal filmnegatief, is de beeldscherpte op deze plaats zeer
groot. De electronen-optische vergrooting van het beeld op de iconos
coopplaat veroorzaakt daarom geen vermindering van de beeldkwali
teit.
b ) Special e technische pro b 1 e m e n
der televisie.
Van de technische problemen, die aan de zendêrzijde op te lossen
zijn, behoeven wij hier niet te spreken, want de bouw van televisie
zenders is, voorloopig althans een gebied, waarmede zeer weinig radio
technici in aanraking komen. Wij zullen ons daarom bepalen tot de
hiernavolgende verklaring van belangrijke speciale problemen, die aan
de ontvangerzijde optreden. Vooraf moeten wij echter een en ander
over de uitzending zeggen. Deze verschilt zeer sterk met die van een
omroepuitzending.
1. Bandbreedte en golflengte. Voor de uitzending van
twee beeldpunten met verschillende helderheid is blijkbaar maar een
enkele spanningsverandering in de fotocel van den zender noodzake-

i
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Üjk. Dit stemt overeen met een enkele trilling. Voor de uit
zending van 233.000 beeldpunten zijn er dus 233.000 : 2 = circa
110.000 trillingen noodig (deze getallen zijn alle sterk afgerond met
het oog op een eenvoudiger berekening, en vervolgens omdat dit in
de praktijk ook geschiedt). Deze I 10.000 trillingen moeten volgens
de hierbovenstaande uiteenzettingen op hoogstens 1/25 seconde uit
gezonden worden. Dus moet de televisiezender, elke seconde 1 10.000 x
25 = 2.500.000 trillingen uitzenden. Dit beteekent, dat wij den televisie
zender moeten ontwerpen voor een bandbreedte van 2.500.000x2 =
5.000.000 Hz=5 mHz, want elke zender straalt immers twee zijbanden
uit, die aan beide zijden der draaggolf liggen (zie hoofdstuk III). Wan
neer wij hierbij nog bedenken, dat zich b.v. de helderheid der uitge
zonden beelden in zekere gevallen over langere tusschenruimten kan
veranderen — een kenmerkend voorbeeld hiervan is de langzame
overgang van dag- tot nachttooneelen bij bioscoopfilmen ---- dan dient
verder ook de eisch gesteld te worden, dat deze veranderingen, die
overeenstemmen met zeer langzame trillingen, vaak breukdeelen van
I Hz, nog kunnen uitgezonden worden. Daaruit volgt, dat een televisie
zender in staat moet zijn, de transmissie van een frequentieband tusschen 0 Hz en 5 MHz amplitude-getrouw te verzekeren. In overeenstemming hiermede, werd de Berlijnsche televisiezender aan gelegd voor
een bandbreedte van + 5 MHz.
De voor den omroep gebruikte lange-golf- en <omroepzenders kunnen deze zeer uitgebreide frequentiebanden niet opnemen. Dit ziet
men dadelijk in, wanneer men er aan denkt, dat b.v. een trillingskring,
met een eigen frequentie van 300.000 Hz — golf 1.000 m — minstens
I /300.000"to seconde noodig heeft, om één volledige trilling te vol
trekken. Dit is bijgevolg veel te langzaam, om op een frequentie van
2,5 MHz aan te spreken. Daaruit volgt, dat het doelloos is, een draagfrequentie te gebruiken, welke lager ligt dan de modulatiefrequentie,
daar de trillingskring niet samen met de modulatie sterker en zwakker
db
kan gaan trillen. Anders uitgedrukt: de bandbreedte
is te
gering. Voor het allerminste heeft men een draagfrequentie noodig,
die precies zoo groot is, als de moduleerende frequentie, maar ook
daarmede is in de praktijk niet veel aan te vangen, vermits men dan
op toevalligheden van phasenverschillen aangewezen is. Bruikbare resul
taten verkrijgt men pas met veel hoogere draagfrequenties, en de erva
ring heeft aangetoond, dat een behoorlijke transmissie eerst tot stand
komt, wanneer de frequentie der draaggolf minstens gelijk is aan 1 0
maal die der modulatietrilling.
Voor televisie-uitzendingen hebben wij bijgevolg een frequentie
van 10 x 5.000.000 = 50.000.000 Hz noodig, wat overeenstemt met een
golflengte van 6 m. Bijgevolg komen bij de televisie-uitzendingen slechts
ultra-kortegolven in aanmerking. Het werken met ultra-kortegolf is
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ook nog om een andere reden noodzakelijk: kon men een zender in
het omroepbereik met 5.000.000 Hz moduleeren, dan zou deze zen
der vanzelfsprekend een bandbreedte van 5.000.000 Hz beslaan. Dit is
bijna het vijfvoudige der totale bandbreedte tusschen 200 en 700 m,
waarin thans meerdere honderden omroepzenders werken, waarvan de
bandbreedte slechts 9.000 Hz bedraagt. Al deze zenders zouden bij
gevolg moeten verdwijnen, om plaats te maken voor één enke
len televisiezender, die daarmede op verre na nog geen ruimte
genoeg zou hebben. In het bereik der omroep- en langegolf kan de
televisie bijgevolg niet worden doorgevoerd, wegens de ongemeen
groote bandbreedte die hiervoor noodig is.
Van dit standpunt uit, is het natuurlijk vervelend, dat juist de ultrakortegolven voldoen aan de door de televisie gestelde technische
eischen. Jammer genoeg kan men het ultra-kortegolf, zooals wij reeds
weten, niet over groote afstanden uitzenden, integendeel kan slechts
een zeer beperkt gebied bediend worden. Dit is een principieel nadeel
van de hedendaagsche televisietechniek, waardoor tevens de ontwikke
ling sterk belemmerd wordt. Om een gebied als België en Nederland
b.v. behoorlijk met televisie-uitzendingen te bedienen, zouden meer
dere zenders noodig zijn, indien men in elk uithoekje nog een behoor
lijke televisie-ontvangst zou willen verzekeren. Daar elke zender met
alle toebehoorten meerdere millioenen kost, is het begrijpelijk, dat een
televisienetwerk slechts moeilijk tot stand zal komen.
Zelfs in groote landen als Duitschland b.v. beschikt men maar over
I of hoogstens 2 zenders. De Berlijnsche televisiezender werkt met 44 I
lijnen op een beeldgolf van 6,28 m en een toongolf van 6,67 m. Het
uitgangsvermogen bedraagt 6 Kw, en zal later tot I 4 Kw opgevoerd
worden. Dezen zender bevindt zich in den toren van het televisiehuis
op de Adolf Hitlerplatz, en kan over een straal van 50 Km ontvangen
worden. Twee andere zenders op den Brockenberg en den Feldberg
zijn in aanbouw. Vermoedelijk zullen zij onmiddellijk na het sluiten
van de vrede geopend worden. Het voorbereidende werk loopt ook
over proefnemingen met speciale kabels, die den breeden televisiefrequentieband goed kunnen verwerken. Men bestudeert daarbij de
mogelijkheid het programma der verschillende televisiezenders over
kabel naar tusschenzenders, b.v. Hamburg, Keulen, Leipzig, Niirenberg,
München, enz., door te geven, om aldus een grooter gebied te kunnen
bestrijken.
2. Het opwekken der kipspanningen. Na deze principieele uiteenzettingen komen wij tot den ontvanger met de daarbij
optredende technische problemen. Het eerste heeft betrekking tot de
opwekking van wisselspanningen, die noodig zijn, tot het bekomen der
deflectie van den electronenstraal in de televisiehuis. Bij de beeldontleding in den zender, geschiedt het aftasten van het uit te zenden
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beeld door den lichtstraal (met Nipkowschijf of den electronenstraal
met modernen beeldopnemer) volkomen gelijkmatig. Om een perfecten
gelijkloop (synchronisme) tusschen ontvanger en zender te bereiken,
is het noodig, dat de schrijvende electronenstraal aan de ontvangzijde
eveneens gelijkmatig over het lichtscherm der televisielamp loopt. Nu
zijn sinusvormige spanningen niet als deflectiefrequenties bruikbaar,
want een sinusspanning is niet lineair, vermits zij op kleine amplitudes
sneller, en op hoogere amplitudes langzamer toeneemt. Hoe men de
vereischte lineaire spanningen verkrijgt, zullen wij thans zien.
Brengen wij een spanning op een condensator, dan wordt deze
langzaam opgeladen, d.i. zijn spanning stijgt eerst nagenoeg lineair,
later veel langzamer. Het verloop van dit verschijnsel is voorgesteld
door fig. 283. Wordt de condensator na lading kortgesloten, dan valt
de spanning praktisch onmiddellijk tot nul. Schakelingen, die een der
gelijke lading en kortsluiting mogelijk maken, en het omkippen der
spanning veroorzaken in regelmatige tijdsafstanden, heet men kipscha-
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Fig. 284. - Kipschakeling.

kelingen. Dergelijke inrichtingen kunnen zelfstandig of onzelfstandig
werken. In fig. 284 is een dergelijke schakeling in haar eenvoudigsten
vorm schematisch voorgesteld. Zij bestaat uit een weerstand R in serie
met een condensator C en een parallel met C geschakelde gasgevulde
glimlamp G. (In de televisietechniek gebruikt men in de plaats van ge
wone glimlampen met twee koude electrodcn een speciale lamp, die
naast de anode een gloeiende kathode en een stuurrooster heeft. Der
gelijke lampen heeten thyratron. Zij leveren gelijkmatige kipspanningen,
en bieden nog andere voordeelen.)
Leggen wij nu aan de punten a en b een gelijkspanning, dan wordt
condensator C over weerstand R geladen. Heeft de spanning op C een
zekere waarde bereikt, dan begint lamp G te glimmen, d.i. er vormt
zich een gasontlading. Op welke spanning de lamp begint te glimmen
is afhankelijk van den electrodenvorm en afstand, tusschen de electroden, den aard der gasvulling en den gasdruk in de glimlamp. De kriti
sche spanning noemt men glimspanning (soms ontstekingsspanning).
Van het oogenblik, dat de lamp begint te glimmen, wordt haar in
wendige weerstand zeer laag, want het gloeiende gas is zeer goed gelei
dend. In dezen toestand werkt ze bijgevolg voor condensator C
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praktisch als een kortsluiting, zoodat de ontlading van C bijna geen
tijd vergt. Daardoor daalt vanzelfsprekend de condensatorspanning ver
beneden de glimspanning, totdat ze een tweede kritische waarde be
reikt, waarbij de lamp uitdooft. Op dit ©ogenblik wordt de weerstand
der glimlamp praktisch weer oneindig groot. Bijgevolg kan de conden
sator dan weer worden opgeladen, tot de glimspanning bereikt is. Het
verschijnsel begint dan opnieuw in dezelfde volgorde.
In de punten c en d van fig. 284 verkrijgen wij op die wijze een
spanning, waarvan het verloop opgegeven is in fig. 283, die naar haar
vorm genaamd is, en kipspanning of relaxatiespanning heet. Voor ons
doel is die spanning nog niet bruikbaar, daar ze niet volkomen gelijk
matig toeneemt. Men komt echter tot een zeer geschikte spanning,
wanneer men slechts een deel van de in fig. 283 geteekende kipkarakteristiek gebruikt, en wel meer bepaald een stuk van het recht opstij
gende deel, dat praktisch lineair is. Wordt de aldus verkregen conden-

satorspanning naar een geschikten versterker gevoerd, dan bekomt
men aan de uitgangsklemmen hiervan de gewenschte lineaire kipspan
ning, die tot de deflectie der electronenstralen kan gebruikt worden.
De frequentie van een kiptrilling (ook relaxatietrilling genoemd)
is maar alleen afhankelijk van de sterkte van den laadstroom, het ver
schil tusschen de spaningen, waarop de lamp begint te glimmen, en
waarop ze uitdooft, en de grootte van condensator C; hoe sterker de
ladingsstroom en hoe kleiner de kipcapaciteit C is, des te grooter wordt
de kipfrequentie. De amplitude der kipspanning is daarentegen bepaald

door het verschil tusschen de glimspanning, en die waarop de lamp uit
dooft, want het is alleen tusschen deze twee uiterste waarden, dat de
spanning stijgt en daalt. In den laatsten tijd maakt men langsom minder
gebruik van gasgevuldc kiplampen; in de plaats gebruikt men vacuumlampen in speciale schakelingen, die men relaxatieschakelingen of kipschakelingen noemt. De vacuumlampen werken met nog grootere be

drijfszekerheid, en met een geringere traagheid.
Daar wij voor de televisiebuis twee kipspanningen noodig hebben,
behooren ook bij eiken televisie-ontvanger twee kipapparaten van de
hierboven beschreven soort. Elk paar deflectieplaten is met de uitgangs
klemmen van een der kipapparaten verbonden. Worden deflectiespoelen gebruikt, dan wordt de betreffende kipspanning naar de spoelwikkeling gevoerd. De kipspanning, die de verschillende lijnen schrijft, noemt
men lijnspanning of lijnenfrequentie, de andere, die het wisselen der
beelden bepaalt heet beeldfrequentie of beeldspanning.
Daar de beelden 25 maal per seconde vernieuwd worden, hebben
wij een beeldfrequentie van 25 Hz noodig, en vermits de hedendaagsche televisiebeelden in 1/25 seconde en met 441 lijnen ontstaan, is
een lijnfrequentie van 25 x 441 = 11.025 Hz noodig. De kipapparaten
worden zoo gedimensioneerd, dat deze frequenties verkregen worden.
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De verklaring hoe dit geschiedt, zou ons echter te ver voeren. Wie
zich daarvoor interesseert, neme een gespecialiseerd werk ter hand.
Over de eischen, waaraan goede kipapparaten in de praktijk moeten
voldoen, en hoe deze eischen vervuld worden, zullen wij zien in het
vierde deel van dit boek.
3. Het gelijkloopprobleem (synchronisatie). Men
heeft in de praktijk kunnen vaststellen, dat het onmogelijk is de kipfrequenties volkomen in overeenstemming te brengen met de aftastfrequentie aan de zenderzijde. Vanzelfsprekend is het dan ook onmo
gelijk dat twee frequenties gedurende langere tijd precies op dezelfde
waarde te houden. Een volkomen gelijkloop is echter volstrekt nood
zakelijk, daar het beeld anders geheel verminkt zou worden. Om den
volkomen gelijkloop te verkrijgen, maakt men gebruik van een kunst
greep. Men onderbreekt even de uitzending voor uiterst korten tijd na
het aftasten van elke lijn, en iets langer na elke volledige aftasting
van het beeld. Deze onderbrekingen, die men synchroniastieseinen
noemt, treden aan de ontvangstzijde als spanningsimpulses op; door
geschikte inrichtingen worden zij gescheiden van de helderheidsspanning, die naar den Wehneltcylinder gaat. Integendeel wordt zij voor
het sturen der kipapparaten gebruikt. Met dit doel worden de synchroniseeringsimpulses naar de stuurroosters der thyratrons gevoerd. Door
de synchroniseerimpulses wordt dan het oogenblik, waarop de ontste
king van de thyratrons plaats grijpt, met groote nauwkeurigheid be
paald; het thyraton wordt precies ontstoken, op het oogenblik, dat de
synchroniseerspanning op het rooster werkzaam wordt. Daardoor is het
gelijkloopprobleem opgelost in de veronderstelling, dat de regeling van
het apparaat juist geschied is.
4. Het interlinieeren. De technische arbeid op televisie
gebied was er in de laatste jaren steeds op gericht, meer lichtsterkte en
flikkervrije beelden te verkrijgen. Welk belang het tweede punt heeft,
verstaat men zonder meer, indien men zich de vertooningen van oude
sterk flikkerende films herinnert, die men ook thans nog af en toe
vertoont, wanneer men ons in de bioscoopen herinneringen uit de kin
derjaren der filmtechniek wil vertoonen. Een dergelijke kindertijd heeft
de televisie eveneens meegemaakt, en de strijd tegen het flikkeren
van een televisiebeeld is bizonder zwaar en moeilijk geweest, omdat
dit verschijnsel sterker op den voorgrond kwam, naarmate de licht
sterkte van het beeld grooter werd. Door alle middelen trachtte men
sterk lichtende beelden te verkrijgen, want de op het lichtscherm voor
komende beelden zijn toch betrekkelijk klein, en als ze bovendien nog
grijs of duister zijn, kan men er weinig mee aanvangen, vermits de
rechtstreeksche observatie dan evenmin goede resultaten oplevert, als
de projectie. Derhalve streefde men in de eerste plaats naar een zoo
helder en scherp mogelijk beeld. Dit probleem werd vrij vlug opgelost,
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eenerzijds door de verhooging der straalspanning en het gebruik van
speciale fluoresceerende stoffen, alsmede door de verbetering der electronen-optische lenzen anderzijds. Om deze lichtsterkere beelden ook
flikkervrij te maken, is men verplicht de beeldfrequentie te verhoogen.
Wij hebben reeds hierboven gezien, dat de oorspronkelijke beeldvernieuwing twaalf maal per seconde gebeurde, en dat zij weldra op 25
gebracht werd. Met dit laatste aantal beelden per seconde flikkert de
ontvangst bijna niet meer. Men bemerkt het echter toch nog wel bij
zeer lichtsterke beelden, en zelfs een zeer sterk lichtgevend beeld flik
kert nog met 50 vernieuwingen per seconde. Dit is echter gemakkelijker
gezegd dan gedaan, want zooals wij hierboven hebben aangetoond, is
het aantal beeldvernieuwingen per seconde een der faktoren, waar
door de zenderfrequentie en de bandbreedte bepaald worden. Verdub
belt men de beeldfrequentie, zonder aan het aantal lijnen iets te veran
deren, dan wordt ook de noodige bandbreedte verdubbeld, wat om
praktische redenen niet mogelijk is. Voor deze moeilijkheid biedt het
interlinieeren een uitstekenden uitweg. Hierbij gaat men van de ge
dachte uit, dat de beeldfrequentie op 50 per seconde gebracht wordt,
waarbij nochtans in het eerste 1/50 seconde maar eene helft van
het aantal lijnen en de andere helft in het volgende 1 /50
seconde wordt uitgezonden. In dit geval is verdubbeling der zender
frequentie niet noodig, vermits wij in 1/50 seconde slechts 441 : 2
lijnen uitzenden, wat overeenstemt met 441 lijnen in 1/25 seconde of
met een beeldfrequentie van 25. Alleszins flikkert dan het beeld pre
cies zooals tevoren; met dezen maatregel alleen schiet men dus niet
op. Zorgt men echter in den ontvanger er voor, dat het geheele
aantal lijnen wordt neergeschreven in den zelfden tijd, dien de
zender gebruikt voor het halve aantal lijnen, dan kunnen wij de
beeldfrequentie op 50 Hz verhoogen, en verkrijgen daardoor een nietflikkerend beeld, zonder dat het noodig is, de zender en de ontvanger
voor een grootere bandbreedte te dimensioneeren. Dit is het principe
der interlinieering.
In de praktijk handelt men bij het uitzenden als volgt: een gewone
Nipkowschijf loopt met 50 toeren per seconde. Voor de Nipkowschijf
loopt een glasschijf met 25 toeren per seconde. De eene helft der glas
schijf is ondoorzichtig. Tengevolge van het snelheidsverschil, is de
positie van het ondoorzichtige deel der glasschijf, ten opzichte van de
bovenste en de onderste helft der Nipkowschijf, steeds verschillend,
en wel komt na eiken volledigen toer der Nipkowschijf, de ondoorzich 
tige helft der glasschijf overeen met de bovenste of de onderste helft
der Nipkowschijf.
Bij eiken toer der Nipkowschijf behoort een beeldlijn. Daar echter
de bovenste helft van de Nipkowschijf, waar het beeldvenster voorzit,
bij eiken tweeden toer voor het licht ondoorzichtig wordt, valt de daar-
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bij hoorende beeldlijn weg. Bijgevolg is na verloop van 1/50 seconde
de eene helft der lijnen afgetast, en in de volgende periode van 1 /50
seconde komt de andere reeks lijnen aan de beurt. Natuurlijk moet het
licht dan door een andere lijnspiraal der Nipkowschijf vallen, die een
lijndikte hooger of lager ligt dan de eerste, opdat niet dezelfde lijnen
zouden worden afgetast. Daarmede is het interlinieeren aan de zenderzijde verwezenlijkt.
Hoe men in dit opzicht bij electronische beeldaftasters werkt, be
hoeven wij niet nader toe te lichten.
Aan de ontvangzijde moeten al de lijnen in 1/50 seconde neer
geschreven worden. Met dit doel verhoogt men de beeldkipspanning
op 50 Hz. Laat men nu de lijnkipspanning op hare normale waarde
(11.025 Hz), dan wordt bij een beeldfrequentie van 50 Hz het
halve aantal lijnen geschreven. Gedurende de volgende periode
van 1/50 seconde moet de andere helft der lijnen zichtbaar
maakt worden; bovendien zal echter de electronenstraal een lijndikte
naar boven of naar onder verschoven worden; dit geschiedt door een
speciale electrische inrichting aan het kipapparaat. Nu helpt ons de
gezichtstraagheid: wij hebben namelijk de eerste lijnenhelft nog
in het geheugen, wanneer de tweede lijnenhelft reeds geschre
ven is. Daar de beeldfrequentie echter op 50 Hz gebracht is, zien wij de
weergave als een televisiebeeld met een normaal aantal lijnen, maar
met een beeldfrequentie van 50 Hz. Wij zien bijgevolg een beeld, dat
niet flikkert. Alleszins is het noodzakelijk de gezichtstraagheid in hooge
mate tegemoet te komen door het nalichten van het scherm, daar anders
storende nevenverschijnselen optreden. Deze eisch is echter gemakke
lijk te vervullen, want de gebruikelijke fluoresceerende stoffen kunnen
bijna met willekeurig lange nalichttijd vervaardigd worden.
5. Ontvangst en versterking van breede frequentiebanden. Elk televisie-apparaat bestaat uit vier hoofddeelen:
de beeldbuis, waarin het van den zender komende beeld opgeteekend
wordt, de twee kipapparaten, die de voor de beeldbuis noodige deflectiespanningen leveren, het voedingsapparaat, dat de gloei- en anodespanningen voor alle aanwezige lampen levert, en een ultra-kortegolfontvanger, waarmede de door den zender uitgestraalde beeldgolven ont
vangen en versterkt worden, om ze verder naar de beeldbuis door te
geven. Wordt de beelduitzending door een voordracht toegelicht, of
door muziek begeleid, dan moet de ultra-kortegolfontvanger ook deze
geluidsuitzending opnemen, die vanzelfsprekend op een andere golf
lengte geschiedt dan de beeldzending. De geluidsuitzending moet ver
sterkt en gedemoduleerd worden, om ze tenslotte aan een luidspreker
door te geven. Het ontvangapparaat werkt op de gewone hierboven
beschreven wijze. Daarentegen wijkt het voor de beeldzending be
stemde deel van den ultra-kortegolfontvanger, wat de dimensioneering
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etreft, sterk van den
den toonontvanger
toonontvanger af,
af, omdat
omdat een veel grootere band
breedte te verwerken is. Om de reden hiervan goed te begrijpen, moet

men weten waarop het bij de dimensioneering van televisie-ontvangers
aankomt, en hoe men best aan de gestelde eischen voldoet. Met dit
probleem zullen wij ons thans uitvoerig bezig houden, vermits de nauw
keurige kennis van deze bizonderheden van den televisie-ontvanger
van groot belang is voor den radiotechnicus, zoodra hij — wat wellicht
het geval zal zijn — televisie-apparaten zal moeten installeeren, demonstreeren of repareeren.
Bestudeeren wij eerst welke hoofdvereischte een ontvanger voor
breede frequentiebanden moet vervullen:
a) De ontvanger moet een behoorlijke versterking hebben. Heeft
men op de plaats van ontvangst een ingangsspanning van I mV, en
moet men minstens met het oog op een goede beeldweergave rekenen
met een uitgangsspanning van 50 Volt, dan zal de totale versterking
50.000 moeten bedragen. Deze versterking zal zooveel als doenbaar
is, gelijkmatig over de verschillende versterkertrappen verdeeld worden.
b) De tweede hoofdeisch waaraan de ontvanger dient te beant
woorden is de amplitude-onafhankelijkheid. De amplitude aan de uitgangsklemmen moet die aan de ingangsklemmen evenredig volgen, d.i.
een gelijkmatige toe- of afname van de ingangsamplitude moet een ge
lijkmatige toe- of afname van de uitgangsamplitude voor gevolg heb
ben. Het behoeft geen betoog dat de amplitudegetrouwheid voor de

weergave van een onberispelijk beeld van zeer groot belang is. Van
zelfsprekend moeten ook lineaire en niet-lineaire vervormingen geheel
vermeden worden.
c) De beeldmodulatie vereischt een gelijkmatige uitzending en
ontvangst van een frequentieband van 0 Hz tot ± 2,5 Hz, indien
men zoowel de door de langzame wisselingen der beeldhelderheid vereischte gelijkstroomcomponenten alsmede de voor de fijnste beelddetails noodige hoogste frequentiecomponenten onberispelijk wil weer
geven (zie daarover de hierbovenstaande uiteenzettingen). Deze fre
quentieband van 5 MHz moet niet alleen amplitudengetrouw, maar
ook phasengetrouw ontvangen en versterkt worden. In deze eisch van
phasengetrouwheid liggen groote moeilijkheden verborgen, die ten
koste van veel arbeid overwonnen werden. Wat helpt een amplitudegetrouwe uitzending, wanneer de tijd verschilt tusschen het optreden
van twee bepaalde frequentiecomponenten achter den ontvanger, ten
opzichte van het optreden der zelfde componenten in spanningsmengsel aan den ingang ? Het gevolg zou wederom een volkomen vervormd
beeld zijn.
d) De vierde en laatste hoofdeisch betreft het eigen geruisch van
den ontvanger. Wij weten reeds uit de studie der radiotechniek, dat
zeer gevoelige ontvangers sterk ruischen, wanneer men ze niet uitrust
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niet daarvoor speciaal gebouwde ruischarme lampen. Bij ontvangers
voor breede frequentiebanden treedt het zelfruischen, dat wij in het
eerste deel hebben toegelicht, en dat door het schrooteffect bepaald
wordt bizonder sterk op den voorgrond, daar de ruischspanning
U toeneemt met den vierkantswortel uit de bandbreedte ingevolge de

gelijkheid:

u=-JL
s

2eJ,Af

In deze formule is F een lampenconstante, 5 de steilheid der lamp,
e de electronenlading en A/ de bandbreedte, die respectievelijk ver
sterkt en uitgezonden wordt. Een voorbeeld zal aantoonen hoe groot de
ruischspanning wordt bij een ontvanger voor groote bandbreedte, ver
geleken bij een gewoon ontvangapparaat. De frequentieband van een
televisie-ontvanger bedraagt 2,5x10° Hz, ,de frequentieband van een
radio-ontvanger daarentegen 9x 103 Hz. Dit beteekent, dat de televisieband circa 280 maal breeder is dan de omroepband. Bijgevolg is de ruisch
spanning ongeveer
280=16,73 maal grooter dan bij den radio-ontvan
ger met een versterking van rond de I 70.000 zou hebben, in de veronder
stelling, dat alle constanten gelijk waren. Dat hierdoor complicaties ont
staan is vanzelfsprekend.
Wanneer de televisie-ontvangers aan de hierbovengestelde hoofdeischen voldoen en bovendien nog eenigzins economisch moeten werken,
moeten zij ook volgens heel bizondere methodes gedimensioneerd wor
den, die overigens in principe voor het geheele gebied der ontvangtechniek van breede golfbanden geldig zijn. Laten wij thans onderzoeken,
hoe de vier eischen het doelmatigst kunnen vervuld worden. Daaruit
volgt dan noodzakelijk de technische vorm der verschillende ontvangtrappen.
Daar eisch a (hooge versterking) best samen met eisch c (phasengetrouwc transmissie der geheele bandbreedte) behandeld wordt, zullen
wij beginnen met de bespreking van eisch b — betreffende de algemeene
amplitude-onafhankelijkheid. De hierbij voorkomende problemen stem
men in niet geringe mate overeen met die uit de algemeene versterkertechniek. In de eerste plaats gaat het om een passende uitsturing der
lampen. Zoolang men in het rechte deel der karakteristiek van alle lam
pen werkt, en zoolang geen oversturing optreedt, kan men een praktisch
voldoende amplitude-onafhankelijkheid verwachten. Bij de dimensioneering der verschillende lamptrappen moet men dus zorgvuldig nagaan,
welke spanningen op de verschillende roosters optreden, en of deze
spanningen de ruimte der betreffende lamp niet overschrijden. Het minst
waarschijnlijk is de oversturing der eerste lampen, terwijl dit gevaar
voor de versterkertrappen grooter is. Bij geschikte uitsturing treden ook
geene niet-lineaire vervormingen op.
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Onderzoeken wij nu eisch c naar gelijkmatige transmissie van een
frequentieband van 0 tot + 5 MHz en de daarmee samenhangende
eisch a betreffende de versterking. Hier zijn enkele overwegingen van
principieelen aard noodzakelijk, die in de eerste plaats betrekking hebben
op de grootte der amplitudes in den geheelen frequentieband.
Twee zaken zijn van beslissenden invloed op de uitgebreidheid van
het bij voldoende versterking nog te verwerken frequentiebereik: 1°) de
gegevens en de gesteldheid der in de verschillende trappen gebruikte
uitwendige weerstanden en lampen, 2°) de frequentie der zendergolf.
Men kan namelijk in principe de met de beeldimpulses gemoduleerde
draaggolf versterken tot vóór de demodulator en men spreekt dan, zooals in de radiotechniek, van rechtstreeksche versterking. Daartegenover
kan men de draaggolf op een grootere waarde transponeeren, en deze
dan verder versterken tot voor de demodulatie. Dit stemt overeen met het
superprincipe, dat wij in hoofdstuk III hebben besproken. Tenslotte
kan men de demodulatie der draaggolf zoo vroeg mogelijk doen plaats
vinden, waarbij dan het zwaartepunt der versterking achter den demodu
lator ligt. Dit stemt overeen met de laagfrequentieversterking in de radio
techniek. Deze uitdrukking is hier echter niet geschikt, daar men tenge
volge der hooge frequenties der beeldmodulatie niet meer kan spreken
van lage frequenties.

Thans zullen wij het verloop der verschijnselen bij de versterking
van breede frequentiebanden, onafhankelijk van het uitgekozen ontvangerprincipe. even van naderbij onderzoeken.

Het eerst voor de hand liggend geval is wel de versterking der
breede frequentiebanden met weerstand-condensator gekoppelde versterkertrappen, dus R.C.-versterkers. Indien de uitwendige weerstan
den in de verschillende trappen van zuiver Ohmschen aard waren, dan
zou de versterking der inrichting voor alle frequenties steeds dezelfde
zijn. Wij zouden dan een ideale versterker voor breede frequentieban
den hebben (aperiodische versterker) en deze zou van de laagste tot
de hoogste frequenties evenveel versterken. Naar onder toe, zou in
het ongunstigste geval het doorlaatvermogen der koppelcondensatoren
hieraan een grens stellen, die men echter zou kunnen verleggen door
het gebruiken van hooge capaciteiten.
Voor de transmissie der gelijkstroomcomponenten zou alleszins
een galvanische koppeling moeten bestaan. In de richting der hoogere
frequenties is nochtans al spoedig een grens bereikt door de steeds aan
wezige schadelijke capaciteiten. Deze zijn parallelgeschakeld met de
uitwendige anode- en roosterweerstanden, en hun weerstand neemt af
bij toenemende frequentie.

Daardoor vermindert de werkzame waarde van den uitwendigen
weerstand, en daarmee in overeenstemming vermindert ook de ver516

sterking. Men verkrijgt aldus een steeds dalende kromme, wanneer men
de versterking met betrekking tot de frequentie opteekent.
Jammer genoeg wordt de versterkingsafname reeds bij betrekke
lijke lage frequenties kritisch groot. Op toonfrequenties is dit reeds vast
te stellen, vooral wanneer de uitwendige Ohmsche weerstanden zeer
hoog zijn. In dit geval doen de betrekkelijk hooge capacitieve parallelweerstanden reeds hun invloed gevoelen op den totale weerstand van
rooster- of anodekring. Hierdoor wordt de versterking minder groot.
De uitwendige weerstanden zullen daarom des te lager genomen wor
den, naarmate de te versterken frequentieband breeder is. Vanzelf
sprekend vermindert daardoor de versterking zeer voelbaar, zoodat een
aperiodische R.C.-versterker veel meer versterkertrappen, dus veel meer
lampen bevat dan een gelijkaardige versterker voor den normalen fre
quentieband.
Men kan nu de door den kleinen uitwendigen weerstand veroor
zaakte versterkingsvermindering gedeeltelijk weer goed maken door het
gebruik van lampen met grootere steilheid. Bij de penthode, die men
thans bijna uitsluitend gebruikt, wordt de versterking bepaald door het
produkt der steilheid met den uitwendigen weerstand. Verhoogt men
bijgevolg de steilheid S voor een bepaalden trap in dezelfde verhouding,
waarin de uitwendige weerstand verkleind werd, dan verkrijgt men weer
dezelfde versterking. Bijgevolg zal men, wanneer men breede frequentiebanden met R.C.-schakelingen moet versterken, er eenerzijds voor zor
gen, dat de schadelijke capaciteit C zoo klein mogelijk wordt, en ander
zijds zal men zeer steile lampen gebruiken, om het door de geringe uitwen
dige weerstanden veroorzaakte versterkingsverlies weer goed te maken.
Daaruit volgt, dat de verhouding S/C zoo groot mogelijk dient ge
nomen te worden. Dit vormt, zooals men ziet, een goede maatstaf voor de
beoordeeling van versterkers voor breede frequentiebanden, en het geeft
tevens een houvast voor de te verwachten versterking op een gegeven
bandbreedte, of omgekeerd over de te verwachten bandbreedte bij
gegeven versterking.
In de laatste jaren zijn meerdere lampen ontwikkeld, waarvan de
S/C-verhouding groot genoeg is. Vroeger gebruikte men in versterkers
voor breede frequentiebanden de AL4, die destijds met 10 mA/V wel
de steilste lamp was, nochtans was de electrodencapaciteit betrekkelijk
groot. Philips vervaardigt thans lampen met een zeer groote S/C-verhou
ding, en die bijgevolg zeer geschikt zijn voor televisie-ontvangst. Wij
bedoelen hier hoofdzakelijk de lamptypes 4673 en EF50 met een steil
heid van 5 tot 6 mA/V, en die tevens zeer geringe interelectrodencapaciteiten hebben. Verder zijn de 4696 en EE50 te vermelden met een steil
heid van ongeveer 14 mA/V. Deze lampen zijn echter speciale types,
die met ingebouwde secondaire electronenversterkers werken.
Zeer bruikbaar is ook de speciale, voor televisiedoeleinden gebouw-
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de EFI4 van Telefunken, die een aanzienlijke steilheid van 7 tot 10 mA/V
heeft; ook bij deze lamp zijn de schadelijke capaciteiten zeer gering.
Bij zulke lampen is het anodestroomvcrbruik zeer belangrijk. In dit
opzicht is de AL4 met een ruststroom van 36 mA wel de ongunstigste,
Want bij groote versterkerunits zijn daarvoor speciale voedingsapparaten
noodig. Door doelbewuste ontwikkeling is men er nochtans in geslaagd,
den anodenstroom der steile lampen sterk te verminderen. De EFI4 b.v.
heeft nog slechts een anodestroomvcrbruik van 15 mA.
Vanzelfsprekend is niet alleen de electrodencapaciteit der lamp zelf,
maar ook de uit den opbouw voortvloeiende schakelcapaciteit voor de
waarde van de S/C-verhouding beslissend. Derhalve is de verliesvrije
en capaciteitsarme opbouw van R.C.-versterkers voor breede frequentiebanden van zeer groote beteekenis. Best zal men de ohmsche weer
standen direct met den lamphouder verbinden, waardoor langere verbin
dingen vaak kunnen worden vermeden. Ook de afstand tot geaarde deelen
zal men zoo groot mogelijk nemen, om het optreden van bijkomende
schadelijke parallelcapaciteiten te vermijden. Indien men, bij het gebruik
van een grooter aantal versterkertrappen, nog een voldoende stabiliteit
wil verkrijgen, is men verplicht zoowel galvanische ontkoppelingen door
afvlakmiddelen in de anode- en roosterverbindingen te gebruiken, als
mede speciale afschermmaatregelen voor een voldoende magnetische en
statische ontkoppeling zorg te dragen.
Ondanks de steilste lampen en de kleinste capaciteiten, komt men
met R.C.-versterkers voor breede frequentiebanden in de praktijk niet
zeer ver. In het beste geval gelukt het een band van ongeveer 25 Hz tot
± 2 MHz nagenoeg gelijkmatig te versterken. De bereikbare verster
king is dan echter niet zeer groot, en de inrichting wordt oneconomisch, daar het aantal versterkertrappen en daarmede het anodestroomverbruik, ondanks de spaarzame lampen, buitengewoon groot wordt,
In elk geval is de R.C.-versterker maar geschikt voor de versterking
van een frequentiemengsel, dus niet tot de versterking van hooge frequenties, die op hunne beurt met een breeden frequentieband gemoduleerd zijn. Men maakt er slechts gebruik van in het geval, dat andere
versterkersoorten om eene of andere reden onmogelijk zijn, en wan
neer men geen zeer hooge versterking verlangt.
Thans zullen wij even de mogelijkheden van de resonantieversterker als versterker voor breede frequentiebanden onderzoeken.
De versterkertrappen bestaan, in het eenvoudigste geval, uit lam
pen met een trillingskring in den anodekring. Blijkbaar is hier buiten
de steilheid ook de resonantieweerstand van den kring beslissend voor
de versterking. Teneinde een hooge versterking te verkrijgen zal men
bijgevolg den resonantieweerstand zoo hoog mogelijk maken. Jammer
genoeg, is deze eisch strijdig met de zoo hoog mogelijk te verwezen
lijken frequentie-onafhankelijkheid. Uit de algemeene hoogfrequentie-
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techniek is bekend, dat een verliesvrije kring, die dus bijna geen ohmschen weerstand heeft, praktisch maar voor zijn resonantiefrequentie
een zeer hoogen weerstand heeft. Daaruit volgt, dat de resonantie
kromme zeer spits uitloopt, wat hetzelfde beteekent als een
een sterke frequentie-afhankelijkheid. Reeds bij geringe afwijkingen van
van de
de resonan
tiefrequentie vermindert dc weerstand zeer sterk. Naarmate de kring
kunstmatig gedempt wordt verkrijgt men ook een breedere resonantie
kromme en des te grooter wordt zijn frequentie-onafhankelijkheid,
maar jammer genoeg des te kleiner ook zijn resonantieweerstand. De
grootte van den resonantieweerstand wordt niet alleen door den ohmschen weerstand beïnvloed, maar ook door de verhouding tusschen zelfinductie en capaciteit (L/C-verhouding). Wil men een zoo vlak moge
lijke resonantiekromme met een zoo groot mogelijken resonantieweerstand
verkrijgen, dan zal men in principe de verhouding L/C zoo groot maken
als maar eenigzins mogelijk is. Alleen dan bestaat de mogelijkheid voor
een eenigzins bevredigend resultaat.
Uit het hierbovenstaande volgt, dat men voor het gebruik van ver
sterkers voor breede frequentiebanden bepaalde trillingskringen eenerzijds zoo sterk mogelijk moet dempen, om een vlakke resonantiekromme
respectievelijk een groote doorlaatbreedte, te verkrijgen, terwijl men
anderzijds, door een zoo klein mogelijke C en een zoo groot mogelijke L
de resonantieweerstand op een behoorlijke waarde dient te houden. Hier
door is men verplicht de schadelijke parallelcapaciteiten, die steeds in
de lamp en hare verbindingen rijkelijk aanwezig zijn, te gebruiken als
capaciteit voor den trillingskring. Een geconcentreerde capaciteit in
den vorm van een schakelelement komt bij dergelijke inrichtingen niet
meer voor. Als uitwendige weerstanden gebruikt men alleen nog maar
spoelen, die samen met de schadelijke capaciteiten den trillingskring
vormen. De zelfinductie van deze spoelen moet zoo gedimensioneerd
worden, dat zij samen met de schadelijke capaciteiten, eens en voor
altijd, afgestemd worden op de bepaalde resonantiefrequentie.
Daaruit volgt duidelijk, dat ook bij de resonantieversterkers voor
breede frequentiebanden de 5/C-verhouding beslissend is. Met betrek
king tot de steilheid kan men dezelfde redeneering houden als voor R/Cversterkers; ook hier is immers de versterking door het product der
steilheid met den uitwendigen weerstand bepaald, zoodat men de steil
heid zoo groot mogelijk dient te nemen. Daar verder de L/C-verhouding
van den trillingskring zoo groot mogelijk moet zijn, speelt ook een zoo
klein mogelijke waarde van C een aanzienlijken rol.
Door metingen is het gebleken, dat de eigencapaciteit der spoel
zelf bij doelmatige opbouw, bijna altijd kan verwaarloosd worden ten
opzichte der schakelcapaciteiten en electrodencapaciteiten der lamp. Een
capaciteitsvrije opbouw en bruikbare lampen zijn dus ook, voor de reso
nantieversterkers voor zeer breede frequentiebanden, meer dan ooit nood-
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zakelijk, eveneens dient voor een voldoende galvanische, magnetische en
statische ontkoppeling gezorgd te worden. Bizonder belangrijk zijn de
ontkoppelingsmaatregelen tegenover magnetische velden, daar de spoe
len immers tamelijk sterke stroomen voeren, en bijgevolg sterke strooivelden opwekken.
Resonantieversterkers zijn zeer goed geschikt voor de versterking
der draagfrequentie. Vanzelfsprekend speelt hier de draagfrequentie zelf een beslissenden rol. Hoe hooger men ze maakt, des te breeder is de band waarmede de draagfrequentie kan gemoduleerd worden.
Dat is vanzelfsprekend. Bij voorbeeld kan men een draaggolf van 20 MHz
zeer goed met een band van 2 MHz moduleeren, daar de modulatiefrequentie betrekkelijk klein is ten opzichte van de draagfrequentie. Heeft
de draaggolf daarentegen slechts een frequentie van 4 MHz, dan is een
modulatiefrequentie van 2 MHz veel te hoog. Op het eerste zicht lijkt
het dus, alsof een zoo hoog mogelijke draagfrequentie het meest geschikt
is voor resonantieversterkers. Bedenkt men daarbij echter, dat de resonantieweerstanden van trillingskringen met toenemende frequentie steeds
kleiner worden, dan blijkt deze veronderstelling verkeerd te zijn, want
men zou dan zeer steile lampen, of zeer vele verversterkertrappen moe
ten gebruiken, om de vereischte versterking te bekomen, en daardoor zou
de ontvanger oneconomisch worden. Het is bijgevolg noodig, tusschen
de draagfrequentie en den grootsten resonantieweerstand een compromis
te sluiten, dat eenerzijds nog een voldoend breeden modulatieband ver
zekert, terwijl anderzijds nog een aanvaardbare waarde voor den uitwendigen weerstand behouden blijft. Over het algemeen gebruikt men
thans in de televisietechniek draagfrequenties tusschen 1 0 en 20 MHz.
Op deze draaggolven kan men de voor televisiedoeleinden noodige frequentiebandcn nog onder brengen. Tusschen de hierboven genoemde
waarden, ligt bijgevolg ook de middenfrequentie van de meeste beeldontvangers.
Als spoelen voor de trillingskringen der resonantieversterkers, ge
bruikt men doorgaans kleine cylinderspoelen met het noodige aantal
draadtoeren, die best zooals de weerstanden der R.C.-versterkers in
de schakeling hangen, om zoo mogelijk een capaciteitsarme constructie
te verkrijgen.
Men gebruikt soms ook spoelen met kruiswikkeling of vlakspoelen, om de eigen capaciteit nog te verlagen. De hierboven bedoelde
kunstmatige demping wordt over het algemeen in tweeërlei wijzen in
den kring gebracht: door parallel- of serieschakeling van ohmsche
weerstanden met de spoelen. In het eerste geval zijn de weerstanden
betrekkelijk hoog (naargelang de bandbreedte en andere elementen
5.000 tot 100.000 £2), in het tweede geval betrekkelijk klein (20 tot
200 O). Soms worden de spoelen ook met weerstanddraad gewikkeld
in plaats van met koperdraad. De specifieke weerstand van den draad
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dient dan zoo gekozen te worden, dat men met het berekende aantal
toeren precies den juisten ohmschen weerstand verkrijgt.
Een speciaal geval van den resonantieversterker is de bandfilterversterker voor breede frequentiebanden. Gewoonlijk schakelt men de
eene helft van den bandfilter in den anodekring eener lamp, terwijl de
andere helft in den roosterkring der daaropvolgende lamp komt. De
bandfilter kan bestaan uit twee behoorlijk gedempte trillingskringen,
die capacitief of inductief gekoppeld zijn, en zoo een filter vormen,
dat een veel grootere doorlaatbreedte heeft dan een gewone trillings
kring. Af en toe vindt men ook gemengde inductieve en capacitieve
koppelingen. De koppelingsfaktor kan veranderlijk zijn. Vaste koppe
ling wordt gebruikt voor groote, en losse koppeling voor kleine band
breedte. Bij het nastreven der bandverbreeding mag de koppeling noch
tans niet te vast worden, daar anders een te diepe doorbuiging van
de bandfilterkromme ontstaat. Om deze doorbuiging weg te werken,
zou men de resonantiepunten nog verder moeten afvlakken, d.i. men
zou nog een sterkere demping moeten aanbrengen, waarbij men dan
weer kleinere resonantieweerstanden zou verkrijgen ,dit is echter meestal
ontoelaatbaar.
Voor de bandfiltertrappen gelden dezelfde wetten als voor de
eenvoudige resonantieversterkers. Er is bizonder op kleine capaciteiten
en voldoend groote demping te letten, verder zijn lampen met zoo groot
mogelijke steilheid te gebruiken, en de hierboven vermelde maatre
gelen ter ontkoppeling te nemen.
Af en toe, vindt men in ontvangers voor breede frequentiebanden
varianten van de besproken principieele inrichtingen. Zoo worden soms
eenvoudige resonantieversterkers met eigen resonanties voorzien (ver
sterkers met verstemde resonantiekringen). Bij voorbeeld dimensio
neert men den eersten sterk gedempten trillingskring voor 10 MHz,
den tweeden voor 12, den derden voor 14, den vierden weer voor
10 MHz, enz. Op die wijze verkrijgt men achter elkaar geschakelde
resonantiekrommen met als resultaat een frequentiekromme, die welis
waar wel eenigzins onregelmatig is, maar die in de praktijk toch zeer
bruikbaar is. De nog aanwezige ongelijke plaatsen kan men door pas
sende dempingsschakelingen afvlakken. Verder treft men resonantie
versterkers aan, met in sommige trappen, eenvoudige trillingskringen
en in andere weer bandfilters. Het is moeilijk te zeggen welke inrich
ting de voorkeur verdient. In principe zijn ze alle bruikbaar, en tot
dusver kwam het hierin nog niet tot standardisatie. Met de schikking
der trillingskringen van een versterkertrap is het evenzoo gesteld.
Menige constructeurs brengen de kringen b.v. in de anode,
terwijl ze een ohmschen roosterlek gebruiken. De kring wordt
dan inductief met het rooster der volgende lamp gekoppeld.
Vaak vindt men echter ook den trillingskring in het rooster, terwijl
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Be ohmsche weerstand in de anodeleiding zit. Deze inrichting kan wel

ongunstiger zijn, daar de ohmsche weerstand in den anodekring ener
gie opslorpt. De koppeling van eventueele bandfilters is eveneens zeer
verschillend. Vaak vindt men inrichtingen, die mechanisch tamelijk pri
mitief zijn. b.v. bandfilters, waarvan de twee helften op buisjes zitten,
en die door heen- en weerschuiven vaster of losser kunnen gekoppeld,
worden. In alle gevallen zal men steeds trachten de kortste verbin^
dingen met capaciteitsarme uitvoering te verwezenlijken.
De andere versterkertypes der radiotechniek komen voor de
breedebandtechniek nauwelijks in aanmerking. Dit is vooral het geval
voor den transformatorversterker, waarvan de primaire in een anode
kring en de secondaire in den volgenden roosterkring geschakeld is.
Het ligt voor de hand, dat dergelijke inrichtingen voor het versterken
van breede frequentiebanden niet bruikbaar zijn, want de inductieve
weerstand der transformatorwikkelingen is in groote mate afhankelijk
van de frequentie. Theoretisch zou men bijgevolg een voortdurend stij
gende frequentiekromme verkrijgen; praktisch komt nochtans vrij spoe
dig den invloed der schadelijke capaciteit voor den dag, d.i. resonantieverschijnselen voeren tot een spanningsverhooging, waarna de krom
me, tengevolge van den dan overwegenden capacitieven weerstand,
weer begint te dalen. De invloed der schadelijke capaciteit is bij ge
wone transformatoren zoo groot, dat de versterking zeer spoedig terug
tot 0 gaat.
Hetzelfde zou men kunnen zeggen over den smoorspoelversterker. Nochtans wordt in R.C.-versterkers voor breede frequentiebanden
bij gelegenheid wel een gedempte smoorspoel gebruikt, om de onver
mijdelijke versterkingsvermindering op hooge frequenties door de om
gekeerde frequentiekarakteristiek der smoorspoel zoo ver mogelijk te
verschuiven; o.a. worden ook de eigen resonanties der smoorspoel ge
bruikt. Dit geschiedt echter maar in uitzonderlijke gevallen, want men
mag deze methode slechts met omzichtigheid gebruiken.
Thans komen wij tot het probleem den phasengetrouwe trans
missie van den frequentieband. Zoolang men de uitwendige weerstan
den als zuiver Ohmsch kan beschouwen, ontstaan geen phaseveranderingen tusschen uitgangs- en ingangsspanning, onverschillig op welke fre
quentie gewerkt wordt. Jammer genoeg heeft men, in bijna alle geval
len, complexe uitwendige weerstanden, die een zekere phaseverschuiving veroorzaken. Dit is reeds het geval bij den gewonen R.C.-verster
ker, waarbij tengevolge der schadelijke capaciteiten niet meer met
ohmsche uitwendige weerstanden te rekenen is, maar waar men inte
gendeel complexe waarden moet veronderstellen, die daarenboven nog
voor elke frequentie veranderen. In het belang van een goede beeldtransmissie, mag de phasehoek bij een televisie-uitzending slechts wei
nig veranderen. Deze eisch is zoo scherp, dat een R.C.-versterker voor
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voldoende bandbreedte door een ontoelaatbare phaseverschuiving voor
de transmissie van goede beelden soms onbruikbaar kan worden. Men
is dan verplicht de uitwendige weerstanden nog kleiner te nemen, wat
dan natuurlijk ten koste der versterking uitvalt, of men moet zich met
kleinere amplitudes tevreden stellen. Zoo komt men voor het merk
waardige feit te staan, dat een R.C.-versterker met een geringere band
breedte o.m. betere beelden levert, dan een versterker voor groote
bandbreedte, waarvan het phasenverloop niet beantwoordt aan de ge
stelde eischen.
Een gelijkmatige phaseverandering voor alle frequenties is alles
zins in de meeste gevallen nog toelaatbaar. Verandert de phasehoek
dus lineair met de frequentie, dan kan de absolute verandering o.a. ta
melijk groot zijn, zonder dat men daardoor slechtere beelden verkrijgt.
In elk geval dient men nochtans phasensprongen te vermijden. Bij
R.C.-versterkers komen dergelijke sprongen doorgaans niet voor, maar
wel bij resonantieversterkers, waarvan de trillingskringen met betrek
king tot phaseschommelingen zeer gevoelig zijn. Op zichzelf komen
reeds bij trillingskringen natuurlijke phaseveranderingen voor, naarge
lang men den kring verstemt aan de inductieve of aan de capacitieve
zijde. Dat is echter praktisch het geval voor alle frequenties, die rechts
of links van de theoretische draaggolf liggen. Dit phasenverloop is —
evenals bij de R.C.-versterkers
niet al te gevaarlijk. Het wordt ech
ter zeer erg, wanneer, tengevolge van bizonder ongunstige koppelin
gen tusschen de trillingskringen, een phaseverandering in tegengestelde
richting plaats heeft, namelijk van positief naar negatief en omgekeerd,
dus wanneer een phasensprong ontstaat.
Dan wordt het beste televisiebeeld onduidelijk en zelfs onken
baar verminkt. Men moet dus, door het meten van het phaseverloop,
met behulp van een kathodestraalbuis, controleeren of de versterker
aan de hierboven opgesomde eischen voldoen. Het is wel vreemd, dat
deze verschijnselen bij bandfilterversterkers niet in zoo groote mate
voorkomen, als bij resonantieversterkers met verstemde kringen, die
voornamelijk een zeer goede bandbreedte leveren, waarvan het phase
verloop nochtans te wenschen overlaat.
Samenvatting. Voor de versterking van breede frequentiebanden met voldoend hooge versterking, moet men in de eerste plaats
en in het algemeen op een groote S/C-verhouding letten, onverschillig
welke versterkertype gebruikt wordt. Dit geschiedt eenerzijds door het
gebruik van steile lampen, anderzijds door de grootst mogelijke beper
king der schadelijke capaciteiten. Bij R.C.-versterkers voor breede frequentiebanden, worden deze capaciteiten door lage ohmsche uitwen
dige weerstanden onwerkzaam gemaakt, terwijl ze bij resonantieverster
kers gebruikt worden als capaciteit voor den trillingskring, waarbij men
ze echter eveneens in het belang van een hoogen resonantieweerstand
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zoo klein mogelijk tracht te houden. Terwijl het frequentieverloop be
trekkelijk gemakkelijk kan bereikt worden, zijn de moeilijkheden bij

het samenstellen van een versterker met constante phase of minstens
met lineair-veranderlijke phasen veel grooter.
Thans komen wij tot eisch d: vermindering van het eigen geruisch.
Zooals welbekend, onderscheidt men in de radiotechniek het ruischen
der lamp en het ruischen van den kring. Het ruischen der lamp kan men
thans, door het gebruik van geschikte lampen met geringen ruischweerstand, tamelijk ver tegengaan. Daar ook de anodestroom van in
vloed is op het ruischen. zal men hem zoo gering mogelijk houden,
wat immers ook reeds in het belang eener economische werking is.
Vanzelfsprekend kan men de ruischspanning niet naar believen klein
maken, want het ligt in den aard van het probleem, dat de ruisch
spanning functie is van de bandbreedte. Wij moeten dus in principe
een hoogere ruischpegel voorzien, naarmate de uit te zenden frequentieband breeder is, want de ruischspanning is de som der verschil
lende frequentiecomponenten. Deze zijn echter talrijker, naarmate de
band breeder is. Tegen het ruischen van de kringen, dat vergeleken
met het lampruischen gelukkig op den achtergrond blijft, is niet veel
te doen. Alleen kan men bij het gebruik van R.C.-versterkers trachten,
zoo mogelijk ruischarme weerstandtypes te gebruiken.

* * #
Nadat wij thans weten, waarop het bij de dimensioneering van
het versterkerdeel van een ontvanger voor breede frequentiebanden in
principe aankomt, en hoe men de hier gestelde eischen het best ver
vult, zullen wij onderzoeken hoe men het versterkte op een draaggolf
gemoduleerde frequentiemengsel op de doelmatigste wijze demoduleert. De roosterdetector (het audion) — de gevoeligste demodulator
der radiotechniek (zie eerste deel) — is voor de demodulatie van
breede frequentiebanden niet geschikt. De roosterdetector, de koppelcapaciteit, die de trillingskring met het rooster der lamp verbindt, ligt
namelijk direct ofwel over de praktisch weerstandlooze spoel van den
trillingskring parallel met den roosterlek. Daar nu de gelijkgerichte
spanning van de gedemoduleerde frequentie ontstaat over den rooster
lek, wordt zij hier sterk capacitief belast, wat in verband met de bo
venstaande beschouwingen voor dit geval beslist moet worden verme
den. Men zou er kunnen aan denken den roostercondensator zoo klein
mogelijk te nemen. Dit kan echter maar geschieden tot een zekere grens.
Neemt men deze capaciteit namelijk te klein, dan komt ze tot de
grootte-orde der rooster-kathodecapaciteit van de demodulatorlamp. In
deze schakeling liggen echter roostercondensator en roostercapaciteit
achter elkaar. Bijgevolg komt het tot een capacitieve spanningsverdeeling van de hoogfrequentiespanning, d.i. een deel van deze spanning
gaat nutteloos over den blokcondensator verloren en wordt niet gede-
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modu eerd, zoodat het rendement zeer slecht wordt. Bovendien werkt
de roosterdetector niet lineair; er ontstaat vervorming, voornamelijk bij
grootere amplitudes. Het frequentiemengsel van een televisiezender be
vat echter frequentiecomponenten, waarvan de amplitudes zeer sterk
verschillen, zoodat onvermijdelijk groote vervormingen optreden. Om
deze redenen, komt de roosterdetector voor de demodulatie van breede
f requentiebanden niet in aanmerking.
De anodedector (hoofdstuk lil) werkt reeds veel beter bij
de demodulatie van breede frequentiebanden, daar in de schakeling
praktisch geen elementen voorkomen, die ze afhankelijk maken van
de frequentie, en vermits hiermede tevens grootere amplitudes nog
eenigzins vervormingsvrij kunnen verwerkt worden. Daarentegen is
het rendement voor kleine amplitudes zeer slecht, m.a.w. de detector
is zeer ongevoelig voor kleine spanningen.
Daardoor ontstaan vervormingen die het beeld zoo zeer ver
slechten, dat de anodedetector voor de televisietechniek eveneens niet
kan gebruikt worden.
Bijgevolg blijft nog alleen de diodedetector (hoofdstuk III), en
dit is ongetwijfeld de geschikte demodulator voor breede frequentie
banden, vooral sinds geschikte diodes in elke grootte worden gefabri
ceerd. De diodedemodulator heeft een bijna ideale lineaire karakteris
tiek en werkt, behalve een geringe verzwakking op de kleine amplitu
des, over het geheele spanningsbereik zonder vervorming. Met voordeel
kan men in dit geval gebruik maken van dubbele demodulatie, waar
bij de twee halve golven gedemoduleerd worden. Daardoor verkrijgt
men een dubbele uitgangsspanning, wat vooral gewenscht is, wanneer,
het gedemoduleerde mengsel niet verder moet versterkt worden. Bo-.
vendien is het dan gemakkelijker, de nog steeds voorhanden resten der.
draaggolf weg te werken. De eigen capaciteit van een moderne diode
is zoo klein, dat ze praktisch niet behoeft beschouwd te worden als
een capacitieve belasting. Een bijkomend voordeel ligt in het feit, dat
voor den diodedemodulator geen aparte anodegelijkspanning noodig
is. Tenslotte kan men door geschikte schakelingen gemakkelijk een,
ten opzichte der aarde, positieve of negatieve gedemoduleerde span
ning bekomen. Dit is zeer belangrijk voor televisiedoeleinden, daar men<
hier immers verschillende en speciale gepolariseerde seinen noodig
heeft, b.v. synchroniseerseinen voor de gelijkloopregeling; ook hier,
speelt de richting van de beeldstuurspanning een belangrijken rol.
Over de verdere versterking van het gedemoduleerde spanningsmengsel kan gezegd worden, dat men in televisie-ontvangers maar zeleen trap vindt, die overeenstemt met den laagfrequentieversterker in
omroepontvangers. De reden hiervoor is aan de hand der vorige be
schouwingen gemakkelijk te begrijpen. Wij hebben inderdaad gezien,
dat met R.C.-versterkers, die enkel voor versterking van een gedemo-
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duleerd spanningsmengsel geschikt zijn, geen hooge versterking kan
bereikt worden. Derhalve wordt bij dergelijke versterkers het zwaarte
punt der versterking in principe verschoven, zooals wij dit nog zul
len zien, naar de draagfrequentie, dus naar het middenfrequentiedeel,
terwijl men van een versterking der gedemoduleerde spanning meestal
afziet. Dit heeft ook nog een andere reden. De verschillende frequentie
componenten zijn niet sinusvormig. Zij hebben meestal een geheel an
deren vorm. Vaak is een aanzienlijke gelijkstroomcomponente daarbij
aanwezig. De spanning is dan ten opzichte van het nulpunt ofwel
positief, ofwel negatief. Dergelijke seinen te versterken is niet een
voudig. Zijn de spanningen b.v. positief t.o.v. het nulpunt, dan is
men verplicht, in een betrekkelijk laag liggend deel der karakteristiek
te werken. Na deze lamp is het sein echter negatief, vermits door elke
lamp een phaseverschuiving van 180° veroorzaakt wordt. Bijgevolg
moet de volgende lamp op een tamelijk ver naar boven verschoven
punt der karakteristiek werken. De lampen van een dergelijken ver
sterker moeten bijgevolg afwisselend met sterke en zwakke ruststroom
werken, wat moeilijkheden meebrengt bij de schakeling en anderszins.
Derhalve ziet men bij televisie-ontvangers doorgaans af van verster
king na de demodulatie, of men gebruikt hoogstens nog eene lamp,
meestal een krachtige eindlamp, na de detector, zooals bij het hiernabeschreven apparaat geschied is.
Het laagfrequentdeel van den televisie-ontvanger heeft met de
versterking van breede frequentiebanden niets te maken. Gewoonlijk
filtert men na de menglamp van den ontvanger een tweede middenfrequentie uit, die selectief versterkt, gedemoduleerd, laagfrequentversterkt, en zoo naar den luidspreker gevoerd wordt, zooals dit in de
radiotechniek algemeen gebeurt.
televisie-ontvanger
Nadat wij thans alle belangrijke deelen van den
•
besproken hebben, kunnen wij de inrichting en den opbouw van een
dergelijken ontvanger in het kort bespreken.
Ontvanger met directe versterking. Dit type wordt thans in de
praktijk nauwelijks nog gebruikt. De bespreking hiervan kan dus kort
zijn. Men neemt de draaggolf met een geschikte antenne op en ver
sterkt ze in meerdere, volgens de hierboven beschreven regelen, gedi
mensioneerde versterkertrappen, en voert ze in een diodedemodulator.
Na de demodulatie wordt de spanning ofwel direct, naar het lichtsturingsorgaan der beeldbuis, of naar het amplitudefilter gevoerd, of voor
af in hoogstens een enkele lamp verder versterkt.
De hedendaagsche televisietechniek werkt bijna uitsluitend met
supers, waarvan de eerste trap een voorversterker is. Deze voorver
sterker heeft eenerzijds voor doel, den ontvanger onafhankelijk genoeg
te maken van de antenne, terwijl zij anderzijds voor doel heeft, het
televisiesein in zooverre te versterken, vooraleer het naar het rooster
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der volgende lamp gevoerd wordt, dat de effectieve spanning op het
rooster der menglamp de werkzame ruischspanning overtreft. Indien
dit niet het geval is, kunnen de seinen, die kleiner zijn dan de vaak
zeer aanzienlijke ruischspanning der menglamp niet verder versterkt
worden. De spanningsverhooging is bijgevolg zeer belangrijk; de voorversterkerlamp levert doorgaans een drie- tot vijfvoudige versterking.
Als menglamp gebruikt men gewoonlijk een menghexode met in
gebouwd oscillatordeel. Octodes zijn minder geschikt. De afmetingen
van den oscillatorkring zijn vanzelfsprekend zeer klein, vergeleken met
die van een omroepontvanger. Men gebruikt kleine spoelen en kleine
trimmers, die aan zoo kort mogelijke verbindingen met de lamp sa
menhangen. Daarvan afgezien onderscheidt zich het mengen bij een
televisiesuper in niets van het mengen bij een omroepsuper.
Is de beelduitzending door voordracht of muziekuitvoering bege
leid, dan neemt de voorversterkerlamp zoowel de beeld- als de toongolf gelijktijdig op. In de menglamp ontstaan dan, na het mengen met
de oscillatorgolf, twee middenfrequenties, die over een electrischen
wissel gescheiden worden, en eenerzijds naar den toonversterker, an
derzijds naar den beeldversterker gevoerd worden. De uit een middenfrequentversterker, een demodulator, en een laagfrequenteindtrap be
staande toonversterker heeft den normalen opbouw van een omroep
ontvanger met betrekkelijk weinig versterkertrappen, daar men wegens
de geringe breedte van den toonband veel meer per trap kan verster
ken. Het middenfrequentiedeel van den beeldversterker werkt meestal
op een golf van 20 tot 30 m; dit deel wordt, volgens de hierboven
aangehaalde principes, speciaal voor het versterken van breede frequentiebanden gebouwd. Het zwaartepunt der beeldversterking ligt in
het middenfrequentiedeel. Men vindt hier twee tot vier versterkerlampen, die elk van 4 tot 10 maal versterken, naargelang de lamp,
S/C-verhouding en bandbreedte. Aan het middenfrequentiedeel sluit de
demodulator aan, die natuurlijk ook capaciteitsvrij opgebouwd moet zijn.
Soms wordt de gedemoduleerde frequentie nog door een eindlamp ver
sterkt.
Door deze eindlamp of direct door den demodulator wordt het lichtsturingsorgaan der beeldbuis, de Wehneltcylinder, gestuurd. Bij het
verbinden van den ontvanger met een Wehneltcylinder zal men er voor
zorgen, dat de koppeling niet capacitief maar galvanisch zij. Dit is
noodig, om buiten het gedemoduleerde spanningsmengsel ook de gelijkstroomcomponente op den Wehneltcylinder te brengen. Om dezelfde
reden, moet ook de verbinding tusschen den demodulator en een even
tueel gebruikt eindlamp galvanisch zijn. Dit is een complicatie, die men
liefst vermijdt, en daarom Iaat men bij voorkeur de eindlamp weg. Bo
vendien zal men den cylinder een hoofdvoorspanning geven ten op
zichte van de kathode.
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Verder hebben de beeldversterkers van een televisie-ontvanger
twee uitgangen, namelijk een voor de eigenlijke beeldseinen, terwijl de
tweede voor de gelijkloop of synchronisatieseinen dient. Dit is o.a. het
geval voor den televisie-ontvanger, dien wij hierna zullen beschrijven,

en waarin de gelijkloopseinen worden afgenomen aan de klemmen van
den kathodeweerstand van den demodulator. Natuurlijk mogen de licht-

stuurspanningen in geen geval op de synchroniseerelectroden der kipapparaten terecht komen. 1 ot dit doel, schakelt men ofwel afvlakkringen of
sperkringen tusschen den uitgang van den ontvanger en de kipapparaten,
ofwel gebruikt men een amplitudenfilter. Dit is een lamp, waarvan de
karakteristiek een zeer uitgesproken ombuiging vertoont aan het boven
einde. Spanningen die dezen knik overschrijden, worden dan wegens
het horizontale verloop der karakteristiek niet verder versterkt; span
ningen, die beneden den knik in de karakteristiek blijven worden daar
entegen versterkt weergegeven. Vermits de synchroniseerimpulses
meestal veel sterker zijn dan de lichtstuurspanningen, kunnen deze door
den tusschengeschakelden amplitudefilter van elkaar gescheiden wor
den. De inrichting vertoont, wat de opbouw betreft, geen verschil met
een gewonen weerstandversterkertrap met schermroosterlamp; den
scherpen knik in de karakteristiek verkrijgt men door het gebruik van
een zeer lage anodespanning van ongeveer 5 a 10 Volt.
Wat de opbouw en de mechanische uitvoering betreft, is een
dergelijke ontvanger klein en sierlijk. Dit is gemakkelijk te begrijpen,
als men bedenkt, dat voor de hooge frequenties, waarop gewerkt wordt,
slechts trillingskringen met de allerkleinste afmetingen noodig zijn,
vooral met het oog op de ontbrekende capaciteiten, die immers meestal
door de schakelingscapaciteiten en dergelijke vervangen worden. Ook
de spoelen zijn zeer klein, en ze worden, wegens de uiterst korte ver
bindingen, dicht bij de betreffende schakelelementen gemonteerd, zoodat de ruimte in een televisie-ontvanger, hoofdzakelijk en praktisch,
slechts door de lampen en de noodige ontkoppelingselementen wordt
ingenomen. De gebruikte reductieweerstanden en afvlakcondensatoren
moeten, precies zooals bij omroepontvangers, zeer capaciteitsarm en
zonder zelfinductie zijn. Deze eisch geldt vooral voor de condensatoren,
en dit gaat zoover, dat men op kritische plaatsen met gewone omroeponderdeelen niet uitkomt. Men behelpt zich dan, door het parallelschakelen van kleine, maar capaciteitsarme schakelelementen, die voor
de hooge frequentie vaak een lageren weerstand hebben, dan de parallel
geschakelde condensatoren met een hoogere capaciteit.
Voor den aanstaanden televisie-installateur zijn, in de bovenstaan
de uiteenzetting, ongetwijfeld belangrijke zaken vermeld, waardoor zijn
werk aanzienlijk zal verlicht worden: bij elke reparatie aan een ont
vanger voor breede frequentiebanden zal men als principe aannemen,
geen enkele vastliggende verbinding van plaats te veranderen, of zelfs
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te beproeven of het met kleine condensatoren parallel met de spoelen

beter gaat; dit kan tot mislukkingen voeren. Bij storingen zal men goed
doen over het algemeen de lampen te verdenken. Volgens de hierbovenstaande uiteenzetting is het ook begrijpelijk, hoe het komt, dat
een televisie-ontvanger voor het uitwisselen van lampen in het middenfrequentdeel tamelijk ongevoelig is: de kringen zijn inderdaad zoo sterk
gedempt, dat kleine veranderingen in de aangesloten schakelelementen,
in dit geval de lampen, bijna geen uitwerking hebben. Bovendien zijn
de capaciteitstoleranties bij de moderne lampen zeer eng. Een verstemming is tengevolge van verwisseling dus bijna niet te verwachten,
zelfs indien men hier rekening houdt met de ongevoeligheid van sterk
gedempte resonantiekringen voor kleine capaciteitsschommelingen.
Voor het opheffen van andere fouten aan televisie-apparaten verwijzen
wij naar de speciale paragraaf in hoofdstuk VIII, waarin over d»* on
derwerp gehandeld wordt.
6. De antenne van de televisie-ontvanger. Hoewel
de antenne een bizonder belangrijk deel van de televisie-ontvanginrichting is, heeft men de hierin verborgen problemen gedurende langen tijd
sterk verwaarloosd, vermoedelijk wel, omdat de veldsterkten, door de
televisiezenders in de oorspronkelijk voor de ontvangst in aanmerking
komende gebieden, meestal zoo groot zijn, dat om het even welke noodantenne voldoende is, om een behoorlijke ontvangst te bekomen. Dit
is overal het geval, waar men over genoeg energie beschikken kan, om
de zijbanden, die voor een scherp beeld zeer belangrijk zijn,
niet te verzwakken. Deze voorwaarden zijn echter niet ver
vuld, wanneer men van op een grooteren afstand ontvangen wil, en
dit zal bij toenemende verspreiding van televisie-apparaten steeds meer
het geval worden; dan zal de veldsterkte voor het gebruik van noodantennes stellig ontoereikend zijn. In principe zijn de aan een televisieantenne te stellen eischen strenger, dan voor een omroepantenne. Daar
het bij deze laatste maar op de amplitude der draaggolf aankomt, ter
wijl de bandbreedte in elk geval groot genoeg is, om al de in de weer
gave voorkomende frequenties door te laten, is dit niet meer het geval
bij de televisie-antenne. Wordt een willekeurig stuk draad als antenne
gebruikt, dan levert deze antenne vermoedelijk een voldoende ampli
tude der beelddraaggolf, terwijl de zijbanden te veel verzwakt worden.
Daar men echter bij televisie-ontvangerconstructies er naar streeft een
zoo breed mogelijken frequentieband getrouw te verwerken, moet men
de daaruit voortvloeiende eischen natuurlijk bij den bouw der antenne
trachten te verwezenlijken. Om deze reden heeft zich b.v. H. O. Roosenstein zeer uitvoerig met het probleem der televisie-ontvangantennes
bezig gehouden, en komt daarbij tot de algemeene slotsom, dat de staafantenne met coaxialen afvoerkabel het best voor televisiedoeleinden ge
schikt is. (Telefunken Hausmitteilungen 1939, Nr. 81.) De gewone
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uitvoering van deze antennes is nochtans niet bruikbaar, daar op den
buitensten stroomvoerenden mantel resonantieplaatsen optreden,
dit
o
zijn de zoogenaamde mantelgolven.
Roosenstein geeft een methode aan, om deze storende mantel
golven op te heffen. Zijn stoorbronnen aanwezig in de buurt van den
ontvanger, dan is een betere beveiliging tegen deze mantelgolven noodig. Op grond van deze vaststellingen worden door Roosenstein twee
verbeterde vormen der staafantenne met afgeschermden afvoerkabel
voorgesteld. Verder wordt een richtantenne besproken, die voorname
lijk dienstig is bij de uitschakeling van storingen met zeer breeden frequentieband, dus b.v. bij het optreden van ontstekingsstoringen, enz.
In fig. 285 geven wij de
frequentiekromme
van
39
<o
een
dergelijke
speciale
__i_
o
SV
xantenne voor televisie—iM
doeleinden. Men ziet dui
y
ID
delijk dat alle bij de tele__ L
visiezending optredende
L
'_ L
frequenties goed worden
j
I
13 I'
5 ■
doorgelaten.
3 7 ------ r
7. De eenheids6 3 tel evisie-ont<> E I. Als
vanger
285
3
van
een mo
voorbeeld
w
W
47
«5
19
M
37 MHz ÓZ
dern televisie - apparaat
Fig. 285. - Frequentiekromme van een televisieontvanger volgens Roosenstein.
zullen wij tenslotte nog
de nieuwe eenheidstelevisie-ontvanger El in het kort bespreken. Deze ontvanger zal kort na
het sluiten van de vrede op de Duitsche markt gebracht worden, en
daarmede zal vermoedelijk de tijd der televisie-ontvangst aanbreken.
Dit apparaat is het product van gemeenschappelijk werk waaraan de
Forschungsanstalt der Deutschen Reichspost en de leidende Duitsche
televisiefirma’s, namelijk de Fernseh A. G., de Radio A. G. D. S.
Loewe, de Lorenz A. G., de Tekade en de Telefunken G.m.b.H., enz.,
deelnamen. De samenstelling van het apparaat volgt uit het schakel
schema fig. 286. Daaruit blijkt, dat de door de antenne opgenomen
zenderspanning eerst in een ultra-kortegolf voorversterkertrap met een
EF 1 4 terecht komt, en vandaar uit naar een mengtrap met een ECH 1 I
gevoerd wordt, waar ze met de oscillatorfrequentie interfereert. De
daardoor ontstane middenfrequentie bevat de toon- en de beeldfre
quenties, die door een electrischen wissel van elkaar gescheiden
worden. De toonmiddenfrequentie wordt door een EF I 1 versterkt en
daarna in een EBF 1 1 ; vervolgens wordt gedemoduleerd. De lage fre
quentie komt over een toonregelaar in den eindtrap, die met een ELI 1
uitgerust is.
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De van den electrischen wissel uitgaande beeldmiddenfrequentie
wordt in twee middenfrequentversterkertrappen met de steile EF 14
versterkt, en door een EZ I I gedemoduleerd. De gedemoduleerde fre
quentie wordt in den eindtrap verder versterkt en stuurt, vandaar uit.
den Wehneltcylinder in de beeldbuis. Het opwekken der deflectiespanning voor de beeldbuis geschiedt in twee afzonderlijke apparaten: het
lijnenkipapparaat met de speciale lampen ESI 1 I en RFG5 en in het
beeldkipapparaat met een ES III. Met behulp van een zeer geniale
schakeling wordt de hooge spanning voor de beeldbuis tegelijkertijd
door het lijnenkipapparaat geleverd. Dit geschiedt over een potentio-

I>

s

o

§ -

X

o

1
o.

?

*

EF 14

ECHP

J

7 oonuersterfyer
M idden frequent oersterker
en detector
EF II

L.F.-eindtrap

EOF n

jt

EL tl

I

GS
Toonregelaar

Ster latere gclaar

Beeldversterker
Detector

MF versterker

Net

- EF 14

EF u

-----

EZ n

Eindtrap

----

EF 14

I ■ JHL

4Z ff

C3
Baelduer sterking

Afscheiding der
lijnimpulses

EF M

E3
Helderheid

'^'-Beeldscherptc

Lijncnlftpapparaat en
hoogspanmngsge nero tor

—

es

m

FFG 5

A mplitudeniecf

BeeldlfP apparaat
Afscheiding der I
,
beeldimpulses l . 1

ES PI

_J

28b

Fig. 286. - Samenstelling van <de eenheidstelevisieontvanger Ex
(werkteekening Fernseh-A.G.).

meter. De afbuiging van den kathodestraal geschiedt zoowel voor de
lijnen, alsook voor het beeld langs magnetischen weg; de twee magneetspoelen zijn in fig. 286 op den hals der beeldbuis te zien. De statische
deflectie door deflectieplaten wordt thans nog maar zelden gebruikt.
De synchroniseering der kipapparaten geschiedt van den eindtrap van
den beeldontvanger uit over een amplitudenzeef of -filter, met een
EF14, die de synchroniseerseinen van het beeldmengsel scheidt, en te
vens over een electrischen wissel (filter) de scheiding tusschen lijn en

beeldseinen verzekerd.
Alle bedrijfsspanningen worden geleverd door twee voedingsapparaten met een AZl 1 en een AZI2. Bij afzonderlijk gebruik van het
toondeel wordt de AZl 1 maar ingeschakeld, terwijl de AZl 2, die de
bedrijfsstroom voor het beelddeel levert, daarbij niet werkt.
Het apparaat heeft vier bedieningsknoppen tot het regele'n der
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geluidssterkte, der vlekscherpte. der helderheid en der beeldversterking.
De overige technische gegevens luiden als volgt:

Beeldafmetingen: 19,5x22,5 cm.
Afmetingen der kast: hoogte 37 cm, breedte 65 cm, diepte 35 cm.
Stroomverbruik bij beeld- en toonontvangst: rond 185 Watt; bij
toonontvangst alleen: 60 Watt, voor aansluiting op een wisselstroomnet van 50 Hz, omschakelbaar op 1 10, 125, 150, 220, 240 Volt.
Lampen: 5 EF I 4, I van elk der volgende lampen: ECH 1 1 , EF 1 1,
EBF I I, ELI I en EZI, RFG5, AZI I en AZI2, twee stuks ESI 1 I. In
totaal 15 lampen.
Gegevens over de beeldbuis (hoog-vacuum kathodestraalbuis) :
vierhoekig scherm (diagonaal 30 cm), totale lengte der buis 38,4 cm,
afbuiging in de twee richtingen: magnetisch, scherpstelling: magnetisch,
anodespanning: 6.000 Volt, gloeispanning 4 Volt, rasterspanning:
circa 50 Volt, stuurspanning voor 100 pA: rond 20 Volt.
8. Projectie-ontvangers. Bij de voor het huiselijk ge
bruik bedoelde televisie-apparaten wordt het beeld meestal rechtstreeks
bekeken, vaak echter ook in een spiegel, voornamelijk wanneer de
beeldbuis om eene of andere praktische reden vertikaal opgesteld is.
Daar het lichtscherm echter niet zeer groot is, kunnen slechts een zeer
beperkt aantal personen tegelijkertijd de uitzending volgen.
Om dit gebrek tegen te gaan, heeft men in den jongsten tijd buizen
vervaardigd voor helderder beelden, die men dan door optische lenzen
op een doek kan projecteeren. Deze projectie-ontvangers verkeeren
thans nog in het stadium van ontwikkeling; nochtans werden reeds zeer
bevredigende uitslagen verkregen.
8. De toonfilmtechniek.
De toonfilmtechniek is een speciaal gebied, dat ver in de optiek,
de filmtechniek, de acoustiek en de machaniek reikt. Voor den radio
technicus heeft de toonfilmtechniek maar in zooverre belang, als het
er om gaat, electrische en foto-electrische problemen op te lossen. Der
halve zullen wij daarover slechts in het kort handelen. In principe zijn
er bij den toonfilm drie methodes bruikbaar: de naaldtoonfilm, de lichttoonfilm en de magneettoonfilm. De film
technische kant der zaak veronderstellen wij als bekend. Wij hebben
dan maar te onderzoeken op welke wijze men gelijktijdig beeld en toon
opneemt resp. weergeeft.
a) De n a a 1 d t o o n f i 1 m.
Bij de opname van den naaldtoonfilm wordt de den film begelei
dende spraak of muziek over een gewonen microfoon opgenomen. De
microfoonstroomen worden versterkt en naar een gramofoonplatensnijdoos gevoerd. De snijdoos etst dan den toon in een gramofoonopnameplaat, op dezelfde wijze, als dit bij een gramofoonplaatopname ge
schiedt. Vanzelfsprekend moeten de opname van klank en beeld nauw534

keurig samenloopen en overeenstemmen. Is dit niet het geval, dan komt
de spraak ofwel vroeger, ofwel later dan het beeld, zoodat de gansche
handeling van den toonfilm volkomen gestoord wordt. Men moet dus
de beeld- en toonopname nauwkeurig synchroniseeren, wat bij den
naaldtoonfilm geschiedt, door de draaiende as der filmcamera mecha-nisch te koppelen met de platenschijf.
Bij de weergave van den naaldtoonfilm wordt de gramofoonplaat
met behulp van een toonafnemer afgetast. De hierdoor opgewekte toonspanningen worden na versterking naar den luidspreker gevoerd. Bij
het weerave-apparaat wordt de as van den projector met de as
van de draaischijf weer mechanisch gekoppeld, waardoor ook hier de
gelijkloop verkregen wordt.
Natuurlijk moet men er zorg voor dragen, dat de toon samen met
het daarbijhoorende beeld begint. Ontstaat een vertraging, dan wordt
deze fout door de heele uitvoering heen gesleept. Bij grootere vertra
ging wordt de handeling onverstaanbaar.
De naaldtoonfilm wordt thans nog maar zelden gebruikt,
b) De lichttoonfilm.
De lichttoonfilm is technisch meer volmaakt; hij wordt thans
bijna uitsluitend gebruikt. In principe werkt dit systeem als volgt: de
lichtgevoelige filmstrook wordt breeder genomen, dan dit voor het
beeld alleen noodig is. De naast het beeld overblijvende smalle band
dient dan voor de toonopname. Hiervoor bestaan twee methodes: het
intensiteitsschrift en het amplitudenschrift. De eerste methode levert
den streep toonfilm en de tweede den tandtoonfilm.
In fig. 287 is de opname-inrichting voor een streeptoonfilm sche
matisch voorgesteld. Van een
lichtbron Li gaan stralen uit
naar een lens Lj; van daaruit
3
L2
J1
Lt
treffen ze de Kerr-cel K. Een
^1
Kerr-cel bestaat uit een met
Li
F
nitrobenzol gevuld glazen bak
2
je, waarin twee nikkelelectro287
den (3 en 4) zijn onderge
bracht, en waartusschen slechts
Fig. 287. - Inrichting voor den lichttoonfilm.
een geringe afstand heerscht.
Voor en achter het bakje zijn twee optische prisma’s ( 1 en 2) (Nicolprisma’s), waardoor de lichtstralen eveneens heen moeten. Heerscht
er nu geene spanning op de twee nikkelelectrodes, dan gaan er geen
lichtstralen door de cel heen. Legt men daarentegen een bepaalde minimumspanning op de electroden aan, dan laat de cel licht door, en
wel gemakkelijker naarmate de spanning hooger wordt.
Van de Kerr-cel uit komen de lichtstralen op een tweede lens
L2, waar zij zóó gebroken worden, nadat zij nog door een diafragma heen

i
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gegaan zijn, dat zij in den vorm van een smallen rechthoek op de licht
gevoelige filmstrook F terecht komen. Op de electroden der Kerr-cel
wordt de uitgangsspanning van den versterker aangesloten, die met
den opnamenmicrofoon aangesloten is. Dientengevolge schommelt de
sterkte van het licht door de Kerr-cel in het tempo der spanning aan de
cellenelectroden en deze spanningsschommelingen doen op de film
strook zwarte strepen ontstaan, waarvan de sterkte overeenstemt met
de door de Kerr-cel passeerende lichtstralen. Op die wijze ontstaat op
de filmstrook een getrouwe fotografische kopij der tonen, die de op
genomen beelden begeleiden. Het synchroniseeren geschiedt op gelijk
aardige wijze als met den naaldtoonfilm. Het amplitudenschrift wordt op
een geheel andere wijze bekomen: in een van een sterke lichtbron uitgaanden lichtstraal bevindt zich een kleine spiegel, die op een soort
luidsprekertrilplaat bevestigd is. Deze spiegel komt in beweging onder
den invloed der toontrillingen, die evenals bij den luidspreker in mecha
nische trillingen worden omgezet.
Door den trillenden spiegel worden de lichtstralen naar de filmstrook
gevoerd, waardoor op den rand zwarte tanden ontstaan, waarvan de
lengte overeenstemt met de amplitude der beweging van den spiegel.
Deze tanden vertegenwoordigen de toontrillingen. De weergave-apparaten zijn bij den lichttoonfilrp in principe eveneens zeer eenvoudig. Men
doet een lichtstraal op den ontwikkelden film vallen, die door de zwarte
lijnen van het intensiteitsschrift en de langere of kortere tanden der
amplitudenschrift verzwakt wordt. De verzwakking is grooter of kleiner,
naarmate de breedte der strepen of de lengte der tanden schommelt. Daar
het in beide gevallen slechts op de grootte der doorgelaten hoeveelheid
licht aankomt, kan men voor de twee filmsoorten dezelfde apparaten
gebruiken. De aldus gestuurde lichtstraal komt op een fotocel terecht,
waarin hij spanningsschommelingen opwekt, die nauwkeurig overeenko
men met de geregistreerde tonen. Deze spanningen worden op de be
kende wijze verder versterkt en naar den luidspreker gevoerd. Synchroniseering is hier vanzelfsprekend noch bij opname, noch bij weergave
noodzakelijk, daar de toonstrook en de beeldstrook een geheel
vormen.
De lichttoonfilm heeft het groote voordeel, dat bij het gebruik
geen slijtage optreedt, terwijl dit bij een gramofoonplaat wel het geval
is. Bovendien is de weergave beter en de handhaving eenvoudiger. Dit
heeft den lichttoonfilm vlug een groote voorsprong verschaft.
c) De m a g n e e 11 o o n f i 1 m.
De magneettoonfilm heeft tot dusver geen groote toepassing ge
vonden. Desondanks willen wij ook voor deze methode de principieele
werkwijze in het kort toelichten. Rolt men een staalband S (fig. 288)
langzaam voor een electromagneet E af, waarvan de wikkeling door den
microfoon M over den versterker V gevoed wordt, noteert men het vol536

gende verschijnsel: gaat een sterke stroom door de magneetwikkeling,
dan wordt hierdoor een sterk magnetisch veld ontwikkeld, dat precies het
zich voor de magneetpool bevindende ge
deelte van den staalband sterk magneti
V
seert. Wordt de stroom zwakker, dan is
s
ook de magnetiseering van het voor den
288
magneetpool komende deel van den staal
l-»g. 288. - Ter verklaring van
band zwakker, vermits dit voortdurend
de magneettoonfilm.
doorloopt. De stroomveranderingen zijn in
de beschreven inrichtingen het gevolg van het bespreken van den micro
foon; bijgevolg is de magnetische registratie in den stalen band een ge
trouwe kopij van de door den microfoon geleverde spreekspanningen.
Wil men het magnetisme in geluidstrillingen omzetten, dan verbindt men
de wikkeling van den electromagneet met den ingang van een versterker
met luidspreker. Loopt dan de staalband af, dan staat de electromagneetkern onder den invloed van het magnetische wisselveld, dat overeen
stemt met de magnetische opteekeningen, die op den stalen band tijdens
de opname geschied zijn. Aan de klemmen van de electromagneetwikkeling ontstaan bijgevolg spreekspanningen die na versterking, in den
luidspreker als tonen hoorbaar worden.
De stalen band kan op een spoel gewikkeld worden, zonder dat
de magnetiseering hieronder lijdt. In den laatsten tijd is men er in ge
slaagd, papierstrooken te gebruiken in de plaats van stalen banden. Op
deze papierstrooken ligt een dunne laag ijzerstof. Door deze verbetering
is het mogelijk geworden, zeer lange banden in een kleine ruimte samen
te brengen, en daardoor een zeer lange spreek- of speelduur te bereiken.
Wat de weergavekwaliteit betreft, is de magneettoonfilm minder goed
dan de lichttoonfilm. Dit is ongetwijfeld een der oorzaken, waarom de
methode in de praktijk niet zooveel gebruikt wordt. Alleszins is de geheele inrichting buitengewoon eenvoudig, zoodat ze voor de praktijk
misschien toch nog wel wat meer beteekenis krijgt. De synchroniseering
geschiedt bij den magneettoonfilm op dezelfde wijze als bij den naaldtoonfilm.
* * *

In de moderne toonfilmtechniek maakt men vanzelfsprekend ge
bruik van al de in de laagfrequentieversterkertechniek opgedane erva
ringen. Dit is voornamelijk het geval voor de ervaringen, die men bij
het bouwen van groote versterkerinstallaties opdeed, alsmede voor de
planning van goede toonfilmtheaters. Wie dus eens in de gelegenheid
komt een toonfilminstallatie te ontwerpen, kan daarvoor de in dit hoofd
stuk opgegeven bizonderheden zonder meer gebruiken. Bij het opstellen
van de luidsprekers zal men er op letten, dat men in de zaal den indruk
verkrijgt, dat het geluid van het doek komt, dus als het ware
uit den mond der sprekende personen. Daartoe worden de luidsprekers
meestal onmiddellijk achter het doek opgesteld.
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HOOFDSTUK V.

DE WISKUNDIGE BEHANDELING VAN
RADIOTECHNISCHE VERSCHIJNSELEN EN DE
BEREKENING VAN RADIOSCHAKELINGEN.
Volgens de uiteenzettingen in de inleiding van dit werk
is dit hoofdstuk voornamelijk bestemd voor radio-ingenieurs, die reeds
een theoretische studie achter den rug hebben, dit is voor afgestudeerden der hoogescholen en vakscholen. Daarmede wordt niet bedoeld,
dat ook de radiopraktikus misschien niet uit een of ander deel veel
nut kan halen. Veel, vooral het principieele zal hem wel reeds bekend
zijn. Nochtans zal hij er wellicht voordeel bij hebben, wanneer hij hier
.de oplossing vindt voor problemen, die min of meer verwijderd liggen
van zijn dagelijksche bezigheid.
De voor dit hoofdstuk gekozen methode stelt voorop dat de lezer
op de hoogte is van de lagere wiskunde, dus der algebra en der drie
hoeksmeting, dat hij bovendien weet om te gaan met vectoren, en
dat de discussie van formules voor hem niet moeilijk is. Wel kan men
door kwalitatieve vergelijkingen van een of ander hoogfrequentieverschijnsel tot een physicalisch begrip hiervan komen; de kwantitatieve
analyse, een begrip, dat ons uit de chemie bekend is, veronderstelt
.nochtans altijd een mathematische behandeling. Wie wil construeeren en ontwerpen moet kunnen rekenen, ook
in de radiotechniek.
Er wordt slechts een beperkt gebruik gemaakt van vectoren. Ze
zijn weliswaar zeer aanschouwelijk, maar alleen dan, wanneer zij op
schaal geteekend worden. Verwaarloost men dit, dan kunnen zij het
werkelijk verloop buitengewoon vervormen.
Men moet dus reeds een zeker gevoel voor de grootte-orde heb
ben, dat den grondslag vormt van de vectorieele voorstelling van een
verschijnsel, anders verkrijgt men geheel verkeerde resultaten. Hoogere
wiskunde wordt bijna volledig vermeden. Eenvoudige integralen en
differentialen kunnen weliswaar een zeer goed overzicht geven; worden
zij echter meer ingewikkeld, dan is veeleer het tegendeel te ver
wachten.
Verder laten wij alle mathematische bewijsvoeringen terzijde,
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wanneer zij geen paedagogische waarde hebben. Dergelijke bewijsvoe
ringen en afleidingen kunnen in de hoogfrequentietechniek overvloedig
gemaakt worden. Daar zij echter noch de berekening vereenvoudigen,
noch tot het betere begrip der verschijnselen bijdragen, zou het een
voudig tot papierverspilling leiden. Door deze vaststelling bedoelen wij
niet, dat wij het inzicht hebben, dit hoofdstuk eenvoudig te herleiden

tot een verzameling formules. Integendeel: wij zullen daarin electrische
verschijnselen beschrijven in de taal van den ingenieur, op dezelfde
wijze als dit in de vorige hoofdstukken in de gewone omgangstaal ge
schied is. De taal van den ingenieur ---- de wiskunde — is weliswaar
moeilijker te lezen dan de gewone omgangstaal, maar daartegenover
is het met hare hulp mogelijk zich rekenschap te geven over het kwan
titatieve verloop, wat met behulp van de omgangstaal alleen niet mo
gelijk is.
Derhalve zijn alle pogingen om de ingenieurstaal in de omgangs
taal om te zetten, ons inziens nutteloos, daar zij tenslotte toch moeten
mislukken. Gewoonlijk verkrijgt men hierdoor alleen wat koeterwaalsch,
waarmee niemand iets kan aanvangen; minstens echter wordt daarmede
de aan de wiskunde eigen overzichtelijkheid, beknoptheid en duidelijk
heid ingeboet. Bijgevolg zouden wij dus in ons geval precies het tegen
overgestelde bereiken van hetgeen wij wilden bekomen: een werkelijk
begrip der grondslagen en van de methode der berekeningen. Dit feit
gaf in de eerste plaats den doorslag bij het nemen van ons besluit,
in dit hoofdstuk alleen de mathematische wijze van uitdrukking te
gebruiken.
Daarbij zullen wij ook met grafische methodes werken, voor zoo
ver dit doelmatig blijkt te zijn. Daar in de praktijk der berekeningen
een overgroote schat getallenopgaven noodig zijn, die zich echter meest
op de ervaring steunt, en die dus rein empirisch verkregen is, zullen
wij ook dergelijke getallenopgaven doen in de mate der noodwendig
heid van de praktijk. Deze opgave wordt verder volledigd door talrijke
nomogrammen, waardoor een snelle bepaling van getallenwaarde zon
der tijdroovende berekening vergemakkelijkt wordt; zij zullen vooral
te pas komen aan diegenen, welke voor een bepaald doel vaak dezelfde
berekening moeten herhalen. De rekenstok is insgelijks een zeer nuttig
werktuig dat in de opgegeven gevallen een waardevolle hulp kan bie
den. Evenwel gaat het met het gebruik van speciale nomogrammen toch
veel vlugger, zoodra men gewoon is, daarmede te werken.
Om de praktische bruikbaarheid der nomogrammen te verhoogen, hebben zij zeer fijne schaalverdeelingen, waardoor de nauwkeurig
heid bijna gelijk staat met die van een rekenstok.
Vanzelfsprekend steunen de hiernavolgende uiteenzettingen bijna

uitsluitend op resultaten, welke bereikt werden door andere overwegingen en redeneeringen. Het is bijgevolg onmogelijk de herkomst van
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elke afleiding of methode door een nauwkeurige literatuuropgave aan
te vullen. Dergelijke verwijzingen brengen wij daarom slechts voor de
belangrijkste punten. De verder gebruikte literatuur wordt trouwens
op het einde van dit hoofdstuk opgegeven.
Sommige paragrafen werden uitvoerig behandeld, omdat zij groot
belang hebben. Dit is o.a. het geval voor de trillingskringen en de an*
tenneberekeningen. Daarbij hebben wij ook geen enkele besparing ge
daan op het praktische getallenmateriaal, en wij hebben er tevens zorg
voor gedragen, dit getallenmateriaal daar op te geven, waar de litera
tuur hieraan te kort schiet. Tenslotte worden in dit hoofdstuk nog en
kele begrippen gedefinieerd, die in het eerste hoofdstuk opzettelijk
niet werden vermeld, o.a. de logarithmische dempingsmaten, het decrement der trillingen, enz. Als geheel beschouwd, is dit hoofdstuk iets
tusschen een formuleboek en de mathematische beschrijving der in
aanmerking komende verschijnselen; precies daardoor lijkt het ons dat
het met het getallenmateriaal beantwoordt aan de eischen, die een radioingenieur hieraan kan stellen. Tenslotte brengen wij voor de belang
rijkste formules ook getallenvoorbeelden, teneinde de berekeningen
meer bevattelijk te maken voor minder geoefende lezers.

1. Algemeene beginselen.

a) Wetten van Ohm en Kirchoff. In hoofdstuk II
hebben wij de physische beteekenis der wet van Ohm toegelicht. Wij
hebben er daar reeds de aandacht op gevestigd, dat deze betrekkingen
doorgaans algemeene geldigh eid hebben. Men kan zeggen:
R=-^- [«]

(79 resp. 3)

waarin weerstand R een ohmsche weerstand, een
inductieve, een capacitieve of een complexe weer
stand kan zijn (zie fig. 289). Dientengevolge zijn
ook de formules (1) tot (8) algemeen geldig met
uitzondering nochtans van formules (5) tot (5c),
die slechts geldig zijn voor ohmsche weerstanden.
Voor formule (9) alsmede voor de betrekking
axb
c=

Qif
--------' 289

Fig. 289. - Wet
van Ohm.

a+b
bestaat een grafische methode, die o.a. zeer praktisch is, vooral wanneer
de rekenstok ontbreekt, of wanneer men
schriftelijke berekeningen vermijden wil.
In fig. 290 toonen wij deze constructie.
R}=a en R2 = b moeten op schaal lood -O _________
=b
recht geteekend worden op een willekeu
Willekeurige feHgte
rig lange grondlijn. Het snijpunt der ver
Fig. 290. - Bij formule (9)
bindingslijnen tusschen de voet- en eind540

punten der weerstandassen ligt dan op een zekeren afstand. Rg — c van
de grondlijn en wordt op dezelfde schaal als a en b afgelezen. Deze
methode is alleen bruikbaar, wanneer geen phaseverschuiving plaats
heeft.

De regel van Kirchoff heeft betrekking op de wet der stroomvertakking. Het zijn de volgende:
1° De totale weerstand van meerdere in serie geschakelde weerstanden is gelijk aan hunne som.

2° De electromotorische kracht (EMK) van een constante stroom
bron is gelijk aan de spanning tusschen hare polen in open toestand.
3° De som der EMK in een gelijkstroomkring is gelijk aan te to
tale EMK.
1 in een gesloten stroomkring is gelijk aan de
gedeeld door R.
:R is eveneens geldig voor reine spanningsval,
of geleidingskringen zonder inwendige electro-

4° De stroomsterkte
electromotrische kracht E
De v<ergelijking I = E
dus ook voor geleidingen

motorische kracht.
5° Bijgevolg geldt voor vertakte stroomen

A, A, A • • •
daarmee overeenstemmend------------ Rlt R2, R3 . .
(weerstanden der geleiders):
Totale stroom:

/=/j+/2 + A+ . . .

A:A • •

1

(80)

I

RT"Rr

(81)

Verder is de geleidbaarheid
I
I
1
------ =------- +------- 4- . . .
R
R1
R2

(82)

Daaruit vloeit het volgende voort:
1° Wanneer men de aankomende stroomen het tegenovergestelde
teeken toekent van de afvloeiende stroomen, dan
is voor elk v<ertakkingspunt de som der stroom□
sterkten gelijk: aan 0.
2° Noemt men de, in een willekeurig geslo
R?
ten deel der leiding, aanwezige stroomen en electromotorische krachten positief in de eene richting, en negatief in de andere, dan is de som der
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producten der verschillende weerstanden en de
Fig. 291. - Wet van
daarbij hoorende stroomen gelijk aan de electroKirchhoff.

motorische krachten.
Voorbeeld (zie fig. 291):
In verband met 1° is . . . A+/2 = /.
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Volgens 2° . . . JïRl—J2R2 = Q
JR+JJ^E, JR+J2R2=E
r2* e

(Ri + R2) xE

]= R (Rl+R2)+RlR2 ’

Jl~ R (R1+R2)+R1R2

/:/i = (R1 + 2R) :R=

A : J 2 ~ Ra : Ri

Als tweede voorbeeld zullen wij de bekende Wheatestoneschakeling behandelen waarvan het schakelschema in fig. 292 gegeven is.
Hier geldt:

I-----

Voor punt A: / — /x—ƒ3 = 0;

c

/ •r+j. •«,+ƒ, «,=£

I

l1 Jv*

Voor punt B: /o + /2 — /< = 0;

RiX/<

/o«o—/S-R3+/1-H1=O

A

Voor punt C: /o + /j — /i =0;

<XR*

/0.r0+/4.r4-/3r3=o

Q» *
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Is de stroom door de brug /o = 0 dan is

Fig. 292. - Wet van
Kirchhof.

Rx :R2 = R3 :R<

Daaruit volgen nog de hiernavolgende gebruiksmogelijkheden: fig.
293 stelt een eenvoudige spanningsverdeeler voor • Daarbij is:

Rx =

E—e

e

------ ;
R> =
J------------------- ‘
<0

Ri
;

—=■

E— e
io
------ x-------/
e

Verder geven wij in fig. 294 de schakeling voor een drievoudige

J= i *ii *i2*io
Ri

E

E

Ra

to

io
♦

*i

R2

e

r>U

ez

et

29?
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Fig. 294. - Wet van Kirchhof.

Fig. 293. - Wet van Kirchhof.

I
spanningsverdeeler. De verschillende gedeeltelijke spanningen worden
als volgt berekend:

E—e
Ri =

542

T~

e — ex

R2 =

J-i:

^3

ex — ea

/— (t + ii)

e2

r<=—
i0

De methode is ook op reactanties toepasselijk.
Een voorbeeld is gegeven in fig. 295. Men
vraagt de stroom ƒ, die door het gebruiksapparaat
R.t vloeit. Zij X deze stroom. Dan ontstaat met X
over R4 een spanning R4 • X, over R3 een span
ning R3 ‘X. De spanning X (R3+R.t) moet echter
gelijk zijn aan de op R2 heerschende spanning:

■■Q}'
E

O
ik

Ez

r

E2=X (R3 + R4)
]•?

Dan is de door R2 vloeiende stroom
=X ■

R3 + R<
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Fig. 295. - Wet
van Kirchhof.

RZ

Deze stroom en de gezochte stroom X vloeien echter ook door
en verwekken daar spanning Ei. Dus is:

Ex=(X + X •

R3+R<
) • R>
~R^

Maar E = El+E2. Dus is
X=E .

R2

Ri • R2+(R1+R2) • (R3+RJ
b ) S c h ij n baar vermogen, Wattloos vermogen, wer kzaam vermogen, Het werkelijk in warmte of een andere energievorm omgezet werkzaam vermogen N berekent men uit de volgende
formule (fig. 296) :
N — E •/• cos [W]
(83)
Daarin is <p de phasenhoek tusschen stroom
en spanning.
alleen afhankelijk van de natuur
Nu is
(aard) van1 den betreffende weerstand respectievelijk bij comple:
<
xe weerstanden van de frequentie. Dit is:
a) <p = 0°; dus cos cp = 1 voor ohmsche weerstanden.
b) (p — —90°; dus cos1 (p = 0 voor capacitieve weerstanden.
c) <p=+90°; dus cos (p
< = Q voor inductieve weerstanden.
d) <p = 0 . . . ± 90°; dus cos (p=\ ... 0 voor complexe weerstanden.

De vectordiagrammen van fig. 297 lichten dit nader toe.
Het schijnvermogen N, is het product van E en /, zonder rekening
te houden met de phaseverschuiving. De physicalische zin van deze uit
drukking moet vooraf worden overeengekomen. Nochtans wordt zij vaak
voor berekeningsdoeleinden gebruikt.
N=E J [VA]
(84)
Schijnvermogen komt maar alleen voor bij complexe weerstanden.
Als Wattloos vermogen NlS wordt alleen dat deel van het schijn
baar vermogen bedoeld, dat in het geheel geen nuttigen arbeid ver

richten kan. Het wordt berekend uit:
Nb = E-J -sin<V [VA]

(85)

543

Volgens hg. 298 bestaat tusschen /V en N.< en /V/, het volgende ver-

band:
N-^/W + ZV2 [VA]

(86)

Voorbeelden:
bij (84): E=IO V, J = 5 A; ZV,= IO-5 = 5O VA
bij (85): E= 10 V, ] = 2 A, sin <P=0,5; E=l0 • 2 • 0,5= 10 VA
bij (86): ZV<=4, N 5; /Vj=v/ 42 + 53= V/“4T=6,4 VAHet schijnbaar vermogen is bijgevolg altijd gelijk aan de geometrische som van het Wattloos vermogen en het werkzaam vermogen.

Als algemeene regel geldt:

£

\r

fj

J \

a
*•£1

J

N*O

N

T

ff» £J CQJf
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Fig. 297.

&
"b

298

Fig. 298.

Hoe grooter het reëele deel van een complexen
weerstand is, des te kleiner wordt de phasenh oek
k z a m e vermogen bij c on
en des te grooter het werkzame
Wattloos vermogen verstant s c h ij n v e r m o g e n. Het Wattl
mindert daarmee in <overeenstemming.
Een zuiver ohmsche weerstand R verbruikt maar alleen werkzaam
vermogen. Voor dergelijke weerstanden zijn de formules (10) tot (12a)

volkomen geldig.
c) Werkzame stroom, Wattlooze stroom. werkzame spanning, Wattlooze spanning.
Heeft men (fig. 299) een serieschakeling van complexe weer
standen, dan kan men met een constanten wisselstroom J rekenen, voor
zoover de gezamenlijke spanning (totale spanning) E£ei een wisselspanis. Er worden dan verschillende spanningen
E„ E2, E3 gevormd, aan de klemmen dezer weerstan
den. Deze spanningen zijn min of meer in phase met
] naarmate het karakter der daarbij hoorende weerstan
den. Deze verschillende spanningen kan men tevens
ontbinden in andere, die met ƒ volkomen in phase zijn
werkzame spanningen (index ld) en in andere die ver
geleken met J een phaseverschil van + of — 90° vertoonen Wattlooze spanningen (index b). Naargelang
deze phaseverschuiving positief (inductief) of negatief
(capacitief) is, ijlt deze Wattlooze spanning ofwel den
mng

fff

El
E

9**

Ei

0

P

299

Fig. 299.
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stroom voor of na. In fig. 300 wordt dit nader toegelicht door de
vectordiagrammen. Wij veronderstellen, dat de weerstanden Rx, R2, R3
in fig. 299 als volgt zijn: Rx = overwegend inductief, R2 = zuiver Ohmsch,
R3 = overwegend
capacitief.
Dan heeft men volgens fig. 300a
J
J
J
• 'E^Q
Eb
een
voorijlende Wattlooze span
Eb
ning
Eb; voor fig. 300c: naijlen
E» -£2
E* r
E„
de
Wattlooze
spanning Eb\ voor
6
fig. 300b: Wattlooze spanning
a.
300
b
= 0. De daarbij hoorende werk
Fig. 300.
zame spanningen liggen in pha
se met J. In het geval van fig. 300b is Eu, (d.i. de gezamenlijk over R 2
werkzame spanning) met ƒ in phase.
E„=Elt 2, 3 • cos <p [V]
(87)
Eb=Elt 2, 3 • sin <p [V]
(88)
en verder
(89)

Ei, 2» s —

Brengt men een constante wisselspanning E op een parallelscha
keling van complexe weerstanden volgens fig. 301, dan vloeien drie af
zonderlijke stroomen /x, /2, J3, die tot een gezamenlijken stroom Jz.
s samen
vloeien. De gedeeltelijke stroomen vertoonen ten opzichte van de geza
menlijke spanningen, naargelang de weerstanden, een min of meer groote
phasenverschuiving. Evenals de spanningen kan men in zich ook de stroo
J9
e
E

301

a

302

Fig. 301.

men als ontbonden denken, en wel in zulke die t.o.v. E een verschuiving
van 4- of — 90° vertoonen en in andere, die dezelfde phase als E
hebben. De stroomen der eerste groep noemt men Wattlooze stroomen
(index b), terwijl die van de tweede groep werkzame stroomen (index
ld) genoemd worden. In fig. 302 is dit verloop onder den vorm van
vectordiagrammen voorgesteld. Wij veronderstellen, dat de weerstan
den in fig. 301 de volgende eigenschappen bezitten: Rx = overwegend
capacitief, R2 = rein ohmsch en R = soverwegend inductief. Daaruit vloeit
voor fig. 302a een vóórijlende Wattlooze stroom Jb, werkzame stroom
545

],v', voor fig. 302b: Wattlooze stroom A = 0; werkzame stroom /w=72;
voor fig. 302c: naijlende Wattlooze stroom ]b*
b, werkzame stroom /u.
Uit de vectordiagrammen volgt:
] tv J!• 2» 3 • cos <p [A]
(90)
(91)
A = /n 2, 3 • sin <p [A]
en verder
I o — J ï» 2> 3 = VZJJ

IA], (92)

waarbij

]s=Ji resp. J2 resp. J3.
Wij onthouden het volgende:
capacitieve
inductieve
ohmsche

|

} stroomen
|

ijlen voor
ijlen na
zijn in phase

t.o.v.
de
spanning

Met behulp der vectoren kan men uit de verschillende Wattlooze
en werkzame spanningen
fJ
resp. stroomen ook de to
tale spanningen, resp. stroo
men en de phasenhoeken
construeeren. Daartoe is
_
303
het noodig de teekeningen
op schaal te maken; zoo is
Fig. 303.
b.v. fig. 303 het vectordiagram voor fig. 299 en Hg.
304 dat voor fig. 301.
*^*1 *^*3
Deze vectordiagram
men lichten terzelfdertijd
een speciaal geval toe, na
*2
£
melijk dat der wattlooze
r
spanningen resp. stroomen
304
met gelijke amplitudes. Zij
★Jb
heffen elkaar op; de tota
Fig. 304.
le wattlooze componente
wordt bijgevolg 0, zonder dat de samenstellende componenten 0 wor
den; zij kunnen elke willekeurige grootte hebben. De weerstandscombinaties der twee schakelingen gedragen zich dus als phasevrije weer
standen, de werkzame componenten worden algebraïsch geaddeerd.
Precies zooals de stroomen en de spanningen kan men ook de
werkzame en de wattlooze weerstanden met vectoren be
handelen. De symbolische methode vindt echter voor dergelijke bere
keningen meer en meer ingang in de radiotechniek.
d) Electrische arbeid. Hier verloopt alles zooals voor
het electrische vermogen, alleen speelt de factor tijd nog een rol, en
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wordt deze tevens in de vergelijkingen bijgevoegd. Bijgevolg heeft
men:
Voor den nuttigen arbeid A:

A=E - J • t - cos T [Wh]

(93)

Voor den schijnbaren arbeid A<:

A=E- J - t [VAh]

(94)

Voor den Wattloozen arbeid A.b:

Ab = E • J • i • sin <p [VAh]

(95)

Het verband tusschen deze drie grootheden iis:

At=^/Ab2 + A2 [VAh]

(96)

Voorbeelden:

bij (93): E=I00 V, /=10 A, t=50 h, cos <p = 0,7.

>1 = 100x10x50x0,7=15.000 Wh.
bij (94): E=5 V, /=IO A, t=5 h.

>1 = 5 x 10 x 5 = 250 VAh.
bij (95): E = 20 V, ƒ= 10 A, f= 100 h, sin <p = 0,7.

>b = 20x 10 x 100 x 0,7=14.000 VAh.

bij (96): Abb= 100, >1 = 10.
A, = ^/ 1002 + IO2 = v/ 10.100=100,6 VAh.
Het verdient aanbeveling in dit verband de formules (13) tot
(13b) met het hierbovenstaande te vergelijken.

e) De waarden van sinusvormige spanningen en
stroomen. Men maakt onderscheid tusschen de topwaarde of
maximumwaarde, de effectieve waarde en arithmetische gemiddelde
waarde (of electrolytiscbe gemiddelde waarde). De maximumwaarde
noemt men ook amplitude. Voor de praktijk zijn voornamelijk de effec
tieve waarde en de amplitude van groot belang. Men rekent doorgaans
met de effectieve waarde, terwijl de amplitudes meestal door een
index « max » worden aangegeven. Met deze veronderstelling kan men
de index « eff » weglaten, wanneer de effectieve waarden bedoeld zijn.
De betrekking tusschen amplitude >1 en de effectieve waarde E is
voor elk sinusvormig verloop:

A=E y2 [A, V]

(97)

Daarin is y/ 2 de topfaktor. Tusschen de amplitude A en de gemiddelde waarde M bestaat het volgende verband:

[V, A]

(98)
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Eveneens volgt uit formules (97) en

(98):

•M
TT

E=M •

2^/2
E=l,ll M [V, A] (99)

eveneens
voor
sinusvormig
verloop

Voorbeeld:

M=IOO V; E= 1,1 I x 100=111 Volt.
De formules hebben betrekking op stroom en spanning. Wijken
de waarden merkbaar van den sinusvorm af, dan veranderen de con
stanten. Hierop gaan wij niet nader in, daar men voor dergelijke bere
keningen steeds de speciale publicaties kan raadplegen.
f) Zelfinductie s. Een zelfinductie heet ook positieve
reactantie, inductantie of inductieve reactantie. Eerst zullen wij de af

leiding van formule (14) toelichten.
De zelfinductiespanning E, die in een spoel met zelfinductiecoefficient L door een stroom met maximum waarde ƒ max en de cirkelfrequentie u> wordt opgewekt, kan op elk ©ogenblik bepaald worden uit
de formule:

d (Jmax

di

sin (tot) )

E= —L------- -- — L--------------

toL /

dt
dt
(i=momentwaarde van den stroom).

inax

• cos (wt);

Evenzoo verkrijgt men voor de effectieve waarde
L in Henry

Jeff

= <oL = 6,28 • ƒ • L [O] (14)

Daarin is -------

A//

de inductieve weerstand R. ind ; deze stijgt lineair

met de frequentie.
In de praktijk moet men vaak de zelfinductie van de spoelen met
gegeven zelfinductiecoefficient op een bepaalde frequentie kennen. Ook
heeft men vaak uit den gemeten inductieven weerstand op een bepaalde
frequentie de L-waarde te bepalen. Zijn dergelijke berekeningen meer
maals uit te voeren, en komt het daarbij meestal niet aan op zeer groote
nauwkeurigheid, dan kan men zich met goed gevolg bedienen van een
nomogram, dat gebouwd werd volgens formule (14).
De samenhang tusschen R = Rind- L en ƒ voor het laagfrequentiebereik van 20 tot 10.000 Hz geven wij in fig. 305. Voor hooge frequenties
(ƒ=(), 1 tot 10 MHz) geldt het nomogram (fig. 306). Bij het samentellen
der twee nomogrammen is vooral rekening gehouden met de aan den
radiotechnicus gestelde problemen.
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t

Vaak heeft men een spoel met een bepaalde zelfinductie te ont
werpen. In de praktijk zijn thans cylinder-, vlak- en
en ijzerkernspoelen
gebruikelijk. De berekeningsmethodes zullen wij leeren kennen.
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Fig. 305. - Weerstand eener zelfinductie op lage frequentie
van 20 tot 10000 Hz.

Voor cylinderspoelen met éénlagige wikkeling kan men de
volgende betrekking gebruiken:
L = K • D3 • na [mH]
(100)
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Fig. 306. - Weerstand eener zelfinductie op hoogc frequentie van O.l tot l MHz.

D is de doormeter der spoel in mm; en is te beschouwen als de
som van den doormeter van het
spoellichaam en het dubbele van
den draaddoormeter; n is het aan
9P3 tal toeren per mm wikkelengte en
K een vormfaktor der spoel, die
afhankelijk is van de verhouding
der spoellengte l tot den spoeldoormeter D. Het verband tusw

"II

schen K en -

0.6 OS /

O 02

2

12

307; wordt groote nauwkeurig
heid bij de berekening verlangd,
Fig. 307.
dan werkt men met formulé
fig. 307. Voor benaderde oplossingen is het voldoen-

*/D

(100)
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en

■ is gegeven in fig.

de het nomogram van fig. 308 te gebruiken voor L-waarden van 20 tot
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10.000 /<Hy, of het nomogram fig. 309 voor L-waarden van 0,1 tot 30 /*Hy.
L

Spoeldoormeter
in mm.

Aantal toeren
per mm.

7b

0,1— —

—3
0,2=0,3^-

Er-2

O,v=-

<9 —=

G.C=-

fO—=

oe = —

1
— °‘9
----- 0,8

2 -—

20 ——

VE—
6 -E 6=10------

---^1r5

1------

3 -7 —

E—1,5

------— 3

------- — 4*
-------— 0,8

B— 0,5
30

E—

<io

----- zr— *
------— Q7
----- ~46
------=—0,5

=-43

50
20 = —

------- — 0,3

CO
— 0,2

30-------

A
Fig. 309.

B

C

J)

309

- Zelfinductie van meerlagige cylinderspoelen.
(0,1 tot 30 mH).
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De aflezing dezer nomogrammen is iets moeilijker, dan dit bij de
tot dusver gebruikte het geval was; nochtans spaart men met eenige oefe
ning in het aflezen veel tijd uit bij de berekening Derhalve geven wij
over de figuren 308 en 309 een woordje uitleg.
Is een bepaalde zelfinductie, d.i. een spoel met een gegeven doormeter, met een bepaald aantal toeren per mm te construeeren, dan gaat
men uit van de zelfinductie en verbindt het betreffende punt van schaal
A met het punt van schaal B, dat overeenstemt met de spoeldikte. Het
snijpunt van de aldus bekomen rechte met schaal D wordt met het punt
van schaal C verbonden, dat overeenstemt met het aantal toeren per mm
(het aantal toeren per mm is afhankelijk van de draaddikte en tevens
van het feit, of de wikkeling gesloten of gespatieerd is). Men verkrijgt
weer een snijpunt met schaal A, van waar uit men een raaklijn trekt
aan de kromme, die zich midden in het nomogram bevindt. In het snij
punt van deze lijn met schaal D vindt men de verhouding tusschen lengte
en dikte der spoel. Vermenigvuldigt men thans den gegeven doormeter,

met de zooeven afgelezen verhouding

, dan bekomt men de totale

lengte der spoel in mm. Deelt men dit getal door het aantal toeren per
mm, dan heeft men het totaal aantal toeren, waaruit de spoel bestaat.
Spoelen voor afstemkringen moeten een zoo laag mogelijke eigen
capaciteit hebben. Bij een golflengte van 5 m b.v. luidt de betrekking
tusschen zelfinductie in ,«Hy en de afstemcapaciteit in pF
L-C= 7,036
Bijgevolg behoort bij een spoel van 2 /^Hy een eigen capaciteit van
2,5 pF, zooniet kan men met deze spoel geene afstemming bekomen op
5 m golflengte. Nu wordt de eigencapaciteit van een eng gewikkelde
spoel, wanneer men den afstand der opeenvolgende draadtoeren ver
groot, in den beginne zeer snel kleiner. Hoe meer de toeren echter van
elkaar verwijderd liggen, des te geringer is de invloed van den afstand
op de vermindering der eigen capaciteit. Bijgevolg volstaat het de af
stand der verschillende draadtoeren zoo groot te nemen als de draad
dikte. Een dergelijke wikkeling is gemakkelijk te verwezenlijken, wan
neer men twee draden naast elkaar op het spoellichaam wikkelt, en
vervolgens een van beiden weer afwikkelt.
Voor meerlagige cylinderspoelen gebruikt men het nomogram
fig. 310. De zelfinductie van een meerlagige spoel met cirkelvormige
doorsnede wordt berekend uit de formule
L = K z2 ■ D [MH]
(101)
Daarin is L de zelfinductie in ,uHy,
z
het
aantal toeren, K een
.“Hy,
faktor, die afhankelijk is van de verhouding der lengte van de spoel tot
den gemiddelden doormeter, en tegelijkertijd van de verhouding der dikte
van de spoel tot dén gemiddelden doormeter, en D de gemiddelde door
meter, die gelijk is aan den buitendoormeter der middenste wikkeling

5>2

. . . r. »
.
,
verminderd met de draaddikte. De lengte der spoel is gelijk aan het getal
toeren vermenigvuldigd met den spoed in de asrichting der spoel; de
spoeldikte is het produkt van het aantal draadlagen met hun radialen
afstand van elkaar.
Het nomogram stemt in groote lijnen. overeen met de nomogrammen van fig. 308 en 309. Nochtans met het onderscheid, dat D hierin
maar in de eerste macht voorkomt, vermits de bovengenoemde betrek
kingen bij het bepalen van faktor K bijberekend zijn. Voor verschillende
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Fig. 3I0.
verhoudingen van de dikte tot den gemiddelden doormeter verkrijgt men
bijgevolg verschillende waarden van K, die overeenstemmen met de in
het nomogram geteekende krommen. Elke kromme is met de waarde der
bijhoorende verhouding tusschen de dikte en den doormeter aangeduid.
Om deze krommen te gebruiken, heeft men dus weer maar, van uit een
bepaald punt van eene der schalen, een raaklijn te trekken aan de be
treffende kromme.
Om het nomogram te gebruiken, verbindt men b.v. het punt met
de gewenschte zelfinductie op schaal A met een punt aan de linkerzijde
van schaal B, dat overeenstemt met den gemiddelden doormeter. Zoo
bekomt men op schaal C een snijpunt, waarvan de absolute waarde voor
ons geen belang heeft. Van dit punt uit keert men terug naar de rechter-
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zijde van schaal B, waar het aantal toeren op voorkomt. Zoo bekomt
men weer een snijpunt met schaal A, waarvan de absolute waarde voor
ons geen belang heeft, maar van waar uit men de raaklijn aan die kromme
trekt, welke voor ons geval de verhouding tusschen de dikte en gemid
delden doormeter opgeeft. Daardoor verkrijgen wij op schaal C een nieuw
snijpunt, en dit is de werkelijke verhouding tusschen de spoellengte en
den gemiddelden doormeter. Wordt deze verhouding met den gemiddel
den doormeter vermenigvuldigd, dan verkrijgt men de wikkellengte der

spoel.
Is een andere grootheid onbekend, dan verandert de volgorde der
operaties, maar de methode blijft in principe dezelfde. Heeft b.v. een
spoel 316 toeren, moet L = 6.000 mHy zijn, en is de uitwendige doormeter
I 10 mm, de inwendige doormeter = 90 mm, dan is de dikte (110 — 90) : 20 =
10 mm; de gemiddelde doormeter (I 10 + 90) : 2 = 100 mm en de verhou
ding tusschen de dikte en den gemiddelden doormeter 10/100 = 0,1. Uit
het nomogram volgt nu, dat de verhouding tusschen de lengte en den
gemiddelden doormeter ongeveer 1 moet bedragen. De spoel zal dus
ongeveer 100 mm lang zijn.
De zelfinductie van spoelen met hoogfrequentijzerkernen kunnen
moeilijk berekend worden; nochtans bestaan daarvoor ook enkele bruik
bare gegevens. Alleszins, naar de ervaring heeft aangegeven, dient men
hier te rekenen met een tolerantie van + 20 %. In de eerste plaats
brengen wij een door « Görler » ojïgegeven tabel voor ferrocartspoelen, die belangrijk is, omdat ze ook voor veel grootere hoogfrequentiespoelen dan die voor het omroepgebied bruikbaar is. Ook in de radioavigatie en in den grootzenderbouw worden thans namelijk spoelen
met hoogfrequentijzerkernen in toenemende mate gebruikt; daarvoor
zijn de groote types van belang.
Görler geeft voor de berekening van zelfinducties der ferrocartspoelen de volgende formule aan:
(102)

L = K-n2 [cm]

Hierin is n het aantal toeren eni K een materiaalfaktor, die men
in verband met de spoelenafmetingen uit tabel 50 kan aflezen.

Voorbeeld:
K=10, n=100

L

10 X IOO2 = 100.000 cm.

Siemens geeft voor zijn haspelkemspoelen, en wel meer bepaald
voor de in de radiotechniek gebruikelijke grootten, de volgende formule aan:
n=c V L [ - ]

(103)

Daarin beteekent n het aantal toeren, L de zelfinducties iin mHy,
c een materiaalconstante, die voor Sirufer 1 de waarde 136 en voor Sirufer II de waarde 145 heeft.
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Voorbeeld:
c = 50, L=10.0C0;

e

n = 50 v/ 10.000 = 50 x 100 =
5.000 toeren.
Met een grove benadering kan men
aannemen, dat hiermede voor het lange
golfbereik I 60 tot 200 toeren draad, en
50 tot 60 toeren voor het omroepbereik
dienen gewikkeld te worden op een hoogfrequentijzerkern, om met een 500 cm
afstemcondensator het betreffende golf-

Ill\

R

h

310bis
Fig. 310*».

bereik te kunnen bestrijken.
Tabel 50.
Afmetingen e n K-waarden van ferrocartspoelen
(volgens Görler ).
Afmetingen van de kern in mm.

1

h

b

e

Type

48

40

16

24

Za 16

50
50
50
65
65
65
87.5
87,5
87,5
1 12.5
I 12,5
1 12,5

10
20
30
20
30
45
20
35
50
30
50

30
30
30
39
39
39
52.5
52.5
52.5
67.5
67,5
67.5

Ze 10
Ze 20
Ze 30
Zi 20
Zi 30
Zi 45
Zo 20
Zo 35
Zo 50
Zu 30
Zu 50
Zu 70

60
60
60
78
78
78
105
105
105
135
135
135
_______

70

Gegevens

Type

Kleur

1
4
5
6

geel
blauw
groen

Sirufer
Sirufer
Sirufer
• Sirufer

! K-Onafgeschermd

K-Afgeschermd

63,5 tot
70.0
ca 50
ca 84
I 16
ca 85
ca 121
ca 150

58-64

ca 46,5
ca 76
96-104
ca 75
ca 104
ca 120

ca 124
ca 175

ca 105
ca 138

ca 200

ca 180
ca 240

Tabel 5 1.
over Sirufer-ij zerkernen.
(Volgens Hassel).

Ringkern Werkzame
Permeabi Permeabi
liteit
liteit

ÜF”
7
6
9

1,8 ...
1,8...
1,6 ...
1,8 ...

4
3,2
3
4

Gebruik
Omroep- en L.G.-spoelen
Omroep- en L.G.-spoelen
K.G.-spoelen
Omroep- en L.G.-spoelen
in speciale gevallen
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Voor alle spoelenvormen

met ijzerkernen geldt de volgende
formule:
L.-K • n2 [cm ] (103a)
n
Alleen de constante
(Hf)
K verandert hierin. Men
kan deze constante bepa
len door van twee of
drie spoelen met wille
keurig toerental de bij311
20
behoorende zelfinductie
39
60 39 68708390700
te meten. Daardoor is
Fig. 311.
reeds het verloop van de
L/n-kromme gegeven, waarbij men als ordinaat het aantal toeren en als
abscis de zelfinductie, beide in logarithmische maat, opteekent (zie
fig. 311).
Men verbindt dan deze punten door een rechte, en kan met de
teekening faktor K bepalen uit de betrekking:

r

L
K =-----n3

Voorbeeld:

L

100 cm, n = 10

K=

100
------ = 1
100

Men kan dus ook steeds voor een bepaalde L-waarde de bijhoorende
waarde van n, of omgekeerd, berekenen.
Voor benaderde berekening kan men ook werken met de formule
voor luchtkernspoelen, en daarna het bekomen resultaat vermenigvul
digen met de permeabiliteit p van het gebruikte hoogfrequentie-ijzer.
Zoo is b.v. de formule voor de zelfinductie van de ringspoel zonder
ijzerkern:
2 n3
L=
• F
(104)
~R~
Voorbeeld:
n=100, R = gemiddelde spoelstraal = 6 cm, F = oppervlakte der spoelenwikkeling = 5 cm2;
2x 1002
L=
x 5 = 16.600 cm.
6
Daartegenover is de formule voor de zelfinductie van een ringspoel met ijzerkern:
2n3
L=
*F x /x
(105)
“r
Bijgevolg zou de spoel uit het vorige voorbeeld, wanneer de ijzer-
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kern b.v. een permeabiliteit van M=5 bezit, een waarde hebben van
16.100 X 5 = 83.500 cm.
Men moet echter bij het rekenen met de permeabiliteit zeer voor
zichtig zijn, vooral daar p sterk afhankelijk is van de gelijkstroommagnetiseering. Ook is de permeabiliteit (waarde van p) niet voor alle
spoelen even werkzaam; bij spoelen met gesloten ijzerkernen is ze b.v.
veel werkzamer dan bij open ijzerkernen. Tabel 5 1 geeft een overzicht
van de Sirufer HF-ijzerkernen.
Als aanvulling geven wij hieronder nog enkele tabellen met gege
vens voor het wikkelen van ijzerkemspoelen. Deze opsommingen spa
ren veel rekenwerk, daar de gebruikelijkste waarden hierin onmiddel
lijk zijn af te lezen.
Meerlagigige vlakspoelen berekent men volgens de hieronder
formule:
r2
L = 4 n2 u)2 x
[cm]
(106)
Daarin is u) het toerental, L de zelfinductie in cm, r de gemiddelde
spoeldoormeter, b de spoeldikte, c de windingsdikte en ra de totale
spoelstraal; al deze maten worden uitgedrukt in cm. Onder meer interesseert ons ook de zelfinductie van een ongeaarden, uitgespannen
geleider. Men kan ze berekenen uit de formule:

(107)
L = 2 l • In — [cm]
d
Daarin is l de lengte van den geleider in cm, en d zijn dikte in cm.
De zelfinductie van een dubbelleiding kan berekend worden uit
de volgende formule:
2a
(108)
L = 4 l • In------ [cm]
d
Daarin is a de afstand tusschen de draden in cm, l de lengte der
geleiding in cm en d de dikte van den geleider in cm.
Voor de serie- of parallelschakeling van spoelen gelden de for
mules (18) tot (22) en (26) uit hoofdstuk 11.
Het is bekend, dat elke spoel een zekeren werkzamen weerstand
heeft, die samengesteld is uit den ohmschen weerstand van den gelei
der en desgevallend uit de ijzerverliezen. Thans geeft men meestal de
verhouding tusschen den inductieven weerstand (zuivere inductantie) L
en den totalen verliesweerstand R aan. Deze verhouding wordt als
spoelkwaliteit beschouwd. Men heeft:
■

R=

CoL,

[ft]

(109)

Q

Hierin is <o = 2n-/, L de zelfinductie in Hy, Q de spoelkwaliteit. Men
kan de kwaliteit Q nochtans ook bepalen uit het logarithmische decrement der trillingen.
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Tabel 52.
voor Draloperm kubusspoelen
voor ontvangers met directe versterking.

Gegevens

Omroep-golf
Roosterspoel

6x13 t
HF-litze
20 x 0,05 mm

Terukoppelspoel

Antenne
spoel

Terukoppelspoel

Roosterspoel

Antenne
spoel

8—12 t

6x2 t
HF-litze
3x0,08 mm
Boven roosterspoel
Groef I—6

6x38 t
HF-litzê
3x0.08 mm
Groef

20 — 30 t

6x6 t

HF-litze
3x0,08 mm
Groef

HF-litze
3x0,08 mm
Boven roosterspoel
Groef I—6

HF-litze
3x0,08 mm
Groef
7

Groef

Lange-golf

7

Deze gegevens zijn geldig voor een afstemcondensator van 500 cm
en een terugkoppelcondensator van 250 cm maximum capaciteit. Voor
de lange-golfontvangst de twee spoelen in serie schakelen.
Tabel

5 3.

G e ge v e n s voor D raloperm kubusspoe 1 e n
i n d e o s c i 11 a t o r k r i n g van supers.
Omroep-golf

I

Lange-golf
Spoel van den
trillingskring

Koppelspoel

Spoel van den
trillingskring

Koppelspoel

10 toeren

6x9 toeren

25 toeren

6x55 toeren

draad 0.14 mm

draad 0,14 mm

HF-litze 20 x 0,05 mm

draad 0,14 mm

groef 7

groeven 1—6

groef 7

I

groeven I—6

Deze gegevens zijn geldig voor een middenfrequentie van 465
kHz, afgestemd met een draaicondensator van 500 cm maximumcapa
citeit. De daarbij als verkortingscondensator in serie te schakelen vaste
condensator (met parallelgeschakelden trimmer van 60 cm) moet voor
de omroepgolf een capaciteit van 485 en voor het langegolfbereik een
capaciteit van 1 70 cm hebben.

Tabel 54.
Draloperm kubussp oelen
voor
Dra
Gegevens
voor d e M. F. - b a n d f i 11 e r van supers ( 4 6 5 kHz).
Primaire

Secondaire

7x16 toeren

7x16 toeren

HF-litze 20x0,05 mm

HF-litze 20x0,05 mm

Groef I—7

Groef 1—7

Naast de spoelen is een vaste condensator van 300 cm parallel
te schakelen, die zoo verliesarm mogelijk is.
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Tabel 55.
Gegevens voor het wikkelen van spoel e n
Ferrocartkernen EL-ES-E-kern-LS 3 e n L - k e r n LS I 4
Kring

Wikkelruimte

Toerental

Draadsoort
en dikte

Antenne

c

10

HF-litze
3x0,07 mm

Rooster

a en b

elk 44
samen 88

Terugkop
peling

c

15

Antenne

c

25

Rooster

a en b

elk 143
samen 286

Terugkop
peling

c

40

Em. zijde
0,1 mm

HF-spoel voor
A = 200-600 m

Rooster

a, b en c

gelijkmatig
verdeeld
samen 88

HF-litze
20x0,05 mm

HF-spoel voor
A = 800-2.000 m

Rooster

a, b en c

Spoeltype

Detectorspoel
voor golflengte
van 200-600 m

Detectorspoel
voor golflengte
van 800-2.000 m

Sperkring voor 1
A = 800-2.000 m '

_____--- 1
Anode

Rooster
Terugkoppeling

HF-smoorspoel

HF-litze
20x0,05 mm
HF-litze”” Over de roes3x0,07 mm
terwikkcling
HF-litze
3x0,07 mm
HF-lit^
3x0,07 mm

gelijkmatig
verdeeld
samen 286
~~36
36

a
b
c

Sperkring voor
A = 200-600 m

MF-bandfilter

I

HF-litze
20x0,05 mm

16

HF-litze
3x0,07 mm

)
’

sa
men

6 )

76

| 35
I 35

35 i samen
35 {
70
8-15
sa
200
men
500
I 500
1.200

mo-

500 cm
draaicondensator

500 cm
draaicon- .
densator

HF-litze
20x0,05 mm

Eerste
spoellichaam

HF-litze
20 X 0,05 mm

Tweede
spoellichaam

7

inr-w-M

Ov:r de roosterwikkeling

HF-litze
3x0,07 mm

118
118
50

b
c
a
b
c
a
b
c
a
b

Bemerkingen

Em. zijde
0,1 mm

<■ i—o

Tabel 56.
Gegevens voor het wikkelen van S poelen
o p den EL-ES Ferrocart HF p o t k e r n LS I 5
Spoeltype
HF-spoel voor
A = 200-600 m
HF-spoel voor
A = 800-2.000 m

Oscillator voor
A = 200-600 m

Oscillator voor
A = 800-2.000 m

Kring

wikkelruimte

Rooster

b, c en d

Rooster

b, c en d

Koppeling

a

Trillings______ kring

b, c en d

Toerental

Draadsoort en
dikte

elk 22
samen 66
“"elk 70
samen 210

HF-IÏÜT
25x0,05 mm
HF-litzê
5x0,07 mm

12

Em. zijde 0,15 mm

elk 18

HF-ïïtzë

samen 54

25x0,05 mm

Koppeling

a

30

Em. zijde 0,15 mm

Trillingskring

b, c en d

elk 110
samen 330

Em. zijde 0,15 mm
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De vaak gebruikte uitdrukking « dempingsdecrement » is ver
keerd, daar zij precies het tegenovergestelde uitdrukt, van wat men er
mée bedoelt. Decrement (van het Latijnsche decrescere = verminderen)
beteekent namelijk afname; het begrip dempingsdecrement zou bijge
volg beteekenen vermindering der demping, wat een geheel verkeer
den zin heeft. Wij zullen derhalve den naam decrement der
trillingen gebruiken in den zin van afname der trillingen,
want het decrement is niets anders dan een maat voor de snelheid,

waarmede de trillingen uitsterven.
Op dit begrip gaan wij later uitvoerig in; terwille van de volle

digheid geven wij hier slechts de formule:
(110)

Q=-r- f-I

Daarin is 8 het decrement der trilling'en. Uit de formules (109)
en (110) volgt:
ü)L

7T

~R

1

alsmede

8=

ttR

(111)

[-1

Ook de eigen capaciteit van een spoel heeft belang, want de capa
citeit van een spoelwikkeling kan maar alleen op lage frequenties ver-
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Fig. 312.
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Fig. 315.

waarloosd worden. Op hooge frequenties zal men een spoel steeds be
schouwen als een parallelschakeling van een capaciteit en een zelfinductie. Een dergelijke spoel kan vanzelfsprekend op zich zelf een
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trillingskring vormen, ook wanneer zij open is. Dit toont fig. 312, ter
wijl fig. 313 en 314 de afhankelijkheid van den spoelweerstand geeft,
respectievelijk van de frequentie en de golflengte.
Noemt men de spoelencapaciteit Co de zelfinductie L, de cirkel

frequentie w, de er doorheen vloeiende stroom J en de electromotorische
kracht E, dan verkrijgt men, voor het geval, dat de werkzame weerstand
der spoel kan verwaarloosd worden, volgens fig. 315:
E

~=

ujL,

(112)

\-<SL-Co

als schijnbare inductan s.

E
De schijnbare inductan s-----van een spoel is dus altijd grooter
/
dan de werkelijke inductans o>L.
Daar
Co steeds klein is ten opzichte van 1, kunnen wij met
behulp van een benaderingsformule
E
—— = L, schrijven.

La = L (1 ™2COL)

(113)

Deze formule heeft betrekking op frequenties co, die veel verschil
len met de resonantiefrequentie. De waarde van Co is uitgedrukt in F,
die van L in H.
In golflengte uitgedrukt wordt deze formule:

COL
A2
i

I
i

)

(114)

Daarin zijn Co in pF, L in «H, A in meter uit te drukken.
Voor de resonantiefrequentie heeft men als benaderingsformule:

1

L/ =

L
1 - 3x55x

COL

(115)

Ao2

Daarin is wo de cirkelfrequentie op het resonantiepunt. Ao is de resonantiegolflengte.
Bij Ao zou dus een spoel met schijnbare inductantie Lj’ en met
capaciteit Co kunnen gaan trillen.
Tot een dergelijke situatie komt men ook, wan
neer een electromotorische kracht in de spoel (zie fig.
316) geïnduceerd wordt.
In de veronderstelling, dat de koppeling zeer los
*3/6
is,
wordt
de totale capaciteit van den kring gelijk aan de
Fig. 316.
som van de condensatorcapaciteit en de eigen capaciteit
van de spoel. Men heeft dan volgens fig. 316:

L
1---- 'V J

561.

u>2 •

• (Q + CJ-L
La

C04-Cx

L
C,

(116)

•L=(l + -^)
C\

Daaruit volgt (zie fig. 315), dat de schijnbare inductanties kleiner
wordt bij toenemende golflengte.
De eigen capaciteit van spoelen kan vooral dan moeilijkheden op
leveren, wanneer de niet gebruikte deelen van een afgetakte spoel maar
aan ééne zijde verbonden zijn. Het losse einde veroorzaakt dan dempin
gen (energieverlies) en frequentieveranderingen, vermits het in werke
lijkheid, volgens fig. 312, over de eigen capaciteit gesloten is en door
den magnetischen flux met het overige deel van de spoel gekoppeld is.
Schakelt men door betreffende aftakking vele toeren uit — in ver
houding tot het gebruikte aantal toeren — dan verdient het aanbeveling,
de uitgeschakelde draadtoeren kort te sluiten; in het andere geval is de
impedantie van den tweeden kring zoo hoog, dat er nauwelijks een
stroom doorgaat.
Worden slechts weinige toeren uitgeschakeld, dan sluit men
ze niet kort, daar de impedantie in dit geval hooger is.
In w<erkelijkheid kan een kring dan, in zekere gevallen, beschouwd
worden als een systeem, dat uit twee gekoppelde kringen bestaat, en dat

£7
l

C'
—|F -7*”-----

o

o-

rt

L

--- ï

=}=Co
L

J 317

Fig. 317. - Golfmeterschakeling met afgetakte spoel
met los uiteinde.

E

=rQo
R

4: Co

318
319
Fig. 318. - Invloed der eigen
capaciteit.

Fig. 319.

op twee frequenties « aanspreekt )>. Dit is voornamelijkhet geval voor de
golfmeterschakeling volgens fig. 317.
In de buurt der eigen frequentie van den kring VCO treden bij de
twee resonantiefrequenties sterke stroomen op. De afstemming wordt dan

dubbel.
Wordt volgens fig. 318 eene EMK geïnduceerd in een spoelensysteem,
dan wordt de weerstand en de inductans van / - beïnvloed door de eigen
capaciteit der spoel. Veronderstelt men daarbij, dat de waarde der in
ductie van C zoo klein is, dat ze kan verwaarloosd worden, en dat geen
directe koppeling op L inwerkt, dan kan men de figuur vervangen door
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fig. 319. Wij zullen den schijnbaar o ptredenden weerstand Ra en de
schijnbaar optredende inductans
noemen . Men heeft dan:

R.=

R
■ C2 ■ R2+(\ -or - L • Cc)2

(117)

en

La =

L- (1 — w2 • L • Co) — Co • R2

o? • Co2 • R2+(I-<o2 • L • Co)

(118)

Afgezien van de eigen frequentie der spoelen is <o2-Co2-R2 en
evenzoo Co • R2 voor alle frequenties zeer klein, dus

R.

R
r
L
----------------- en La =
= --------------------------- ■
(I—<o 2-L-C0)2
(1 — co
(|_^.L.
Co)

Daaruit volgt dat de uitdrukking Ra met toenemende frequentie veel
vlugger toeneemt dan La. Bij w=l : ^/ L ■ Co wordt de weerstand zeer
hoog. Daarentegen daalt hij op de frequenties, die hooger zijn dan
<o=l : ^/ L ■ Co tot hij tenslotte 0 bereikt. Ook de inductans wordt hoo
ger bij stijgende frequenties, doch wordt ze negatief kort, voor dat
de waarde <o= I :
L • Co bereikt wordt, en vermindert dan weer vlug.
Voor nog hoogere frequenties blijft zij negatief, zij wordt echter ten
slotte weer 0. De spoel gedraagt zich dan als een condensator en men
kan C door een spoel vervangen, om op hooge frequenties het systeem
tot resonantie te brengen.
Voorbeeld: De spoel moet samen met de verbindingen een induc
tans van 10 ' Hy en een capaciteit van 5x 10—11 hebben. Als <o = I06
wordt, dan is ( I — co2 • C • Lo) = 0,95 en wij hebben Ra = IJ I R ( + 11 %).
Lu = 1,05 L ( + 5 % ). Bijgevolg wordt voor w= 1,5 • IO6, Ra = 126 ( +26 % )
en Ld=H2 ( + 12 %).
Daarom zal men steeds beproeven de EMK direkt in L te induceeren.
De eigen capaciteit van de spoel werkt als een condensator, waar
van het diëlectricum bestaat uit de draadisolatie en uit het materiaal van
het spoellichaam. De door de eigen capaciteit opgewekte phaseverschillen
kunnen soms meerdere graden bedragen. De op die wijze in den kring
gebrachte verliesweerstand is grooter naarmate de eigen capaciteit der
spoel grooter is, en naarmate de verhouding tot de capaciteit van den
afstemcondensator eveneens grooter is.
Voorbeeld: Zij Co de eigen capaciteit der spoel, waarmede een
phaseverschil van 2° verkregen wordt. <o=106 Hz, C0=5x 10-11 F en C =
950 x 10-11 F. Dan is het phaseverschil van Co en C in parallelschakeling

50

• 2°

6’

950 + 50
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en de effectieve bijkomende weerstand door Ce in den kring veroorzaakt wordt

tg (6’)

tg a

I05 (io—5)

<AC + CO)

= 1.75 n

Vaak komt het er op aan een spoel zoo te berekenen, dat ze de
geringst mogelijke verliezen heeft. Voor eenlagige spoelen gebruikt
men de methode, die destijds in de « Funktechnische Vorwarts » werd
opgegeven, en waaruit wij in dit hoofdstuk vaak formulereeksen ge
bruiken. De voornaamste formules verschenen gedurende de jaren
1937, -38 en -39. Het is een uitstekend informatiemateriaal.
Zij l de lengte van den draad, waarmede de spoel gewikkeld wordt,
D zijn dikte, isolatie inbegrepen, b de breedte (lengte in de richting der
as) der wikkeling, n het aantal toeren, a de straal en 2a bijgevolg de
doormeter van het spoellichaam, L de zelfinductie der spoel. Men heeft
dan de formules:

Z= 2a • tt • n

(119)

b=D • n

(120)

K
L = 4-2 • a2 • n3-------b

(121)

2a
K is de vormfaktor, die een functie is van ------ . Vergelijking (121)
b
kan ook worden geschreven:

2tt • a • n • l
L =------------b

•K

(122)

Vervangt men in deze formule n door

l-b

n=

2ir • a • D
(uit de formules (119) en (120) )

n = ’V/~
dan bekomt men:

L = Z•

L

*3A

Vd

2a

'

K
1000

2a

n-~r

F
^2

Vd
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•FüiHy).

(123)

Fig. 320 geeft een kromme 1 J.e bovenste) die

K

2a

F=--------1.000

b

f2
f0

8

F G

£

2

-3

ll
/ 2

5

3

320

ri
6 7
Fig. 320.

ó

9

W

2a
6

2a
voor de waarden van -------= 0 . . . I0 opgeeft. Men kan ze direct aflezen.
b
Bovendien bevat de figuur nog een tweede kromme (de onderste)
waaruit men faktor:
a
V=

2 7T b
direct kan aflezen. Bijgevolg kan men voor een spoel, waarvan de af2a
meting ------ gegeven is, F gemakkelijk bepalen, en dan door het verb
vangen van deze waarde in vergelijking (122) voor l en D optiumwaarden bekomen.

Stelt men

b
D

in

de plaats van n, dan heeft men:

L = 4.2.^D2

a2
b

2a

D

b
2a

of

L=

(2a)2
D2

• (

b
•—
1.000
2a

K) [mH] (124)

en
(2aV
ƒ=

(125)

LD2

Uit fig. 321 kan men de waarden van / en log / = log (

1.000

e-K

•4»

in functie van

aflezen,
b
■ Uit formule (123) en fig. 320 blijkt, dat een eenlagige spoel met
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I

2a
——=2,46 de hoogste zelfinductie heeft. Dit is bijgevolg de spoelvorm
o
met den geringst mogelijken weerstand.
Eerste voorbeeld: De volgende waarden voor een eenlagige spoel
2a
zijn gegeven:
—=2,6, D = 0,2 m, L= 1.000 MHy. Te zoeken zijn de
b
waarden: l, a, b en n.
Volgens formule (123) is:
1.000 VÖJ

Z3/ï=

0,00132

(faktor 0,00132 komt voort uit fig. 320). Daaruit volgt de draadlengte
Z = 4850 (cm). Verder is het aantal toeren:

n = vV-T
De waarde v wordt afgelezen uit de onderste kromme van fig. 320.

6W,

&

5QO
WW

i

/

~2Q0

4

0

/

2

3

“ 321

<>

3

6

7

8

9

10

2a
4

Fig. 321.

Vervangt men de verschillende waarden, dan verkrijgt men:
n = 0,35 • y/ 4850
= 54,5 toeren
“ÖT

h = Dxn, d.i.=0,2x 54,5= 10,9 cm. Daaruit volgt de doormeter 2a
2a
van het spoellichaam bij de opgegeven waarde —-— = 2,6:
o
2a=2,6 x 10,9 = 28,34 cm.
Tweede voorbeeld: Wij hebben een spoellichaam met een spoeldoormeter 2a— 10 cm. De daarop te wikkelen eenlagige spoel moet een
zelfinductie L= 1.000 /xHy hebben. Hoeveel toeren draad zijn noodig,
wanneer de draaddikte D (isolatie inbegrepen) =0,2 cm is? Hoe groot is
de lengte der spoel in de richting van de as (breedte)?
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Uit vergelijking (125) volgt:
103
= 25
f= -------------------1.000 x0,04
en daaruit

log ƒ =1,38
Uit fig. 321 verkrijgt men voor log j = 1,38
2a
-------= 0,225
b
bijgevolg is

6 = 0,225 x 10 = 22,5 cm

Daaruit volgt voor D = 0,2 cm
n = 1 12,5 toeren.

Derde voorbeeld: Wij hebben weer een spoellichaam voor een
spoeldoormeter 2a=10 cm, waarop wij een spoel met een zelfinductie
van L—1.000 /*Hy willen wikkelen. Welke draaddikte D (isolatie inbe
grepen) moet men gebruiken, om een wikkellengte b te bekomen, die
niet grooter is dan de spoeldoormeter.
2a
Volgens fig. 321 is voor ------ =1 de waarde van /= 148. Bijgevolg
b
heeft men uit vergelijking (125):
148

103
1.000 • D2

dus

D = 0,082 cm.

Laagfrequentspoelen met ijzerkern uit Zweedsch ijzerplaat kan
men eveneens nauwkeurig berekenen, indien de luchtspleet minstens
0,5 mm bedraagt. In dit geval is:
L=5 • q •

n2
1.000

I
4ÖÏÏ

(Hy) (126)

cm 2, n het aantal
Daarin is q de doorsnede van de ijzerkern in cm
draadtoeren, 3 de luchtspleet in mm. In tabel 57 zijn de zelfinducties
van ijzerkernsmoorspoelen opgenomen voor verschillende waarden der
luchtspleet, der velddoorsnede en van het aantal toerenHet ontwerp van een ijzerkernsmoorspoel strekt zich in werke
lijkheid uit tot het bepalen der verhouding tusschen velddoorsnede.
aantal toeren, luchtspleet en de physische afmetingen der smoorspoel.
De radiotechnicus wordt echter uiterst zelden voor dit probleem ge
steld. Het is meer een speciaal probleem voor wissel- of gelijkstroomtechnici. Een zeer goede uiteenzetting hierover vindt men in het werkje
van Martha Douriau (« Ontwerp en Constructie van kleine transfor

matoren en smoorspoelen » ).
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Zelfinduccie

Luchtspleet
mm

r

Velddoorsnede
cm2

Tabel 57.
van ijzerkernsmoorspoel e n.
Zelfinductie in Hy
voor de volgende toerentallen
500 |
2.000
1.000
5.000

200

10.000

0.5

1
2
5
10

0.01
0,02
0.05
0,1

0,06
0,13
0,31
0,63

0,25
0,5
1,25
2,5

1
2
5
10

6.3
12.5
31,2
62,5

25
50
125
250

I

1
2
5
10

0,005
0,01
0,025
0,05

0,03
0,06
0,16
0,3 I

0,13
0,25
0,63
1,25

0.5
1
2,5
5

3,1
6.3
15,6
31.2

13
25
63
125

1.5

1
2
5
10

0,0033
0,0067
0,0167
0,033

0,02
0,04
0,1
0,21

0,08
0.17
0,42
0,83

0.33
0,67
1,67
3.3

2,1
4,2
10
21

8
17
42
83

g) Capaciteiten. Teneinde het begrip van het principe
te verdiepen, zullen wij eerst formule (17) (hoofdstuk II) afleiden.
De lading Q van een condensator wordt bepaald door het product der
capaciteit C en der spanning E:
Q = C*E
De wet van het stroomverloop in een condensator luidt als volgt:
d[Emai sin (tof)j
dE
._dQ
C------- =C • ------------------------ = c ■ w E^^cos (wf)
dt
dt
dt
Ook bekomt men voor de effectieve waarde
Farad

of

E'H

A//

= /< =

1
coC

I
[ft] (17)
6,28 • / • C

heet negatieve reactantie (capacitantie, capaDe verhouding
. .
«//
citjeve reactantie of capacitieve weerstand).
Ook voor deze formule brengen wij als figuren 322 en 323 twee
Homogrammen, die voor het maken van benaderde berekeningen zeer
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goed geschikt zijn. Fig. 322 is voor de lage frequenties, terwijl fig. 323
voor höoge frequenties is aangelegd. Terwille van den eenvoud is C
omgerekend tot pF of pF.

c

7?

uF

-Q

X

to------

9 —6 —
7 ------

— - <5000

<
— - 1OOOO
— - 9000
-------8000
— - 7000

6 -5 —-

o ——

3 -r

8
----------------- 1Q

— - 6000

EE 5000
V000

—— -—20

2 -Er

—= =.— 30

------------ uo
~T~—bo

-^=^-so
'f — —

o.O-}03-}e.ó-----^5 —-

o.v — —
03 —~

——1OO

I

3000

-±-2oa>
-X- /5OO

-=^—200
—= =—300
—— -—VOO
—= =
60 G
^=^—600
-------------- iOOO

— - fOOO
“ 900
“I- 600
------ 700
-z=-600

500
— — VOO

■E7—2000

O.2—_-

~~j~—3000

300

—— —— VOOO

O,'5~-

—- ——6000

— —200

—— ——eooo
-------------- fOOOO
0.03—-

aoo — ^
0.05—
0,0¥-_-

——20000

—= =—30000

—— voooo
——60000
60000

0.03-:-

rooooo

:=

- - rso
-1—100
90
-—60
-------70

-\~6°

— -—50

— —vo
200000

0,02- ?
0,0/5—-

JL
c.o'— —

A

300000
VOO O00

600000

"■ 6co oco
—---- /oooooo

-— 20

rv322

Fig. 322. - Capaciticve weerstand van een condensator
op lage frequenties (I4 tot I5000 Hz).

Voor de serie- en parallelschakeling van capaciteiten gebruikt men
de formules (23), (24), (25) en (27).
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J

De berekening van 1
eenvoudige plaatcondensatoren als rol- of wik-kelcondensatoren geschiedt door < __2__
---- oordeelkundig gebruik van formule
(16). Precies op dezelfde wijze handelt men
voor de berekening van

pf
*o'* __L_ 40000
9V 3-- 9000
8K)'3 — ~
—8OOO
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6V 3 — r-6OOO

sn
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Fig. 323. - Capacitieve weerstand van een condensator op
frequenties (0,05 tot 50 MHz).
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k

draaicondensatoren. Voor m-platen wordt formule (16) als volgt:
c (m — 1) F
[cm]
(127)
4 x 3,14 x a
Voorbeeld:
e = I, m = 4, F=10, a = 0,1.

c=

C=

I (4-1) 10
4x3,14x0,1

= 23,8 cm.

W
47\
3,29

2.16

1.85

c

X

600

600 -

500

500 -

ttOO

•tOO-

300

300 -

200

100
50
O

✓1

200 -

324
30 60 90 120 ISO 180
Draaiboek a

Fig. 324.

WO -

ss •
o

--------- 325
i
30 60 90 120 ISO >80
' Draaiboek a

Fig. 325.

Met de berekening van den platenvorm — thans wordt nog al
leen de logarithmische platenvorm
gebruikt — heeft de radiotechnicus
2.59
lx
niet al te veel te maken. Desondanks
geven wij als figuren 324, 325 en
5.86
326 voor drie platenvormen alle
voor het ontwerp bruikbare gegevens.
fxio^
De opgegeven waarden werden wis
oC
kundig
bepaald.
100 ISO no 90 60 30 o
30
Door vermenigvuldiging met eene
f»0
50
of andere constante kan men elke
(M
60
70
willekeurige platenafmeting ontwer
500
80
90
pen. De afbeeldingen hebben betrek
7
ICO
600
110
king op half ronde platen, nierplaten
120
300
130
en frequentieplaten. Onder de ver
l<tO
200
ISO
schillende platenvormen zijn de ka
r
>00
rakteristieken ervan opgegeven.
Op het ontwerp van logarith0 30 60 90 120 ISO 180
mische
platen behoeven wij hier niet
* Draaiboek a
326
in
te
gaan,
want dergelijke condenFig. 326.

ca

57,1

satoren zijn thans overal verkrijgbaar, en men zal ze bijgevolg nooit te
berekenen hebben.

327
Onder meer is de capaciteit tus
Fig. 327.
schen
twee
draden
met
stralen
r1 en r2, die over een lengte L en op een afstand d parallel met elkaar
verloopen, niet zonder belang (zie fig. 327). De betreffende formule is:

c=

«•L

(128)

[cm]

4 ln (-rr)
d, rlt r2, L uitgedrukt in cm.

Heeft men de capaciteit C van een draad met straal r ten op
zichte van een vlak te bepalen, dan gebruikt men de formule:
C=

€ • L

(129)

[cm]

2 ln (—)

Daarin is h de afstand tusschen draad en vlak.
De capaciteit van een concentrischen afgeschermden kabel wordt
berekend uit de formule:

c=

e-L

[cm]

(130)

2 Zn (JL)

Daarin is C de capaciteit in cm, e de diëlectrische constante der
kabelisolatie, l de kabellengte in cm , R de uitwendige straal van den
kabel in cm, r de straal van den centralen draad in cm.
Soms staat men voor het probleem der berekening van conden
satoren met achter elkaar geschakelde diëlectrica van verschillenden
. aard. Daartoe dient de formule:

0 =--------------------- ---------------------

[cm] (131)

A /
, ^2
do
4?r(------- 4--------- + . . . -------- )
®1

«2

£n

Daarin is d de dikte der verschillende isolatielagen, e de diëlectri
sche constante van de betreffende stof, F de oppervlakte in cm2.

De waarde der verschillende diëlectrische constanten werden reeds
in de tabellen 34 en 35 opgegeven.

Verder is de kennis der verliezen in condensatoren van belang.
1572

In de meeste gevallen volstaat het de diëlectrische en de ohmsche

£

verliezen, alsmede ook de stralingsverliezen samen
te beschouwen. Men stelt dan de totale verliezen
voor als een ohmsche weerstand, die parallel geschakeld is met den condensator, ofwel die ermee
in serie ligt. Het eerste geval is aanschouwelijker
(zie fig. 328a).

Nog een paar woorden over de twee voornaamste verliezen.

De diëlectrische- en de hysteresisverliezen ont
staan door het feit, dat bij de ontlading steeds een
zekere ladingsrest in het diëlectricum achterblijft,
6.
328
terwijl bij de lading de stroom iets minder dan 90°
Fig. 328.
op de spanning voorijlt. De ohmsche verliezen
stellen de lek van den condensator voor; zij berusten op onvolmaakte
isolatie van het diëlectricum.

.J
U- </
Jc

JrT

Een maat voor de totale verliezen is de verlieshoek 8. Uit het
vectordiagram fig. 328b kan men zonder meer aflezen:

(g8 = 21_ [_]

(132)

De tangens van den verlieshoek 8 is eveneens de verhouding tusschen de werkzame stroom Jr en de wattlooze stroom Jc; daar de abso
lute waarde voor de gewone condensatoren zeer klein is, geeft men ge
woonlijk de 10.000-voudige waarde op. In tabel 58 zijn de belangrijkste
waarden voor moderne diëlectrica samengebracht.

De verliezen N„ van een condensator worden bepaald volgens de
formule:

(133)

N„ = E-] -sin 8 [W]

Wordt zooals gewoonlijk, maar alleen de tangens van hoek 8 aan
gegeven, dan is:
sin 8

tg 8

V l+/? 8

tg 8

N=E-J-

[W]

(134)

x/ l+te28
Vervolgens is uit formule (102):
tg 8 =

E

1

R • E<i)C

RuC

[-1

(135)
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tg 8 • 10

Golflengte m

Tabel 58.
voor vaste diëlectrica.
(Volgens Hescho)

1.000

300

Frequentie kHz

300

Tempa S
Kwarts
Mica
Kwartsglas
Calan
Calit
Trolitul
Condensa C
Condensa N
Tempa N
Mycalex
Eboniet
Porcelein
Bakeliet
Pertinax

I

100

30

6

1.000

3-000

10.000

50.000

0,8

0,8

1
1,7

1
1,7

0,8
I

0,7
1,1
1,7

1,8
3,6
4,1
4,1
7,2
8,5
15

1,8
3,2
3,8
3,9

0,7
I
1,7
1,7
2,6
3,4
4,5
3,2
4,6
9,8
18
57
63
220
720

1.7
1,8
2,8
3,7
3,7
4,1
5,5

5,6
6,9

11
18
61

13
18
64
55
160
280

19
65
70
100
220

49
200
350

1,7
2,5
3,2
5,4
2,8
4,2
8,4
18
53
85
260
1.000

Voorbeeld:
R=10®, <0 = 314, C = 4 • 10“° F.

1

tg 8 =

8x 10
IO6x314x4x 10-6
Is tg 8 bekend, dan kan men uit formule (135) verliesweerstand
R gemakkelijk berekenen.
De verlieshoek bij electrolytische condensatoren is ongeveer 10
maal grooter dan die van papiercondensatoren. De verliesstroom / is zeer
gering. Men kan hem aflezen uit tabel 59.

Tabel 59.
V e r 1 i e s s t r o o m ƒ voor electrolytische condensatoren
in mA//iF voor verschillende spanningen.

J

E

I

0,02 mA//*F
0,05 mA//iF

tot 300 V
450 V

mA//*F

500 V

0,2 mA/ pF
0,25 mA//xF
0,3 mA/juF

E

tot

15 V
60 V
160 V

0,1

De zelfinductie van condensatoren is wiskundig zeer moeilijk te
bepalen; voor de praktijk zijn berekeningen totaal onvruchtbaar. Der
halve wordt zij gewoonlijk gemeten; nadere opgaven hierover
vindt men in hoofdstuk X.
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De in den condensator opgezamelde ladingsarbeid A wordt bere
kend uit de formule:

c. u

’2

A

(136)

2~

Daarin is C de capaciteit van den condensator, U de ladingsspanning.
Van belang is verder bij condensatoren de doorslagspanning. Bij
papiercondensatoren wordt gewoonlijk de proefspanning Ep opgege
ven. Deze spanning wordt in de fabriek gedurende korten tijd
op den condensator aangelegd; volgt daaruit geen beschadiging voort,
dan kan men hem zonder onderbreking met een vierde deel der proef
spanning belasten. Dit heet dan de bedrijfsspanning Eb.
EP
Et=

[V]

S

(137)

Voorbeeld:

Ep=l.000 V, 5 = 4.

I 000

Eb

= 250 Volt.

4

4 de veiligheidsfaktor.

Daarin is 5
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Fig. 329. - Frequentie en golflengte.

Voor electrolytische condensatoren wordt doorgaans maar de be-

bedrijfsspanning opgegeven.
Bij het gebruik van condensatoren achter gelijkrichterlampen, is
van
belang te weten, dat de hoogste spanningsbelasting niet gelijk
het
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is aan de gelijkspanning alleen, maar aan de som daarvan met de daar-

op gesuperponeerde wisselspanning.
h) Het verband tusschen frequentie en golflengte.
De hiervoor dienstige fomrules hebben wij reeds leeren kennen in hoofd
stuk ll (nrs (30) en (30a) ). Men kan zonder berekening de fre
quentie uit de golflengte en omgekeerd bekomen door het gebruik
van het nomogram fig. 329.
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i)
Irillingskringen. De afleiding der belangrijke for
mule van ihomson hebben wij reeds in hoofdstuk II gegeven (28).
De nomogrammen in fig. 330, 331 en 332 maken de omrekening
veel gemakkelijker voor de lange golf, de omroepgolf en de lage fre
quentie. De waarden zijn niet in Hy en Farad gegeven, maar terwille
van den eenvoud in pF. p¥ en mH.
Formule (28) kan slechts dienen voor verliesvrije tril-

c

f
Hz
100——------SÜ—— —
60—-------

c/n
pf -----16000

150 — —

4

200-^ —

—

60—-----50

300— —

_f

¥00^-

30—==-----

-=

500-zl —
600 -Ë _

15-^------

800— —
900— —
1000— —

fO ——------

-- ---

1500 -r —

8 ——-----

2OOO^_ —

¥0

„-J-

700

19000
9000
6000
7000

------- 9000
—— 8000
—- 7000
-rz—6000

6000

^—5000

5000

¥000
¥000

3000
3000

—

2000
2000

f500

3000-f-

*-g —

¥000^ —

j-i—

5000 — —

==

1500

fGOO
900
800
700
600

1000
900

eoo

6^ —

5 —=-----

S-

700
600

500

500
¥OO
¥00

300
300

6000^ —
7000-^ —
2—=------

200

8000— —
9000 — —
1OOOO-------

200
150
150

1OO

1-----------

100

£

332

c

Fig. 332. - Zelfinductie, capaciteit en frequentie

(150 tot I0000 Hz.)

lingskringen. Bij trillingskringen met verliezen bekomt men een ietwat

lagere frequentie.

/=

R2
--------- [sec
-W-l
2CL
4L2

l]

(138)

(C in F en L in H).
Is de verliesweerstand R zoo groot dat

l

CL

R2
= 0,
4L2
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i

dan wordt

/=o.
In dit geval is de kring aperiodisch, en hij blijft niet meer in voort
durende trilling; de condensator ontlaadt zich slechts éénmaal over de
spoel. De geheele electrische energie, die aan den kring wordt toege
voegd, wordt geheel in warmte omgezet.
In de praktijk speelt het verlies in de trillingskringen een beslissenden rol; derhalve zullen wij dit uitvoerig behandelen.
De spanning E sterft uit volgens een e-functie, wanneer verliezen
in den kring voorkomen:
E=E„ ■ e

R
~2L’t

Daarin is Eo de uitgangswaarde, E de waarde na t seconden, t de
tijd, die na het eerste aanstooten van den trillingskring verloopt en R
de verliesweerstand van den kring.
Men heeft dan:

R

---------- = d
2L
en men noemt d den dempingsfaktor (niet het decrement).
Doorgaans wil men de verhouding der amplitudes van twee op elkaar
volgende trillingen kennen. Het tijdverloop tusschen twee trillingen is
echter de « periodenduur » T. Voor de eerste trilling van een aangestooten trillingskring kan men bijgevolg schrijven:
1717

— dt

Ei =E0 • e
en voor de daaropvolgende tweede trilling (tijd die verloopt tusschen
de eerste en de tweede trilling = t):
— d(t + T)
E2 = Eo • e

Daaruit volgt:

E.

Eo- e

e2

Eo- e

— dt
— d(t + T)

Dus is
[— dt+d(t + T)]
dT
E,
------ = e
=e

e2

Voor de praktijk is het beter, niet de
e amplitudeverhouam
ding, maar het verschil dT tusschen Ei en E2 te vormen. Men
verkrijgt dit door logarithmeeren der laatste vergelijking:
In (

e2
E

57Q

) = Zn (e
dT.

Het linker lid van de vergelijking noemt men het logarithmisch decrement der trillingen 8 (zie hierboven).
Bijgevolg is:

dT=0[-]

(139)

Daar:

T = —— [sec]
is

•v'-'

(140)

Voor het begrip van een kortstondig verschijnsel, b .v. voor het
onderzoek van een schakelverloop, impulsproblemen, enz., is het o.m.
van belang te weten, na welken tijd de trillingsamplitude van een kring
met bekend decrement 8 op een bepaald breukdeel van hare aanvangswaarde uitgestorven is. Men kan afleiden dat:

Z=

[-]

o

(140a)

is. Hierin is Z het aantal trillingen, die volbracht worden in den tijd
gedurende denwelken de amplitudeverhouding Eo/El bereikt is. Voor
het verminderen van een amplitude op I %, dus voor een amplitude
verhouding Eo/E1 = 1/0,01 heeft men b.v.:

In------ 4- 8

z=

0,01
o

= ±É_+).
0

Omgekeerd bekomt men den tijd t, die voor het uitsterven der tril
lingen tot een bepaald breukdeel der aanvangsamplitude noodig is.
1

l =

o-

r"

1

• y [sec].

(14Ob )

Met behulp der formules (140a) en (140b) kan men den uitsterftijd van een trilling rekenkundig bepalen; men heeft de formules
b.v. slechts met (142) te combineeren en men verkrijgt dan een be
trekking, die het verband aangeeft tusschen het decrement, den verliesweerstand, de C/L-verhouding van den kring en den uitsterftijd; resp.
het aantal trillingen met betrekking tot een bepaalde amplitudeverhouding.
De kennis van dit verband is voor bepaalde speciale gevallen van groot
belang. Men kan ook de betrekking tot Z of t bepalen voor de halve top-

waarde van een trillingskring.
Formule (140) heeft voor ons veel belang. Daaruit kan men
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namelijk een heele reeks belangrijke formules afleiden. Zoo verkrijgt
men o.a. door het gebruik van de formule van Thomson:

d • 2?T fCL [ - ]

(141)

of voor
d=

R

O

2 L

R

Tl
-2rry/ CL

of

RC c
T

0

(142)

[-]

Zooals men ziet is de demping in de eerste plaats afhankelijk van
den verliesweerstand van den kring en van de verhouding C/L. De verliezen worden grooter naarmate C grooter en L kleiner wordt; dit is ook
physisch te verklaren, want bij een C/L-kring vloeit ook bij een gegeven
energie een sterke stroom, terwijl bij een kleine C/L daarentegen een
zwakke stroom ontstaat Daar het in hoofdzaak gaat om warmteverliezen,
moet 0 in het eerste geval veel grooter zijn.
Op een even eenvoudige wijze kan men het bijkomende decre
ment der trillingen &z afleiden voor het geval, dat een weerstand Rp

parallel geschakeld is met den trillingskring. In dit geval heeft men:

oz =

TT

L

a/

(143)

[-]

c

Het totale decrement verkrijgt men dan uit:
(144)

<*,= *+ °z (-1

Van bizonder belang is de resonantie weerstand Rrei van een trillingskring. Voor gesloten trillingskringen werd de betref
fende formule (47) reeds in hoofdstuk 11 opgegeven. De afleiding
voor open trillingskringen (stroomresonantie, stroommaximum) geldt:
Rres = J™L —

1

T^c

+ R.

Bij resonantie heeft men:
(jUjL —

I
------ =0.
u)C

Dus is:

R,e,=R inj
580

(145)

Voor gesloten
trillingskringen
spanningunaximiun) heeft men uit fig. 333:
tg Tj =

( spanningsresonantie,

Jc
E<i)C
~=
/

en
/lo>L

toL

JL*

R

tg <P =

1

£

Jl___
* -L

r

=^L

\

i
i

R 6?

\(Jd

E

\
L

*1

Er=Jl-R
Jc=EwC

a

b

333

Fig. 333.

Bij resonantie is:
<Pi = <p

dus wordt

EioC

wL

~r

“r"

of
E

7

= Rrei-

R<dC

dus
Rre,=

L
R~C

PI

(47)
,

Voorbeeld:

L=l Hy, R=IO Q, C-4 /zFR,rr =

-------- !---------- =2.500 n.
10 • 4 • 10-6

Deze formule is uitgewerkt in het nomogram fig. 334, L en C zijn
hier in cm opgegeven, daar men in de hoogfrequentietechniek ongraag
met F en H rekent.
De resonantieweerstand Rres kan men ook nog anders uitdrukken,
Is b.v. <de
’ cirkelfrequentie w bekend, dan heeft men in geval van re-

sonantie:
i
ü)L =

ü>C
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Daaruit volgt:

1

C=

u)2L

Door vervanging in (47):
.O)»2L
7 2

P]
(146)
R
Daarbij is het van belang te weten, dat men onder R de verliesweer-
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Fig. 334. - Resonantieweerstand van een afgestemden kring
(ze)finductie, capaciteit en verliesweerstand).

stand van spoel en condensator verstaat. Het voor deze formule uitge
werkte nomogram is als fig. 335 afgedrukt. Op schaal B is echter niet de
uitdrukking <o2L2 aangeteekend maar de vierkantswortel daaruit, bijge
volg de inductans <oL; gewoonlijk is <oL bekend.
In fig. 336a zijn de resonantieweerstanden opgeteekend voor een
trillingskring, die bestaat uit een zeer goede met litzedraad gewikkelde
spoel (90 toeren 5 cm doormeter) en een precisieluchtcondensator. De
trillingskring was gedurende de metingen niet belast.
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Als tegenhanger toont fig. 336b denzclfden trillingskring in een scha
keling en wel vóór het rooster van een versterkerlamp. Kromme A werd
opgenomen met een negatieve roosterspanning van —4 V, kromme B
met een roosterspanning van 0 Volt, kromme C met een roostervoorspanning van —0,25 V, en kromme D met een roosterspanning van
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Fig. 335. - Resonantieweerstand van een af gestemden kring in
den dempingsweerstand R en de inductana.
functie van <*
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t

“tQ>62.V\ Uit de kromme ziet men duidelijk den invloed der demping

4p.or ropsterstroom. De roosterstroomen bedroegen voor A =0,0 Amp.
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In fig. 336c zijn de resonantieweerstanden opgeteekend van een
trillingskring met dezelfde spoel, maar

met een eenvoudige micacondensator.
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Voor fig. 336e bestond de trillingskring uit denzelfden condensator én
hen uit 4 mm koperbuis gewikkelde spoel.
1
Deze krommen zijn zeer leerzaam. Voor ijzerkernspoeleri kan mdn
in gunstige gevallen ongeveer met resonantieweerstanden rekenen, die
10 % hooger liggen, dan de hierboven verkregen waarden (met uitzon
dering van het korte-golfbereik ). Nochtans vertoonen de krommen een
eenigzins ander verloop, daar de verschillende verliezen bij ijzerkernspoelen anders optreden. Voor benaderde berekeningen volstaat het
echter de aangegeven waarden met 10 % te verhoogen. Trillingskringen voor ultra-kortegolf (van 2 tot 10 meter) hebben, wanneer zij
zorgvuldig gebouwd zijn, resonantieweerstanden van 5.000 tot 10.000 fl;
dit zijn nochtans maximumwaarden, want bij slechte spoelen en ongun
stige L/C-verhouding bereikt men dit meestal slechts gedeeltelijk.
Wij komen nog eens terug op het logarithmische decrement, dat
een zeer algemeene beteekenis heeft. Wij leerden het kennen in de
formules (110) en (111).
Het decrement ft van een spoel is:
0=

--R
CO • L

(Hl)

[-]

Dezelfde uitdrukking geldt ook voor een afgestemden trillingskring,
want wij kunnen schrijven:

I
co =------———
•. I

en bekonien eveneens:
ü = 77

C
L

•R

(142)

zooals wij dit bij een nadere afleiding reeds aantoonden.
Door (111) kan men de verliesweerstand R van een afgestemden
kring ook aangeven in functie van het decrement ft:

R=

ft CO L

ft 2 7T f L,

7T

77

Dus

R = 2üfL

(147)

Daarbij is R de verliesweerstand van spoel en condensator voor
zoover het om een afgestemden kring gaat.
Het nomogram voor formule (147) geven wij als fig. 33 7. Het
aflezen van dit nomogram gaat als volgt: zijn L en ƒ gegeven, dan ver
bindt men de opgegeven waarden op de schalen A en C, en bekomt
men snijpunt op schaal B. Wordt dit punt met de gegeven waarde van
ft op schaal A rechts verbonden, dan verkrijgt men op schaal C rechts
den gezochten verliesweerstand R.
Formule (110) wordt in de radiotechniek algemeen gebruikt voor
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Jiet karakteriseeren der kwaliteit van een trillingskring, een spoel of een

condensator. De waarde Q = —wordt vaak ook door p voorgesteld.

a

In werkelijkheid is het de verhouding tusschen de Wattlooze spanning Eb
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Fig. 337. - Verliesweerstand van een afgestemden kring in functie
van de zelfinductie, de frequentie en het decrement der trillingen.

tot de werkzame spanning Eu., welke optreden in een der hierboven ge
noemde organen. Voor een spoel heeft men dus:
Eb
JwL

Q=p=

Eu,

JR

pf voor een afgestemden kring op de resonantiefrequentie
I
w =----------------

V~CL
Q

JL

L

JR /J CL

R J CL

p

R

C

Brengt men volgens formule (142) het decrement a in het twee
de lid van deze vergelijking, dan bekomt men:

«-'-tI/t V-E--T1-'’ <I48>
want volgens (142) is:

R=—
\J
n
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L
C

Hetzelfde kan ook voor de spanning op een condensator worden
aangetoond.
De waarde Q resp. p wordt gewoonlijk resonantieeffekt of ook
resonantiescherpte genoemd; hoe grooter deze waarden zijn, des te
sterker uitgesproken worden namelijk de uitwendige resonantiekenteekens, voor alles dus de plotselinge en sterke toename der spanning resp.
stroom bij het doorloopen der resonantie. Nochtans is Q niet toereikend
voor het bepalen der kwaliteit: van een trillingskring, b.v. tot het karakteriseeren van zijn selectiviteit, want de
Jx
hoogte der verkregen resonantiespanning
J max
is ook afhankelijk van de opwekkende
J max
spanning.
Bijgevolg is het vaak beter, de
2
breedte van de resonantiekromme op te
J max
geven, die overeenstemt met de halve
2
amplitude van den betreffenden trillings
>
kring. In dit verband kunnen wij fig. 338
%
bestudeeren.
Daarin is stroom / in een
338"
gesloten trillingskring opgeteekend in
Fig. 338. - Bandbreedte.
functie der frequentiie o>. De voor de
geteekende kromme, de resonantiekromme, geldige betrekking luidt:

4-

E
2

wordt voor een bepaalde frequentie
waarde
I

^OL —

<oo.

[A]. (149)

De resonantiefrequentie, de

------ =0
CüC

dan bereikt stroom / een maximumwaarde en is nog slechts door den
ohmschen weerstand R beperkt:
E
Jmax

~R~

De selectiviteit van een trillingskring is hooger naarmate de
afwijking der frequentie boven en onder het resonantiepunt moet zijn,
om een bepaalde stroomvermindering in den kring op te wekken. Uit
de breedte van de resonantiekromme kan men dus zonder, meer de
selectiviteit van den kring herkennen.
Natuurlijk moet men het er nog over eens worden voor welke
stroomwaarde men de breedte der resonantiekromme wil aangeven,
want aan de onderzijde is de kromme veel ruimer dan aan den boven
kant. In dit opzicht heeft men het volgende besluit getroffen: ofwel
bepaalt men de breedte op de plaats, waar de stroom tot op de helft

587

van zijn maximumwaarde gedaald is (wat men verkort door H voor
stelt) ofwel meet men de breedte der resonantiekromme, daar waar
/mai

, d.i»: de 0,707 voudige waarde van zijn

de stroom tot de waarde -----

maximum vermindred is (deze waarde stelt men verkort voor door b).
Om nu H wiskundig te bepalen stelt men

Jmar
2

2

1
(!) C'

E
of voor / =-----R

____________ E

E
ÏR

|/

2

1

—

+

ojC

daaruit volgt een quadratische vergelijking (tweedegraadsvergelijking):
<o2L2 - o)R

1

3

c

De oplossing hiervan is:

u>= ±

2L

1
4-------CL
4L2

±

Bijgevolg levert deze formule 4 waarden voor co. Alleen de positieve
wortelwaarden hebben voor ons belang:

R^/J

3R2

2L

4£?

2L

3Ra
4L2

1

+

co, =-------------

CL

en
1
CL~

+

Daar volgens fig. 338 Ad) = (Dj — <o2 is, heeft men:

Au> =

RVI R a/3
+---------2L
2L

Stelt men o» = 2
dan is:

ƒ en

wo

2R V"3
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~L~

2L
= 2 7T

Aw = A/ • 2r =

A/ = H =

R^/3

L

voor de resonantiefrequentie,

RV 3
—L

R/3
--------------- X

L

(150)

2rr

v7 3

R

2-

L

--------- X
x-----------------

Af=H=

Nu kan men de verhouding tusschen A ƒ = H en /o vormen in
het tweede lid der vergelijking, vermits R vervangen door de waarde

o

R

L

TT

C

uit formule (142) en de frequentie f0 uit formule (28) door de waarde

1

/o =

1

x

V~CL

2<r

Men verkrijgt dan
3 - 2^7 CL .-9fo ~

2 7T

L

TC

V4

TC

Daaruit volgt de bandbreedte

a

H = /o-v<3- — [-]

(151)

7T

met de gellijkheid
TT

P=~
kan men ook zeggen dat:

(152)
H=/. • J 3 • — [ - ]
p
Voert men dezeflde rekenoperaties uit voor de breedte der reso/ max

———, dan verkrijgt men
. V2
de bandbreedte b volgens de tweede definitie:

nantiekromme op een stroomwaarde van

/o

.a [-]

(153)

7T

resp.
/o

6=

[-]

(154)

P

Zooals men ziet vervalt hier faktor
3, zoodat de betrekking
tusschen bandbreedte, decrement der trillingen en resonantiescherpte
nog eenvoudiger wordt.
Het met de formules (151) en (152) overeenstemmende nomogram geven wij als fig. 339. Doorgaans is niet de bandbreedte van een
enkelen kring, maar de totale bandbreedte van ene geheele hoogfrequentievresterker van belang. Neemt men aan, dat geen wederzijdsche
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koppeling tusschen de kringen ontstaat, zooals dit b.v. het geval is bij
de afgeschermde spoelenstellen,, en bij het gebruik van hoogfrequentieversterkerlampen met kleine inwe ndige capaciteit, dan kan men de
resulteerende resonantiekromme van alle kringen
kringi
berekenen. Daalt b.v.
in een enkelen kring de uitgangsspanning bij een bepaalde afwijking van
de resonantiefrequentie tot het x-voudige. dan daalt ze bij n kringen
op het xn-voudige. Uit het nomogram fig. 340 kan men de resonantiekromme voor 1, 2 of 3 afgestemde kringen samenstellen. Men gaat
daartoe uit van schaal A, waarop de resonantiescherpte coL/R van den
kring aangegeven is. Het overeenstemmende punt verbindt men met

f
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Fig. 339. - Afstemscherpte en bandbreedte H in functie der frequentie en van het decrement der trillingen.

dat punt op den linkerkaant van schaal B, dat met de eigen golf van
den kring overeeenstemt. Hierdoor verkrijgt men het snijpunt op
schaal C, dat wij niet behoeven af te lezen; het wordt naar achter ver
bonden met het op den rechterkant van schaal B gemerkte punt, dat de
verstemming in Hz aangeéft. Men bekomt weer een nieuw snijpunt op
schaal A, van waaruit men een raaklijn trekt aan de voor één, twee
of drie kringen geteekende kromme. Zoo verkrijgt men tenslotte op
schaal C een nieuw snijpunt, waartegenover men op de rechterzijde van
deze schaal de verhouding E/Ec tusschen uitgangsspanning en ingangsspanning afleest, an de linkerzijde van deze schaal komen nog aanteekeningen voor, die wij later zullen leeren kennen.
Verder bevat het nomogram nog enkele krommen voor band-

filters; daarover spreken wij eveneens achteraf.
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k) Gek o p p e 1 d e

kringen,
bandfilters
Gekoppelde
grooten
rol
in
de
radiotechniek.
Men onder
kringen spelen een zeer
scheidt inductief gekoppelde, capacitief gekoppelde, en galvanisch
gekoppelde kringen. Vooraf zullen wij enkele begrippen bepalen, waarvan bij het berekenen herhaaldelijk gebruik wordt gemaakt.
l) De wederzij dsche inductie M. In de praktijk is deze
zeer moeilijk te bepalen, daar men zou moeten weten, hoe groot de ge-
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Fig. 340. __ Nomogram voor de constructie der resonantiekromme van
afgestemde kringen en bandfilters.
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meenschappelijke krachtstroom
(flux) is voor de twee gekoppelde
spoelen. Dergelijke metingen kunnen gewoonlijk niet nauwkeurig ge
noeg uitgevoerd worden. De formule voor de wederzijdsche inductie is:

M=

A

x IV2 x 10-8 [H]

(155)

Daarin is Jx de stroom in den eersten kring, W2 het aantal draadtoeren,
waaruit de spoel van den tweeden kring bestaat. Voor de praktijk iis
deze formule niet bruikbaar; zij heeft dus maar een definieerende
beteekenis.
Van meer belang is
2) de koppelfaktof
Deze geeft aan, hoe groot de verhou
ding is tusschen het gemeenschappelijke veld <1*,, van
van twee gekoppelde
g
spoelen tot het veld der eerste spoel

[-]

(156)

Soms is ook de
3) strooifaktor o van belang, waardoor wordt aangegeven
hoe groot het strooiveld
der eerste spoel is ten opzichte van het
geheele veld
der eerste spoel:
(157)
Na enkele afleidingen , die voor ons niet veel belang hebben, be
komt men de betrekking:

M=kv'Tx; [-]
(158)
Daarin is Lx de zelfinductie van de eerste en L2 die van de tweede
spoel.
Zijn de twee kringen zeer sterk magnetisch met elkaar
gekoppeld, dan treedt een splitsing op der grondfrequentie, indien de
twee kringen identische electrische afmetingen hebben, dus wanneer
wi == w2 is.
In dit geval bekomt men na een korte berekening, die wij hier niet
opgeven, de volgende waarden van de twee nieuwe frequenties:
(O j =

_______

1 +

------ [sec x]

(159)

_~ö2~
[sec

(160)

J 1 — Vk’ — O2
Daarin is 0 het decrement der trillingeni en u»o de frequentie der
kringen, voor zoover zij niet tof slechts zeer los met elkaar gekoppeld
zouden zijn.
Het optreden van koppelgolven is maar mogelijk, wanneer
is. Men heeft bijgevolg een bepaalde minimumkoppeling noodig. Is de
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koppeling zeer vast, dan kan men
en men bekomt dan:

ten opzichte van 0 verwaarloozen,:

wo

(161)

,wi~-------------------- [sec"-1]

±
|
i

+ k
(162)

[secT2]

<0o — " 1

±

De koppeling kan tusschen 0 en I schommelen. Voor het geval
dat /?“!, dus bij zoo vast mogelijke koppeling, heeft men:
wo '■
CÜJ =

—— en <o.» = O©

I

\/2

Uit de formules (159) en (160) kan men verder afleiden, dat
de twee frequenties
en u>2 des te sterker van elkaar afwijken, naarmate de koppeling vaster iiis.
De bandbreedte A/ van bandfilters kan men met betrekking tot
den koppelingsgraad en de demping door de volgende formule aan-,
geven:
Bij vaste koppeling (/(>^) heeft men:

a/=/0 ± & ]ƒjiy -1 ±2 4
[sec-*].
Bij losse koppeling

(163)

heeft men:

A/ = /0±»]/^)7

(* +[4](164)
)

[sec1].

Deze twee vergelijkingen veronderstellen, dat de stroom nooit be

neden de waarde ]max/\/ 2 daalt.
Mag de doorzakking van de bandfilterkromme niet te diep worden,
gaan, dan moet
d’i. niet onder de waarde ƒ

0</c<2.4l

0

J

------ noemt men de koppelingskwaliteit. Wordt.
R
deze waarde grooter dan I, dan is de uitgangsspanning van den filter’
dezelfde, als voor een eenvoudigen kring met zelfinductie L en verliesweerstand R. Voor <oM/R < 1 wordt de uitgangsspanning lager. Best
neemt men de'koppeling zoo, dat <i)M/R=\ is. Nomogram fig. j>40 is
in deze veronderstelling voor de bandfilterkrommen ontworpen. Het is
een algemeen bekend feit, dat in moderne ontvangers voornamelijk

De uitdrukking
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bandfilters
gebruikt
worden, omdat ze de
10
zijbanden van de te
ontvangen zenders be
ter doorlaten dan ver
N
schillende van elkaar
4<J
onafhankelijke
krin
gen. Bovendien vertoonen de bandfilters
steilere flanken. De
£ o *>
krommen in fig. 341
341
'
B
10
It
14
14.
II16
z»
geven bescheid over
kWi verttemminj
het verschil. Daar is
Fig. 341. - Vergelijking tusschen bandfilters en
afgestemde kringen.
de logarithme van de
verhouding
tusschen
ingangsspanning en uitgangsspanning (in phoon) en met betrekking
tot de verstemming aangeteekend. Zooals men duidelijk ziet, levert
de bandfilter bij kleine verstemmingen — dus binnen de gewenschte
bandbreedte -- grootere uitgangsspanningen dan drie losgekoppelde
kringen, terwijl bij groote verstemmingen ---- dus buiten de gewenschte
doorlaatbreedte — de uitgangsspanningen veel vlugger verminderen,
dan bij drie los gekoppelde kringen.
Bij galvanisch gekoppelde kringen is de koppelingsfaktor:

H

Kil

k

1-]

(165)

Ls is de gemeenschappelijke inductie der gekoppelde kringen.
Bij capacitief gekoppelde kringen berekent men de koppelingsfaktor uit:

■ VCtC2
k=~C------

[-]

(166)

Cg is de aan beide kringen gemeenschappelijke capaciteit.
Een uitstekende verhandeling over het geheele gebied vindt men
in het Philips technisch tijdschrift van
1936 door v. d. Pol en Weijers. Daar
wordt de zaak echter zeer theoretisch
T2
i2
*Z«
behandeld, maar achteraf worden er
if-i’a ’
praktische rekenmethodes opgegeven,
Czv
ook in het boek van Kammerloher
7- Cl
L2
wordt de zaak behandeld, en wordt er
i
uitvoerig gewezen op het verband tus
77
342
schen de verschillende verschijnselen.
Hieronder geven wij een over
zicht van de berekening der inductief-, capacitief- en stroomgekoppelde
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bandfilters. Hierbij gebruiken wij de methode aangegeven in de formuletabellen van de Funktechnische Vorwarts.
Voor inductief gekoppelde bandfilters, zooals schematisch is voor
gesteld in fig. 342, gebruikt men de volgende bandfiltervergelijking:
e2 = ia* K *

'o

x(—)’X

(P-M (fi—j82) — K2

<0

(167)

Daarin beteekent:
r

8,=

to0 • Li

verlieshoek.

r

52 =

Wq • L2

r= verliesweerstand.

0=

(o 2 - a>o 2

<0 — U)o

w • u)o

Wo

co2

K2 =
M

77

x

M

L,L2

= 2 maal de verstemming.

(M = wederzijdsche inductie).

koppelfactor (gaat over in K als u> = <x)o, dus bij resonantie).

L,L2
Voor

s2
e

a

8 en als w = coo dan is:
, K
1
*° 8 ’ 1 4- K8*

Hl C?! H2 Qz.
Zj
Z2
'--------- .—'

A

(168)

'—■

Daarin is: e3 = — ia x A x Zx x Z2.
Zx en Z2 zijn de impedanties van den lCD, resp. den 2en kring.
Voor ZX = Z2 wordt de transmissieverhouding:
e2
u=
-A Z.

i.

(7 wordt maximum, wanneer A eveneens maximum wordt. Dit is
wanneer K = 8. Daaruit volgt:

K

= I = Kritische koppeling

(169)

Door vervanging in formule (168) verkrijgt men:
I
A-—•
Bijgevolg bedraagt de maximumtran»mi»»ie van een bandfilter
50 %. Dit komt slechts voor BÜ kritische koppeling. Voor elke an
dere koppeling is de transmissie kleiner.
De primaire kring bevat de impedantie Z, terwijl de uitgangsimpe-
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dantie der lamp er parallel mede geschakeld is. Daardoor verandert de
verlieshoek als volgt:

8=

r

w0 • L

Nu is

1

1
~Rt

r-C

T +

Dat is de parallelschakeling van de filterimpedantie en uitgangsimpedantie der lamp.
Daar

L

Z=

77c

IS

ZrC = L
of
uj„Z

• Cr=w0L

en

8=

1

II

r

z

COoC • Z/X

(170)

(jJqL

Z

Voor de berekening der spanning op Cx of C2 heeft men:
8
K'
Bij zeer kritische kringen wordt:

C3=CX
8i = 82

61

e2

□

c«
41—

a

_8_
K

ae,

of voor de kritische koppeling:

(171)

ii

il

n

«•2

7“C2

TC|
L2

Ll

ei = e2

1 i'

Bij capacitief gekoppelde bandfilters, volgens fig. 343, heeft men
voor K2:
?

K2
Daarin is

1

Fig. 343. - Vervangschema voor
capacitief gekoppelde bandfilters.

Ck

(172)

C2‘

de koppelcondensator. Voor den verlieshoek 8 heeft

men
8X =
en

82 =
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1

co0 • Zi • Ci
1
U>0 " Zo • Co

I
(173)

\ oor den kritisch gekoppelden (spanningsgekoppelden) bandfilter heeft men:
K2 = 81.g2 ]
K=8
als 8i = 82 is
(174)
K

2I

—=1

i’

8

Koppelcondensator Ck wordt:

r —
---------- ------a>o

(175)

Zj - Z2

werkt dan, alsof C\ parallelgeschakeld ware.
Voor stroomgekoppelde bandfilters heeft men:
Cl * ^2
Ck? 1

K2 = 8t. 8a=

(176)

I

(177)

<oo2 -Zr • Z2-C1-C2

en
C^ —ui,'o Cx • C2

(178)

• Z2
r
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Fig. 344. - Reciproke selectiviteit.

De figuren 344 en 345 geven hierbij aansluitend de selectiviteitskrommen van bandfilters. \/V is de spanningsval. Is erct de resonantie^panning en er de verstemmingsspanning, dan heeft men:
1 /(K?/& +1) — 2£2/82 (*2/32 — 1) + p* s<
[/
K2/82 + 1
* U‘

'
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In de krommen is rekening gehouden met:

-j7-=/ (>3/8)
Hoe men de kromme gebruikt, volgt uit het hieronderstaande voor
beeld, dat betrekking heeft op fig. 345,

I

SXO
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£03
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“ /
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fOO -

f So
T
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/O =
- S =
'■

2

l

^7^

£

fO

20

SO fOO 200

P_ -------- 345
<5
Fig. 345. - Reciproke selectiviteit.

Is de middenfrequentie = 470 kHz en de verstemming = 9 kHz, dan is:
8X = 82 = 8 = 0,008
en bijgevolg
470
479
47Ö
479
~ 5,5
0/8=
0,008
Voor K/8=1 (Kritische koppeling) heeft men \/V= 10. Dus be
draagt de selectiviteit 1:10 voor de opgegeven verstemming.
1) Transformatoren. Transformatoren worden in de hoog*
frequentietechniek zelden gebruikt, vermits men meestal gekoppelde krin
gen voor de transmissie gebruikt. Dergelijke inrichtingen — die wij reeds
besproken hebben — noemt men ook resonantietransformatoren of af
gestemde transformatoren. In het hiernavolgende, zullen wij echter
spreken over transformatoren, die ver buiten hun eigen resonantie
werken.
De grondslagen waarop de dimensioneering van hoog- en laagfrequentietransformatoren berusten, wijken vrij sterk van elkaar af,
alleen reeds, omdat de koppeling bij hoogfrequentietransformatoren veel
losser is dan voor lage frequenties.
Bij het dimensioneeren van hoogfrequentietransformatoren zal men
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er in de eerste plaats zorg voor dragen, dat de zelfinductie der pri
maire wikkeling groot genoeg is, om nog een goede aanpassing aan den

generatorweerstand te bekomen. Meestal is de generatorweerstand de
inwendige weerstand der lamp. Dit probleem zullen wij achteraf af
zonderlijk bespreken.
De transformatieverhou ding werd reeds bepaald door
de formules (15) en (15a). Voor zoover de koppeling vast genoeg
is heeft men:
IV.
E,
(180)
~Ë7 ÏV2
Voorbeeld:
IV. = 50, IV2 = 100, E2 = 10;
IV.
_
50

e.=e2

.

W~2

= 10 •

100

= 5 V.

Daarin is E de spanning, W het toerental, terwijl de index I be
trekking heeft op de primairespoel en index 2 op de secondaire. Met
deze formule kan men nochtans geen praktische berekeningen uitvoeren,
daar de koppelingsgraad moeilijk te bepalen is. Over het algemeen zal
men de gunstigste koppeling en de gunstigste werkwijze proefondervin
delijk bepalen.
Bij laagfrequentietransformatoren met ijzerkem is de koppeling
gewoonlijk zeer vast. Men kan dus aannemen, dat alle primaire kracht
lijnen ook door de secondaire spoel gaan. Voor spanning Ex op de primaire spoel heeft men de volgende bekende formule:
E. = 4,44 • ƒ • IV. - <I\ - 10-8
(181)
Voor de spanning E2 op de secondaire:
(182)
E2 = 4,44 • ƒ • IV2.<I\. I0-*
Daar wij veronderstellen dat <I). = ^>2, verkrijgt men als verhouding
tusschen de twee spanningen:
E. _ IV.

~Ë2

lv7

[-]

(180)

In de formule (137) en (138) is:
het magnetische
veld ; de veldsterkte B (velddichtheid) wordt berekend uit:
B = p- ■ [Gauss 1

(183)

Daarin is F de doorsnede van het veld in cm2. Voor B neemt men
bij kleine ijzertransformatoren doorgaans 6.000 tot 10.000 Gauss.
Uit de formules (181) en (183) verkrijgt men dan het aantal toeren
IV. in de primaire door:
E.

(184)
[-]
4,44./. IO-ö-B-F
Hierbij veronderstelt men, dat F de ijzerdoorsnede is. Wegens deze
veronderstelling en tengevolge van de meestal zeer vrije keuze van IV,

IV, =
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is de onnauwkeurigheid van elke transformatorberekening tevens bewe
zen. Herhaaldelijk werden benaderingsformules gegeven voornamelijk
voor F; dit is nochtans afhankelijk van het voor den transformatorkern
gébruikt materiaal.
Heeft men het toerental der primaire spoel bepaald, dan kan men
het toerental der secondaire uit de gegeven transformatieverhouding
berekenen volgens formules (15) en (15b). In groote lijnen is dan
de transformator tevens bepaald. Men moet natuurlijk een heele reeks
bijkomende omstandigheden in acht nemen, als o.a. de invloed der
ijzer- en koperverliezen; verder zal men de draaddikte in verband met
den af te nemen stroom bepalen, enz. Al deze zaken compliceeren de
berekening buitengewoon; moesten wij daarop nader ingaan, dan kon
den wij hierover wel een heel boek vullen. Wie de zaak dieper wil
instudeeren, raden wij het werkje aan van M. Douriau: « Ontwerp en
Constructie van kleine Transformatoren ».
Wij mogen niet uit het oog verliezen, dat een verliesvrije trans
formator een phaseverschuiving van spanningen en stroomen van 180°
veroorzaakt. Anders gezegd: de stroomen en spanningen in de primaire
van een verliesvrijen transformator liggen ten opzichte van de stroo
men en spanningen in de secondaire precies een halve periode verscho
ven. Dit feit is van groot belang voor het ontwerp van versterkers,
waarin transformatoren als koppelelementen gebruikt worden.
Vanzelfsprekend zijn de reeds vermelde aanpassingsregelen ook
bij laagfrequenttransformatoren toepasselijk; zij spelen zelfs bij het
ontwerp van omroepversterkers, enz., vaak een overwegenden rol. De
voor de sterkstroomtechniek zeer belangrijke beschouwingen over het
rendement, hebben daartegenover voor de hoog- en laagfrequentietechniek geen groote beteckenis. Bij hoogfrequentietransformatoren is het
begrip rendement op zichzelf onbekend. Bij voedingstransformatoren
kan men op een rendement tot 80 % rekenen, terwijl bij laagfrequentkoppeltransformatoren deze waarde tot 40 % daalt.
Voor den radiotechnicus zijn de verhoudingen bij toonfrequentietransformatoren (koppel- en uitgangstransformatoren) van meer belang.
Eerst zullen wij nader kennis maken met de in de laagfrequenttrans
formatoren optredende verliezen. Wij zullen hierbij gebruik maken van
een publicatie in het tijdschrift « Radio Mentor » (1938), die wij in
hoofdzaak woordelijk weergeven:
Men gaat eerst en vooral uit van het ideale geval, dat alle kracht
lij nen der primaire spoel ook alle wikkeling,en der primaire en der
secondaire spoel snijden. In werkelijkheid is echter altijd een zekere
strooiïng aanwezig, d.i. niet alle krachtlijnen treffen de secondaire
spoel, maar een zeker procent gaat verloren en door de krachtlijnen.
die door de secondaire spoel heengaan, worden niet alle draadtoeren
gesneden, maar ligt ook hier een zeker procent der aanwezige toeren
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buiten de baan der krachtlijnen. Men kan zich dit verband zoo voor
stellen, alsof een deel der toeren 100 %
samengekoppeld zijn, terwijl de overblij
p=>a+b
vende toeren op een afzonderlijken kern
a
liggen, die noch met den hoofdkern noch
A
onderling gekoppeld zijn. Zoo komt men
f
F
E
tot het vervangschema van fig. 346. Hiei1U
B b
in is het getal der strooiende toeren in
S-d*f
de primaire aangegeven met a, dat in de
I
346
secondaire met ƒ en de 100 % met elkaar
Fig. 346. - Vervangschema voor
gekoppelde toeren met b en d.
een onbeladen LF-transEerst rijst de vraag, hoe men a en /
formator
dient te bepalen, wanneer alleen de tota
le strooiïng bekend is, die men immers gemakkelijk kan meten, wan
neer men E en U meet. Zonder strooiïng zou U = E • s/p moeten zijn,
wanneer p het totale aantal toeren in de primaire en s het totale aantal
toeren in de secondaire is. Is daarentegen U slechts = E-s-k?!p,
waarbij
een getal is kleiner dan 1, dan is
blijkbaar de door strooiïng
veroorzaakte faktor, die wij koppelingsfaktor zullen noemen. Bij 100 %

ï

koppeling zou deze faktor gelijk aan I zijn.
Blijkbaar is het in fig. 346 onverschillig hoe groot a en ƒ genomen
worden, voor zoover slechts de som der procenten van p resp. s daarbij
gelijk blijven. Is b.v. de verhouding der totale toerentallen:
(185)
s/p-ü
(186)
s=p ■ V
o en wanneer men
wanneer
het
totale
procent
aan
verliezen
dan moet,
a=p • x

(187)

stelt, dan is
(188)
f = s (o — x) =p • O ( o-x)
p.a+b
waarbij x elk willekeurig
J2
-r»—
getal kan zijn, dat kleiner
is dan o, dus ook b.v. 0.
a
f
F
A
Neemt men een trans
formator, waarvan de se
vJl
U
R
condaire belast is, dan ver
£
krijgt men fig. 347, waarin
a, b,
è>, d en f de toerentalB
d 0
b
len der wiikkeling zijn, en
3= d*f
A, B, D en F de spannin
gen, welke aan de betref
347
fende deelen der wikkeling
4>1
<t>2
Uit fig. 347 kan men de
Fig. 347. - Vervangschema voor een belasten
volgende vergelijkingen di
LF-transformator (secondaire).
rect aflezen:
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A=I. • a>

4- • r • F • a2
W~l

(189)

I er vereenvoudiging nemen wij de waarden zoo, dat
4tr • fi • F
---------- =1= I
(iyu;
(190)
io9 • i
is. Daar deze faktor in elk lid der vergelijking voorkomt, en bovendien
uitvalt, speelt zijn werkelijke waarde geen rol. Bijgevolg is:
A=Il-a2
(191)
F=/3/2
(192)
U = 12 R
(193)
D = B • d/b
(194)
<l)

■

De flux, door I. in den kern opgewekt, is:
(195)

<I>X=/X • b
en die door I2 in den kern opgewekt is:
<>2 = /2.d
Wikkeling b wordt bijgevolg door

het

(196)
verschil der twee ge

sneden, d.i.:
0 = <>l — ^2 = I. • b - 12 • d
(197)
dan is met inachtname van vergelijking (190) de tegenelectromoton-

sche kracht:
B=

• b

(198)

I. • b2-I2 • b • d

Nu is:

D

B • d/b = U + F=L

(199)

R + I2F

B - d

(200)
b (R+F)
Brengt men deze waarde in vergelijking (198), dan iis:
b • d•B • d
B -d2
(201)
----------------- =
=l.b
M>228 = 1. • b2
b (R + f2)--------------- R + F
d2
(202)
) = A • b2
B(\H
R+F

A=

Verder kan men direct aflezen:
B = E- A=E — I. . a2
Met vergelijking (202) verkrijgt men dan:
(E —/x • a2) (I+

d2

R + j2
E(1 +

d2

R+/2

—=Z =
I.

d2

R +F

1+_£_
R+F
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(204)

)-A *>2

) =1. • b2+I. - a2(/ +

b' + a2(\ +

(203)

d2

R+F

)

(205)

)
(206)

b2

d2

1+

of met b2/d2

+ a2 =

b2 (R + /2)

R+/2 + d2

R+f2
\/u2
b2 (R+f2) . b2/d2
Z=
b2/d2 (R+f2 + d2)
b2 (R + /2)/u2
(R+f2)/u2 + b2 +a

+ a2

+ a2

(207)

(208)
(209)

Blijkbaar stelt deze vergelijking de serieschakeling voor van den
weerstand met wikkeling a, met de parallelschakeling van wikkeling b en
weerstand (R+ j2)/u2, want de teller van het eerste lid bevat het pro
duct, en de noemer de som van deze twee weerstanden. Aldus verkrijgt
men het vervangschema van fig. 348. Hier is de wikkeling met a toeren

fe

a

£

£
6

%

ca14=

T

348

Fig. 348. - Vereenvoudigde vervangsch;

keling.

349
Fig. 349. - Nog eenvoudiger ver
vangschema.

de primaire strooiïnductie zelf, die met b toeren de primaire koppelingsinductie zelf en de met //u toeren de secondaire strooiïnductie, waarvan
het toerental gedeeld moet worden door de transformatieverhouding u.
Ook R is niet met zijn volle waarde in rekening te brengen, maar even
eens gedeeld door
Hierbij werd a willekeurig groot genomen, terwijl ƒ -berekend werd
uit (188), terwijl d in u bevat is. In den aanhef deden wij reeds opmerken, dat men ook a = 0 kan stellen. In dit geval bekomt men het
vervangschema fig. 349.
Daar a = 0 is volgens vergelijking (188)
(210)
/=p•v•o
te stellen; de transformatieverhouding wordt dan:
d
s—ƒ
(211)
u =------- =---------p
p
s—p • V • o
=----------------- = s/p — o • o
(212)
P
De steeds aanwezige capaciteit C der secondaire wikkeling, kan
men parallel met de uitgangsklemmen denken. Daar hare weerstandwaarde
in de vervangschakeling door u2 te deelen is, dient men
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de capaciteit met u" te vermenigvuldigen. Men ziet zonder meer in, dat
elke transformator twee resonantiepunten moet hebben. Het eene vloeit

voort uit de vliegwielschakeling van L„ ƒ/u <en u2 • C. Hierbij is //u
steeds klein ten opzichte van Llt zoodat meni het kan verwaarloozen;
men bekomt dan:
U>1

2_

1
M-u’.C

(213)

De tweede resonantiefrequentie volgt uit de serieschakeling van
//u en u2 • C:
u>32

=

u2

. U2. c

_

I

s. c

(214)

Wanneer
de totale strooiïnductie is, d.i. wanneer X = S • o =
P ■ u2 •■ o
n22 is, waarbij S de totale secondaire en P de totale primaire zelfinductie is.
Met het oog op de thans gebruikelijke krachtversterkers is het
zeer belangrijk, zich een idee te vormen over het gedrag der uitgangs
transformatoren. Hier zijn de volgende problemen van belang:
De in uitgangstransformatoren te verwachten vervormingen en
verliezen, de grenzen van het transmissiebereik en de aanpassing van
den luidspreker. Wij zullen deze problemen behandelen aan de hand
van een publicatie in de « Funktechnische Vorwarts ». Bespreken wij
eerst de vervormingen en verliezen.
Het verband tusschen de inductie B en de veldsterkte H is voor
de ijzersoorten, die bij het bouwen van uitgangstransformatoren ge
bruikt worden niet lineair. Daar de hysteris-lus nagenoeg symmetrisch
ligt, ontstaan slechts vervormingen door oneven harmonischen. Bij
kleiner wordende amplitudes schrompelt de hysteresis-oppervlakte
steeds meer tot een rechte lijn samen. Voor de hoogsttoelaatbare am
plitude daarentegen is echter ook de grootte der voormagnetiseering,
het ijzermateriaal, enz., beslissend. Gewoonlijk rekent men met een
maximale amplitude der inductie van 3.000 tot 4.000 Gauss.
Triodes en pentode-eindlampen hebben een verschillend gedrag.
Triode-eindlampen kan men wegens hun geringen inwendigen weer
stand als generatoren met constante spanning beschouwen. Wegens den
invloed der inductie en der frequentie op de grootte der in een wikke
ling geïnduceerde spanning, zal de vervorming op lage frequenties het
grootst zijn. Dit is anders bij penthodes, die men wegens hun hoogen in
wendigen weerstand als generatoren met constanten stroom kan aan
zien. De inductie zal dan ook minder sterk met de frequentie ver
anderen.
De zelfinductie zal men bijgevolg in de twee gevallen voor de
laagste te transformeeren frequentie bepalen, Bij uitgangstransformatoren, waarvan de primaire en de secondaire in elkaar afwisselende
schijven gewikkeld zijn, kan men de secondaire parallelcapaciteit
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( wikkelingscapaciteit) verwaarloozen, alsmede de capaciteit der twee
wikkelingen ten opzichte van elkaar. Ook bij de hoogste nog in aan
merking komende frequentie is de schijnweerstand der laatstgenoemde
zoo hoog, dat zelfs bij het vol uitsturen der lamp slechts een zeer klein
deel van den in de secondaire vloeienden stroom over de koppelingscapaciteit vloeit. Daar de parallelcapaciteit der primaire hoogstens
200 pF bedraagt, kan zij in verband met de inductans der primaire
wikkeling geen invloed meer hebben op de weergave. Aan de secon
daire zijde valt dit nog gunstige: uit.
Voor uitgangstransformatoren in omroepontvangers worden verliezen van 10 tot hoogstens 20 % toegelaten. 1De ijzerverliezen zijn
zelden grooter dan 2 % en daarom houdt meni er bijna nooit rekening mee. De koperverliezen vormen de som van de primaire en de
en R2. Bij benadering
secondaire verliezen over de weerstanden
heeft men:

4
V/cv =

‘ h 2)

4- n2/?„)

2*’"

w-----

(215)

Voor de berekening veronderstelt men dat IV in serie ligt met
W v.erhoogt dus de totale belasting in den anodekring; n’ZL
moet bijgevolg kleiner genomen worden, dan men door de berekening
gevonden heeft.
De primaire zelfinductie wordt als volgt berekend:
Is p de permeabiliteit der gebruikte ijzersoort, B de inductie en H
de veldsterkte,
AH de verandering der veldsterkte; AB de ver
andering der inductie, AB:AH = M2. F de doorsnede van den kern in
cm2 en n het aantal toeren, Z; de gemiddelde lengte van den ijzerweg
in cm, la de lengte der luchtspleet in den kern, ƒ de gelijkstroom, |_ de

zelfinductie, dan heeft men de formule:
AB
(216)
F- n • 10-* (H)
A/
De toename van de magneto-motorische kracht is voor een toename
van den stroom:
AB
4+AB-l,
0,4tt • AJ ■ n =
uA

L=

4/

en

L=

0,4 • n • n2 -F

• 10-8 (H)

(217)

/*A
Voor gelijkstroom is:

B=

0,4 • n

•J•n

-±+l.
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Het volume van den ijzerkern is:
V = lixF
De verhouding van de lucht- tot den ijzerweg der krachtlijnnen is:

la
a =------li
Dus is:

I
/2

L

V

B2
0,4-

2

• 10-8 (H)

(218)

------+ a

en
n •/

~i~

B

I
(219)

0,4^

Zijn p en pA be
paald door hunne afhan
kelijkheid van B. ctan
kan voor elke waarde
van a een kromme geteekend1
worden,
die

lf
V

als

functie

van

------ geeft (zie fig. 350).
li
Voor een gegeven
kern zijn V en l; bekend,
en voor een gegeven ge
Fig. 350.
lijkstroom is de in hg.
350 langgerekte omhul
aC
lende de afhankelijkheid
W
L-/
/.n
---------- van ------ \
voor
---- —de
V
l,
______ —>?■«;
5
hoogste zelfinductie.
■MMrar.'iiiiiiiiiiiii
Voor silicium-ijzer
Jlllllllllllll
■ —___ «■■1111111111111111
van 4 % bevat fig. 351
de
getallenwaarden der
5
10
15
351
omhullende.
J-D
Voorbeeld: Het vo
lume
V van den kern =
Fig. 35I.
130 cm3, de gemiddelde
lengte van den ijzerweg Z;=I8 cm. De anodestroom Ja=z75 mA (voor
lamp ELI2) en de primaire zelfinductie L = 1 1 H.

350

£06

Dan is:
L-J*
V

”

Ü • (72 • 10-3)2
130

0,00045

Daardoor verkrijgt men uit fig. 351 :

J•n

ït
n=

9,5

a=13

9 x 5 x ?•

7

x2360

m.a.w. een primaire spoel met 2.360 toeren gewikkeld, heeft de groot
ste zelfinductie.
De lengte der luchtspleet
volgt uit
L = a-Z/

13 . 10—4 . 18 = 0.23 mm.

Wij ontnemen ver
der aan de « Funktechnische Vorwarts» een prak
16
tische methode voor het
12
bepalen der verzwak
6
king van de hooge en la
ge frequenties bij uitT
gangstransformatoren.
50 WO
WQO
10000
De
berekening is ge
352
//z
steund op figuren 352 en
353. Daarin beteekent ZL
Fig. 352.
de impedantie der luid.o, (Zo) de
sprekerspoel, R; den inwendigen weerstand der eindlamp
de strooiïmpedantie van
leegloopimpedantie van den transformator
den transformator, n de transformatieverhouding. Eerst veronderstellen
wij, dat de wikkeling geen weerstand heeft, en dat bovendien geen ijzer-

Zï

verliezen ontstaan.
In het karakteristiekenveld van fig. 353 wordt het percent aan secon
daire stroom bepaald, en wel in het onderste deel der figuur
voor de lage frequenties, in functie van den inwendigen weerstand R;
van de eindlamp, en de leegloopimpedantie w • Lo; in de bovenste figuur
voor de hooge frequenties als functie van den inwendigen weerstand R;
der lamp en der strooiïmpedantie ± u> • L{t.
Alle grootten worden vergeleken met de aanpassing:
n2 • ZL
Als voorbeeld zullen wij de aanpassing aan eene eindtriode en wel
meer bepaald aan de ADI behandelen. Veronderstellen wij een uitgangstransformator, waarvan de leegloopimpedantie Lo=l0 H, en de strooiimpedantie Lfl= l H bedraagt. De aanpassing aan de impedantie van
de luidsprekerspoel ZL moet bij l .000 Hz = 2.300 zijn. De inwendige
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p

weerstand K; van de lamp bedraagt 650 Q. Uit fig. 352 blijkt dat ZL
voor frequenties tusschen 50 en 1.000 Hz nagenoeg dezelfde waarde be
houdt.
Vooraf moet een lage frequentie onderzocht worden, die tevens
4
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Fig. 353.

door een bruikbaren luidspreker nog goed kan worden weergegeven.
namelijk 100 Hz.
Men heeft dan:
Zo <j)L,o=6.300
6.300
2,7
wLo/n2Z =---------L 2.300
650
R;/n2Z =
RJn'Z
=-------0,3
L 2.300
Wanneer men met deze getallen de verzwakking bepaalt in de
:
onderste helft van fig.
353, bekomt men een snijpunt, dat nauwelijks
beneden 100 % ligt.
Bijgevolg wordt de weergave der lage tonen door den betreffende»
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uitgangstransformator niet verzwakt. Zelfs bij 50 Hz verkrijgt men prak
tisch nog dezelfde waarde.
Thans zullen wij een hooge frequentie onderzoeken, die door een
bruikbaren luidspreker nog goed wordt afgestraald, namelijk 6.000 Hz.
Hiervoor is tengevolge der bovenste helft van fig. 353:
ojL.z=6,3 x 6.000 x 1 = 38.000
wU
38.000

nZ,L

2.300
2.300 xJL

5
Men bekomt een faktor 18:5 door het feit, dat ZL nu niet meer
zooals bij 100 Hz ongeveer 5 Q bedraagt, maar wel volgens fig. 352
18 Ohm.
o>Lj7
38.000
4,5
n
8.300
Men heeft evenzoo:
650
R;
0,08
n2ZL
8.300

^zr

Men erkent hier zeer duidelijk den ongunstigen invloed van
den geringen inwendigen weerstand op de hooge tonen.
Het blijkt uit de bovenste helft van fig. 353, dat de verzwakking
voor de gevonden getallen op de frequentie 6.000 Hz zoo sterk is, dat
de transmissie tot op minder dan 20 % teruggaat, wat overeenstemt
met een verlies van 80 %.
Als tweede voorbeeld zullen wij de aanpassing aan een eindpenthode behandelen en wel aan een EL 12, waarvan de inwendige weer
stand R; = 30.000 H bedraagt. De aanpassing aan ZL moet bij 1.000 Hz
3.500 bedragen.
Wij onderzoeken eerst weer de lage frequentie van 100 Hz.
Hiervoor heeft men:
6.300
wLo

n2ZL

3.500

R{

30.000

1,9

en
n2ZL

3.500

— 8,5

Bepaalt men met deze getallen de verzwakking in de onderste helft
van fig. 353, dan bekomt men een snijpunt rond 85 % , waaruit volgt,
dat de betreffende uitgangstransformator (Lo=100 H) met de penthodeeindlamp EL 12, een verzwakking van den secondairen stroom van 15 %
veroorzaakt op 100 Hz.
u>Lo

T^z?

0,9 voor 50 Hz
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Namelijk meer dan 30 %. Daaruit blijkt duidelijk de ongunstige in
vloed van den hoogen inwendigen weerstand op de lage
frequenties.
Voor de hooge frequentie 6.000 Hz heeft men daarentegen:
n2ZL

38.000

38.000

acnnx
. —18
3.500
L^
5

12.600

Ri

30.000

n2ZL

12x600

3

2,3

Voor deze getallen kan men uit fig. 353 (bovenste helft) een ver
zwakking op slechts 60 % van den primairen stroom aflezen.
Wij resumeeren: Een hooge inwendige weerstand (eindpenthode) heeft een ongunstigen invloed op de lage tonen en een gunstigen
op de hooge.
Een geringe inwendige weerstand (eindtriode) begunstigt de lage
tonen opvallend, terwijl dit zeer ongunstig inwerkt op de hooge tonen.
Verder noteert men dat:
De leegloopimpedantie kan bij uitgangstransformatoren na een
triode-eindlamp veel kleiner genomen worden dan voor uitgangstransfor
matoren na een penthode-eindlamp.
De strooiïmpedantie moet voor uitgangstransformatoren achter eindtriodes zoo klein mogelijk gehouden worden, daarentegen speelt dit geen
grooten rol, wanneer de uitgangstransformator achter een eindpenthode
met hoogen inwendigen weerstand gebruikt wordt.
Voorbeeld 1 : Een ADI moet een uitgangstransformator vooraf gaan,
die bij 50 en 4.000 Hz (8.000 Hz bandbreedte) een verzwakking van
hoogstens 25 % veroorzaakt.
De inwendige weerstand R; van de ADI is weer 650 £1 en naZL
bij 50 Hz = 2.300
bij 4.000 Hz = 4.600 f2 (zie fig. 352). Men heeft dan
voor 50 Hz:
650
Ri
— 0,28
n 2Z L
2.300

Voor 4.000 Hz:

Rn2ZL

650
4.000

— 0,14

Bij 50 Hz heeft men voor een verzw;akking tot op 75 %
en

n2ZL

0,3 moet

<üLo

n

ongeveer 0,32 worden.

Dus

Lo
610

0,32x2.300

6,0 x 50

736
3Ï5

2,5 H.

Bij 4.000 Hz heeft men voor een verzwakking tot op 75 %
K
650
en
ongeveer 0,4 worden.
0,14 moet

°’I4moet-^z;

^zT"tööö'

(fig. 353 boven)
Dus

0,4 x 4.600

70 mH.

25.120

Voorbeeld 2: Men wil een uitgangstransformator ontwerpen voor
een ELI2, zoodat bij 50 en 4.000 Hz (8.000 Hz bandbreedte) een ver
zwakking van hoogstens 25 % ontstaat.
De inwendige weerstand R[ van de EL 12 is 30.000 O en n2Zx
bij 50 Hz=3.500 n, bij 4.000 Hz = 7.000 H (fig. 352).
Op 50 Hz, voor een verzwakking tot hoogstens 75 %
o
,
ü>L0
8,5 moet ook ——— ongeveer 2 worden
n2ZL

30.000
——-=---------n2ZL
3.500

en

(zie fig. 353 onderste helft).

Dus

Lo=

7.000

22 H.

315

m.a.w. de leegloopimpedantie zal ongeveer 10 maal grooter moeten zijn
dan in het geval van de triode.
Bij 4.000 Hz geldt: voor een verzwakking op hoogstens 75 %

en

R,

30.000

n 2Z L

7.000

4,5 en hier moet

ongeveer 3,5 worden

(zie fig. 353 bovenste helft).

Dus

Lrt =

3,5 x 7.000

1 H.
25.200
m.a.w. de strooiïmpedantie kan hier
ongeveer 14 maal g r o o t e r zijn
dan bij de triode.
Thans komen wij tot de bere
kening van de aanpassing der intgangstransformatoren aan luidspre
*9
kers. Ook hiervoor maakten wij
354
gebruik van de formules en tabel
*
len
uit de « Funktechnische VorFig. 354.
warts ».
In fig. 354 is een eindlamp voorgesteld, die over een uitgangstransformator met een transformatieverhouding n : 1 op de luidsprekerimpedantie ZL werkt.
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Voor de aanpassing bestaat de eisch

Ra

H+

(220)

waarin Rü de uitgangsimpedantie der lamp voorstelt.
In de figuren 354 tot en met 358 hebben de hieronderstaande let
ters de volgende beteekenis: Ri de inwendige weerstand der eindlamp,
Li de primaire zelfinductie, L2 de secondaire zelfinductie, Zo de leegloopimpedantie, Lo de leegloopinductie, Zl de luidsprekerimpedantie,
Lsx de primaire strooiïnductie, Ls2 de secondaire strooiïnductie.
Men heeft: R, • S ■£)=!, dus R«-S=l :D (dit is de statische ver
sterking) dus kan de lamp vervangen worden door die spanning, welke ont
staat, wanneer de roosterspanning ------ maal versterkt wordt, dus door

1
U<-Dt

In het ideale
e a 1
geval heeft de uitgangstransformator geen ijzerverliezen, geen eigen capaciteit en geen ohmschen weerstand in de
wikkeling.
Er wordt gevraagd: frequentiegetrouwe transmissie zonder niet-lineaire vervorming.
In deze voorwaarden kan fig. 354 vervangen worden door fig. 355.
Daarin heeft men voor lage tonen:
Zl wordt (zie fig. 355) veel minder sterk beïnvloed door de fre___________

K

77
7$2-n2

Ri

3,

"2Jl

3

t

3

<*—

<

D

*0

if

355

Fig. 355. - Vervangschema
voor fig. 354.

356

~n~

Fig. 356. - Vervangschema
voor fig. 355.

quentie dan een normale zelfinductie. Bovendien zijn Z«i en ~Z.s2 zeer
klein voor lage tonen. Bijgevolg is "Z.L • n2 zeer groot ten opzichte van
Z*h en n2 • "Z.s2. Deze twee strooiïmpedanties kunnen bijgevolg verwaar
loosd worden (zie fig. 356).
Voor de hooge tonen heeft men:
Zo is zeer groot. Ook de waarden van Z«i en n^i mogen niet meer
verwaarloosd worden. Alleszins zal Z„ zoo groot zijn, dat de parallel
schakeling van (n’Zs^ + n’ZJ met Zo nauwelijks van waarde verandert.
Men kan hier bijgevolg Z. weglaten, en men komt dan tot fig. 357.
^12

Wordt Zo zeer groot en daarentegen Z$i en Z«2 • n2 zeer
klein, dan komt men tot den transformator van fig. 358, die onafhanke
lijk wordt van de frequentie.
Bij de constructie en de planning van een transformator zal men
er steeds naar streven, het bereik, waarvoor fig. 358 geldig is, zoo groot
mogelijk te maken.

e

.n
o

©
”‘11

357

358

Fig. 357. - Vervangschema
voor fig. 355.

I

Fig. 358.

Bij de hierboven vastgestelde afhankelijkheid van de weergave der
lage tonen van
(eindlamp) en Zi (impedantie der primaire wikkeling), is de stroom door de luidsprekerspoel van belang. Volgens
fig. 356 is dit: (Zi=7 •
Nu is:
.
___________ Zi_____________
f2
—-=U /D •
n
sg
Zi (n’Z/ + K/) 4-Ri • nJZL
Hierin hebben wij Zo door Zi vervangen daar Z«i en Z«2 verwaarloosd werden.
in bereikt de maximumwaarde, wanneer Zi zeer groot is vergeleken
met n2ZL:

*

1

^2max

n=ZL+R,

: = n '~D

ofwel vermits men bij benadering Zl kan beschouwen als een ohmschen weerstand, vergeleken met de andere impedanties der schakeling:

Ur
^2max

n’

1

D

n~ZL +

Vergelijkt men nu i2 met i2max en berekent men dan de uitdrukking door scheiding der imaginaire en reeële deelen, waarbij Zi=/ • wLj
is, dan verkrijgt men:
^2/*2

*maz

1

1 + A2-

(221)

1
i 4- Bi
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Hierin is:
n 2Z L
A =------

voor een gegeven waarde van n2ZL de afhankelijkheid van de weergave
der lage tonen van de impedantie der primaire wikkeling, en
naZL
B =---------Ri
de afhankelijkheid der weergave der lage tonen van den inwendigen
endigen weer
stand der eindlamp- Daaruit blijkt: de lage tonen worden
wor
beter en gelijkmatiger weergegeven, naarmate Rt klei
ner en Lj grooter is.
Wordt voor een gegeven waarde van naZL

A2 = 1 4- B2

of

wL, == ]/ n2 ZL 4-

resp.

il==2^7 •
2tz f

dan wordt
1

’s/in

0,71

ym

- «maz

(222)

Anders gezegd: bij
vloeide nog 71 % van den secondairen
stroom, die in het ideale geval door den transformator zou moeten gaan.
Voor de afhankelijkheid der weergave van de hooge tonen van R;
(eindlamp) en Z (strooiïmpedantie) geldt fig. 357. Op dezelfde wijze
als hierboven bekomt men:

R- + naZL
ia/r2max

(223)

Rt + n’Za+Z,

daarbij is Zo + Z.2 samengesteld als ZJ en
(Lsl + Ls2=Ls)
ZL kan op hooge frequenties geenszins meer door een Ohmsche

waarde vervangen worden (ZL).
In dergelijke gevallen maakt men gebruik van een benaderden vorm,
die de praktische eischen ongeveer vervult, en men veronderstelt, dat
de impedantie van den luidspreker uit gelijke componenten (imaginaire
en reeële componenten) samengesteld is:
ZLL

ZL

—+ 5
V2
V2

(224)

Neemt men ditmaal
A=
n a • ZL

JU
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•v/2

als afhankelijkheid van de strooiïmpedantie en

B=

n2ZL

■V2

als afhankelijkheid van den inwendigen weerstand der eindlamp en, voert
men verder de berekening door voor
'mat dan bekomt men

1
* A2n>az _
= 1i /L±J
A- 4- B2

’ ’

(225)

Door deze uitdrukking ziet men, dat een hooge inwen
dige weerstand en
e n zoo klein mogelijke strooi ïmpedanties het best zijn voor de weergave van hooge tonen, maar
dat, wanneer de inwendige
weerstand zeer hoog wordt
(eindpenthode), de strooiïmpe
2*
dantie, zelfs al heeft ze een
hoogere waarde, geen ster
A
§
ken invloed heeft op de weer
<
gave dezer hooge tonen, ver
359
fO*
mits B2 steeds veel grooter zal
//z —>
zijn dan A2.
Fig. 359.
Ter vollediging geven wij
in fig. 359 nog het impedantieverloop der luidsprekerspoel.
De bovenstaande berekeningen geven een duidelijk beeld van het
weergaveverloop bij hooge en lage frequenties voor eindpenthodes eenerzijds en triodes anderzijds.
Met een eindtriode verkrijgt men een goede weergave der lage
tonen, als de inwendige weerstand gering is. De weergave der hoogere
tonen daarentegen is minder goed.
Voor de eindpenthode verkrijgt men wegens den hoogen inwen
digen weerstand goede weergave der hooge tonen en slechte weergave
der lage tonen. Om gelijkmatige weergave te verkrijgen moet L1 veel
grooter zijn dan bij een eindtriode. L< kan daarentegen bij de eindpen
thode grooter zijn.
Bij aanpassingstransformatoren achter triodes zal men er bizonder
zorg voor dragen, dat de strooiïmpedantie zoo klein mogelijk gehouden
wordt, terwijl men bij aanpassingstransformatoren achter penthodes in
de eerste plaats ervoor zorgen zal, een zoo hoog mogelijke primaire im
pedantie te bekomen.
Thans zullen wij nog trachten een korte berekening van een uitgangstransformator uit te voeren. Wij zullen daarbij tevens nagaan, hoe
men het best dergelijke onderdeden ontwerpt. Hierbij maken wij we
derom gebruik van formules en tabellen uit de « Funktechnische Vorwarts )), en verwijzen tevens naar het boek « Wechselstromtechnik »
van Arnold-La Cour.

1
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e permeabiliteit p der gebruikte ijzersoort is bij uitgangstransformatoren
toren zond
zonder gelijkstroombelasting, afhankelijk van het overpp n van de onvermijdelijke ruimten tusschen de transformatorP aatjes en van de grootte der wisselstroomamplitude.
De gebruikte .formule is:
L = 0,4tt x-_---- xFx/z

(226)

waarin n Ihet toerental, l.; de gemiddelde lengte der krachtlijnen in het
ijzer is (in cm), F de doorsnede
------- c van den kern in cm2 en p de permeabiliteit van de gebruikte ijzersoort (A
tf=AB:AH), L de inductie, H
de veldsterkte. De formule
levert bijgevolg slechts een onzeker resultaat.

Nu verschilt de
zelfinductie in aanwe
zigheid van een zwak
ken gelijkstroom uiterst
weinig met L en dit
verschil kan men verwaarloozen, wanneer
de gelijkstroom zeer
zwak wordt; in elk ge
t
val is deze afwijking
geringer dan die, wel
360
ke door de onzeker
heid in de bepaling
van p steeds ontstaat.
Dus kan men de berekening van een met
Fig. 360.
gelijkstroom belasten
transformator precies
op dezelfde wijze doen, alsof een —
zeer geringe — gelijkstroomvoormagnetiseering door een zwakken stroom zou
optreden. Dit wordt in de
praktijk dan ook steeds gedaan.
Bij de berekening der strooiïmpedantie L,st handelt men als volgt:
Heeft de kern den in fig. 360 geschetsten vorm en is np het primaire
toerental, Un, de gemiddelde lengte der draadtoeren, l de lengte der wikkelruimte in cm,
cn dj de dikte der isolatie tusschen primaire en secondaire
wikkelingen, d^
■p de dikte der primaire wikkeling en d, de dikte der secondaire wikkeling, dan heeft
--------- ; men volgens La Cour de hicronderstaande
formule:
n2
U=Ln +n2L„2 = 0,4 • — • U„,

(3 d/ + dp + dj - IO~2 (MH) (227)

L/i is de strooiïngszelfinductie in de primaire, n2L„2
de inNu
degaan
pnmaire optredende strooiïngszelfinductie der secondaire strooiïng-

616

wij veronderstellen, dat de strooiïng te groot is- Om dit te voorkomen
wordt de primaire wikkeling in twee verdeeld en de secondaire wikkeling
i geplaatst. In dit geval is volgens La Cour:
„ tusschen de twee deelen in

L,/ = 0,l ■ — ■ U„(d’i + d’p + d,) 10“2 (MH) (228)
Daar d; klein is vergeleken met (dp + dj (d.i. ongeveer 1:25), ver
krijgt men door deze inrichting een viervoudige verbetering van L/. Men

L/ v

h^eft dus (L/ =—4—)' ■‘
Het is wel bemerkenswaard, dat di} dp' ds, en verder ook Um en
d afhankelijk zijn van het type der wikkeling. Wild gewikkelde spoelen
leveren zeer slechte waarden voor L,; hoe gelijkmatiger de wikkeling,
laag voor laag geplaatst wordt, des te kleiner wordt L/z- Een wikkeling
in groeven (gealterneerde wikkeling) of schijvenwikkeling is met het oog
op den geringen invloed der capaciteit ondoelmatig.
Wanneer L<z groot wordt, kan men zich ook helpen met grootere
kernen. Daar Lz evenredig is met
het aantal toeren, is de vergrooting der kerndoorsnede F zelfs het
werkzaamste middel om de strooizelfinductie klein te houden. Om
daarbij dezelfde waarde voor de
zelfinductie te behouden, zal men
10
dan de doorsnede verhoogen met
het kwadraat der verhouding,
waarin men het aantal toeren wil
verminderen,
d.i. n2 • F moet
constant zijn.
85
Voorbeeld: Voor een be36/
paalden transformator, waarvan
de kern is voorgesteld door fig.
361,
werd een primaire wikkeling
Fig. 361.
berekend van 2.350 toeren in
0,3 mm draad. De luchtspleet is 0,23 mm groot. De beschikbare wikkelruimte heeft een lengte van ongeveer 65 mm, zoodat na aftrek van de
zijkanten der spoel, die elk 1,5 mm dik zijn, voor de wikkeling nog onge
veer 62 mm overblijven. Praktisch zal dit wel rond de 60 mm bedragen,
daar nog wat ruimte noodig is voor het inpassen en wegens technische
onnauwkeurigheden enz., zoodat 60 : 0,3 = 200 toeren per laag kunnen
gelegd worden. Bijgevolg is de wikkelhoogte:

73

d

p

2.350
•0,3
2ÖÖ“

6 mm-
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Daarover wordt een laag isoiatiepapier van ongeveer 0,05 mm dikte
gelegd.
De transformatieverhouding voor een 7 Q luidsprekerspoel en aanpassing aan de AL5 is:

3-300
7

21,5-

De koperverliezen moeten zoo laag mogelijk gehouden worden, bij
gevolg dienen zij even groot te zijn in de primaire en in de secondaire.
Dus zal de draaddikte in de secondaire -\/ n maal grooter zijn dan de
dikte van den primairen draad:
Dt=y/ n • Dp

1,4 mm.

Nu heeft men:

U=0,4 •

2.3502
6~

• Un, • (3x0,05 + 0,6 + 0,5)

De lengte van den gemiddelden draadtoer Un, kan bij benadering
berekend worden uit fig. 361. Wanneer het spoellichaam uit karton van
I mm dik gebouwd is, en een speelruimte van 1 mm heeft, dan ver
krijgt men voor een gemiddelde wikkelhoogte van 6 mm:

Umm

4 (2 + 0,2 + 0,1 +1,2)
|
Kern

Kartondiktc

14 cm

I.
Spel

Dubbele dikte
der wikkeling

en opdat

L,=

0,7 H

zou zijn, wikkelt men de secondaire spoel tusschen de helften van de
primaire spoel en men verkrijgt:

U=

0.2 H

De lengte der primaire wikkeling is nP 'p 282 m, de weerstand
is nagenoeg 80 Cl.
De lengte van de secondaire wikkeling is n, • l{= 17,3 m, waarvan de
weerstand 0,22 Cl is.
Verder is

+ n2RL= (80 + 21,5* x 0,22)
Bijgevolg bedragen de verliezen:

100 % . . . 3.300 n
x
... 180 n
18.000
X
5,5 %
3.300

180 n.

Aan de zijde der eindlamp heeft men dan de impedantie:
Z=3.300+180 x. 3.500 Q

Dit is de verlangde waarde.
Tenslotte moeten wij nog bepalen, hoe groot de inductie B-- in den
kern is.
Deze waarde kan uit de over den belastingsweerstand optredende
spanning berekend worden. Is deze gelijk aan e, dan heeft men:
e = B-- • ƒ • n • F • 4,4 • I0"3 (V)

of
B,n = . ■

e
---------

4,4 • / • n • F

• I08 (Gauss)

Voor ƒ wordt 50 Hz genomen. Op deze frequentie is, bij spraak en
muziek, de eindlamp nooit vol uitgestuurd. Men verkrijgt er echter de
hoogste inductiewaarden mede. Bij hoogere frequentie is de inductie /V
weer kleiner, zoodat men bij het gebruik der frequentie ƒ =50 Hz nage
noeg volkomen met de berekening overeenstemmende waarden ver
krijgt.
e voor 1.000 Hz en volle uitsturing der eindlamp AL5 (9 Watt)
over een belastingsweerstand van R = 3.500 is:
e=V 9x3.500

177 Volt.

Zooals wij vroeger hebben aangetoond, is de impedantievermindering op 50 Hz het 1:^/2 voudige der impedantie op 1.000 Hz, bijge
volg wordt:

B,,, = 4.800 Gauss.

m) Filters. In hoofdstuk II hebben wij hierover reeds
algemeene beschouwingen gemaakt. Daar werden de meest voorkomen
de gevallen behandeld, namelijk de afvlakschakelingen (fig. 62), en
de bovendoorlaatfilter of electrische wissel (zie fig. 63). In de litera
tuur wordt gewoonlijk onderscheid gemaakt tusschen afvlakscha
kelingen, bovendoorlaatfilters en zeefkringen. Dit
alles is bekend onder den verzamelnaam filters.
Wij zullen vooraf de onderdoorlaatfilter behandelen. Dergelijke
schakelingen kunnen belast en
L
/?
onbelast zijn, maar in belas
ZZZH—
ten toestand gedragen zij zich
17
*
eenigzins anders.
<Jt I
Beschouwen wij fig. 362.
Bij
het
aanleggen van een zui
362
vere gelijkspanning Ut heeft
Fig. 362.
men vanzelfsprekend U^U2.

I*

r"4.
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r—
Jg (&/L

Begint men nu langzaam de frequentie van
0 uit te verhoogen, dan neemt in den be
ginne de spanning van U2 toe ten opzichte
van Ult wat op het eerste zicht zeer merk
waardig is. Verhoogt men de frequentie ech
ter nog meer, dan neemt U2 weer af, om
op een bepaalde frequentie — de grensfre-

Ul
a/L

Je?

J~9 '

363
Fig. 363.

Jc2

Ui

r

^C1

364

Fig. 364.

quentie w»o( — weer dezelfde grootte als Ui te verkrijgen. Daarna verzwakt U 2 zeer vlug.
Het verschijnsel wordt zeer aanschouwelijk, wanneer men het vectordiagram der spanningen en stroomen teekent. Dit is geschied in de
figuren 363 en 364. Wij gaan uit van de spanning U2; de stroom ]c2 ijlt
hier 90° voor. U2 is de geometrische som van JgR (de phasereine span
ning over weerstand R) Jg<»L (de inductieve spanning over spoel L) en
de ingangsspanning Ui. Deze spanning ijlt op de capacitieve stroom ƒc x
weer 90° voor, de twee capacitieve stroomen vormen den totalen stroom

4
Bij gelijkspanningen worden
en /5u)L = 0, d.i. de twee spanningsvectoren Ux en U2 vallen samen. Dit stemt overeen met onze vast
stelling in den aanhef. Op lagere frequenties, waarvoor fig. 363 geteekend werd, ontstaat een oorspronkelijk zeer lage inductieve spanning
die van Ut dient afgetrokken te worden. U2 is dus grooter dan Ui.
Pas bij zeer hooge frequenties — het geval van fig. 364 — wordt de
spanning J <oL zoo groot, dat Ui veel grooter wordt dan U2, tot tenslotte
de geheele spanning over de spoel verbruikt wordt; tusschen deze twee
uitersten ligt het hierboven bedoelde geval Ui = U2 op de grensfrequentie 'o-

Met de symbolische rekenmethode kan men het verschijnsel ook
mathematisch af leiden. Wij zullen ons hierin nochtans bepalen tot het
opgeven van de werkelijk interessante eindformules. Men bekomt na
620

ontwikkeling der stroom- en spanningsvergelijkingen, de voor ons interessante verhouding:

(229)

1 - co 2

Op de grensfrequentie wo wordt U1/(/2=l, vermits dan UX = U2,
Het tweede lid der ver:gelijking (229) moet dan ook gelijk aan I zijn.

C
&
2

\2

/

/

i

C \2
^1 = 1
2

1-—coo2—L| + .Wo~ö"

'c

C r\2
l
l-2<oo2-Z + «o2 2 L) + ('

2

of omgerekend
^Q2 C

— 2L +

2

= 0.

2

Een der beide faktoren van het eerste lid moet 0 worden. De

eerste faktor kan dit niet, bijgevolg is
. C
— 2 L + u>,‘o’
2

c

. L2 +-------R2=Q
2

Daaruit volgt dan:

<oo= \/

4

R2

CL

T7

[ sec

(230)

Neemt men aan, dat de schakeling zonder verliezen werkt, dan
wordt R = Q en bijgevolg
2
ü>o =------------- [sec x]
y/ CL

(231)

resp. met w0t=2nfo:
/o =

2

[sec M

(232)

2tT y/ CL
Dit is de waarde der grensfrequentie van een verliesvrijen onderdoorlaatfilter. Met behulp van de hierbovenstaande vergelijkingen is
het niet moeilijk een onderdoorlaatfilter behoorlijk te dimensioneeren.
Geringe praktische moeilijkheden ontstaan eenigzins bij de keuze van
C en L.
Al deze beschouwingen hebben betrekking op onbelaste onder-
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doorlaatfilters. Belast men ze* met een ohmschen weerstand, dan moet
men den daardoor ontstanen stroom geo
metrisch addeeren met den naijlenden
stroom JC2. Dit kan vectorieel of volgens
2R
\7R
2L
4
de symbolische methode geschieden. Men
l
verkrijgt dan een vectordiagram, dat voor
ft
alles den dempenden invloed van den
— ■,T o
aangesloten weerstand toont
365
Voor een bovendoorlaatfilter volgens
Fig. 365.
fig. 365 verkrijgt men de volgende verge
lijkingen:

1

(1—2 G)2 C£)2 -p (2 co CR)2
(2 co2 C£)24-(2coCR)2

\/

Uz

(233)

Bij gelijkstroom is w = 0; de spanningsverhouding wordt bijgevolg
oneindig groot, d.i., er kan geen gelijkstroom doorheen, waarmede de
hoofdeisch vervuld is. Op de grensfrequentie, dus voor U\ — U2> bekomt
men dan (wanneer men R verwaarloost):
(I - 2<oo2CL)2=(2 co.►O8CL)2
en daaruit:

I
(sec :]

wo =

(234)

2^ CL
of met

^o = 2nfo-.
1

/o

(sec
(235)
4tt
CL
De bovengenoemde filters hebben dus de eigenschap alle frequen
ties beneden de grensfrequentie door te laten, resp. te verzwakken.
Filters, die slechts bepaalde frequentiebereiken verzwakken of doorla
ten, worden soms zee fkringen genoemd. In de praktijk gebruikt
C,

L

—!—

4= c4

4= %

■o

—t—
?==

?4= fea*

367

Fig. 367.

L

n

L

368
Fig. 368.
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366
Fig. 366.
men vaak den naam zeefkring voor onderdoorlaatfilter.
Over het algemeen onderscheidt men
drie soorten zeefkringen: de spoelzeefkring
(fig. 366), de condensatorzeefkring (fig.
367) en de sperkringfilter (fig. 368).
Bij de spoelzeefkring stelt men de vol
gende verschijnselen vast: op lage frequen-

ties, tot een zekere grensfrequentie o>lt is de filter zoo goed als ondoordringbaar. Na het overschrijden van deze frequentie gaat er stroom
doorheen, om na het overschrijden van een tweede grensfrequentie <o2

weer ondoordringbaar te worden. Na enkele ingewikkelde rekenopera
ties bekomt men voor de eerste grensfrequentie:
I

(236)

[sec l]

COj =----------------------

V/~MC

en voor de tweede

<*>«= V

1

4

MC

LC

[sec xj

wordt vaak doorlaat genoemd.

Het bereik

(»J — <0.2

Voor

condensatorzeefkring,
d

den

(237)
volgens

fig.

367,

ver-

krijgt men ook twee grensfrequenties:

I
(Dj =--------------- [sec 1 ]

(238)

vc.l
4

en

[sec :|
(239)
CXL
LC
De sper k r i n g f i 1 t e r, volgens fig. 368, gedraagt zich juist
ü)2=

4- -

in ---------als de...twee andere: Binnen het bereik van a», tot w3
in omgekeerden zin

vormt hij namelijk een versperring.
Thans geven wij een voor de praktijk zeer belangrijke berekening
van filters van eiken
Zf
Ef
Zf
/ l,/a
■o

o-F~

TT

U

Z2

{

a

hebben uit het tijdschrift
U/d2

Z2

« Radio Mentor » (1938).
De bedoelde filter-

schakeling geven wij als
------- 4

o-

Q

t
o

369
Fig. 369.

fig. 369. Daarin zijn Zj

de overlangsche elemen

ten en Z2 de dwarsche,
waarbij Zi en Z2 zoowel ohmsche als wattlooze- en schijnweerstanden
kunnen zijn.
In het eerste aftakpunt P noemen wij de heerschende spanning U.
Noemt men verder d de dempingsverhouding, dan is de spanning op

het tweede aftakpunt U : d. Dit is weer de ingangsspanning voor de
volgende cel, zoodat de spanning in het daaropvolgende aftakpunt U: d*

is, enz. Noemt men den stroom in het eerste verdeelpunt i2, dan is de
stroom over het tweede aftakpunt ia : d en in het derde i2 -*d2. Vermits de
stroom immer het quotiënt is uit de spanning door Z2. Eveneens verkrijgt

men voor de door Zx vloeiende stroomen achtereenvolgens i\, it’.d en
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aar

Men kan dan voor de spanning tusschen P en Q de vergelijking
Z2 * »2 = 2j • Ij + Z2

?2

(240)

~T

schrijven en voor de stroomen in het punt A de vergelijkingen
»i

>3

ï =-------- H----------

(241)

d

d

i2/d=ix (1----- —)
d
;>=«•>- </(j --^-)=b (J-D
a
<ƒ

(242)
(243)

9

7

6
Sr

3
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/8, ^fSÜ^iS^UO*

-H-

— 4 < I—t-----

-6

-4

-3

so9

go’^s'm' <r

» T i —
O

~^2

+

—M

+2

*3

★5 +P

Fig. 370.
Uit vergelijking (240) verkrijgt men door omvorming:
* zl —-^2 ’ Ï2““^2 *

«3

~d~

= z2 • i2 (1 -

1

)=Z.-

r*3(a-i)
d

(244)

Brengt men hierin voor i2 de waarde uit vergelijking (243) dan
heeft men:
•^1 * h — -2 2 *

— Z3 Zi

h (d-1)2

d
(d-1)2
d

(d-Da

(245)
(246)

(247)
d
Deze eenvoudige vergelijking omvat alle problemen, die kunnen
P=
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Z2

voorkomen. Stelt men voor d achtereenvolgens 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, +5,
“h 6,
I, —2, —3, —4, —5, —-6, dan verkrijgt men voor p de in
de tabel 60 opgegeven waarden.
Men ziet dan de twee helften der krommen voor positieve en nega
tieve waarden van d symmetrisch, verloopen, maar dat p voor negatieve
waarden van d telkens 4 eenheden grooter is dan voor positieve waar
den. Daar een negatieve p beteekent, dat
een phaseverschuiving van
180° vertoont ten opzichte van Z2, kan men de kromme voor de nega
tieve waarden ook naar omhoog omklappen, vermits wij alleen interesse
hebben voor de positieve waarden. Men verkrijgt dan fig. 370.
Tabel 60.

d

d

p

— 1

0
1

4-2

2
4

4-3

—3

4-4

3
9
~4

—4

4-6

4-—(44-0)

9

—2

1
—= I —

4-5

t>

2
16
3

3

1

2—
4
I
16
—=3—
5
5
25
I
—=4—
6
6

1

V

2 7
I

(4+1—)
1
3 7

^-<4+v
?=-(4+4')

—5

?=-(4+4)

—6

Men ziet, dat hier de waarden voor p tusschen 0 en —4 niet bezet
zijn. De reden hiervoor wordt duidelijk wanneer men d berekent uit de
vergelijking (247).

p . d = (d — 1)2 = d* -f- 1 — 2 d

(248)

d2 — d (p + 2) = — 1 (249)

^-4(^+2)+ (^-T=
I
£
ƒ

(P 4-2)^-4
4

P2 4- 4 4- 4 p — 4
p- H- 4 p
' 4
"
“
4 7

d
d=

ƒ> -b 2

]/p* +^ p

2

2

(250)

(251)
(252)

2 + p 4- ]/p2 4- 4

(253)
2
Voor de waarden p = 0 tot p =— 4 wordt de uitdrukking onder den
wortel negatief, d.i. men verkrijgt een imaginaire waarde. Formule
(253) heeft bijgevolg een complexen vorm, m.a.w. zij bevat een reëel

625

en een iimaginair deel. Wanneer p negatief i:is en de uitdrukking onder
den wortel
—1 eveneens negatief, dan kan men formule (253) als volgt
schrijven:

d=

2 —p+V— (4 P —Pa)
(254)

2

-(p~2)4v/-(4p — pa)

(255)

2

2 — p+i a/ 4 p —p 2

(256)
2
Men verkrijgt dan de absolute waarde van d door vectorieele samenvoeging:

\/ (2 —p)244 p —p2

d

(257)

2
a/

d=

4 + p 2— 4 p + 4 p — p 2
2

1

i

(258)

= —='I

De grootte d ligt bijgevolg tusschen de grenzen p = 0 en p = — 4 en
is steeds gelijk aan 1; het is maar alleen de phasehoek, die ten opzichte
van het reëele deel verandert. Men verkrijgt dezen hoek, wanneer men
in formule (256) het imaginaire lid deelt door het reëele:
x/4 p —p2

(259)
2-p
Kent men weer aan p achtereenvolgens verschillende waarden toe,
dan verkrijgt men de in tabel 61 opgenomen waarden voor tg ff en
tg <f =

Tabel 61.
P

tg<p

?

0

2 — yy = 0,3

0
1

0
30°

2 — V2 = 0.6

1

1
2

V3

45°
60°
90°
120°
135°

. 3
2 4 ^2 - 3.4

co

-V3
1
1

2 4 ]/3 = 3.7

V3
4
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0

150°
180°

Daarmede kan men het ontbrekende stuk tusschen 0 en —4 vol
ledigen, waarbij dan d steeds de
L
L
~rabsolute waarde 1 heeft.
V oorbeeld:
De demping door een een---------- O
371
voudigen onderdoorlaatfilter, vol
Fig. 371.
gens fig. 371 is te berekenen.
!

Hier is Z> — j • <o • L en Z2 =

j . tl)

Zx
----- , dus
dus is
is ö
f> =------- = — w2 • L • C.

.c

z2

In dit geval komt dus alleen het linkerdeel der kromme in aan.merking, waar de demping een negatief voorteeken heeft, m.a.w. waar
de phaseverschuiving 180° bedraagt, en hier is dan demping aanwezig,
wanneer de absolute waarde van ZxfZ2 grooter is dan 4. Uit formule
(247) volgt door vervanging:
-<03. L . C=

(d-l)2

(260)

d

Nemen wij aan, dat d =— 10, dan heeft men:
-ü>3

• LC=
L=

(_|0 —I)2 _(—ll)2
=_ 12,1
ZjÖ
—10

12,1

(261)

(262)

ü>2 • C

Men kan bijgevolg C willekeurig groot nemen, en daarmede L
berekenen.
n ) Een variante der filters: de lange lijn. In de
telefoontechniek heeft men meestal met zeer lange verbindingslijnen te
doen, die vaak als kabel uitgevoerd zijn. Ook voor de radiotechniek
zijn dergelijke geleiders van belang; men denke slechts aan de kabelverbindingen tusschen de verschillende omroepzenders.
Dergelijke lange lijnen kan men in principe beschouwen als filters,
en wel meer bepaaldelijk als onderdoorlaatfilters met verliezen. De ver
schillende draden in den kabel (kabeladers) hebben ten opzichte van
elkaar een hooge capaciteit, die men als een geconcentreerde capaciteit
C/2 in fig. 362 beschouwen kan. Verder vertoonen lange lijnen een zeer
groote zelfinductie (dit stemt overeen met L in fig. 362) en een aanzien
lijken ohmschen weerstand, die bij voorkeur met de zelfinductie in serie
ligt (R in fig. 362).
De spanning Ej over een lange lijn verzwakt volgens een exponentieele wet. Voor de spanning E2 aan het einde der lijn heeft men dan:

E2=

(263)
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Faktor (3 in den exponent heet dempingsconstante. Het product BI
noemt men de dempingsmaat of demping, de eenheid daarvoor heet

Neper.
Voor kabels, afgeschermde geleidingen, enz., wordt steeds de golf
weerstand aangegeven, en deze dient aangepast te worden aan den weer,
stand van het verbruiksappaó
raat, die op zijn beurt moet
aangepast
worden aan den ge
ef

neratorweerstand.
Een eenvoudige methode voor de berekening van
den golfweerstand werd in 1937 in het tijdschrift « Radio Mentor.» opgegeven. De hiernavolgende bespreking werd aan dit opstel ontnomen:
Wij stellen ons de geleiders eerst voor als twee strooken uit geleidend
materiaal, die naar fig. 372 een breedte b en een afstand d hebben,
Zij zijn oneindig lang, en de ohmsche weerstand is nul. Eveneens men
toonen zij geen diëlectrische verliezen (veronderstelling). Verbindt men
met het begin der strooken een generator, waarvan de klemmenspanning
U bedraagt, en waarvan wij zullen veronderstellen, dat hij gelijkspanning
opwekt, dan is het door de lijn opgenomen vermogen:
N=U-l
(264)

Fig. 373.

372

Het lijkt eerst en vooral vreemd dat energie wordt opgenomen, al
hoewel toch verondersteld werd, dat geen ohmsche verliezen aanwezig
zijn; wij zullen nochtans ook zien, dat dit werkelijk het geval is. Het
schijnt even merkwaardig, dat in het geheel geen gelijkstroom tot stand
komt, daar beide strooken aan het vrije uiteinde niet met elkaar ver
bonden zijn. Maar wij hebben verondersteld, dat deze strooken oneindig
lang zijn, zij vormen dus in zekeren zin een condensator met oneindig
groote capaciteit, die een onbeperkt aantal electronen kan opnemen,
zonder ooit volkomen geladen te worden.
Naar een bekende formule is de magnetische veldsterkte:

H„ =

4n- , /

(265)

10 • b

Daaruit volgt:
/

10 6.H,n
4~

(266)

Anderzijds kan, vermits wij hier stroomende electriciteit hebben,
de inductiewet worden toegepast, volgens dewelke, wanneer een
veld zich zoo beweegt, dat het een geleider snijdt, de spanning aan de
einden van den geleider

U=H.

c.J. IO~8

(267)

wordt, waarbij c de voortplantingssnelheid van het licht is, dus 3 ■ I010
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cm/seconde. Brengt men deze waarde in formule (267), dan heeft
men:

U = 3 . I010. H „ • d. 10-8
= 300 H.-d
U
Hm =

(268)
(269)

(270)
300 d
Wordt deze waarde nog in vergelijking (266) gebracht, dan heeft
men:

/=

10 b - U

U -b

4tt • 300 d
120/r • d
Bijgevolg wordt vergelijking (264) :
»= .u:u,b
N
U2
120tf - d
120--d
Verder heeft men:
U2
N
R~~

(271)

(272)

(273)

en door combinatie der vergelijkingen (272) en (273) is:
b
U2
(274)
U2
120- • d
R

R=

120tt • d

(275)
b
De uitdrukking van vergelijking (275), d.i. de breuk van vergelijking (272), is dus een ohmsche weerstand, die een vermogen opslorpt.
Nu heeft men verder voor de zelfinductie L van een condensator.
wanneer men voor de permeabiliteit van lucht I neemt:

L=

0,47r./.d. 10-8

(276)

b

en de capaciteit tusschen de twee oppervlakten met de diëlectrische
constante voor lucht= I
Z- b
(277)
C=
4n- • d • 9 • 1011

deelt men de vergelijking (276) door vergelijking (277), dan ver
krijgt men:
0,4n--Z-d- 10-8 • 4rr • d • 9 • 1011
L
C

6 -Z- 6
1,6 d2 ■ 9 • 10V
b2
14.400n-2 - d2

V2

(278)
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Trekt men hieruit den wortel, dan heeft men:

/ L
d
- ----- =12077
C-------------b

(279)

Volgens vergelijking (279) valt dus de lengte / uit, en men ver
krijgt een uitdrukking, die gelijk is aan het tweede lid van vergelijking
(275). Bijgevolg is:

L

c

(280)

Deze vergelijking is algemeen geldig, dus niet alleen voor den
vorm der hier eenvoudigheidshalve aangenomen rechte, strookvormige
geleiders; ze drukt tevens den ohmschen weerstand van een oneind i g lange dubbelleiding, slechts door hare zelfinductie en hare capa
citeit, uit. Elke dergelijke geleiding kan men vervangen door een ein
digen weerstand, waarmede de aangesloten generator belast wordt.
Deze overwegingen zijn ook toepasselijk, wanneer de generator een
wisselspanning opwekt. Ook voor dezen generator vormt de oneindig
lange verlieslooze geleiding een belasting met een zuiver ohmsch karakter. De uitdrukking van formule (280) wordt om redenen, die wij
dadelijk zullen inzien, golfweerstand genoemd.
Is de leiding niet oneindig lang, dan ontstaat bij het aanleggen
van een wisselspanning eveneens een stroom, vermits de wisselstroom,
langs de over de geheele leiding verdeelde capaciteit, van den eenen
geleider op den anderen terecht komt. Hierbij kan echter geen electrische energie verbruikt worden, daar de geleiding geen oneindig groot
reservoir meer vormt. In dit geval verbruikt de kabel, dus precies zooals bij een capacitieven weerstand, g e e n e energie; deze schommelt
veeleer bestendig tusschen de capacitieve reactantie en den generator
heen en weer.
Daar zich de wisselspanning en den stroom van den generator uit,
langs de geleiding voortplant ---- zij hebben immers een beperkte snel
heid ---- schrijden de verschillende golfbergen en golfdalen langs de
geleiding voort. Bij de volgende halve periode wordt de richting der
voortplanting omgekeerd. Daar de voortplantingssnelheid echter eindig
is, interfereert de heengaande voortbeweging met de tegenovergestelde.
Zooals in alle dergelijke gevallen moeten op die wijze, op bepaalde
plaatsen, de maxima in het heengaan samen vallen met die van den
, terugkeer. Op deze plaatsen zal bijgevolg een zeer hooge spanningsamplitude ontstaan, en daartusschen, waar het maximum van den heen
loop met het maximum van den terugkeer samenvalt, zal men een am
plitude 0 verkrijgen. Er worden bijgevolg staande golven gevormd. De
afstand tusschen de verschillende spanningsbuiken is vanzelfsprekend
bij gegeven L en C afhankelijk van de frequentie. Snijdt men bijgevolg
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de kabel op eene of andere plaats door, waar voor de frequentie van
den generator precies een spanningsbuik ligt, dan ontstaat daar juist een
maximumspanning tusschen de twee geleiders. Met een andere frequentie
zal dit op eene andere plaats het geval zijn. Een dergelijke kabel is bij
gevolg sterk afhankelijk van de frequentie, daar immer op afstanden
van 2 A een spanningsbuik en daartusschen een spanningsknoop voor-,
komt.
Dit nadeel bestaat bij de oneindig-lange kabel niet. Daar kunnen
geene staande golven gevormd worden, vermits de trillingen der voorafgaande halve periode door den vervangweerstand R=^ L/C opgeslorpt worden. Een dergelijke oneindig-lange kabel vertoont bijgevolg
geen spanningsknoopen en buiken.
Met een kabel van beperkte lengte kan men hetzelfde resultaat
verkrijgen, wanneer men door toevoeging van een ohmschen weerstand
de geheele door den generator afgeleverde spanning in den weerstand
opneemt. Daar de kabel ingevolge deze veronderstelling zelf geen ohm
schen weerstand heeft, moet deze bijkomende weerstand even groot zijn
als de golfweerstand van den oneindig langen kabel. Men sluit bijgevolg
een kabel met beperkte lengte met een weerstand R=^/ L/C, en be
reikt daarmede een volkomen onafhankelijkheid van de frequentie. De
geheele, door den generator geleverde, energie ligt daarbij aan den aansluitweerstand, zoodat de energie geheel verliesloos langs den kabel wordt
overgebracht. Dit is nochtans slechts het geval, wanneer in den kabel
geen verliezen optreden, terwijl in de praktijk, met het oog op de steeds
voorhanden ohmsche en diëlectrische verliezen, zekere beperkingen die

nen gemaakt te worden.
o) De logarithmische

dempingsmaten. Beschouwen
wij fig. 273. Dit is
een electrische weerstandschakeling
met
4 aansluitingen, b.v.
\ff)
'ff?
een telefoonlijn
of
een transformator.
Dergelijke inrich
373
men
tingen
noemt
Fig. 373
soms vierpolen.
Nemen wij aan, dat de ingangsweerstand van den vier
pool Rit de aangelegde ingangsspanning Ex en de in den
vierpool vloeiende stroom
is, dan is het ingangsvermogen
of opgenomen vermogen:

N.=

E.2

~r7

=A2Rx

(281)

Op dezelfde wijze bepaalt men voor den uitgang van den vierpool
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de overeenstemmende waarden E2,
uitgang:

n2=

J2. r2

E>'
R2 =/3aR2

en N2. Dan heeft men in den

(282)

In den vierpool wordt vanzelfsprekend een zekere hoeveelheid energie verbruikt. In de sterkstroomtechniek zou men het rendement als volgt
berekenen:

zv2
rJ~~NT

E.S-R.
E^R2

E 2*
Et2

(voor Rt=R2) (283)

In de radio- en de telefoontechniek is dit niet gebruikelijk. In de
plaats van het rendement gebruikt men hier de logarithme van
de reciprok e waarde, met de demping b, die identisch is met
de dempingsmaat jöZ in
i formule (263).
Dus met

log of Zn ------ =6

(284)

Men heeft dus volgens (281), (282), (283) en (284):

,

,

ZVt

ƒ/

n2

js

b~log of In -------=------- =------

e22

(285)

De logarithme wordt om tweeërlei redenen genomen: vooreerst is
het een feit, dat de energie langs lange geleidingen volgens een exponentieele wet — dus volgens een logarithmische functie — afneemt.
Gebruikt men bijgevolg voor de demping een logarithmische maat, dan
verkrijgt men een lineair verband tusschen deze dempingsmaat en de
lengte der geleiding. Bovendien vindt de logarithmische maat voor de
demping meer en meer toepassing in de geluidstechniek, en daar geldt
de physiologische wet van F e c h n e r (de gewaarwording neemt niet
toe met de sterkte van den prikkel, maar evenredig met de logarithme
dezer sterkte). Men bekomt dus ook in dit geval een lineair verband.
Men onderscheidt twee gevallen: rekent men met de Briggsche logarithmen dan heeft men:

zv.

b =10 . log—L
d
S N2

(286)

Zoo heet de maateenheid der demping b decibel (db) of phoon.
De naam Phoon wordt terzelfder tijd gebruikt voor de eenheid van ge
luidssterkte. Daarop komen wij later nog terug. Deze benamingen wor
den hoofdzakelijk in de Vereenigde Staten gebruikt. Hierbij is op te
merken, dat faktor 10 uitsluitend voor energie verhoudin
gen geldig is. Brengt men spanningen, stroomen of ook de geluidsdruk (zie later) in de verhouding, dan kan de faktor 10 niet dienen
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maar men neemt 20. Men heeft dan bijgevolg:

b^=20 Zog-E-=20 ZogE_
C/2

J2
(286a)

= 20 log------ (db of Phoon)
P2

Voor de tienvoudige waarde van de decibel, dus voor de bel, heeft
men:

(286b)

log —— (Bel)

n2

In Europa rekent men met de natuurlijke logarithme :

bf.

Phoon
<00—_
90—

-—20
f9

-

7Q-------;

50 —= =T

f6
17

ft

90

fS

30

19

13

20

12

15

H

1O—
98
7

■------- 10

9

6

6
5

7

9

6

3—= =

5

2

3

<s-

■2

N1

°.5/n —

(287)

%

90
39
38
37
9 000—- — ■3€
■ 35
3000—- —
■39
■33
2000
■32
■31
1000 — — ■30
800—- — ■29
■26
600—=---27
900—— — -26
300—= = -25
-29
-23
200-22
Z =----- 21
100—-3
^ —--- 20
60—= — ■19
18
60—^ —
■17
-16
30 — ----------- 15
= =—19
20 — ——13
— =------ 12
-------------- 11
10 -■=—10
— ----------- 9

10000 —
8000 —
6 000—^=

a
9

3
2

_

7
6
5
9
3
2

— 80
79
ae7—
78
ó«>7—
77
910776
3a7- “-------- 75

1

O

910'
3fO

73
2f07—~ —
72
_J—----- 71

^Ez—■60
61

91O3— E

Z$E=f1S
^=-119
—----- H3
— -—-rf2

110
109
108
107
106
9^7st— -—-105
310*^--109
ZfO**- — -—103
-—-102
. ——1Oi
—
------ 105
65
6^—=- — 99
~=—98
eio3- -^^
TZ-97

-67
9 f06—= — -66
3foh—z — -65
----- 69
210*-^
63
■62

ór<TE

120
H9
118
117
H6

10^—
Qro”—^ —
6JO,6—rz.~

io7- — ----- 70
8W6- ------------- 69

•59
■58
■57
-56

mo9^^.
3a9—= =-.95
2109—E =—53
—p^-g?
o

51
50
99
98
97
96
■95
99
93
■92
•91
■90

10581076fO*-

910^3*>*210*-

10*-

C

A

6ro,,~

= =— 7*

10^^
BVs-r= —

Phoon

10^—ÖJO —= —

10 6 --

■1

/------- =— O

^2

Phoon

Phoon

~=‘91

109
6^-^ —89

-T=67
910^ - 3^-4*
9.

220

= ^-03

8 -~61
40*--------------- 80
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2)

Fig. 374.

Hierbij wordt de dempingsmaat b in Neper (naar den Schot
Napier) gemeten. Evenals formule (286) geldt ook (287) maar alleen
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voor energieverhoudingen. v/oor stroom en spanning heeft men:

fe„ = 0,5 Zn Z=/nE.-=/In. —
7'

(Neper)
(287a)
N2
U2
/,
Voor de geluidsdruk is de eenheid Neper niet gebruikelijk.
Het onderscheid tusschen een Briggschen logarithme en een na
tuurlijke logarithme is een constante. Na enkele rekenoperaties ver
krijgt men de hieronderstaande belangrijke betrekking:
(288)

6^ = 8,686 • h„ (db of Phoon)
en

6„ = O,II5 • bd (Neper)
(289)
Wordt /Vj Z*/V2 dan wordt de waarde voor b natuurlijk ne:gatief,
m.a.w. de betreffende vierpool vertoont geen demping, maar wel eene
versterking. Voor het overige komt er geen verandering aan de
%
1 —
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0.7
0.6
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0,3
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— =----- fs

----------- f6
QO2 — —-------- ------------ fé
19
1O<
■20
QfO'3■21
22
6KT3■23
■29
OIO' *■
25
3/0 26
210 }27
20
■29
<O3——
30
810 v-==
31
32
610'9—E
33
VfO' 9—=
39
35
3;o9—Ê
36
37
38
39
¥0

Phoon
F-—vo

/o 9

1------------------- O
1
0,8
2
0.6
3
0,9-?

yfo*^
3/O'6—^

2 10 6

10'61—= zr—
8f0'7---- ------ 6f
6 10 7 ■ H—------62
~1
----- 63
¥10'7 •
—2^2—
69
310'7 __
■ _ —----- 65
r =---------- 66
2 fO T------ 67
---------------68

zf—

—----- 70
610'0—^^71
72
6
73
OfOG
------ 4
----- 7V
310 6
75
76
2 1O°.
77
73
1
F—
70
¥0'^
------------------80

2

c

H/vz

Phoon

10 • 8 —_|----- — 80
81O-9■8'
■82
6iO'9'83
VfO'33 fO'9■85
■86
2/0'987
■88
89
10'9__ _
■90
8fOV—■91
■92
6 Vr,c—93
¥10'*°—99
95
IfO'V—^.
■96
2f0'r°—______
^
97
—98
,
----- 99
10 V.
------------------- 100
87O'fi —= —---- 'Of
6 fO H’-—= —------ 102

-

. ZEE—<03

VfO a—3/0'v-

- ---- 109
■fOS
•1C6
210'^- __ ____ ■ f07
— —------ 108
— ----109
fO-”
620^—^---------- 111
6V'2—=:2^-^

--ff°

—

, ==—”3

¥fO -•—F"—— Hf
------ —1/5
310'^-»
2fOf2.—= —---- 117
-4=----- f13

io-'<------- EZL—f20

375

D

Fig. 375.
betrekkingen. Zooals men ziet kan men ook de versterking in logarithxmsche maat uitdrukken, wat bij versterkers — die immers ook als vierpolen te beschouwen zijn — meer en. meer toepassing vindt..
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Is de verhouding der energieën voor een vierpool bekend, dan kan
men de daarbijhoorende dempingen resp. versterkingen ten allen tijde
berekenen. Wie vaak dergelijke berekeningen te doen heeft, zal met veel
voordeel het nomogram van fig. 374 kunnen gebruiken, waarin de posi
tieve waarden van bd in phoon of decibel, dus de demping, in ver
band met de energieverhouding /Vj/ZVo (voor /V, S>ZV2) aangeeft.
Fig. 375 is een nomogram, waarin de negatieve waarden
van bd> dus de versterking opgegeven is met betrekking tot
/Vi//V2 (voor /Vi</V2). Is de energieverhouding aan een vierpool (b.v.
een transformator, een lange lijn of een versterker) bekend, dan kan men
uit de nomogrammen direct de daarbij hoorende versterking resp. demping
aflezen. De nomogrammen hebben slechts betrekking op energieverhoudingen. Heeft men echter gelijke weerstanden aan den
ingang en den uitgang, dan kan men even goed uit de verhouding der
stroom- en spanningskwadraten de daarbijhoorende demping resp. ver
sterking aflezen.
Alleszins kunnen ook de verhoudingen tusschen spanningen,
stroomen of geluidsdruk worden afgelezen. Men moet dan volgens
formule (286a) de uit de nomogrammen verkregen waarde nog met
faktor 2 vermenigvuldigen.
Tenslotte is de energiepegel nog te vermelden. Men neemt een
bepaalde referentiewaarde aan ---- doorgaans 1 mW ---- en men verkrijgt dan volgens formules (286), (286a), (287) en (287a):
als energiepegel:
bn = 0,5 In
N

Nt

0,001

(Neper) (TV in Watt)

als stroompegel:
bni = ln

A
0,00129

(Neper) (/ in Amp)

(289a)

als spanningspegel:
(Neper) (E in Volt)
0,775
De in deze vergelijkingen voorkomende constanten berusten op in
ternationale overeenkomsten. De waarden werden berekend voor een
normalen generator, met een inwendigen weerstand van 600 D zonder
imaginair deel, die met een even grooten ohmschen weerstand belast is.
Daarbij werd verondersteld, dat een energie van 1 mW aan den
uitwendigen weerstand werd afgeleverd. Met deze gegevens vindt men
dan de constante waarden voor den stroom- en spanningspegel.
De clectrische pegels worden gewoonlijk maar in neper aange
geven. De eenheid decibel of phoon is hier niet gebruikelijk.
p) Electronenlampen. In deze paragraaf houden wij
ons met de lampentheorie slechts in zooverre bezig, als zij betrekking

bne = ln

f
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heeft op de lamp zelf. Het eigenlijke zwaartepunt der lampentheorie
ligt immers in de behandeling der werkwijze in radioschakelingen. Der
halve houden wij het voor beter de bij de verschillende inrichtingen
optredende lampenproblemen daar te bespreken, waar de betreffende
inrichting behandeld wordt. Moesten wij integendeel alle belangrijke
lampenproblemen hier bespreken, dan zouden wij een heel onsamen
hangende uiteenzetting verkrijgen, want het is onmogelijk de verster
kers of de demodulatoren afzonderlijk te behandelen, en daarbij de
lampenproblemen niet aan te raken. Van de eigenlijke lampenproble
men — d.i. van de verschijnselen, die zich in het inwendige van een
ladingsruimte eener electronenlamp voltrekken ---- behoeft de radiotechnicus voor zijn bedrijf maar weinig te weten.
Wie zich met de constructie van electronenlampen wil bezig houden, is overigens toch verplicht daarover een speciale literatuur te
1000
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Fig. 376. - De lampendriehoek.

raadplegen, en voor alles de werken van B arkhausen en
M ö 11 e r, alsmede de speciale publicaties der groote lampenfabrikanten te bestudeeren.
De principieele lampenformules hebben wij reeds leeren kennen.
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In de formules (34) tot (34c) is het statische gedrag der lamp in
principe weerspiegeld. Zij werden ook uitvoerig toegelicht, zoodat wij
hierop niet verder behoeven in te gaan.
Als fig. 376 geven wij hiernaast een grafische voorstelling, die
wij ontleend hebben aan de « Funktechnische Vorwarts », namelijk
de lampendriehoek, waarmede men de vergelijking
S - D • R;=l
kan uitrekenen, wanneer twee faktoren van deze vergelijking bekend
zijn. De grondslag van de lampendriehoek is gemakkelijk te begrijpen:
Stelt men binnen den driehoek een punt P voor, waardoor men
rechte lijnen trekt, die tevens door de hoekpunten van den driehoek
gaan, dan snijden de verlengingen dezer rechte lijnen de overliggende
zijden in bepaalde punten. Noemen wij respectievelijk alt a2, blt b2,
Cj en c2 de lijnsegmenten waarin de drie zijden verdeeld worden, dan
kan men hieruit gemakkelijk afleiden, dat:
ai

bj

c,

------ x - ------ x------- = I
a2
b2
c2
is. Stelt men nu weer aJa2 = S, bJb2 = D en cJc2 = R;, dan verkrijgt
men de steilheid, den doorgrijpsfactor en den inwendigen weerstand der
lamp, uitgedrukt door de verhouding der hierboven besproken segmenten
op elk der zijden van den driehoek. In fig. 376 zijn de verhoudingen reeds
uitgerekend, zoodat men de waarde van den te berekenen faktor uit
de hoofdvergelijking hierboven direct kan aflezen.
Voorbeeld: Zij D = 3,3 %, S = 2,5 mA/V, hoe groot is dan den
inwendigen weerstand R;? Uit fig. 376 kan men de waarde direct af
lezen, namelijk 12.000 D.
Op het dynamische gedrag der lamp komen wij later nog uit
voeriger terug.
De in de lamp optredende verschijnselen zijn zeer ingewikkeld.
Hieronder geven wij de belangrijkste formules, die het gedrag der lamp
het best toelichten.
Volgens Bakhausen is de verzadigingsstroom ], van een electronenlamp (d.i. de waarde van den stroom opgewekt door alle vrijkomende

electronen):
/, = 60,2 T2 e

b
~T = 0,80 • 1010 - Et2 • 10

(Amp) (290)

Daarin is b de uittredingsarbeid in temperatuurgraden en Eo de

uittredingsarbeid in Volt. Zooals duidelijk blijkt is de verzadigingsstroom
in de eerste plaats afhankelijk van de temperatuur T en bovendien van
het gebruikte metaal; voor Wolfram be
den uittredingsarbeid Eo van
draagt Eo ongeveer 4,5 Volt, voer Thorium slechts 2,6 Volt.
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Verder wordt de aanloopstroom ƒ in een electronenlamp door
Barkhausen opgegeven met de formule:
_ü_

ƒ = /0. c et [Amp.]

(291 )

Et is daarbij de gemiddelde voltsnelheid der electronen, die uit
den gloeidraad treden, U de negatieve spanning, waartegen zij moeten
inloopen, Jo de stroom die bij het ontbreken der tegenspanning U zou
ontstaan. Zooals uit de vergelijking blijkt, neemt de aanloopstroom / af
bij toenemnede tegenspanning U, en wel volgens een exponentieele wet.
Terwijl de verzadigingsstroom (bovenste deel van de ]<J]S karak
teristiek) en de aanloopstroom (onderste deel van de Ja/Jg karak
teristiek) in hooge mate afhankelijk zijn van de gloeidraadtemperatuur,
dus van den gloeistroom, is dit bij den ruimteladingsstroom ]r (midden
deel der karakteristiek) niet meer het geval. Dit is van belang, omdat
hoofdzakelijk in dit gebied gewerkt wordt.
Den ruimteladingsstroom Jr berekent men uit de hieronderstaande
formule van Barkhausen:

Jr-K- u';

Z< • Utl \/ü2t [Amp.J,

(292)

Daarin is K de ruimteladingsconstante, die afhankelijk is van de
geometrische afmetingen der lampenelectroden en Ust de stuurspanning
der lamp, waarover wij dadelijk zullen spreken.
Er zijn tamelijk groote afwijkingen van deze drie wetten — de
wet der stroornverzadiging, de wet van den aanloopstroom en de ruimteladingswet---- die nochtans slechts belang hebben voor de lampenphysici. Wij behoeven slechts te weten, dat de verzadigingsstroom in hooge
mate afhankelijk is van de temperatuur en van het materiaal, waaruit
de kathode vervaardigd is. Hetzelfde geldt voor den aanloopstroom.
In het ruimteladingsgebied is daarentegen de stuurspanning van het
grootste belang.
De stuurspanning Ust is een zeer belangrijk begrip, dat als volgt
gedefinieerd wordt:

U,t=Ug + D • Ua (Volt)

(293)

Ze is dus samengesteld uit de roosterspanning Ug en de verschuivingsspanning D • Ua, die het product is van den doorgrijpfactor D en de
anodespanning Ua. Barkhausen heeft aangetoond, dat men een lamp met
rooster en anode met betrekking tot den emissiestroom vervangen kan
door een lamp met slechts één anode, die in de plaats van het rooster
ligt, en waarvan de spanning gelijk is aan de stuurspanning Usl. Daarbij
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is het totaal onverschillig hoe de stuurspanning is samengesteld uit de
rooster- en de anodespanning.
Uit formules (292) en (293) verkrijgt men:
(294)

(l^ + D UJ3'2 (Amp)

Voor Us= —D Ua wordt dus de stroom Jr = ®.
Heeft men een lamp met twee positieve electroden, b.v. het roos
ter en de anode, dan wordt de stroomverdeelingsformuie van Tank:

/ u

J

—
=,y —
(-)
Ja
Ua

(295)

van kracht, p is een constante die afhankelijk is van de geometrische electrodenaf metingen.
Bij schut- en schermroosterlampen verkrijgt men een
stuurspanning Utn, die samengesteld is uit spanning U?1 • het product
van den doorgrijpfactor door het eerste rooster Dlt met de spanning op het
tweede rooster (ƒ..,• alsmede uit het product van Dit den anodedoorgreep D2 en de anodespanning Ua:

Uta = Ugl +DiUg2 + DxD2Ua (Volt)
V oor

ruimteladingsroosterlampen

(296)
bekomt

+ D2L/fl + D//2Ugl(Volt)

men:

(297)

de spanning aan het ruimteladingsrooster, D2 de ano-

Hierin is U

dedoorgrijpfactor, Ua de anodespanning, D 1/2 de doorgrijpfactor door

beide roosters, U.^ de spanning op het stuurrooster.
2. Radiotechnische berekeningen en afleidingen van
principieelen aard.
a )

Spanningsversterkers. De physische principes der
spanningsversterking hebben wij reeds
fa

in het eerste deel besproken.
fia

<9

Daar

werden ook enkele formules gegeven.

Hieronder geven wij enkele zeer leer
A7

+±

zame afleidingen, die niet alleen voor

«£377

de praktijk bruikbaar zijn, maar die

een beter begrip van het verschijnsel
Fig. 377.

mogelijk maken.

De zeer belangrijke formule (39) (hoofdstuk 11) ontstaat als volgt
(fig. 377):
Men heeft ER = JaRl3, dus:
Ea=E-JsRa
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Verder is

u„ = <§> -t- p £□) m

(2931

Stelt men

dan is

{Eg -\-DEo).

s
Stelt men

Ea = E — ƒ<, Ra. dan is

L

= S (Eg + D (E —

Daaruit

Ra)\

S . (Eg + D E}
Ja =

1 +SL>

Voor SD=]/R, heeft men dan:

s

/a =

’

(^o

■+t
Men stelt dan gewoonlijk

S

_

_ Dynamische
steilheid

1 + ft

[vj (298)

Thans berekent men den anodewisselstroom eener lamp met
ia = ^d • egmax sin
max

De amplitude is bijgevolg:
’ eg max

max

Deze stroom verwekt in Ra een spanningsamplitude van:
ea max

°^~^d * eg max *

ia max
max

Met (298) is dan

S
^a max

tg max

'+t

Ra

Bijgevolg is de versterking:
y

TMX

tg max

f

S

\

I -------- p- ] *«= Sd• Ra 1-1 - (299)

V+£J

Stelt men

S . R;=—L
D
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komt men tot:
max

V =

eff max

D \ Ri -f- Ra

(-)

(39)

Deze formule heeft slechts een zin, zoolang R- klein is vergeleken
met Ra. Men kan ook de versterking V volgens (299) schrijven:
alsmede

S

1 +'

1+

0

S,

alsmede

v

S • Ra [-].

( 300 en 40)

Voorbeeld:

S = mA/V, Ra = 10.000 Q.
K~0,01 • 10.000 = 100.
Deze betrekking is vooral geldig voor lampen met hoogen inwendigen weerstand, dus voor penthodes. Men ziet, dat in deze gevallen
het bij de versterking slechts aankomt op de grootte der steilheid en
van den uitwendigen weerstand.
Bij gewone eenroosterlampen is het doelloos den uitwendigen weer
stand RL1 hooger te nemen dan tienmaal den inwendigen weerstand R;.
Teekent men namelijk de versterking V op in functie van Ra en Rt
volgens formule (39) (zie fig. 1 26 - hoofdstuk 11), dan ziet men, dat de
kromme vanaf ongeveer Ra=7 R; nog slechts weinig en vanaf Ru=10 R,bijna niet meer stijgt.
Van groot belang is ook het begrip van de ruimte der lamp of
roosterruimte, die in het belang van een zoo gering mogelijke vervor
ming niet mag worden overschreden. De roosterruimte A is
gro o te r is.
grooter naarmate ook de d o o r gr ij p f a c t o r grooter
Voor ohmsche uitwendige weerstanden heeft men:
A=2E=D - E (Volt)
(301)
Daarin is E de spanning der anodestroombron Ligt in den anodekring der lamp een zelfinductie, dan wordt de ruimte der lamp grooter:
Ra + Ri
A = 2 E -=2
*
— (Volt)
(302)
2 DE •
*
R. + 2R;
Deze formules zijn slechts geldig voor triodes. Voor p e n thodes

heeft men:
A=2E =D2E
g

g2

(Volt)

(303)

e

Daarin is D2 de schutroosterdoorprijpfactor, E ?2 de schutroosterspanning. Bijgevolg is voor penthodes de ruimte bijna onafhankelijk
van den uitwendigen weerstand, maar in werkelijkheid wordt ze door
de schutroosterspanning bepaald. De afleiding dezer betrekkingen zou
ons te ver voeren.
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1

Uit deze overwegingen volgt, dat men met het oog op een zoo
hoog mogelijk anodewisselspanning er niet eenvoudig mag naar trach
ten, lampen met zoo klein mogelijken doorgrijpfactor te gebruiken, want
als deze kleiner wordt, dan is dit ook het geval met de roosterruimte. Aan een lamp met zeer kleinen doorgrijpfactor kan dus altijd
maar een beperkte roosterwisselspanning worden toegevoerd; ze levert dus
ook maar een kleine anodewisselspanning, indien men de vervorming
gering wil houden. In sommige gevallen komt het zelfs voor, dat, reke
ning houdend met de vervorming én bij volledig gebruik der roosterruimte, dat men met lampen met kleineren doorgrijpfactor een lagere
anodewisselspanning verkrijgt dan met lampen met hoogere doorgnjpfactor, daar men aan de èerstgenoemde lamp slechts een geringe rooster
wisselspanning kan toevoeren.
De nauwkeurige kennis van den uitwendigen weerstand
is voor de berekening der werkelijk bereikbare spanningsversterking
van het grootste belang Voor zoover ohmsche weerstanden gebruikt
worden, en tevens de invloed der schadelijke capaciteiten kan ver
waarloosd worden (laagfrequentieversterker) stemt de berekening bij
na volkomen met de meting overeen. Dit is het geval voor werkelijk
capaciteitsarmen opbouw en een frequentiebereik tot hoogstens 5.000
Hz. Bij hoogfrequentieversterkers kan men als goede praktische berekeningsbazis gebruiken, die welke wij hebben opgegeven in fig. 336
a tot e. Jammer genoeg beschikt men niet over bruikbare gegevens, d.i.
werkelijk gemeten versterkingscijfers. Nochtans kunnen wij in dit ver
band verwijzen naar een opstel over de versterkingseigenschappen der
hoogfrequentpenthode door W. Kleen en H. Rothe in het tijdschrift
« Telefunken Röhre », dat de resultaten van enkele metingen van versterkingsfactoren bevat. Alleszins is in de karakteristieken slechts de
versterking gegeven in functie van den anodestroom.
Bij de berekening der totale selectiviteit van hoogfre
quentieversterkers mag men niet vergeten, dat men b.v. bij het bepalen
van het decrement, enz., niet de waarde van den resonantieweerstand
alleen, maar de kleinere waarde, voortvloeiende uit de parallelscha
keling van den inwendigen lampweerstand en den resonantieweerstand,
gebruiken moet.
Bij penthodes met hun hoogen inwendigen weerstand is dit niet
noodig; hier kan men R; voor de parallelschakeling meestal verwaarloozen.
De
berekening
van
hoogfrequentieversterkers
met afgestemde kringen is, met behulp van de hierboven
opgegeven formules zonder groote moeilijkheden, mogelijk. Op de be
rekening der vervorming komen wij later terug. Voor het overige is de
vervorming in hoogfrequentiespanningsversterkers op zichzelf niet zoo
belangrijk, wanneer men zich houdt aan de hierboven opgegeven for-
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mules voor de roosterruimte. De berekening van de totale ver
sterking eener versterkingscascade gebeurt met behulp
der formules (48) of (49), die wij reeds in het eerste deel hebben
opgegeven.
Vanzelfsprekend moeten de laagf requentieversterkers
aan de hierboven vermelde eischen voor de aanpassing beantwoorden.
Wij hebben er reeds in hoofdstuk III van dit boek op gewezen, dat
de zelfinductie der primaire wikkeling van een laagfrequenttransformator groot genoeg moet zijn, om op de laagste door te geven fre
quentie nog een behoorlijke inductieve weerstand te hebben. Wij kun
nen bijgevolg, door rekening te houden met den eisch Rc
10 Rlf de
minimumzelfinductie Lmin der primaire wikkeling van laagfrequenttransformatoren voor de laagste door te geven frequentie als volgt aange
geven:

L

_

10 R; _

10 R;

min

(H)

(304)

Daarin is R; de inwendige weerstand van de lamp,
Bij de berekening van de totale versterking van een
transformator-gekoppelde versterkereenheid, dient men
rekening te houden met de transformatieverhouding. Is u de verhouding
tusschen de secondaire spanning E2 en de primaire spanning Elt dan
heeft men:
Voor triodes:

r0=u.

R,
Ri + Ra

) (")

(305)

Voor penthodes:

Vc=u-S.Ra (-)

(306)

Daarin is Vo de versterking per trap. Bij meerdere versterkertrappen vermenigvuldigt men de na eiken trap bekomen waarden van Ko.
daarmee in overeenstemming.
Voorbeeld:
u=5, 0 = 0,01, R=105, R;=I03.
1
z
105
K>=5 ■ 0,01 ( IO3 + IO5 )

=485.

De secondaire van laagfrequentietransformatoren dienen een zoo klein
mogelijke eigen capaciteit te hebben. Praktisch bruikbare berekenings
methodes bestaan hiervoor niet.
Bij weerstandgekoppelde spanningsversterkers, zooals deze voor de versterking van lagere frequenties gebruikt worden,
moet men weten hoeveel kleiner spanning U aan de roosterlekweerstand
R (fig. 378 is, dan de spanning E over den anodeweerstand. Zooals wel
bekend treedt een zekere spanningsval op aan den koppelcondensator..
Deze spanningsval moet zoo klein mogelijk gehouden worden.
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Het is zeer doelmatig het rendement der koppeling te bepalen.
Daardoor verstaat men de verhouding U/E (fig. 378). Is deze verhou
ding bepaald, dan kan men direct weten of het spanningsverlies over

■
R

u

Xa—l—
tüC

378
379
Fig. 379.

Fig. 378.

den koppelcondensator te groot, of nog aanvaardbaar is. Een waarde
van 0,95 voor U/E zal men zoo mogelijk nastreven.
Met behulp van fig. 379 verkrijgt men de vergelijking:

- U _ 7?
' E ~

y

R

;«(—]

~ )/ A2 -i- x’

(306 b)

Deze betrekking is in het nomogram fig. 380 uitgewerkt. Een klein
voorbeeld moge het gebruik toelichten: zij de spanningsverhouding U/E
voor een roosterweerstand R van 100.000 £7 met een koppelcondensator
van 0,0189 pF op een frequentie van 50 Hz te bepalen. Daartoe berekent
men eerst volgens formule (17) of met behulp der nomogrammen
fig. 322/323 den capacitieven weerstand van den condensator. Men
vindt:

_L= 167.000 n.
CO C

Dan verbindt men op de linkerzijde van schaal A het punt 100.000
met het punt 167.000 van schaal B. Van uit het snijpunt dezer rechte
met hulpschaal C, trekt men een raaklijn aan de in het nomogram geteekende kromme. Deze raaklijn snijdt op de rechterzijde van A in het
punt U/E = 0,51. Dit is de gewenschte spanningsverhouding. In deze in
richting en op deze frequentie gaat bijgevolg ongeveer de helft der span
ning nutteloos verloren. Voor hoogere frequenties zou men gunstiger
waarden verkrijgen. Moet echter de frequentie van 50 Hz behoorlijk
worden weergegeven, dan is men verplicht een grooteren koppelcon
densator te nemen of den roosterlek te verhoogen, voor zoover dit in
de gegeven omstandigheden mogelijk is.
Moet de schadelijke capacitieve nevensluiting van den rooster- of
anodeweerstand om eene of andere reden in aanmerking komen (b.v,
wanneer men op hoogere frequentie werkt), dan moet men de capaciteitswaarden door meting bepalen, en de parallelschakeling berekenen
uit de schadelijke capaciteit en den uitwendigen weerstand. Op de spe-
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ciale

verband

in

problemen,

met

dimensioneering

de

van

weer-

standsversterkers komen wij later nogmaals terug.

Ook bij laagfrequentieversterkers dient men er vanzelfsprekend Op
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Fig. 380. - Rendement van een C.W.-koppeling.

te letten, dat de lamp niet overstuurd wordt. Dit gevaar is hier in de
praktijk meestal grooter dan bij hoogfrequentieversterkers, daar men met
veel hoogere spanningen heeft af te rekenen. Nochtans kunnen de niet-
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lineaire vervormingen door het respecteeren der roosterruimte binnen
behoorlijke grenzen blijven. Bij transformator- en smoorspoelversterkers
kan de.' aanwezigheid van den ijzerkern aanleiding geven tot niet-lineaire
vervorming. De in de volgende paragraaf bij de bespreking van de kracht-

versterking gemaakte beschouwingen zijn ook hierbij geldig.
Lineaire vervorming vindt meestal haar oorsprong in den invloed
der frequentie op de uitwendige weerstanden.
Volgens de gewone methodes is de berekening der frequentiegetrouwheid van versterkers zeer omslachtig en tijdroovend, daar de
formules een frequentie-afhankelijkheid bevatten, die als een sommen
uitdrukking voorkomt, en men tevens rekening moet houden met de
koppelcapaciteit en de rooster-kathodecapaciteit der lamp. Men kan
echter een methode gebruiken, die opgegeven werd door « Radio
Mentor » in het jaar 1937, en waarin de formules tot zeer eenvoudige
vormen herleid worden, die onderling zoo sterk op elkaar gelijken,
dat men voor een gegeven versterker slechts vier grootheden een maal

heeft uit te rekenen, en dan twee ervan met de betreffende frequentie
te vermenigvuldigen resp. te deelen heeft. Men bekomt dan een getal,
en kan uit een eenvoudige tabel direct aflezen hoeveel procent de ver
sterking minder is dan in het gemiddelde frequentiebereik, waarin men
geen rekening dient te houden met de capaciteiten, daar de koppelingscapaciteit voor deze frequentie een zeer kleinen en de rooster-kathode
capaciteit een zeer hoogen weerstand heeft. Fig. 38 1 stelt de gewone
weerstandsversterkerschakeling voor. R is de inwendige
weerstand van de lamp, C
de koppelcapaciteit, K de
rooster-kathodecapaciteit der
volgende lamp, A de anoƒ
deweerstand en G (in de
E
u
=r
fig. = g) de roosterlek. De
aangelegde roosterspanning
381
is E, de door een lamp met
Fig. 3 81.
grijpfactor D opgewekte anodewisselspanning bijgevolg
E/D\ het op G naar de laatste lamp door te geven spanningsverschilt U
en de versterking bijgevolg G/E. Men ziet zonder meer in, dat men op
gemiddelde en hooge frequenties geen rekening behoeft te houden met
C, vermits de over C optredende spanningsval zeer gering is ten op
zichte van de spanning op G. Daarentegen wordt op hooge frequenties
G door de capaciteit K tot een kleine effectieve waarde herleid. Op de
lage frequenties behoeft men met K geen rekening te houden, daar de
spanningsval over C zoo groot is, dat hij niet kan worden verwaarloosd.
Eerst Wórdt de versterking op dé gemiddelde frequenties berekend,

p'
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dus zonder rekening te houden met C en K. Op de bekende wijze
heeft men:

A • G

U

A+G

E/D

A • G

(307)

+R

A +G
A • G
(A+G) (

A - G

A+G
A-G

+ R)

(308)

A•G + A •R + G•R
A • G • R

R(A • G + A • R + G • R)
I
A -G • R
A-G+A-R+G-R

R

)
(309)

I

Brengt men D in het tweede lid, dan heeft men:

U

1

A • G • R

~Ê7

D ■ R

A - G+A -R + G■R

(310)

Vervangt meni D en R door de statische steilheid 5 en stelt men
de breuk gelijk aan M, dan is de versterking op de gemiddelde frequenties:
A • G • R
— = 5---------- " ~
----------=S • M
E
A-G+A-R+G-R

(311)

Voor de h o o g e frequenties zal men rekening houden met K.
Bovendien bestaat de uitwendige weerstand der lamp uit de parallel
schakeling van A, G en K. Noemt men W de resulteerende weerstand,
dan heeft men:

A . G • x
(312)
W =-----------------A •G + A • x+ G • X
Op de zelfde wijze verkrijgt men voor de gemiddelde frequenties:
A ■ G • x

U
E/D

A -G + A - x + G - x

(313)

A • G • x
_________________
A -G + A - x + G - x
A - G - x

A • G • x
(A • G + A • x + G • x) (R +

A -G+A - x + G - x

A • G -x

)
(314)

A - G ■ R+A • x • R+G • x • R+A • G • x
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Het tweede lid deelt men door x:

_________________A • G_________________

A - G ■ R/x + A ■ R + G
A G • R

R(A ■ G • R/x + A

R+G

R+A

G

(315)

R+A • G)

en brengt weer D in het tweede lid:

U
A -G -R
~E~D-R(A • G • R/x + A-R + G - R + A -G)

(316)

S • A . G • R
A - G -R/x + A • R + G • R + A • G
S • A • G • R

(317)

(A ■ R + G - R + A ■ G) + A - G ■ R/x

Thans kan men de ve rgelijking (311) als volgt schrijven:
A-R+G-R+A-G=A-G-R/M

(318)

Brengt men deze waarde in vergelijking (317), dan verkrijgt
men:

U
S - A -G R
Ë'~ A • G • R
AG- R
x

S
(319)
1/M-f-l/x

S • M
S • M____ S - Af
~ M(l/M + l/x) “ 1+ M/x “

(32°'

In deze vergelijking is de teller de gemiddelde versterking; deze is
voor de versterking der hooge frequenties te deelen door den wortel
in den noemer, waarbij weer in het tweede lid, in den teller de gemid
delde versterking, en in den noemer de capacitieve weerstand van den
koppelcondensator K voorkomt. Men heeft dus, nadat men de gemid
delde versterking heeft uitgerekend, deze slechts door den capacitieven
weerstand van K op de interesseerende frequentie te deelen, en dan
het bekomen getal in formule (320) te brengen, om den faktor te
bekomen, waardoor de gemiddelde versterking op de betreffende fre
quentie te deelen is. Wij kunnen ons echter deze moeite besparen,
daar het gebruik van tabel (62) , waarin ---- voor verschillende waar
den van de breuk onder den wortel — reeds de versterkingsvermindering in procent der gemiddelde versterking is uitgerekend. Daar het
er bij de samenstelling van een kromme of bij de beoordeeling van
een versterker slechts om gaat, de frequenties te kennen, waarvoor de
vermindering 10 % bedraagt, zijn slechts de waarden van 10 tot
10 % opgenomen. Men neemt steeds die waarde, welke het dichtst
bij de berekende waarde der breuk ligt.
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Tabe1

Ml

6 2.

Versterkingsvermindering t.o.v, de
de gemiddelde frequentie in %

resp. Q/y

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0,2
0,5
0,75
I
1,33
1,73
2,25
3,3
5
10

Voor de lage frequen
ties kan men K verwaarloozen,
e/d
maar met C dient men rekening te
u
houden. Tot dit doel berekent men
R
eerst de gedeeltelijke spanning U
«•sr A G
uit de stroomvertakkingen in functie
van E. Volgens een in de praktijk
V '
T
382
doelmatig gebleken methode begint
Fig. 382.
men langs achter. Uit fig. 382 kan
men onmiddellijk aflezen:
h=U/G
(327)
Stroom h vloeit ook nog door den condensator C, waarvan de weerstand y is. De gedeeltelijke spanning is dan:

K=U + h • y=U +

U-y

(328)

G

dan is de door A vloeiende stroom:

V

u

m =------ =--------+
A
A

U-y

(329)

G • A

De totale stroom m + h vloeit dan door R en verwekt daar den
spanningsval:
R

T = R(m + 6) = ~A

U
+

R-U y
G A

R . U

+---G

(330)

Verder is de generatorspanning gelijk aan de som der verschillende
gedeeltelijke spanningen, d.i.:

—=V + T
D
U+

(331)

R • U
R-l/.y
R • U
U.y
+---------- H-------- +---------- (332)
G
G •A
A
G
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R
=u(i
+JL_
+2L
+^i2
+ ~)
v
G
A
G • A

(333)

Bijgevolg wordt de versterking:

U

1

ëJd

R
y R
R • y
I + — + — +--------- + G
G A
G A
G • A

(334)

A • G + A • y 4- G • R + R • y + A • R
Men vermenigvuldigt teller en noemer van het 2° lid met R.
U
G • A • R
(335)
Ê/D~R(A G+A y + G ■ R+R y + A R)

Men doet D nu weer in het tweede lid overgaan:
U
A G R
Ë'~D-R(A ■ G+A ■ y + G-R + R y + A R)

A • G • R

(336)
A -G + A • y + G •R + R •y + A •R
Uit formule (318) wordt hierin weer de verkregen waarde gebracht:
U
A G R
S-

~Ë

=s •

=5 • M •
=S • M •

A • G ■ R/M + A • y + R • y
A ■ G • R
A ■ G • R + M(A ■ y + R ■ y)
I

I+

* (337)

I
(338)

M • y(A + R)

A G R
Vervangt men nu in formule (311) de waarde van M in den
noemer, dai? is:
I
(339)
m
A • G -R(A+R)
E
1+
• y
(A •G + A R + G • R)A G R
I
= S • M--------------------- -----------A +R
+ G(A + R)+A • R ■ y

£=8. .

„

1

(340)

=S-M----------------------------------1 +------------- ------------G(A + R) + A • R
A+R

=8 • M •
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1

G +---------A+R

(341)

1

Stelt men verder nog:

„ A •R
G +---------- =Q
A +>R
dan is de versterking op de lage frequenties:

U

S-M

(342)

(343)

E
V l2 + (y/Q)2
De uitdrukking van formule (262) vormt volgens de serieschakeling van G met de parallelschakeling van
R en A zooals dit in fig. 383 voorgesteld is.
Formule
(343)
heeft
denzelfden
vorm als formule (320) en onderscheidt
zich slechts door het feit, dat het tweede
383
lid onder den wortel een andere getallen
waarde heeft. Bovendien staat in formule
Fig. 383.
(320) de frequentie in den teller terwijl zij
in formule (343) in den noemer voorkomt.
De waarde der breuk kan dus op dezelfde wijze worden uitgere
kend als voor de hooge frequenties, en de procentueele spanningsval
kan ook uit de tabel worden afgelezen, of men kan ook omgekeerd,
voor een op bepaalde frequentie gewenschten spanningsval, de waarde
der breuk uit de tabel aflezen, en de koppelelementen van den ver
sterker hiermede in overeenstemming dimensioneeren.
De belangrijkste formules (311), (320) en (343) bevatten, bui
ten de frequentie nog de factoren C, K, R, A en G. Hiervan zijn
R en K door de gebruikte lamp bepaald, en bijgevolg niet veranderlijke
De andere kunnen wij op zichzelf genomen willekeurig kiezen. Volgt nu
uit de tabel, dat op een bepaalde frequentie coj (bij de hooge frequen
ties), voor een toelaatbare vermindering, de breuk M/X de waarde p
moet hebben, dan verkrijgen wij voor de koppelingselementen een uit
drukking, die nog maar alleen de dimensies der schakeling bevat, dus:
A • G • R • <0i • K
M
(344)
A ■ G + A ■R + G-R
Evenzoo verkrijgt men voor de lage frequenties, voor dewelke de
frequentie coi3 uit de tabel een waarde q heeft:
y

1

(345)

q~~Q~
u>2C (G + ——)
A+R

In deze uitdrukking komen ook nog slechts dimensies der schakeling voor.
Bijgevolg heeft men twee vergelijkingen met 5 variabelen, waarvan
er twee: K en R, door de gebruikte lampen bepaald zijn. Van de overige
kunnen wij er nog eene willekeurig nemen, en bijgevolg de twee andere
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uitrekenen. Kiest men b.v.
mule (344):

G willekeurig,

dan heeft

men uit for-

f>(A • G + A • R + G • R) = A ■ G • R • i /<
A(p • G+ p ■ R)+p . G • R = A • G • R • cox • K
A(G • R•
• K — p • G — p - R) = p • G • R
p-G R
A=
(349)
GR • Oh K-p(G+R)
Uit formule (345) :

(346)
(347)
(348)

1

C=

A • R
<o2 • q (G * A+R )

1
<d2 • q ( G +

(350)

]/R + MA
Brengt men hier de voor A berekende waarde uit vergelijking
(349) in, dan is bijgevolg ook C berekend.
Hiermede zijn alle elementen voor de dimensioneering van den
versterker bepaald.
Dergelijke overwegingen kan men ook voor transformatorversterkers houden. Nochtans komen daarbij nog andere factoren te pas, zooals de strooi-inductie en de eigen capaciteit der wikkeling, die doorgaans niet juist bekend zijn, zoodat de berekening van transformatorenversterkers geen praktische waarde heeft.
a) De berekening van krachtversterkers.
Bij de
krachtverster
spanningsversterkers is het er in de eerste plaats om te doen, een zoo
hoog mogelijke spanning over den uitwendigen weerstand te verkrij
gen, terwijl het er bij den krachtversterker steeds om te doen is, zoo
veel mogelijk energie te verkrijgen op een zoo voordeelig mogelijke
wijze, terwijl de vervormingen tot een minimum herleid worden. Daar
over hebben wij reeds in hoofdstuk III vrij uitvoerig gehandeld.
De berekening van krachtversterkers moet bijgevolg op principieel
andere wijze geschieden, daar geheel andere eischen aan de inrichting
worden gesteld. Beschouwingen over het rendement, die bij de spanningsversterking geen belang hebben, treden hier sterk op den voor
grond; bij moderne krachtversterkers zijn zij zelfs van zeer groot belang.
Om de eischen, die aan een goede krachtversterking gesteld wor
den ---- hoog rendement bij de grootst mogelijke wisselstroomenergie
en geringste vervorming---- zoo goed mogelijk te vervullen, is het voor
elk geval noodig, de karakteristieken der gebruikte lampen optimaal
te bepalen, en behoorlijk te benutten. In hoofdstuk III hebben wij
reeds gewezen op het belang van de werkkarakteristiek.
Voor de berekening van krachtversterkers zijn deze van het grootste belang, want de invloeden, die de karakteristiek van een lamp be-
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palen gedurende het bedrijf, zijn zoo talrijk, dat ze een praktisch bruik
bare rekenmethode niet of zeer moeilijk mogelijk maken. In de prak
tijk handelt men dan meestal zóó, dat men uit de statische karakteris
tiekenfamilies (zie hoofdstuk II), de werkkarakteristiek construeert, en
daarmede dan verder werkt. Vooraleer wij daarop nader ingaan, geven
wij nog in het kort een paar wiskundige afleidingen, die een paedagogisch belang hebben.
Interessant is vervolgens de werkkarakteristiek voor het geval van
een ohmschen weerstand in den anodenkring. Het tot stand komen
van een dergelijke karakteristiek werd reeds in het eerste deel toege
licht, zoodat het hier volstaat, naar de formule der dynamische steil
heid der karakteristiek (298) te verwijzen, diensvolgens is de verge
lijking der werkkarakteristiek zelf:
Ja=Sd- (Eg + D

E)

respectievelijk:
S
(Eg + D-E)

/.=

IA]

1 +—K.
zooals wij reeds hebben afgeleid. Laat men in den roosterkring van de
lamp een wisselspanning egmax sin (cot) werken, dan verkrijgt men na
enkele omvormingen de zeer aanschouwelijke formule:
]a = Sd(DE — Ego)+Sd • eg max sin M (A) (351)

Daarbij is verondersteld, dat in den roosterkring een constante ge
lijkspanning Ego werkt. Het tweede lid der gelijkheid is de eerste
sommand:
Sd(DE-Ego)=Ja

de anodegelijkstroom, de tweede sommand:

Sd egmax sin (<•>*) =1'
daarentegen is de anodewisselstroom. Alleen deze laatste doet aan den
anodekring liggenden ohmschen weerstand de nuttige wisselstroomenergie optreden, terwijl de anodegelijkstroom slechts een ongewenscht

toevoegsel daaraan is.
Stelt men thans de effectieve waarde van den wisselstroom
J ’ &g max

V2
dan moet blijkbaar de energie aan den uitwendigen weerstand gegeven
zijn door de betrekking:
C 2

N=

eg max

~2
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Stelt men in de plaats van Sd weer S — zie formule (298)
dan verkrijgt men:
N=

ar

S2

2

Uit de algemeene electrotechniek is de betrekking voor het energiemaximum bekend.
R, + Ra
Zoo verkrijgt men tenslotte met:
SR..=-^

S
=-----------

eg max

max

N

g

•7tF(w)

(44)

Deze formule gaven wij reeds in het eerste deel op, zonder afleiding
nochtans. Verdere beschouwingen toonen aan dat
R,
= —. . .2Rt

mag zijn, wanneer N niet meer dan 10 % van Nmax mag afwijken.
Dit feit moet men goed noteeren.
Wiskundig kan men met behulp van deze vergelijking ook zeer
goed het energiebedrag aangeven, dat zonder bijkomende vervormingen
der karakteristiek uit de lamp kan gehaald worden; men heeft slechts
de sturende roosterwisselspanning door de halve toelaatbare roosterruimte aan te geven; zie formules (291), (292), (293). Daardoor
wordt dan de vergelijking (44) :
A2
S
(352)
N =---------------- - (W)
<*‘32
D
Alleszins hebben deze beschouwingen alleen dan zin, wanneer men
zich beperkt tot de door de karakteristieken veroorzaakte vervormingen.
Rechte karakteristieken zijn bijgevolg volstrekt noodzakelijk. Bij wijze
van voorbeeld komt men voor karakteristieken met parabolische tendens
de vergelijking:
(E, + DE)’
(353)
(A)
/,=
18
Rekent men verder, wat wij echter hier niet zullen doen, dan
bekomt men als eindresultaat een lid met dubbele frequentie, maar met
veel kleinere amplitude, m.a.w. er treedt een tweede harmo
nische op.
Hebben wij als karakteristiek geen parabool maar een kromme,
met aan de onderzijde een positieve en aan de bovenzijde een nega
tieve kromming, dan ontstaat een lid met de drievoudige frequentie
de harmonisch
der grondgolf, dus de derde
harmonische.
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Het begrip vervormingsfactor hebben wij reeds in hoofdstuk Hl
besproken — formule (51). Om de vervormingsfaktor rekenkundig
te behandelen, zou men eerst de vergelijking der in aanmerking ko
mende karakteristiek moeten bepalen (b.v. parabool of S-kromme), dan
de getallenwaarde inzetten, en tenslotte de uitkomst voor de harmonischen met behulp van de formule (51) uitwerken. Nochtans hebben
deze berekeningen geen groote waarde, daar zij tijdroovend zijn, en
nooit met de praktijk overeenstemmen. De mogelijkheden tot het ont
staan van fouten zijn zoo talrijk, dat men voor oppervlakkige bereke
ningen beter de grafische methodes gebruikt. De tot dusver, in ver
band met de energieversterking, opgegeven formules, hebben slechts
voor doel het begrip der verschijnselen te verdiepen. Bij de studie
van formule (44) ziet men dadelijk het groote bezwaar van een prak
tische toepassing in: Men moet immer de waarden van S en D voldoende
nauwkeurig kennen, om eenigzins bruikbare uitkomsten te verkrijgen.
Alvorens wij tot de grafische methode overgaan, zullen wij nog
even in het kort de vermindering van den inductieven anodeweerstand
mathematisch beschouwen; wij geven slechts de werkelijk interessante
formules op. De afleiding zelf is te omvangrijk.
Hebben wij in den anodekring van een lamp een inductieven weer
stand, en is de sturende wisselspanning op het rooster
0 —

0 max

sin (cü/).

dan is verder
1 a max

max

‘a max
S COS Cp

~~s~

De anodestroom is dan gegeven door
io = ia max

waarin

~ ?)/

de phasehoek is, en men kan met behulp van enkele gonio-

metrische betrekkingen stellen:
max

sin (oi) cos 9 — ia max COS (co/) Sin 9,

dus
ig

cos (co/) sin 9 = sin (co/) cos 9

la maz

Verheft men in het vierkant dan is:

ces- (a/) sin2 9 - sin2 (co/) cos29 - 2 sm(co/) cos? •

+

ia2
^a~mas

en tenslotte verkrijgt men dan uit de hierboven verzamelde verge-

lijkingen:
S2 cos2 9 eƒ -f- ia2 — 2 S cos2 9 eg ia — ia max sin2 9 = 0.

(354)

655

Dit

is

de

vergelijking

der

w e r k k arakteristiek

voor
éen inductieven weerstand in den anodenkring.
Zooals men ziet verkrijgt men hier een typische vergelijking van
eene ellips. Men zou deze formule verder kunnen uitpluizen,
maar dit zullen wij hier niet doen.
Thans komen wij tot de in de praktijk gebruikelijke grafische metho
de en het grafische gebruik der karakteristiek, waardoor men het afge
leverde wisselstroomvermogen en de vervormingsfaktor vrij gemakkelijk
kan bepalen. Men gebruikt hiervoor niet de werkkarakteristiek in het
]JEg diagram, maar wel het Ja/Ua diagram. De werkkarakteristieken
verloopen daar namelijk alle lineair en zijn bijgevolg gemakkelijk te
teekenen, zoodra twee punten der karakteristiek bekend zijn, wat steeds
gemakkelijk te bereiken is..
Als wij daarvoor hieronderstaand een soort recept geven, zonder
bij de afleidingen stil te blijven, dan geschiedt dit tengevolge van ons
streven om voor de energie-, vervormingsfaktor- en aanpassingsberekeningen praktisch bruikbare methodes op. te geven.
Als grondslag voor alle berekeningen is steeds de werkkarakte
ristiek van belang; om ze te verkrijgen, zijn de statische karakteristieken
families van de in aanmerking komende lamp beslist noodig; men zal zich
dus in de eerste plaats de gegevens verschaffen, welke door de lampen
fabrieken gepubliceerd worden, of men zal het radiolampen VadeMecum (bij uitgever dezes) raadplegen (wat handiger en vollediger is).
Bekomt men de ]JES krommen, dan zal men deze door een eenvoudige
teekening omzetten in het Ja/Eg diagram; het is vanzelfsprekend beter,
wanneer men van den beginne af zoo groote en nauwkeurig mogelijk
geteekende ]a/Ea karakteristiekenfamilies ter beschikking heeft, die zon
der meer als bazis kunnen gebruikt worden.
De constructie van het ]JEa diagram uit het ]a/Eg diagram is toe
gelicht in fig. 384. Links van de figuur zien wij in het JJEg karakteristiekenveld zes krommen met de anodespanningen a , è>’, c , d’, e en ƒ
als parameter. Bij elke karakteristiek behoort bijgevolg een constante
anodespanning. Rechts,
naast dit deel van de
o o ii
1
/ f
Ja/la.
teekening, teekent men
nu het overeenstemmen
?
de Ja/Ea karakteristieken/I I
i/i
i
i
veld met dezelfde een
/ I
I O
heid voor de ordinaten,
I
(O
maar met willekeurige
384
/!/1 1
eenheid voor de abscisö
o
‘
t>
‘
c
‘
d'
e
‘ f
'£9 f e
sen. Het is dan gemakke
Fig. 384. - Constructie van de Ja/Ea karakteristiek
lijk de overeenstemmen 
uit de Ja/Eg karakteristiek.
de karakteristieken in het
■
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nieuwe veld te teekenen. In fig. 384 is dit geschied voor twee krommen.
Men zoekt b.v. voor de kromme met de anodespanning a’ op de roosterspanning 0 den daarbij hoorenden anodestroom ia op. Door dit punt
trekt men een horizontale naar rechts en in het rechtsche karakteristiekenveld trekt men in het abscissenveld der anodespanning a een lood
rechte. Het snijpunt dezer twee rechten is het eerste punt der ]JEa
karakteristiek. De andere krommen bewerkt men op dezelfde wijze in
het linkerdeel van het beeld, nochtans altijd voor roosterspanning 0.
Tenslotte verkrijgt men zooveel snijpunten als er ]JEg krommen zijn,
en men kan met behulp daarvan een JaIEa kromme samenstellen, die
voor een roosterspanning 0 Volt dienstig is. Daar bij de zes ]<JEg
krommen ook zes verschillende roosterspanningen a, b, c, d, e, j, behooren, kan men op de hierboven toegelichte wijze voor elke rooster
spanning een ]a/Ea karakteristiek in het rechterdeel der teekening ver
krijgen; men bekomt dus tenslotte de zes gewenschte ]a/Ea krommen met
de roosterspanningen als parameters.
Nu teekenen wij in dit karakteristiekenveld de eigenlijke werkkarak
teristiek. De vergelijking der werkkarakteristiek Ja is gegeven door de

formule:

E-Ea

ƒ,=

ET

(A)

(355)

Daarin is E de spanning der stroombron. Hebben wij dus een ge
geven uitwendigen weerstand EJt dan berekenen wij voor twee anodestroomwaarden Ja den bijhoorenden spanningsval en de daarmee over
eenstemmende aan de lamp optredende anodespanningen Ea. Deze be
rekening gebeurt vanzelfsprekend volgens de wet van Ohm. De twee
punten worden dan door
een rechte lijn verbon
Ja
den, die de eigenlijke
werkkarakteristiek vormt,
en die des te steiler is,
naarmate de uitwendige
weerstand
Ra
kleiner
wordt genomen. Dit zien
P
wij in fig. 385. Er zijn
385
in het karakteristieken
7777
fa
veld Ja/Ea, dat wij b.v.
Fig. 385.
verkregen hebben door
rekening te houden met de constructie van fig. 384, twee werkkarakteristieken geteekend en wel de karakteristiek A voor een hoogen en
karakteristiek B voor een lagen anodeweerstand Ra.
De aard der weerstanden — ohmsche, capacitieve of inductieve
weerstanden — heeft vanzelfsprekend een invloed op den vorm der
karakteristiek. Evenwel hebben wij in de radiotechniek maar alleen in
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speciale gevallen te doen met reactieve weerstanden. Capacitieve be
lasting kennen wij in verband met de electrische energie slechts bij de
luidsprekerwikkelingen.
Nochtans kan men ook deze voor de praktijk, met behoud van
een voldoende nauwkeurigheid, beschouwen als ohmsche weerstanden,
want bij een eenigzins gunstig rendement rekent men bij luidsprekers
bijna uitsluitend met een zeer kleinen phasenhoek.
Natuurlijk hebben deze beperkingen slechts betrekking op den
vorm der karakteristiek, m.a.w. wij aanzien de werkkarakteristieken
in het ]JEa karakteristiekenveld als rechten. Daarentegen moet het wer
kelijk gevonden bedrag van den uitwendigen weerstand steeds in reke
ning gebracht worden. Hebben wij dus b.v. een zelfinductie wL in serieschakeling met een ohmschen weerstand R in den anodekring, dan moet
men de voor deze combinatie geldende absolute waarde
R = V R2 + <o2L2

als uitwendigen weerstand gebruiken voor de constructie der werkkarakteristiek.
Van belang is verder de beperking van het karakteristiekenveld
door een lijn, welke aangeeft in welk bereik het werkpunt mag liggen,
zonder dat de hoogst toelaatbare anodebelasting Nmax der betreffende
lamp overschreden wordt (zie hoofdstuk 11). Deze waarde wordt door
de fabrikanten voor elke lamp aangegeven. Men kan ze als constant
aanzien vermits
NmaI
const.
(356)
(A)

~T~~

Bijgevolg kan men vergelijking (356) door een gelijkbeenige hy
perbool voorstellen, die ook in fig. 385 mede geteekend is. Het werk
punt P, dat zooals gewoonlijk door de roosterspanning bepaald is, moet
steeds binnen het gear
ceerde bereik liggen, wil
men zekerheid hebben,
>,v/
het in de anode opge
slorpte vermogen niet te
overschrijden.
Thans kunnen wij
* ‘a xcn
ons met de bereke
'P'
ning
der
wissel'~
i
°rxr»
stroomenergie
A
Ca
386
c
bezig houden, en wel in
Fig. 386.
de eerste plaats zonder
de te verwachten ver
vorming en de optimum aanpassing. Het wisselstroomvermogen M in

/\z
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r

den werkweerstand Ra van een lamp wordt berekend uit de formule:

L max

max

N=-----

(W)

2

(43)

Bijgevolg heeft men als wisselstroomenergie N volgens fig. 386:

N=

k Amp. • c Volt

(W)

2

(357)

Weerstand Ra is in de teekening reeds door de helling der werkkarakteristiek gegeven. Het segment a stemt overeen met de roosterruimte der lamp. Men kan dus evenals met de JJE, diagrammen een
tijdas door het werkpunt P trekken, om dewelke de roosterspanning
schommelt; hetzelfde is voor den anodestroom mogelijk.
Thans komen wij tot de berekening der vervorming,
uitgaande van de karakteristieken. Voor de praktijk is slechts die ver
vorming interessant, welke ontstaat door de tweede en derde harmonische.
In het ]JE. diagram herkent men de aanwezigheid van vervormingen
aan de tendens der karakteristieken (zie hierboven). In het ]JEa diagram
is de aanwezigheid van vervorming niet op het eerste zicht te herkennen;
pas wanneer de werkkarakteristiek geteekend is, kan men oordeelen.
-v
Beschouwen wij nu fig. 387. Daar
Jak
<$>
a
b
in zijn vijf karakteristieken met de rooc
Te
sterspanningsparameters a, b, c, d, e
geteekend, waarbij de roosterspannin'P
gen onderling steeds hetzelfde
387
verschil vertoonen. Zoo stemt het
voor het uitsturen ter beschikbaar
Fig. 337.
staande spanningsbereik van a tot c
Volt overeen met het spanningsbereik
werkpunt
P aangrijpende symmetrische
van c tot e Volt; eene in het
roosterwisselspanning zal dus met hare positieve halve golf van c tot a,
met hare negatieve halve golf van c tot e reiken. De vervorming door
de tweede harmonische herkent men aan de dissymmetrie in de lengte
der segmenten ac = A en ce = B (dus geen dissymmetrie der

spanningen ).

Stelt

men

nu:

mm -Bmm

;—c_Aa < -)

^(Amm ~+B mm >

(358)
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dan bekomt men met /*2 <3en
voor de twee harmonische over
wegenden vervormingsfaktor in
breukdeelen, of met 100 verme
nigvuldigd in procenten (%).
Voor de berekening der
derde harmonische dient fig388. Op dezelfde wijze als de
vorige beschouwingen bekomt
men den vervormingsfaktor:

/ /
'ƒ
9 388
Fig. 388.

Ax-(A+B)
Ax + 3(A+B)

(-)

(359)

De waarde x is daarin het aantal der in het geheele uitsturingsbereik
aanwezige segmenten, die op de werkkarakteristiek bepaald worden
door de snijding met de statische karakteristieken.
De waarde van den totalen vervormingsfaktor ƒ( voor de tweede
en de derde harmonischen volgt uit de geometrische som van /^2 en /*3:

(-)

(360)

Na te streven waarden voor den totalen vervormingsfaktor zijn 2,5
tot 5 % . Boven de 5 % bemerkt men de vervorming reeds bij de toonweergave eener radio-uitzending. Over het algemeen stoort de tweede
harmonische sterker dan de derde.
Bij triode-eindlampen is de vervormingsfaktor binnen de normale
roosterruimte — in de veronderstelling, dat de aanpassing behoorlijk ge
schied is — iets grooter dan bij penthodes. Overschrijdt men het uitstu
ringsbereik, dan verandert de toestand ten gunste der triode. In functie
van den uitwendigen weerstand daarentegen, doorloopt de vervormings
faktor van de tweede harmonische bij penthodes een uitgesproken mini
mumwaarde, die bij 0 ligt, terwijl de vervormingsfaktor voor de derde
harmonische nagenoeg evenredig toeneemt met de grootte van den uit
wendigen weerstand. Hetzelfde verband bestaat bij triodes; voor de twee
de harmonische heeft het verschijnsel een hyperbolisch verloop, terwijl
de derde harmonische een tendens vertoont, die afhankelijk is van den
uitwendigen weerstand.
Vervolgens zullen wij de problemen der aanpassing bestudeeren,
die overigens zeer belangrijk zijn. Voor alles dient er op gewezen te wor
den, dat de klassieke aanpassingsvoorwaarde Ra = R1- geenszins algemeen
geldig is; men kan echter aantoonen, dat over het algemeen de betrekking
Rfl = 2R; (Q)
(42)
verkregen wordt, voor zoover de anodespanning gegeven is,, en voor
zoover het uitsturingsbereik ver wordt overschreden, m.a.w. voor zoover men geen rekening houdt met de vervorming.
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Gewoonlijk moet men met de in de anode der lamp opgeslorpte
energie Nmax rekening houden. Men heeft dan:
U/

(361)
-2R; (fl)
Nmax
Deze beschouwingen zijn slechts geldig voor klasse A-versterkers,
dus daar waar voor de sturing van het rooster geen energie verbruikt
wordt; wil men rekening houden met de vervorming, dan kan men de
hierbovenstaande overwegingen voor het verloop van den vervormingsfaktor met betrekking tot den uitwendigen weerstand toepassen. Over
het algemeen zal men met het oog op geringe vervormingen een grooteren uitwendigen weerstand nemen dan dien, welke door de formules
is voorgeschreven.
Bij B-versterkers, dus bij inrichtingen, die voor het uitsturen een
zekere wisselstroomenergie noodig hebben, geldt volgens W. Kleen
(« Telefunken Röhre » - 1936):

R

I
10

^>-777-'

'=

f
/v—

(Q)

(362)

Voor ohmsche weerstanden, die door de frequentie niet worden be
ïnvloed, zijn deze betrekkingen zonder meer duidelijk. Heeft men daar
entegen weerstanden, die afhankelijk zijn van de frequentie (b.v. luid
sprekers of smoorspoelen) in den anodekring, dan moet men natuurlijk
den uitwendigen weerstand daarvan zoo dimensioneeren, dat hij voor
de laagste door te geven frequentie o>mjn
min de eischen voor aanpassing
vervult. Zoo is b.v. voor een impedantie, die samengesteld is uit een
ohmschen weerstand R en de zelfinductie o>jL de volgende betrekking
— voor formule (42) — geldig:

2 R: = V R2 + o>2L2 (Q)
(363)
Meestal is in de praktijk de toestand zóó, dat de aan de lamp aan
gesloten verbruiker op verre na niet aangepast is aan den lampweerstand. Men is dan verplicht, een transformator tusschen beiden te
schakelen, die de gewenschte aanpassing vormt. Hierover werd reeds
gesproken in hoofdstuk III en de daar opgegeven formule (46) ver
duidelijkt den toestand.
Hieronder hebben wij een afleiding der zeer bekende betrekking,
die ondanks alles vaak verkeerd ge
bruikt wordt. Formule (46) is name
ü
lijk alleen geldig voor Ra = R;, dus voor
-o—
&
een veronderstelling die doorgaans ver
£
&
6
wezenlijkt is. Het zal derhalve goed
389
zijn, daarop iets verder in te gaan.
Het daarbij hooiende schakelsche
Fig. 369.
ma geven wij als fig. 389. R: is de in
wendige weerstand van de lamp, R de
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aan te passen weerstand. Noemen wij nu Ra de weerstand van de transformatorprimaire, wanneer de secondaire door R belast is. Men heeft

dan:
Ei = Ji • Rj en E2 = J2R

Verder is de transformatieverhouding
EJE2 = u
Verwaarloost men de verliezen in den transformator, dan is
EJl — E2J2
dan is ook
Ex
LRa
u =-----E2
JiR
of
E2Ra
E2J2Ra

EXR

EJ2R
en met u — Ex/E2

u=

I

R<

u

R

Daaruit volgt:

U=VA
R
Stellen wij thans Rfl = R,

(-)

dan wordt:

U

V

R

Deze formule heeft bijgevolg slechts beperkte
heid; heeft men b.v. Ra = 2 R,-, dan wordt de formule:
U

V

geldig-

R

Hier hebben wij vooral willen op wijzen, daar formule (46)
gewoonlijk zeer onachtzaam gebruikt wordt.
Daarmee is het belangrijkste over de berekening van energieversterkers gezegd. Voor praktische ontwerpen is het steeds best eerst de
karakteristieken te teekenen, zooals wij het beschreven hebben, en
daarna pas, in overeenstemming met de aanpassingswet, den uitwendigen weerstand te kiezen. Dan kan men de werkkarakteristiek der
lamp in het karakteristiekenveld teekenen. Het verdere onderzoek zal
zich uitstrekken tot de bepaling van de afgeleverde energie en tot de
grootte van den te verwachten vervormingsfaktor. Meent men, dat
deze te groot wordt, dan kan men de helling der werkkarakteristiek
anders nemen, of het uitsturingsbereik verkleinen, naargelang welke

maatregel vlugger en voordeeliger tot het doel leidt. Heèft men een
gunstige helling voor de karakteristiek gevonden, dan kan men achter-
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af gemakkelijk de bijhoorende wisselstroomenergie en den noodigen
uitwendigen weerstand bepalen. Bij al deze beschouwingen zal men
steeds rekening houden met de afhankelijkheid der uitwendige weer
standen van de frequentie.
De klasse B-versterking vindt langs om meer toepassing in de ra
diotechniek. De berekening van den stuurtrap, die de energie aan den
eindtrap moet leveren, kan in principe op dezelfde wijze geschieden,
als wij in deze paragraaf hebben behandeld. Nochtans treden bij het
ontwerp van B-versterkers talrijke speciale problemen op; wij kunnen
niet anders dan verwijzen naar de speciale literatuur hierover en vooral
naar het tijdschrift « die Telefunken-Röhre », en naar het boek van
Barkhausen « die Electronen Röhren ».
c) Demodulatoren. Voor de demodulatoren bestaan -er
praktisch weinig berekeningsmethodes. Met algemeene formules, die-wij
later opgeven, kan men niet al te veel bereiken. Nochtans zijn zij ge
schikt, om het verband der verschillende verschijnselen beter te doen
begrijpen.
Voor de praktijk is vooral het demodulatie-effekt van belang.
Daardoor verstaat men de verhouding tusschen de gedetecteerde anodespanning tot de sturende hoogfrequentie-roosterwisselspanning. Verder
zijn van belang de aanpassingsproblemen in verband met den demodulatiegraad, en de grootte van de te verwachten vervormingen.
De problemen hebben in de literatuur een zeer verschillende be
handeling ondergaan. Wij geven slechts de belangrijkste betrekkingen,
en daarna enkele door praktische metingen verkregen krommen over
het demodulatie-effekt.
Heeft de voor de demodulatie gebruikte karakteristiek den vorm:
i= a + be + ce2 + . . . , waarin a de ruststroom, b de steilheidscoefficient,
c de krommingscoefficient is, dan ontstaan in den anodenkring van de
demodulatorlamp drie stroomcomponenten:
ce2
i
(Gelijkstroomdeel)
1)

~T

2)

3)

i1 = be • sin (tot) (Grondgolf)
ce2
• cos (2 tof) (Tweede harmonische)
G=

(365)

Deze formules hebben slechts betrekking op ongemodurde
hooge frequenties. Moduleert men een hoogfrequente
leer
golf <op K %, dan wordt de demodulatie vergelijking:
^L[\+J^- + 2Ksin (Q,t)-^-cos (2fif)] (366)

io =
wanneer de gemoduleerde wisselspanning e den vorm
e = e0 sin (wt) (l +K sin Clt)
heeft waarin Q de moduleerende, w de gemoduleerde frequentie is.
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(367)

(e)

z^x

I

390

5 % zijn. Bijgevolg is
k. moet
K < 20 %.
Is de detector, zooals dit meestal
het geval is, in eene of andere schake
ling door den hoogfrequentieweerstand
R/> en de laagfrequentieweerstand R be
last — fig. 390 is het vervangschema —
dan heeft men bij een gewonen detec
tor een laagfrequente uitgangsspanning:

(E

Fig. 390.

ea= -

4

c

e2

7T1Ï
R

*a’

.

T [VJ.

(368)

1 +
4

Het demodulatie-effekt van een detector is dan:
ea

c

R
Rk\

•«[-]■ (3S9)

C*4-*<)ll 4 Ril
Bij rooster- en anodedetectors kan men den hoogfrequentieweer
stand R,. verwaarloozen, daar de hooge frequentie meestal zonder eenig
verlies op het rooster der demodulatorlamp terecht komt, als laagfrequentweerstand wordt bij den roosterdetector de roosterweerstand Rg = R
beschouwd. Men heeft dan voor de roosterdetector:

c eg2

Azö = S A e3 =

• 5 [A],

(370)

waarin

S=

— » Arbeidssteiiheid (371)

en Rlg de inwendige roosterweerstand van den detector is, die men
verkrijgt uit den roosterstroom ig door:

Riff

1

P]

<2’2’

aan den roosterweerstand R‘gg van den roosterdetector wordt de gedetec
teerde spanning:
A^ = V •

c • e02

[V]

4(14

(373)

Rg
ontwikkeld, waarin V de spanningsversterking der lamp is.
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De

uitgangsspanning

achter

een

anodedetector

berekent

men uit:
Aco = —
4

cc*
2

’-y- [V].

(374)

Voor het spanning- en stroomverloop bij een diodedetect o r 1 a m p kan men op gelijkaardige wijze redeneeren als voor den
detector. Over dit thema zijn juist in <den laatsten tijd talrijke publicaties verschenen. Hierop nader ingaan, zou ons te ver voeren, en wij
verwijzen naar het opstel van K. Wilhelm over diodedetectie in
de « Telefunken Röhre - 1936 »; waarin men uitvoerige beschouwingen
vindt over aanpassing, vervorming en andere problemen.
In de moderne radioschakelingen wordt de diodedetector steeds
meer gebruikt. Derhalve is het doelmatig, de door de diode veroor
zaakte demping in den aangesloten kring nader te onderzoeken. Der
gelijke beschouwingen zijn van belang, wanneer men de selectiviteit
van den met de diode verbonden kring wil beoordeelen. De hieronderstaande uiteenzetting is gesteund op een
publicatie in de « Funktechnische Vorwarts », waaruit wij ook de bijhoorende
figuren ontleenen.
L
In de eerste plaats dient te worden
vastgesteld of de inwendige weerstand van
een geleidende diode de spanningsval over
haren belastingsweerstand R (volgens fig.
391), kan beïnvloeden.
R
! = c»
39/
Fig. 392 vertoont een karakteristie
kenfamilie, waarvan de parameters door
Fig. 391.
de seinamplitudes, die in de diode op
treden, als functie aangeteekend zijn van de over den belastingsweer 
stand optredende spanning en van den gemiddelden diodestroom. Neemt
men den belastingsweerstand in fig. 391 R = 5 Meg, dan verkrijgt men,
voor amplitudes van meer dan I Volt, inwendige weerstanden, die zoo
klein zijn, dat de daaraan optredende spanningsval kan verwaarloosd
worden vergeleken met dien welke aan R optreedt. Anders gezegd: de
diode neemt geene, resp. maar zeer weinig energie op.
Veronderstel even, dat men in fig. 391 de totale impedantie
ZO = L : C • r van den trillingskring verbindt met een dempingsweerstand
Rd dan verkrijgt men voor de in Rd optredende energie:
Nd =

e2

K

(375)

Het deel Nd der energie, dat optreedt aan R, kan met de volgende
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2a
——=2,46 de hoogste zelfinductie heeft. Dit is bijgevolg de spoelvorm
o
met den geringst mogelijken weerstand.
Eerste voorbeeld: De volgende waarden voor een eenlagige spoel
2a
zijn gegeven: -------=2,6, D = 0,2 m, L= 1.000 /xHy. Te zoeken zijn de
b
waarden: Z, a, b en n.
Volgens formule (123) is:

P/2 =

i.ooovö?2

1

0,00132

(faktor 0,00132 komt voort uit fig. 320). Daaruit volgt de draadlengte
Z = 4850 (cm). Verder is het aantal toeren:
l

n=v

~D~

De waarde v wordt afgelezen uit de onderste kromme van fig. 320.
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Fig. 321.
Vervangt men de verschillende waarden, dan verkrijgt men:

n = 0,35 ■ \/ 4850

"ÖT

= 54,5 toeren

t = Dx n, d.i. = 0,2 x 54,5= 10,9 cm. Daaruit volgt de doormeter la
la
= 2,6:
van het spoellichaam bij de opgegeven waarde

V

2a = 2,6 x 10,9 = 28,34 cm.
Tweede voorbeeld: Wij hebben een spoellichaam met een spoeldoormeter 2a=10 cm. De daarop te wikkelen eenlagige spoel moet een
zelfinductie L= 1.000 /^Hy hebben. Hoeveel toeren draad zijn noodig,
wanneer de draaddikte D (isolatie inbegrepen) =0,2 cm is? Hoe groot ia
de lengte der spoel in de richting van de as (breedte)?
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]

Uit vergelijking (125) v olgt:
103
f= --------------------= 25
1.000x0,04
en daaruit
log ƒ =1,38

Uit fig. 321 verkrijgt men voor log j = 1,38
2a
—— = 0,225
b
bijgevolg is
6 = 0,225 x 10 = 22,5 cm

Daaruit volgt voor D = 0,2 cm
112,5 toeren.

n

Derde voorbeeld: Wij hebben weer een spoellichaam voor een
spoeldoormeter 2a=10 cm, waarop wij een spoel met een zelfinductie
van L—1.000 /xHy willen wikkelen. Welke draaddikte D (isolatie inbe
grepen) moet men gebruiken, om een wikkellengte b te bekomen, die
niet grooter is dan de spoeldoormeter.
2a
= 1 de waarde van /= 148. Bijgevolg
Volgens fig. 321 is voor
~b~
heeft men uit vergelijking (125):

148 =

103

1.000 • D2

dus

D —0,082 cm.
Laagfrequentspoelen met ijzerkern uit Zweedsch ijzerplaat kan
men eveneens nauwkeurig berekenen, indien de luchtspleet minstens
0,5 mm bedraagt. In dit geval is:

L=5 - q -

n2

1

1.000

408

(Hy) (126)

Daarin is q de doorsnede van de ijzerkern in cm2, n het aantal
draadtoeren, 8 de luchtspleet in mm. In tabel 57 zijn de zelfinducties
van ijzerkernsmoorspoelen opgenomen voor verschillende waarden der
luchtspleet, der velddoorsnede en van het aantal toerenHet ontwerp van een ijzerkernsmoorspoel strekt zich in werke
lijkheid uit tot het bepalen der verhouding tusschen velddoorsnede.
aantal toeren, luchtspleet en de physische afmetingen der smoorspoek
De radiotechnicus wordt echter uiterst zelden voor dit probleem ge
steld. Het is meer een speciaal probleem voor wissel- of gelijkstroomtechnici. Een zeer goede uiteenzetting hierover vindt men in het werkje
van Martha Douriau (« Ontwerp en Constructie van kleine transfor
matoren en smoorspoelen » ).
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Tabel 57.
Zelfinduccie

Velddoorsnede
cm2

Luchtspleet
mm

0.5

1

r

1.5

van

ijzer kernsm oo rsp oelen.

Zelfinductie in Hy
voor de volgende toerentallen
| 2.000
500
5.000
1.000

200

0,06

I
2
5
10

0.01
0.02
0,05
0.1

I
2
5

10

0.005
0,01
0,025
0.05

I
2
5
10

0,0033
0,0067
0,0167
0,033

0,25
0.5

0.13
0.31
0.63

1,25
2,5

0,03

0.06
0.16
0.31

0.02
0.04

0,1
0,21

I
2
5
10

0,5

0.13
0,25
0,63
1,25

2,5
5

0,08
0,1 7
0,42
0,83

0,33
0.67
1,67
3,3

1

10.000

6.3
12.5
31,2
62.5

25
50
125
250

3,1
6.3
31,2

13
25
63
125

2.1
4.2

17

15,6

10
21

8
42
83

g) Capaciteiten. Teneinde het begrip van het principe
te verdiepen, zullen wij eerst formule (17) (hoofdstuk II) afleiden.
De lading Q van een condensator wordt bepaald door het product der
capaciteit C en der spanning E:
Q = C*E
De wet van het stroomverloop in een condensator luidt als volgt:

,=^Q

dt

JC.
d[E
sin (tof)j
aE
max
= C • ------ = C------------------------------ = C • co jE^^cos (o>t)
dt
dt

Ook bekomt men voor de effectieve waarde

f e/J = Eeff ™ QFarad

of

A/z

= R,=

1
co C

1
6,28 - ƒ ■ C

PI (17)

F

C'eH

De verhouding
• -

heet negatieve reactantie ( capacitantie, capaeZZ

citjeve reactantie of capacitieve weerstand).
Ook voor deze formule brengen wij als figuren 322 en 323 twee
Homogrammen, die voor het maken van benaderde berekeningen zeer
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goed geschikt zijn. Fig. 322 is voor de lage frequenties, terwijl fig. 323
voor hooge frequenties is aangelegd. Tcrwille van den eenvoud is C
omgerekend tot /*F of pF.

c
Hertz
1O------9
8 —

i

6 —-

?

— r- 15000

5 —V——

3

—---- 6
—6
-------------- 1Q

— - 1OOOO
9000
8000
— — 7000
— - 6000

-EE- sooo

—

vooo

-—20

2 --

—HZ—10

— - 3000

—— ——«o
<5—~

•/ _ _

—
---- bO
—~ ^—80
— ------ — WO

0.9— —
ÖÖ-ii?7—-

-22^-200

0,6 — ~

0,5 —~

o.v — —
0,3 — —

—= ——300
—— ~—VOO
—==—600

-2==—eoo
-------------- 1OO0

-

zooo
1500

1000
900
600
700
600
500

VOO

—-------2000

0,2-/-

o,i—~
—
0.06—~
007^- —
ÖA5-^-

0,05—

0t0¥—_ —

0,03-.-

——3000
—— —
V000

300

—= ——bOOO
—— ——8000
-------------- 1OOO0

200

——20000

150

—H =— 60000

1OO
90
80
70
60

=—80000
-------------- 1OOOOÜ

50

—==— 30000
—------ VOOOO

:=

VO

—— =—200000

0,02—. r

■ ^4-:—300000
—HZ---- ¥00000

30

0,015— —

0,01--

A
Fig.

—^4=—600000
-2=^—800 000
------ 1——1020000

20

r\22

322. - Capaciticve weerstand van een condensator
op lage frequenties (14 tot 15000 Hz).

Voor de serie- en parallelschakeling van capaciteiten gebruikt men
de formules (23), (24), (25) en (27).
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De berekening van eenvoudige plaatcondensatoren als rol- of wik-*
kelcondensatoren geschiedt door oordeelkundig gebruik van formule
(16). Precies op dezelfde wijze handelt men voor de berekening van

f

/-s

£L

■fO'2 _L_ 10000
9X7 3— - 9000
S*73— '—8000
7fO3—_—7OOO
6V 3
6000
5X7 3

MHz

_________ 0.3

————av
—£= =—ac

50 ~rd------- «

= =— 9

30—= —— *0

— SOQO

*fO'3 — — vooo
3X7 3-i — 3000

—==—2

*5

20

—= =— 3

20

*5-

-

~6

2*7' “ -2000
---------------fO

<S10‘3— ~
—1500

*o
9
3

—=

30

CO

--T+t
f03-3—*wo
900
810
—r 600
210^-------700
6 1O ^ r 600

---------------¥O
--------------- 60
— -—GO
-------------- 100

6

50

S

60

3

~ — 80
ZZfcz— 90
- w

70

510 ’*-= ?- 500

mo ‘— — ¥O0

37O'^r-3OO
z1

2*7 — —200

—— ——200
-=-—300
-------------- ¥00

—= =—600
—=—800
---------------1OO0

*50

■f.5

200

/ —==.

—— m

as—

1.5X7'— — *50

300
*OO

--------------- 2000
04.— ^“

XTf—
9V5—
8X7'5—
710s—

— fOO
- 90
—86
— 70

6*7^— — 60

—— =— 3000
---- —------ ¥006

—=—-6000
—72 =—8000
--------------- 1OOOO

0,5—600

~ —— 700
— ------- 800
- =7— 9CO
2,3—=£=— 'OOO
o.

5*7^ -50
*V5— - W

—= -—20 WO
—= =—30000
--------------- ¥00(70

2J0^:-20
<5X7‘S-2.

—E ^-60000
—= =—80000
--------------- fOOOOO

f5
-V7—200000

*o5— - *o

A

—— — 300000

B

0.15 -■ j|fE - 2000

0,1
0.09
0.08
0.02

3000

0.06

5000

vooo
6000

0,05-

C

323

Fig. 323. - Capacitieve weerstand van een condensator op
frequenties (0,05 tot 50 MHz).
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draaicondensatoren. Voor m-platen wordt formule (16) als volgt:
e (m — I ) F
c=
[cm]
(127)
4 x 3,14 x a
Voorbeeld:
e
1, m = 4, F=10, <1 = 0,1.
I (4-1) 10

c=

4x3,14x0,1

= 23,8 cm.

2.61

2.9

&

W

47\
3,29

2.16

1.85

c
600

X

600 -

500

500 -

♦a?

W}-

300

300 -

200
100
50
O

200 *

x------------- 324
i
30 60 90 120 ISO 180
Draaiboek, a

Fig. 324.

no SS ’

o

-------- 325

|
I
|
I
30 60 90 120 150 M
'Draaiboek, a

Fig. 325.

Met de berekening van den platenvorm — thans wordt nog al
leen de logarithmische platenvorm
gebruikt — heeft de radiotechnicus
2.59
1.9$
niet al te veel te maken. Desondanks
47/^.
geven wij als figuren 324, 325 en
5.86
326 voor drie platenvormen alle
voor het ontwerp bruikbare gegevens.
f*10k
De opgegeven waarden werden wis
ca
o(.
kundig
bepaald.
ISO
no
90
60
30
o
180 J
30
Door vermenigvuldiging met eene
•»9
50
of andere constante kan men elke
600
60
70
willekeurige platenafmeting ontwer
500
80
90
pen. De afbeeldingen hebben betrek
ISO
600
110
king op half ronde platen, nierplaten
120
300
130
en frequentieplaten. Onder de ver
IkO
200
150
schillende platenvormen zijn de ka
>00
rakteristieken ervan opgegeven.
Op het ontwerp van logarith
0 30 60 90 120 ISO 180
mische
platen behoeven wij hier niet
* Draaiboek q
326
in te gaan, want dergelijke condenFig. 326.

£

5-7,1

satoren zijn thans overal verkrijgbaar, en men zal ze bijgevolg nooit te
berekenen hebben.

d

4 327
Onder meer is de capaciteit tusFig. 327.
schen
twee
draden
met
stralen
H en r2, die over een lengte L en op een afstand d parallel met elkaar
verloopen, niet zonder belang (zie fig. 327). De betreffende formule is:
6 -L

c=

(128)

[cm]

4 Zn
rl '2

\•

d, rj, r2, L uitgedrukt in cm.

Heeft men de capaciteit C van een draad met straal r ten op
zichte van een vlak te bepalen, dan gebruikt men de formule:
C =--------—----2 Zn (—)

(129)

[cm

Daarin is h de afstand tusschen draad en vlak.
De capaciteit van een concentrischen afgeschermden kabel wordt
berekend uit de formule:

€ •L

C=

(130)

[cm]

2 In (A-)
Daarin is C de capaciteit in cm, e de diëlectrische constante der
kabelisolatie, l de kabellengte in cm, R de uitwendige straal van den
kabel in cm, r de straal van den centralen draad in cm.

Soms staat men voor het probleem der berekening van conden
satoren met achter elkaar geschakelde diëlectrica van verschillenden
aard. Daartoe dient de formule:

c=---

------ ------------------ ----- [cm] (131)
“2
d
d„a
+-------+ . . .------- )
«1

«2

£n

Daarin is d de dikte der verschillende isolatielagen, e de diëlectrische constante van de betreffende stof, F de oppervlakte in cm2.

De waarde der verschillende diëlectrische constanten werden reeds
in de tabellen 34 en 35 opgegeven.

Verder is de kennis der verliezen in condensatoren van belang.
i5 72

In de meeste gevallen volstaat het de diëlectrische en de ohmsche
verliezen, alsmede ook de stralingsverliezen samen
Jc ltC
J
te beschouwen. Men stelt dan de totale verliezen
voor als een ohmsche weerstand, die parallel geschakeld
is met den condensator, ofwel die ermee
R
a.
in serie ligt. Het eerste geval is aanschouwelijker
(zie fig. 328a).
£
Nog een paar woorden over de twee voornaamste verliezen.

De diëlectrische- en de hysteresisverliezen ont
staan door het feit, dat bij de ontlading steeds een
Jc
zekere ladingsrest in het diëlectricum achterblijft,
6.
328
terwijl bij de lading de stroom iets minder dan 90°
Fig. 328.
op de spanning voorijlt. De ohmsche verliezen
stellen de lek van den condensator voor; zij berusten op onvolmaakte
isolatie van het diëlectricum.
Jr

Een maat voor de totale verliezen is de verlieshoek 8. Uit het
vectordiagram fig. 328b kan men zonder meer aflezen:

[-]

(132)

De tangens van den verlieshoek 8 is eveneens de verhouding tusschen de werkzame stroom ]r en de wattlooze stroom Jc ; daar de abso
lute waarde voor de gewone condensatoren zeer klein is, geeft men ge
woonlijk de 10.000-voudige waarde op. In tabel 58 zijn de belangrijkste
waarden voor moderne diëlectrica samengebracht.
De verliezen Nv van een condensator worden bepaald volgens de
formule:
(133)

NV = E . / • Sin 8 [W]

Wordt zooals gewoonlijk, maar alleen de tangens van hoek 8 aan

gegeven, dan is:
•

8

s

sin ö = —

-

V \+tg28
tg 8

NV=E • ƒ •

[W]

(134)

V \+tg28

Vervolgens is uit formule (102):
tg 8 =

E

1

R • Eü)C

RoC

[-]

(135)
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Tabel 58.

tg 8 • 10

Golflengte m

Frequentie kHz

Tempa S
Kwarts
Mica
Kwartsglas
Calan
Calit
Trolitul
Condensa C
Condensa N
Tempa N
Mycalex
Eboniet
Porcelein
Bakeliet
Pertinax
_____________

voor vaste diëlectrica.
(Volg.;ens Hescho)

1.000

300

300
0,8
1
1,7
1.8
3,6
4,1
4,1
7,2
8,5
15
19
65
70
100
220

I

100

30

6

1.000

3-000

10.000

50.000

0,8

0,8
I

0,7
I
1,7
1,7
2,6

0,7

1
1,7

1,7
1,8

1,8
3,2
3,8
3,9
5,6
6,9
13
18
64
55

2,8
3.7
3,7
4,1
5,5
18
61
49
200
350

160

1,7
1,7
2,5
3,2
5,4
2,8
4,2
8,4
18
53
85
260
1.000

3,4
4,5
3,2
4,6
9,8
18
57
63
220
720

11

280

1,1

Voorbeeld:

R=106, <0 = 314. c = 4 - I0-* F.
1

tg 8 =

8x 10~4

106x314x4x 10—6
Is tg 8 bekend, dan kan men uit formule (135) verliesweerstand
R gemakkelijk berekenen.
De verlieshoek bij electrolytische condensatoren is ongeveer 10
maal grooter dan die van papiercondensatoren. De verliesstroom ƒ is zeer
gering. Men kan hem aflezen uit tabel 59.

V erliesstroom
in mA//T

E
tot

15 V
60 V
160 V

ƒ

Tabel 59.
voor electrolytische condensatoren
voor verschillende spanningen.

]

E

1

0,02 mA//*F
0,05 mA//*F
0,1 mA/yuF

tot 300 V
450 V
500 V

0,2 mA/pF
0,25 mA//xF
0,3 mA//xF

De zelfinductie van condensatoren is wiskundig zeer moeilijk te
bepalen; voor de praktijk zijn berekening»;en totaal onvruchtbaar. Derhalve wordt zij gewoonlijk gemeten; nadere opgaven hierover
vindt men in hoofdstuk X.
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De in den condensator opgezamelde ladingsarbeid A wordt berekend uit de formule:

c. w

A—

(136)

2

Daarin is C de capaciteit van den condensator, U de ladingsspanning.
Van belang is verder bij condensatoren de doorslagspanning. Bij
papiercondensatoren wordt gewoonlijk de proefspanning Ep opgege
ven. Deze spanning wordt in de fabriek gedurende korten tijd
op den condensator aangelegd;
aangelegd; volgt daaruit geen beschadiging voort,
dan kan men hem zonder onderbreking met een vierde deel der proef
spanning belasten. Dit heet dan de bedrijfsspanning E^.
E4 =

[V]

s

(137)

Voorbeeld:

Ep= 1.000 V, 5 = 4.
1.000
E*=

~
250 Volt.

4

Daarin is S

4 de veiligheidsfaktor.

f JL
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Fig. 329. - Frequentie en golflengte.

Voor electrolytische condensatoren wordt doorgaans maar de bebedrijfsspanning opgegeven.
Bij het gebruik van condensatoren achter gelijkrichterlampen, is
van
belang te weten, dat de hoogste spanningsbelasting niet gelijk
het
575

4

is aan de gelijkspanning alleen, maar aan de som daarvan met de daar
op gesuperponeerde wisselspanning.
h) Het verband tusschen frequentie en golflengte.
De hiervoor dienstige fomrules hebben wij reeds leeren kennen in hoofd
stuk II (nrs (30) en (30a) ). Men kan zonder berekening de fre
om
quentie uit de golflengte en omgekeerd
bekomen door het gebruik
van het nomogram fig. 329.
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Fig. 330. - Zelfinductie, ca[ipaciteit, frequentie en golflengte
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i) Irillingskringen. De afleiding der belangrijke for
mule van ihomson hebben wij reeds in hoofdstuk II gegeven (28).
De nomogrammen in fig. 330, 33 I en 332 maken de omrekening
veel gemakkelijker voor de lange golf, de omroepgolf en de lage fre
quentie. De waarden zijn niet in Hy en Farad gegeven, maar terwille
van den eenvoud in pF, p-F en ,uH.
Formule (28) kan slechts dienen voor verliesvrije tril-
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- Zelfinductie,

332
capaciteit

en

c

frequentie

(I50 tot I0000 Hz.)

lingskringen. Bij trillingskringen met verliezen bekomt men een ietwat

lagere frequentie.
I
/ l
R2 r
/ =------ V------------------ [sec l]
‘
rz
di 2
2~ v’ CL
4L-

(138)

(C in F en L in H).
Is de verliesweerstand R zoo groot dat
l
Ra
CL

4L2

=0,
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namelijk een heele reeks belangrijke formules afleiden. Zoo verkrijgt
men o.a. door het gebruik van de formule van Thomson:
*=d-2n /CL [-]

(141)

of voor
d

R

0=

2L

R

Tl
• 2tf y CL

of
0 = TT

L

(142)

[-]

Zooals men ziet is de demping in de eerste plaats afhankelijk van
den verliesweerstand van den kring en van de verhouding C/L. De ver
liezen worden grooter naarmate C grooter en L kleiner wordt; dit is ook
physisch te verklaren, want bij een C/L-kring vloeit ook bij een gegeven
energie een sterke stroom, terwijl bij een kleine C/L daarentegen een
zwakke stroom ontstaat Daar het in hoofdzaak gaat om warmteverliezen,
moet 0 in het eerste geval veel grooter zijn.
Op een even eenvoudige wijze kan men het bijkomende decre
ment der trillingen &z af leiden voor het geval, dat een weerstand Rp
parallel geschakeld is met den trillingskring. In dit geval heeft men:

n
0 =----2

(143)

«p

Het totale decrement verkrijgt men dan uit:
(144)

<►+ <>2 (-1

Van bizonder belang is de resonantieweerstand Rrei van een trillingskring. Voor gesloten trillingskringen werd de betref
fende formule (47) reeds in hoofdstuk II opgegeven. De afleiding
voor open trillingskringen
(stroomresonantie, stroom maxi

mum) geldt:

R,„ = J<j)L -

i

73c

+ R.

Bij resonantie heeft men:
<j)L —

_!—=o.
<j)C

Dus is:

RW=K [Q]
580

(145)

!

dan wordt

/=0.
In dit geval is de kring aperiodisch, en hij blijft niet meer in voort
durende trilling; de condensator ontlaadt zich slechts éénmaal over de
spoel. De geheele electrische energie, die aan den kring wordt toege
voegd, wordt geheel in warmte omgezet.
In de praktijk speelt het verlies in de trillingskringen een beslissenden rol; derhalve zullen wij dit uitvoerig behandelen.
De spanning E sterft uit volgens een e-functie, wanneer verliezen
in den kring voorkomen:
R

E=EO ■ e

Tl'1

Daarin is Eo de uitgangswaarde, E de waarde na t seconden, t de
tijd, die na het eerste aanstooten van den trillingskring verloopt en R
de verliesweerstand van den kring.
Men heeft dan:
R
---------- =d
2L
en men noemt d den dempingsfaktor (niet het decrement).
Doorgaans wil men de verhouding der amplitudes van twee op elkaar
volgende trillingen kennen. Het tijdverloop tusschen twee trillingen isechter de « periodenduur » T. Voor de eerste trilling van een aangestooten trillingskring kan men bijgevolg schrijven:
Cf
E
x =EO • e —
en voor de daaropvolgende tweede trilling (tijd die verloopt tusschen
de eerste en de tweede trilling= t):
— d(t + T)
e2=eo • e

Daaruit volgt:

E,

Eo • e

e2

Eo • e

— dt
-d(t + T)

Dus is

[— dt + d(t+T)]

E,

e

e2

=e

dT

Voor de praktijk is het beter, niet de amplitud everhouding, maar het verschil dT tusschen Ej en E2 te vormen. Men
verkrijgt dit door logarithmeeren der laatste vergelijking:
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Zn(

fi-)=ïn
) =Zn (e
(e dT);

In(

4-)=^

e2
F

Het linker lid van de vergelijking noemt men het logarithmisch decrement der trillingen 8 (zie hierboven).
Bijgevolg is:
(139)
dT=0 [-]
Daar:
1
r
T =------ [sec
/
is

-4-(-]

(140)

Voor het begrip van een kortstondig verschijnsel, b.v. voor het
onderzoek van een schakelverloop, impulsproblemen, enz., is het o.m.
van belang te weten, na welken tijd de trillingsamplitude: van een kring
met bekend decrement 8 op een bepaald breukdeel van 1hare aanvangswaarde uitgestorven is. Men kan afleiden dat:

Z

0

(140a)

[-]

is. Hierin is Z het aantal trillingen, die volbracht worden in den tijd
gedurende denwelken de amplitudeverhouding EJEX bereikt is. Voor
het verminderen van een amplitude op I %, dus voor een amplitude
verhouding E0/Ei= 1/0,01 heeft men b.v.:

1

z

In------ + 8
0,01
0

o

Omgekeerd bekomt men den tijd t, die voor het uitsterven der tril
lingen tot een bepaald breukdeel der aanvangsamplitude noodig is.

t =

f

+*

1

r'

1

' -7 [sec].

(14i0 b )

Met behulp der formules (140a) en (140b) kan men den uit
sterf tijd van een trilling rekenkundig bepalen; men heeft de formules
b.v. slechts met (142) te combineeren en men verkrijgt dan een be
trekking, die het verband aangeeft tusschen het decrement, den verliesweerstand, de C/L-verhouding van den kring en den uitsterftijd; resp.
het aantal trillingen met betrekking tot een bepaalde amplitudeverhouding.
De kennis van dit verband is voor bepaalde speciale gevallen van groot
belang. Men kan ook de betrekking tot Z of t bepalen voor de halve topwaarde van een trillingskring.
Formule (140) heeft voor ons veel belang. Daaruit kan men
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I

Voor gesloten
t r i 11 i n g s k r i n ge n
spanningsmaximum) heeft men uit fig. 333:
tg <PX =

en

Eh)C

Je

~==~r~

tg <P =

1

( spanningsresonantie,

/lwL

toL.

lLR

R

£ M.

r4
rJc

l\
I
\

R £/?

I

£

\(Jci
\

L

Jc^EwC

a

b

333

Fig. 333.

Bij resonantie is:
<Pi = <P

dus wordt

Eu)C

toL

~T~

~R

of
E

7

ojL

= R,',

Rü)C

dus

Rres =

L
R-C

P]

(47)

Voorbeeld:

L=1 Hy, R=10 Q, C—4 /xF.
Rre[ —

------- 1--------- = 2.500 0.
10 - 4 - 10—6

Deze formule is uitgewerkt in het nomogram fig. 334, L en C zijn
hier in cm opgegeven, daar men in de hoogfrequentietechniek ongraag
met F en H rekent.
De resonantieweerstand R,\res kan men ook nog anders uitdrukken,
Is b.v. de cirkelfrequentie w bekend, dan heeft men in geval van resonantie:

u)L =

i

Lc
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Daaruit volgt:

C=

1
co2L

Door vervanging in (47):
<o2L3
[Q]

(146)

R

Daarbij is het van belang te weten, dat men onder R de verliesweer-
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Fig. 334. - Resonantiewecrstand van een afgestemden kring
(zelfinductie, capaciteit en verliesweerstand).

stand van spoel en condensator verstaat. Het voor deze formule uitge
werkte nomogram is als fig. 335 afgedrukt. Op schaal B is echter niet de
uitdrukking <u2L2 aangeteekend maar de vierkantswortel daaruit, bijge
volg de inductans <dL; gewoonlijk is <uL bekend.
In fig. 336a zijn de resonantieweerstanden opgeteekend voor een
trillingskring, die bestaat uit een zeer goede met litzedraad gewikkelde
spoel (90 toeren 5 cm doormeter) en een precisieluchtcondensator. De
trillingskring was gedurende de metingen niet belast.
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Als tegenhanger toont fig. 336b denzelfden trillingskring in een scha
keling en wel vóór het rooster van een versterkerlamp. Kromme A werd
opgenomen met een negatieve roosterspanning van —4 V, kromme B
met een roosterspanning van 0 Volt, kromme C met een roostervoorspanning van —0,25 V, en kromme D met een roosterspanning van
Jndactnh»
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Fig. 335. - Resonantieweerstand van een ;afgestemden kring in
functie van den dempingsweerstand R! en de inductans.
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—rQ^62.,V-. Uit de kromme ziet men duidelijk den invloed der demping
<Jpor.? roosterstroom. De roosterstroomen bedroegen voor ^4=0,0 Amp»

vi

.

tso «nrh 170
ISO
ISO

■■ fire,
12thW\

w
nv

r;o

Ito

ïjo

110

90
80
70
M
50
W
30
20

100
90
80
70
60

\

50
W)
30
20

,

LOO 3to W 6C9 SCO EU1700m

-

r^-

0 V,lj2 10 Pjnp. _
C-Z3^.2$^lW7/^\

1 1ü\bpEL

10

336a*

10

8

336b-

i < i i

A

200 300

Fig. 336a.

600 800 100Om

A

Fig. 336b.

voor ö = 2-*
2~« A, voor C=IO~7 A, voor D=10“6 A.
In fig. 336c zijn de resonantieweerstanden opgeteekend van een
trillingskring met dezelfde spoel, maar
tas
met een eenvoudige micacondensator.
-X«»n
De verliezen zijn veel grooter, de reso
a
70
nantieweerstanden dus veel lager.
60
De figuren 336 d en e geven ten
SO
60
slotte de resonantieweerstanden in het
30
korte-golfbereik. Voor het samensteilen
£0
van fig. 336d diende een trillingskring,
n
-------------- 336c
I I I » I L
A
bestaande uit een prima luchtconden
K4 JM 600 600 8ta 1000m
sator en een uit 1,5 mm dikken koper
Fig. 336c.
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Voor fig. 336e bestond de trillingskring uit denzelfden condensator ên
bén uit 4 mm koperbuis gewikkelde spoel. '
• ’ "* ?
, '
Deze krommen zijn zeer leerzaam. Voor ijzerkernspoelferi kan mén
in gunstige gevallen ongeveer met resonantieweerstanden rekenen, die
10 % hooger liggen, dan de hierboven verkregen waarden (met uitzon
dering van het korte-golfbereik ) . Nochtans vertoonen de krommen een
eenigzins ander verloop, daar de verschillende verliezen bij ijzerkemspoelen anders optreden. Voor benaderde berekeningen volstaat het
echter de aangegeven waarden met 10 % te verhoogen. Trillingskringen voor ultra-kortegolf (van 2 tot 10 meter) hebben, wanneer zij
zorgvuldig gebouwd zijn, resonantieweerstanden van 5.000 tot 10.000
dit zijn nochtans maximumwaarden, want bij slechte spoelen en ongun
stige L/C-verhouding bereikt men dit meestal slechts gedeeltelijk.
Wij komen nog eens terug op het logarithmische decrement, dat
een zeer algemeene beteekenis heeft. Wij leerden het kennen in de
formules (110) en (111).
Het decrement 0 van een spoel is:
tt • R
0=
(lil)
[-]
co • L
Dezelfde uitdrukking geldt ook voor een afgestemden trillingskring,
want wij kunnen schrijven:

I

I

co =---------------

V LC
•J

en bekortten eveneens:
r-

C

0 = 7T • R ■

(142)

L

zooals wij dit bij een nadere afleiding reeds aantoonden.
Door (111) kan men de verliesweerstand R van een afgestemden
kring ook aangeven in functie van het decrement
_
& co L
$27tfL

R=

7T

TT '

Dus

R=2e/L

(147)

Daarbij is R de verliesweerstand van spoel en condensatbr voor
zoover het om een afgestemden kring gaat.
Het nomogram voor formule (147) geven wij als fig. 337. Het
aflezen van dit nomogram gaat als volgt: zijn L en ƒ gegeven, dan ver
bindt men de opgegeven waarden op de schalen A en C, en bekomt
men snijpunt op schaal B. Wordt dit punt met de gegeven waarde van
0 op schaal A rechts verbonden, dan verkrijgt men op schaal C rechts
den gezochten verliesweerstand R.
Formule (110) wordt in de radiotechniek algemeen gebruikt voor
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het karakteriseeren der kwaliteit van een trillingskring, een spoel of een
condensator. De waarde Q=—wordt vaak ook door p voorgesteld.
ft
In werkelijkheid is het de verhouding tusschen de Wattlooze spanning Ei,
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Fig. 337. - Verliesweerstand van een afgestemden kring in functie
van de zelfinductie, de frequentie en het decrement der trillingen.

tot de werkzame spanning Eu., welke optreden in een der hierboven ge
noemde organen. Voor een spoel heeft men dus:
Ei,
J ioL
Q=p=

ËJ~= JR

pf voor een afgestemden kring op de resonantiefrequentie
I
w =-------------

V CL
L

JE

1

Q=p =

JR 3 CL

R

CL

R

c

Brengt men volgens formule (142) het decrement ft in het twee
de lid van deze vergelijking, dan bekomt men:

f-f-Zl/ll/c--»'-1 (“»
want volgens (142) is:

L

R
TC

5B6

C

Hetzelfde kan ook voor de spanning op een condensator worden
aangetoond.
De waarde Q resp. p wordt gewoonlijk resonantieeffekt of ook
resonantiescherpte genoemd; hoe grooter deze waarden zijn, des te
sterker uitgesproken worden namelijk de uitwendige resonantiekenteekens, voor alles dus de plotselinge en sterke toename der spanning resp.
stroom bij het doorloopen der resonantie. Nochtans is Q niet toereikend
voor het bepalen der kwaliteit van een trillingskring, b.v. tot het karakteriseeren van zijn selectiviteit, want de
Ja
hoogte der verkregen resonantiespanning
J max
is ook afhankelijk van de opwekkende
J max
spanning.
Bijgevolg is het vaak beter, de
2
breedte van de resonantiekromme op te
geven, die overeenstemt met de halve
J max
2
amplitude van den betreffenden trillings
kring. In dit verband kunnen wij fig. 338
“o
UI
bestudeeren. Daarin is stroom ƒ in een
338"
gesloten trillingskring opgeteekend in
Fig. 338. - Bandbreedte.
functie der frequentiie w. De voor de
geteekende kromme, de resonantiekromme, geldige betrekking luidt:
——>■

J=

E

[A]. (149)

wordt voor een bepaalde frequentie <o,
waarde

woL —

De resonantiefrequentie, de

I
----- =0
<dC

dan bereikt stroom ] een maximumwaarde en is nog slechts door den
ohmschen weerstand R beperkt:
E
Jmax

De selectiviteit van een trillingskring is hooger naarmate de
afwijking der frequentie boven en onder het resonantiepunt moet zijn,
om een bepaalde stroomvermindering in den kring op te wekken. Uit
de breedte van de resonantiekromme kan men dus zonder meer de
selectiviteit van den kring herkennen.
Natuurlijk moet men het er nog over eens worden voor welke
stroomwaarde men de breedte der resonantiekromme wil aangeven,
want aan de onderzijde is de kromme veel ruimer dan aan den boven
kant. In dit opzicht heeft men het volgende besluit getroffen: ofwel
bepaalt men de breedte op de plaats, waar de stroom tot op de helft
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van zijn maximumwaarde gedaald is (wat men verkort door H voor
stelt) ofwel meet men de breedte der resonantiekromme, daar waar
/max

de stroom tot de waarde -----

, d.n: de 0,707 voudige waarde van zijn

V2
maximum vermindred is (deze waarde stelt men verkort voor door b).
Om nu H wiskundig te bepalen stelt men
Jmar
2

2

1
(B C'

of voor J

E

~R
E

Tr

1
ü)C

daaruit volgt een quadratische vergelijking (tweedegraadsvergelijking):

w2L2-u,R
De oplossing hiervan is:

<*>= ±

I

±

2L

4--------

CL

4L2

Bijgevolg levert deze formule 4 waarden voor co. Alleen de positieve
wortelwaarden hebben voor ons belang:

3R2

R-v/3
(ÜJ=---------------

2L

~4Ï7

Rv/3
2L~

3R2

1

+

CL

en

W2

Daar volgens fig. 338 Aw = toj
A
R^3
Zaco =-------------

2L
Stelt men co
dan is:

2

+

R a/3
2L

77 j en

wo

ü)2

*L

Aco = A/ • 2tt=

A/=/7
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is, heeft men:

RJ3

2R^ 3
2L~

= 2

R/3

(150)

voor de resonantiefrequentie.

RVI
~~L

---------------X

L

1
CL~

+

i

2-

R

Af = H =

X

2tc
L
Nu kan men de verhouding tusschen A / = H en /o vormen in
het tweede lid der vergelijking, vermits R vervangen door de waarde

C

TC

uit formule (142) en de frequentie f0 uit formule (28) door de waarde
1
1
/o =
x

2r

x/CL

Men verkrijgt dan

/3" - 27ry~CZ-0-

H

2 TC

L

TC

TC

'

Daaruit volgt de bandbreedte

H=/o-x/3- — [-]

(151)

TC

met de gellijkheid
TC

P
kan men ook zeggen dat:

(152)
H=/o.^3.— [-]
p
Voert men dezeflde rekenoperaties uit voor de breedte der reso/max

——, dan verkrijgt men
.V2
de bandbreedte b volgens de tweede definitie:
nantiekromme op een stroomwaarde van

/o

.0 [-]

. b=

(153)

7T

resp.
/o

b=

P

[-]

(154)

Zooals men ziet vervalt hier faktor
3, zoodat de betrekking
tusschen bandbreedte, decrement der trillingen en resonantiescherpte
nog eenvoudiger wordt.
Het met de formules (151) en (152) overeenstemmende nomogram geven wij als fig. 339. Doorgaans is niet de bandbreedte van een
enkelen kring, maar de totale bandbreedte van ene geheele hoogfrequentievresterker van belang. Neemt men aan, dat geen wederzijdsche
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koppeling tusschen de kringen ontstaat, zooals dit b.v. het geval is bij
de afgeschermde spoelenstellen, en bij het gebruik van hoogfrequentieversterkerlampen met kleine inwendige capaciteit, dan kan men de
resulteerende resonantiekromme van alle kringen berekenen. Daalt b.v.
in een enkelen kring de uitgangsspanning bij een bepaalde afwijking van
de resonantiefrequentie tot het x-voudige, dan daalt ze bij n kringe:
kringen
op het xn-voudige. Uit het nomogram fig. 340 kan men de resonantiekromme voor 1, 2 of 3 afgestemde kringen samenstellen. Men gaat
daartoe uit van schaal A, waarop de resonantiescherpte uL/R. van den
kring aangegeven is. Het overeenstemmende punt verbindt men met

/(Hz'
oooo—=----

ï

/r/z?
--20

— ^~/o
— ^■6

7000—=.------

soo —z —
800—n----700—^----600-^=-----

=

wo—■=------

300—i —

200—^------

—~
—6

:p
— —3

-=0,3
— ~-O,6

-~r^

%

e
~c
o

750 — =—0,02

u

200-

o

300'

I
ö:

0,075

5
£

1

■0,0/
■0,009

WO-

■o.ooa
■0,007

soo-

o

E

§

■o,oo6 Q

600700600'
900'
7000'

'QOO5
■0,00?

0,003

0,002

---42

0,0075

f5O-^ —

-^O.OQ
■fOO—^ ;------

--o,Q6

B

3000----- ___ 0,00/

C

339

Fig. 339. - Afstemscherpte en bandbreedte H in functie der frequentie en van het decrement der trillingen.

dat punt op den linkerkaant van schaal B, dat met de eigen golf van
den kring overeeenstemt. Hierdoor verkrijgt men het snijpunt op
schaal C, dat wij niet behoeven af te lezen; het wordt naar achter ver
bonden met het op den rechterkant van schaal B gemerkte punt, dat de
verstemming in Hz aangeéft. Men bekomt weer een nieuw snijpunt op
schaal A, van waaruit men een raaklijn trekt aan de voor één, twee
of drie kringen geteekende kromme. Zoo verkrijgt men tenslotte op
schaal C een nieuw snijpunt, waartegenover men op de rechterzijde van
deze schaal de verhouding E/Ec tusschen uitgangsspanning en ingangsspanning afleest, an de linkerzijde van deze schaal komen nog aanteekeningen voor, die wij later zullen leeren kennen.
Verder bevat het nomogram nog enkele krommen voor bandfilters; daarover spreken wij eveneens achteraf.
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k) Gekoppelde
kringen,
bajndfilters
Gekoppelde
kringen spelen een zeer grooten rol in de radiotechniek. Men onder
scheidt inductief gekoppelde, capacitief gekoppelde, en galvanisch
gekoppelde kringen. Vooraf zullen wij enkele begrippen bepalen, waarvan bij het berekenen herhaaldelijk gebruik wordt gemaakt.
l) De wederzij dsche
e inductie
in
M. In de praktijk is deze
zeer moeilijk te bepalen , daar men zou moeten weten, hoe groot de ge-
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Pig. 340. — Nomogram yoor de constructie der resonantiekromme van
afgestemde kringen en bandfilters.
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meenschappelijke krachtstroom
(flux) is voor de twee gekoppelde
spoelen. Dergelijke metingen kunnen gewoonlijk niet nauwkeurig ge
noeg uitgevoerd worden. De formule voor de wederzijdsche inductie is:

M=

n/2

x M=
x----------10-8 [H]■"

/.

•' .......... (155)

...........

Daarin is Ji de stroom in den eersten kring, W2 het aantal draadtoeren,
waaruit de spoel van den tweeden kring bestaat. Voor de praktijk is
deze formule niet bruikbaar; zij heeft dus maar een definieerende
beteekenis.
Van meer belang is
2) de koppelfaktor k Deze geeft aan, hoe groot de verhouvan twee gekoppelde
ding is tusschen het gemeenschappelijke veld
spoelen tot het veld der eerste spoel

(156)

Soms is ook de
3) strooifaktor o van belang, waardoor wordt aangegeven
hoe groot het strooiveld
der eerste spoel is ten opzichte van het
geheele veld
der eerste spoel:

<I>,

o = -2_ [_]

(157)

Na enkele afleidingen, die voor ons niet veel belang hebben, be
komt men de betrekking:

(158)
M=kV^ [-]
Daarin is
de zelfinductie van de eerste en L2 die van de tweede
spoel.
Zijn de twee kringen zeer sterk magnetisch met elkaar
gekoppeld, dan treedt een splitsing op der grondfrequentie, indien de
twee kringen identische electrische afmetingen hebben, dus wanneer
a>i = co2 is.
In dit geval bekomt men na een korte berekening, die wij hier niet
opgeven, de volgende waarden van de twee nieuwe frequenties:

_________ ________
Wj =

<d2 =

[sec

(159)

[sec T]

(160)

— °2

V1 +
“o

v i —7/7e2 — °2

Daarin is 0 het decrement der trillingen en coo de frequentie der
kringen, voor zoover zij niet tof slechts zeer los met elkaar gekoppeld
zouden zijn.
Het optreden van koppelgolven is maar mogelijk, wanneer /?>{*
is. Men heeft bijgevolg een bepaalde minimumkoppeling noodig. Is de
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koppeling zeer vast, dan kan men k ten opzichte van d verwaarioozen, I
en men bekomt dan:
wo

wi=.-------------------- [sec-1]

(161)

±V \ + k
wo
i

dat

±

(162)

[secT2]

(02=-------

I ~k

De koppeling kan tusschen 0 en I schommelen. Voor het geval
1, dus bij zoo vast mogelijke koppeling, heeft men:
wo ■

U>! =

------- en ct>2 = oo

V2
Uit de formules (159) en (160) kan men verder afleiden, dat
de twee frequenties o>! en <o2 des te sterker van elkaar afwijken, naarmate de koppeling vaster i:is.
De bandbreedte A/ van bandfilters kan men met betrekking tot
den koppelingsgraad en de demping door de volgende formule aan-1
geven:
i
Bij vaste koppeling (^>0) heeft men:

A/=/o ± «• ]/Jf) -1 ±24
[sec1].

(163)

heeft men:

Bij losse koppeling

A/ = /o±»]/(J)
[sec-1].

(164)

Deze twee vergelijkingen veronderstellen, dat de stroom nooit be
neden de waarde ]maxl^/ 2 daalt.
Mag de doorzakking van de bandfilterkromme niet te diep worden,

d.i. niet onder de waarde /,maxiV 2 gaan, dan moet
0</e<2,4l

0

!

noemt men de koppelingskwaliteit. Wordt;
R
deze waarde grooter dan I, dan is de uitgangsspanning van den filter'
dezelfde, als voor een eenvoudigen kring met zelfinductie L en verlies-'
weerstand R. Voor wM'/R < 1 wordt de uitgangsspanning lager. Best
neemt men de'koppeling zoo, dat <jjM/R=\ is. Nomogram fig. 340 is
in deze veronderstelling voor de bandfilterkrommen ontworpen. Het is
een algemeen bekend feit, dat in moderne ontvangers voornamelijk
De uitdrukking
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bandfilters
gebruikt
worden, omdat ze de
zijbanden van de te
ontvangen zenders be
ter doorlaten dan ver
schillende van elkaar
40
onafhankelijke
krin
M
5
c
gen. Bovendien ver50
toonen de bandfilters
steilere flanken. De
krommen in fig. 341
S
10
It
I*
14
I.lb
geven bescheid over
RHi ver*fe.mrrunj
het verschil. Daar is
Fig. 341. - Vergelijking tusschen bandfilters en
afgestemde kringen.
de logarithme van de
verhouding tusschen
ingangsspanning en uitgangsspanning (in phoon) en met betrekking
tot de verstemming aangeteekend. Zooals men duidelijk ziet, levert
de bandfilter bij kleine verstemmingen --- dus binnen de gewenschte
bandbreedte — grootere uitgangsspanningen dan drie losgekoppelde
kringen, terwijl bij groote verstemmingen — dus buiten de gewenschte
doorlaatbreedte — de uitgangsspanningen veel vlugger verminderen,
dan bij drie los gekoppelde kringen.
Bij galvanisch gekoppelde kringen is de koppelingsfaktor:

k

H

k=---- ------

(165)

[-]

Lg is de gemeenschappelijke inductie der gekoppelde kringen.
Bij capacitief gekoppelde kringen berekent men de koppelings
faktor uit:

L V ctc2
k=—c—

(166)

is de aan beide kringen gemeenschappelijke capaciteit.
Een uitstekende verhandeling over het geheele gebied vindt men
in het Philips technisch tijdschrift van
1936 door v. d. Pol en Weijers. Daar
wordt de zaak echter zeer theoretisch
Ti
T2
12
11
behandeld, maar achteraf worden er
if-la ’ ’
praktische rekenmethodes opgegeven,
ook in het boek van Kammerloher
Cl
C27L2
wordt de zaak behandeld, en wordt er
1
I
uitvoerig gewezen op het verband tus
342
schen de verschillende verschijnselen.

u

v.

Hieronder geven wij een over
zicht van de berekening der inductief-, capacitief- en stroomgekoppelde
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bandfilters. Hierbij gebruiken wij de methode aangegeven in de formuletabellen van de Funktechnische Vorwarts.
Voor inductief gekoppelde bandfilters, zooals schematisch is voor
gesteld in fig. 342, gebruikt men de volgende bandfiltervergelijking:
a/

CiJo

—2 x

e2 = ia x K x <oo x

LiL2

(0—A) (p—j82)—K2

co

(167)

Daarin beteekent:

r
§i =

coo • Li
r
82 =

verlieshoek.

~2

wo

r= verliesweerstand.
2
co -Oo3

CO — COo

2 .

co • C0O

to2

K2 =
M

l,l2

= 2 maal de verstemming.

wo

x

M
LxL2

(M = wederzij dsche inductie).

= koppelfactor (gaat over in K als

CÜ = COo,

dus bij resonantie).

Voor S1=^2 = ^ en als <o = co0 dan is:

e

,

2

K
1
‘ 8 ' 1 + KS2

A

Px £i

1^2
^,2.
---------- «--------- ■

Zi

Daarin is: e2 = — ia x A x Zy x Z2.
Zj en Z2 zijn de impedanties van den lon, resp. den 2eu kring.
Voor Zi Z2 wordt de transmissieverhouding:
e2
u=
-A Z.
G
U wordt maximum, wanneer A eveneens maximum wordt. Dit is
wanneer K~8. Daaruit volgt:
K
(169)
= I — Kritische koppeling
Door vervanging in formule (168) verkrijgt men:
1
A=------ .
2
Bijgevolg bedraagt de maximumtransmissie van een bandfilter
50 %. Dit komt slechts voor bij kritische koppeling. Voor elke an
dere koppeling is de transmissie kleiner.
De primaire kring bevat de impedantie Z, terwijl de uitgangsimpe-
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I

dantie der lamp er parallel mede geschakeld is. Daardoor verandert de
verlieshoek als volgt:

r

8=

w0 • L

Nu is

1

r• C

I
------------- —

4-

L

7

Dat is de parallelschakeling van de filterimpedantie en uitgangsimpedantie der lamp.
Daar

L
z= T^c
is

ZrC = L

of
w0Z • Cr= woL
en

1

1

r

5

woC • Zp.

(170)

ü)qL

Z

Voor de berekening der spanning op Ci of C2 heeft men:

S
C^2

l

•

Bij zeer kritische kringen wordt:

C3 = Ci
8i = 82

gi

e2

Cx

‘a

41—

8
K

n
7ÉC2

I T' V

C2

Bij capacitief gekoppelde bandfilters, volgens fig. 343, heeft men
voor K2:

Cl

\ GO ƒ

ii

"ei

of voor de kritische koppeling:
Si

(171)

K‘

«2

ft

Fig. 343. - Vervangschema voor
capacitief gekoppelde bandfilters.

Ck
c2‘

(172)

Daarin is C^ de koppelcondensator. Voor den verlieshoek 8 heeft
men

1
a>o« Zi - Ci

en

1
32
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U>O • Z2 • Co

I
(173)

Voor den kritisch gekoppelden (spanningsgekoppelden) bandfilter heeft
— t men:
K2 = S1.g2 |
K=8
J als 81 = 82 is
(174)
K

I
ï

— =11
8

Koppelcondensator Cj, wordt:

c<=-^L=
wo y/ Zx • Z2

(175)

werkt dan, alsof C\ parallelgeschakeld ware.
Voor stroomgekoppelde bandfilters heeft men:

«Hf •
• 8a=

K3

• C2
Cj? f

(176)

1

(177)

<0o2.Z1.Z2.Cl.C2

en

•o Q • c2 ^7 zx • z.

(178)

<0,

fooeo

7
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r
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Fig. 344. - Reciproke selectiviteit.

De figuren 344
344 en 345 geven hierbij aansluitend de selectiviteitskrommen van bandfilters. \/V is de spanningsval. Is eres de resonantiespanning en er de verstemmingsspanning, dan heeft men:
V&/& + 1) - 2P7§2 (K2/S2 _ 1} + £< S4
K2/8*-+-l

‘
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In de krommen is rekening gehouden met:

-^ = f (M)
Hoe men de kromme gebruikt, volgt uit het hieronderstaande voor
beeld, dat betrekking heeft op fig. 345,
0000

2000

X

KOO

000

g* 4- ■■'
0,7
2F=f-^-’ a°'
7

A 200 —

L:

/ SO ZT

"Z

=2

:i ”

• •

—

17

20 =

-

/o
- S
2

J-4-0.2

20

SO fOO 200

-------- ►

345

<5
Fig. 345. - Reciproke selectiviteit.

Is de middenfrequentie — 470 kHz en de verstemming = 9 kHz, dan is:
8X=82 = 8=0,008
en bijgevolg
470
479

470

479

~ 5,5
0,008
Voor K/8=] (Kritische koppeling) heeft men \/V= 10. Dus be
draagt de selectiviteit 1:10 voor de opgegeven verstemming.
1) Transformatoren. Transformatoren worden in de hoog*
frequentietechniek zelden gebruikt, vermits men meestal gekoppelde krin
gen voor de transmissie gebruikt. Dergelijke inrichtingen — die wij reeds
besproken hebben ---- noemt men ook resonantietransformatoren of af
gestemde transformatoren. In het hiernavolgende, zullen wij echter
spreken over transformatoren, die ver buiten hun eigen resonantie
werken.
De grondslagen waarop de dimensioneering van hoog- en laagfrequentietransformatoren berusten, wijken vrij sterk van elkaar af,
alleen reeds, omdat de koppeling bij hoogfrequentietransformatoren veel
losser is dan voor lage frequenties.
Bij het dimensioneeren van hoogfrequentietransformatoren zal men

/?/$=
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er in de eerste plaats zorg voor dragen, dat de zelfinductie der pri
maire wikkeling groot genoeg is, om nog een goede aanpassing aan elen
generatorweerstand te bekomen. Meestal is de generatorweerstand de
inwendige weerstand der lamp. Dit probleem zullen wij achteraf af
zonderlijk bespreken.
De transformatieverhou ding werd reeds bepaald door
de formules (15) en (15a). Voor zoover de koppeling vast genoeg
is heeft men:

e2

(180)

— [-1

w2

Voorbeeld:

14^=50, IV2
W.

e1=e2

100, E2=IO;

.

= 10 • —=5V.
100
MK2
Daarin is E de spanning, W het toerental, terwijl de index I be
trekking heeft op de primairespoel en index 2 op de secondaire. Met
deze formule kan men nochtans geen praktische berekeningen uitvoeren,
daar de koppelingsgraad mo<•eilijk te bepalen is. Over het algemeen zal
men de gunstigste koppeling; en de gunstigste werkwijze proefondervindelijk bepalen.
Bij laagfrequentietransformatoren met ijzerkem is de koppeling
gewoonlijk zeer vast. Men kan dus aannemen, dat alle primaire kracht
lijnen ook door de secondaire spoel gaan. Voor spanning Ex op de pri
maire spoel heeft men de volgende bekende formule:
E1 = 4,44. ƒ • W. •<!>, • 10-8
(181)
Voor de spanning E2 op de secondaire:
(182)
E2 = 4,44 • / • W3-<I>3- 10-8
verkrijgt men als verhouding
Daar wij veronderstellen dat <È>1 = '
tusschen de twee spanningen:

e2

w2

t-J
1

(180)

In de formule (137) en (138) is: $ het magnetische
veld ; de veldsterkte B (ve Iddichtheid) wordt berekend uit:
B = p-

(183)

[Gauss]

Daarin is F de doorsnede van het veld in cm". Voor B neemt men
bij kleine ijzertransformatoren doorgaans 6.000 tot 10.000 Gauss.
Uit de formules (181) en (183) verkrijgt men dan het aantal toeren

IVj in de primaire door:

[-1

(184)

4,44-/. 10~8 -E-F
Hierbij veronderstelt men, dat F de ijzerdoorsnede is. Wegens deze
veronderstelling en tengevolge van de meestal zeer vrije keuze van W,
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is de onnauwkeurigheid van elke transformatorberekening tevens bewe
zen. Herhaaldelijk werden benaderingsformules gegeven voornamelijk
voor F; dit is nochtans afhankelijk van het voor den transformatorkern

gebruikt materiaal.
Heeft men het toerental der primaire spoel bepaald, dan kan men
het toerental der secondaire uit de gegeven transformatieverhouding
berekenen volgens formules (15) en (15b). In groote lijnen is dan
de transformator tevens bepaald. Men moet natuurlijk een heele reeks
bijkomende omstandigheden in acht nemen, als o.a. de invloed der
ijzer- en koperverliezen; verder zal men de draaddikte in verband met
den af te nemen stroom bepalen, enz. Al deze zaken compliceeren de
berekening buitengewoon; moesten wij daarop nader ingaan, dan kon
den wij hierover wel een heel boek vullen. Wie de zaak dieper wil
instudeeren, raden wij het werkje aan van M. Douriau: « Ontwerp en
Constructie van kleine Transformatoren ».
Wij mogen niet uit het oog verliezen, dat een verliesvrije trans
formator een phaseverschuiving van spanningen en stroomen van 180°
veroorzaakt. Anders gezegd: de stroomen en spanningen in de primaire
van een verliesvrijen transformator liggen ten opzichte van de stroo
men en spanningen in de secondaire precies een halve periode verscho
ven. Dit feit is van groot belang voor het ontwerp van versterkers,
waarin transformatoren als koppelelementen gebruikt worden.
Vanzelfsprekend zijn de reeds vermelde aanpassingsregelen ook
bij laagfrequenttransformatoren toepasselijk; zij spelen zelfs bij het
ontwerp van omroepversterkers, enz., vaak een overwegenden rol. De
voor de sterkstroomtechniek zeer belangrijke beschouwingen over het
rendement, hebben daartegenover voor de hoog- en laagfrequentietechniek geen groote beteckenis. Bij hoogfrequentietransformatoren is het
begrip rendement op zichzelf onbekend. Bij voedingstransformatoren
kan men op een rendement tot 80 % rekenen, terwijl bij laagfrequentkoppeltransformatoren deze waarde tot 40 % daalt.
Voor den radiotechnicus zijn de verhoudingen bij toonfrequentietransformatoren (koppel- en uitgangstransformatoren) van meer belang.
Eerst zullen wij nader kennis maken met de in de laagfrequenttrans
formatoren optredende verliezen. Wij zullen hierbij gebruik maken van
een publicatie in het tijdschrift <( Radio Mentor» (1938), die wij in
hoofdzaak woordelijk weergeven:
Men gaat eerst en vooral uit van het ideale geval, dat alle kracht
lijnen der primaire spoel ook alle wikkelingen der primaire en der
secondaire spoel snijden. In werkelijkheid is echter altijd een zekere
strooiing aanwezig, d.i. niet alle krachtlijnen treffen de secondaire
spoel, maar een zeker procent gaat verloren en door de krachtlijnen,
die door de secondaire spoel heengaan, worden niet alle draadtoeren
gesneden, maar ligt ook hier een zeker procent der aanwezige toeren
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buiten de baan der krachtlijnenn. Men kan zich dit verband zoo voor
stellen, alsof een deel der toeren 100 %
samengekoppeld zijn, terwijl de overblij
p>a4b
vende toeren op een afzonderlijken kern
a
liggen, die noch met den hoofdkern noch
A
onderling
gekoppeld zijn. Zoo komt men
f
F
E
tot het vervangschema van fig. 346. Hier
U
B b
in is het getal der strooiende toeren in
d 0
5-d+f
dë' primaire aangegeven met a, dat in de
I
346
secondaire met ƒ en de 100 % met elkaar
Fig. 346. - Vervangschema voor
gekoppelde toeren met b en d.
een onbelasten LF-transEerst rijst de vraag, hoe men a en ƒ
formator
dient te bepalen, wanneer alleen de totaIe strooiïng bekend is, die men immers gemakkelijk kan meten, wanneer men E en U meet. Zonder strooiïng zou U = E • s/p moeten zijn,
wanneer p het totale aantal toeren in de primaire en s het totale aantal
toeren in de secondaire is. Is daarentegen U slechts = E • s • ^2/p,
waarbij
een getal is kleiner dan 1, dan is
blijkbaar de door strooiïng
veroorzaakte faktor, die wij koppelingsfaktor zullen noemen. Bij 100 %
koppeling zou deze faktor gelijk aan 1 zijn.
Blijkbaar is het in fig. 346 onverschillig hoe groot a en ƒ genomen
worden, voor zoover slechts de som der procenten van p resp. s daarbij
gelijk blijven. Is b.v. de verhouding der totale toerentallen:
s/p=ü
(185)
(186)
s= p • ü
dan moet, wanneer het totale procent aan verliezen o en wanneer men
a=p ■ x
(187)
stelt, dan is
/=s (o-x ) = p • ü (o-x)
(188)
waarbij x elk willekeurig
p«a+b
getal kan zijn, dat kleiner
is dan o, dus ook b.v. 0.
a
f
F
A
Neemt men een trans
formator, waarvan de se
27
v3i
condaire belast is, dan ver
R
E
krijgt men fig. 347, waarin
a, b, d en ƒ de toerental
B
len der wikkeling zijn, en
b
d
D
A, B, D en F de spannin
S = d^f
gen, welke aan de betref
fende deelen der wikkeling
347
Uit fig. 347 kan men de
'ig. 347. - Vervangschema voor een belasten
volgende vergelijkingen di
Lr-transformator (secondaire).
rect aflezen:

ƒ

Q}

601

4- •

A = A - o)

• F • a2

(189)
109 • l
Ter vereenvoudiging nemen wij de waarden zoo, dat

,,
=1
(190)
109 . I
is. Daar deze faktor in elk lid der vergelijking voorkomt, en bovendien
uitvalt, speelt zijn werkelijke waarde geen rol. Bijgevolg is:
/l=/l-a2
(191)
F = A /2
(192)
Ü=12R
(193)
D = B • d/b
(194)
De flux, door A in den kern opgewekt, is:
^X =A • b
(195)
en die door A in den kern opgewekt is:
4”:»-F

G> •

^3 = A*d

(196)

Wikkeling b wordt bijgevolg door het verschil der twee gesneden, d.i.:
£
- $2. = A • b - /2 • d
(197)
dan is met inachtname ’van vergelijking (190) de tegenelectromotorische kracht:
B = ® . b = Il • b2-A • b • d
(198)
Nu is:
D = B • d/b = U + F=I2 -R+I2f2
(199)
B ■ d

A=

(200)

b (R + f2)

Brengt men deze waarde in vergelijking (198), dan is:
b ■ d B ■ d _ƒ ^2
B - d2
(201)
B = A • b2 =A*>2b (R + /2)
1
R+f
B(l H

d2

R+f2

(202)

) =A • b2

Verder kan men direct aflezen:
B=E- A=E — A • a2
Met vergelijking (202) verkrijgt men dan:
(E-/1.a2)(l +

E(l +

d2

R + /2
E

d2

R+f2

(204)

) -A • b2

) = A • b2 + h • a~(l +

d2
b2 + a2(\ +
)
R + f2
= Z =-------------------

i+_£_ '
R + f2
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(203)

d2

R+f2

)

(205)

(206)

b2

2
b2 (R + f)
+ a~ =-----------------R + /2 + d2

+ a2

(207)

R +f

’2

of met b2/d2=\/u2

z=

b2 (R+/2) • b2/d2

+ a2
(208)
b2/d2 (R+j2 + d2)
b2 (R+f2)/u2
+ a2
(209)
(R+j2)/u2 + b2
Blijkbaar stelt deze vergelijking de serieschakeling voor van den
weerstand met wikkeling a , met de parallelschakeling van wikkeling b en
weerstand (R+/2)/u2, want de teller van het eerste lid bevat het produet, en de noemer de som van deze twee weerstanden. Aldus verkrijgt
men het vervangschema van fig. 348. Hier is de wikkeling met a toeren

É-

Sf

Ui

£
6

%

cE* S=

T

348

Fig. 348. - Vereenvoudigde vervangschakeling.

E

Tce*
349
Fig. 349. - Nog eenvoudiger ver
vangschema.

de primaire strooiïnductie zelf, die met b toeren de primaire koppelingsinductie zelf en de met f/u toeren de secondaire strooiïnductie. waarvan
het toerental gedeeld moet worden door de transformatieverhouding u.
Ook R is niet met zijn volle waarde in rekening te brengen, maar even
eens gedeeld door u2.
Hierbij werd a willekeurig groot genomen, terwijl / -berekend werd
uit (188), terwijl d in u bevat is. In den aanhef deden wij reeds opmerken, dat men ook a 0 kan stellen. In dit geval bekomt men het
vervangschema fig. 349.
Daar a = 0 is volge ns vergelijking (188)
(210)
/=p•ü•o
te stellen; de transformatieverhouding wordt dan:
d
s—f
(211)
u=|—=---------p
p
s—p • Ü • o

(212)
= slp — Ü • o
p
De steeds aanwezige capaciteit C der secondaire wikkeling, kan
men parallel met de uitgangsklemmen denken. Daar hare weerstandwaarde 1/coC in de vervangschakeling door u2 te deelen is, dient men
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de capaciteit met u2 te vermenigvuldigen. Men ziet zonder meer in, dat
elke transformator twee resonantiepunten moet hebben. Het eene vloeit
voort uit de vliegwielschakeling van
//u en u2 • C. Hierbij is //u
steeds klein ten opzichte van Llt zoodat men het kan verwaarloozen;
men bekomt dan:
I
(213)
<*’1
“L^u’C

De tweede resonantiefrequentie volgt uit de serieschakeling van
//u en u2 • C:
o>32

=

u2
2 • u2 • C

_

1

X.C

(214)

Wanneer 2 de totale strooiïnductie is, d.i. wanneer S=S • o2 =
P • u2 • o2 is, waarbij S de totale secondaire en P de totale primaire zelfinductie is.
Met het oog op de thans gebruikelijke krachtversterkers is het
zeer belangrijk, zich een idee te vormen over het gedrag der uitgangs
transformatoren. Hier zijn de volgende problemen van belang:
De in uitgangstransformatoren te verwachten vervormingen en
verliezen, de grenzen van het transmissiebereik en de aanpassing van
den luidspreker. Wij zullen deze problemen behandelen aan de hand
van een publicatie in de « Funktechnische Vorwarts ». Bespreken wij
eerst de vervormingen en verliezen.
Het verband tusschen de inductie B en de veldsterkte H is voor
de ijzersoorten, die bij het bouwen van uitgangstransformatoren ge
bruikt worden niet lineair. Daar de hysteris-lus nagenoeg symmetrisch
ligt, ontstaan slechts vervormingen door oneven harmonischen. Bij
kleiner wordende amplitudes schrompelt de hysteresis-oppervlakte
steeds meer tot een rechte lijn samen. Voor de hoogsttoelaatbare am
plitude daarentegen is echter ook de grootte der voormagnetiseering,
het ijzermateriaal, enz., beslissend. Gewoonlijk rekent men met een
maximale amplitude der inductie van 3.000 tot 4.000 Gauss.
Triodes en pentode-eindlampen hebben een verschillend gedrag.
Triode-eindlampen kan men wegens hun geringen inwendigen weer
stand als generatoren met constante spanning beschouwen. Wegens den
invloed der inductie en der frequentie op de grootte der in een wikke
ling geïnduceerde spanning, zal de vervorming op lage frequenties het
grootst zijn. Dit is anders bij penthodes, die men wegens hun hoogen in
wendigen weerstand als generatoren met constanten stroom kan aan
zien. De inductie zal dan ook minder sterk met de frequentie ver
anderen.
De zelfinductie zal men bijgevolg in de twee gevallen voor de
laagste te transformeeren frequentie bepalen, Bij uitgangstransformatoren, waarvan de primaire en de secondaire in elkaar afwisselende
schijven gewikkeld zijn, kan men de secondaire parallelcapaciteit
604

(wikkelingscapaciteit) verwaarloozen, alsmede de capaciteit der twee
wikkelingen ten opzichte van elkaar. Ook bij de hoogste nog in aan
merking komende frequentie is de schijnweerstand der laatstgenoemde
zoo hoog, dat zelfs bij het vol uitsturen der lamp slechts een zeer klein
deel van den in de secondaire vloeienden stroom over de koppelingscapaciteit vloeit. Daar de parallelcapaciteit der primaire hoogstens
200 pF bedraagt, kan zij in verband met de inductans der primaire
wikkeling geen invloed meer hebben op de weergave. Aan de secon
daire zijde valt dit nog gunstige; uit.
Voor uitgangstransformatoren in omroepontvangers worden verliezen van 10 tot hoogstens 20 % toegelaten. De ijzerverliezen zijn
zelden grooter dan 2 % en daarom houdt men er bijna nooit rekening mee. De koperverliezen vormen de som van de primaire en de
secondaire verliezen over de weerstanden Ri en R2. Bij benadering
heeft men:

1
V/cv —

1
2v

’ ^2“)

+
ÏF-----

(215)

Voor de berekening veronderstelt men dat W in serie ligt met
naZr
W verhoogt dus de totale belasting in den anodekring; n*Zt
moet bijgevolg kleiner genomen worden, dan men door de berekening
gevonden heeft.
De primaire zelfinductie wordt als volgt berekend:
Is /x de permeabiliteit der gebruikte ijzérsoort, B de inductie en H
de veldsterkte,
AH de verandering der veldsterkte; Ag de verandering der inductie, AB : A|-| = (xx2, F de doorsnede van den kern in
cm2 en n het aantal toeren, Z; de gemiddelde lengte van den ijzerweg
in cm, la de lengte der luchtspleet in den kern, ƒ de gelijkstroom, L de
zelfinductie, dan heeft men de formule:

AB

(216)
• F-n- 10~* (H)
A/
De toename van de magneto-motorische kracht is voor een toename
A/ van den stroom:
AB
0,4?r • A/ • n=----- — (,+AB-L
uA

L=

en

L=

0,4 • ?r • n2 -F

• 10-8 (H)

(217)

Voor gelijkstroom is:

B=

0,4 • n

•J*n

~±+t.
F
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Het volume van den ijzerkern is:
V — Ij x F
De verhouding van de lucht- tot den ijzerweg der krachtlijnnen is:

la
a =------

h

Dus is:
L./2

B2

V

0,4-

( —+ a) s

~i

• 10-8 (H)

(218)

------ + a
/xA

en
n •/

B
0,4tt

* (—+ a)

(219)

Zijn M en /*A be
paald door hunne afhan
kelijkheid van B. dan
kan voor elke waarde
van a een kromme geworden.
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Voor een gegeven
kern zijn V en l; bekend,
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lijkstroom is de in fig.
350 langgerekte omhul
lende de afhankelijkheid

Fig. 350.

w
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k

L-/
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V

h

hoogste zelfinductie.
s
Voor silicium-ijzer
van 4 % bevat fig. 351
—y _........................... .
l 111ll11ll11lillll
de getallenwaarden der
15
s
w
35/
omhullende.
->
Voorbeeld: Het vo
lume
V van den kern =
Fig. 35I.
130 cm3, de gemiddelde
lengte van den ijzerweg Z;=I8 cm. De anodestroom ]a = 75 mA (voor
lamp ELI2) en de primaire zelfinductie L=ll H.

.606

Dan is:
L-Jaz
V

Ü • (72 • 10-3)2
130

Daardoor verkrijgt men uit fig. 351:
ƒ • h
—=9-5

0,00045.

a=13

9x5x
n=

7

x2360

m.a.w. een primaire spoel met 2.360 toeren gewikkeld, heeft de groot
ste zelfinductie.
De lengte der luchtspleet
volgt uit

la = a . Z;=I3 • 10-4 • 18 = 0,23 mm.

Wij ontnemen ver
der aan de « Funktechnische Vorwarts» een prak
Zt1s
tische methode voor het
12
bepalen der verzwak
e
king van de hooge en la
o
ge frequenties bij uitgangstran sformatoren.
30 100
1000
10000
De
berekening is ge
352
Ai
steund op figuren 352 en
353. Daarin beteekent Z L
Fig. 352.
de impedantie der luidSIprekerspoel, R; den inwendigen weerstand der eindlamp wLo, (Zo) de
leegloopimpedantie van den transformator a>Lst de strooiïmpedantie van
den transformator, n de transformatieverhouding. Eerst veronderstellen
wij, dat de wikkeling geen weerstand heeft, en dat bovendien geen ijzer-

t

verliezen ontstaan.
In het karakteristiekenveld van fig. 353 wordt het percent aan secon
daire stroom bepaald, en wel in het onderste deel der figuur
voor de lage frequenties, in functie van den inwendigen weerstand
van de eindlamp, en de leegloopimpedantie w • Lo; in de bovenste figuur
voor de hooge frequenties als functie van den inwendigen weerstand R;

der lamp en der strooiïmpedantie ±
• Ltt.
Alle grootten worden vergeleken met de aanpassing:
n2 ZL

Als voorbeeld zullen wij de aanpassing aan eene eindtriode en wel
meer bepaald aan de ADI behandelen. Veronderstellen wij een uitgangstransformator, waarvan de leegloopimpedantie Lo=10 H, en de strooiimpedantie L/t= 1 H bedraagt. De aanpassing aan de impedantie van
de luidsprekerspoel ZL moet bij 1.000 Hz = 2.300 zijn. De inwendige
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weerstand R; van de lamp bedraagt 650 Cl. Uit fig. 352 blijkt dat ZL
voor frequenties tusschen 50 en 1.000 Hz nagenoeg dezelfde waarde be
houdt.
Vooraf moet een lage frequentie onderzocht worden, die tevens
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Fig. 353.
door een bruikbaren luidspreker nog goed kan worden weergegeven.
namelijk 100 Hz.
Men heeft dan:
Z0=<oL0=6.300
6.300
2,7
coL0/ n 2Z =
L
2.300
650
0,3
R;/n2ZL
2.300
Wanneer men met deze getallen de verzwakking bepaalt in de
onderste helft van fig. 353, bekomt men een snijpunt, dat nauwelijks
beneden 100 % ligt.
Bijgevolg wordt de weergave der lage tonen door den betreffende»
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uitgangstransformator niet verzwakt. Zelfs bij 50 Hz verkrijgt men prak
tisch nog dezelfde waarde.
Thans zullen wij een hooge frequentie onderzoeken, die door een
bruikbaren luidspreker nog goed wordt afgestraald, namelijk 6.000 Hz.
Hiervoor is tengevolge der bovenste helft van fig. 353:
u>U=6,3x 6.000 x 1 =38.000
38.000
2.300 x-1®5
Men bekomt een faktor 18:5 door het feit, dat ZL nu niet meer
zooals bij 100 Hz ongeveer 5 — bedraagt, maar wel volgens fig. 352
18 Ohm.

n Zr-

nZL

38.000
8.300

4,5

Men heeft evenzoo:

R;
n2ZL

650

8.300

0,08

Men erkent hier zeer duidelijk den ongunstigen invloed van
den geringen inwendigen weerstand op de hooge tonen.
Het blijkt uit de bovenste helft van fig. 353, dat de verzwakking
voor de gevonden getallen op de frequentie 6.000 Hz zoo sterk is, dat
de transmissie tot op minder dan 20 % teruggaat, wat overeenstemt
met een verlies van 80 %.
Als tweede voorbeeld zullen wij de aanpassing aan een eindpenthode behandelen en wel aan een EL 12, waarvan de inwendige weer
stand R; = 30.000 n bedraagt. De aanpassing aan ZLL moet bij 1.000 Hz
3.500 bedragen.
Wij onderzoeken eerst weer de lage frequentie van 100 Hz.
Hiervoor heeft men:

wLo
n2ZL

6.300

Rt

30.000

3.500

1,9

en
n2ZL

3.500

— 8,5

Bepaalt men met deze getallen de verzwakking in de onderste helft
van fig. 353, dan bekomt men een snijpunt rond 85 %, waaruit volgt,
dat de betreffende uitgangstransformator (Lo=100 H) met de penthodeeindlamp ELI2, een verzwakking van den secondairen stroom van 15 %
veroorzaakt op 100 Hz.

wL0

'X- 0,9 voor 50 Hz

n2Zr
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Namelijk meer dan 30 %. Daaruit blijkt duidelijk de ongunstige invloed van den hoogen inwendigen weerstand op de lage
frequenties.
Voor de hooge frequentie 6.000 Hz heeft men daarentegen:

n2ZL

38.000

38.000

?
18
3.500 x —
5

12.600

Kt

30.000

n~ZL

12x600

3

23

Voor deze getallen kan men uit fig. 353 (bovenste helft) een ver
zwakking op slechts 60 % van den primairen stroom aflezen.
Wij resumeeren: Een hooge inwendige weerstand (eindpenthode) heeft een ongunstigen invloed op de lage tonen en een gunstigen
op de hooge.
Een geringe inwendige weerstand (eindtriode) begunstigt de lage
tonen opvallend, terwijl dit zeer ongunstig inwerkt op de hooge tonen.
Verder noteert men dat:
De leegloopimpedantie kan bij uitgangstransformatoren na een
triode-eindlamp veel kleiner genomen worden dan voor uitgangstransfor
matoren na een penthode-eindlamp.
De strooiïmpedantie moet voor uitgangstransformatoren achter eindtriodes zoo klein mogelijk gehouden worden, daarentegen speelt dit geen
grooten rol, wanneer de uitgangstransformator achter een eindpenthode
met hoogen inwendigen weerstand gebruikt wordt.
Voorbeeld 1 : Een ADI moet een uitgangstransformator vooraf gaan,
die bij 50 en 4.000 Hz (8.000 Hz bandbreedte) een verzwakking van
hoogstens 25 % veroorzaakt.
De inwendige weerstand K; van de ADI is weer 650 £1 en n2ZL
bij 50 Hz = 2.300 Q, bij 4.000 Hz = 4.600 Q (zie fig. 352). Men heeft dan
voor 50 Hz:
650
Ki
0,28
n2ZL
2.300
Voor 4.000 Hz:

650
K:
n2ZL ~ 4.000

0,14

Bij 50 Hz heeft men voor een verzwakking tot op 75 %
en

Kt
n2ZL

0,3 moet

<*>LO
— ongeveer 0,32 worden.
n zL,L

Dus
Lo-
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0,32x2.300

6,0x50

736
3Ï5

2,5 H.

Bij 4.000 Hz heeft men voor een verzwakking tot op 75 %
R;
650
en ---------=----------0,14 moet ——— ongeveer 0,4 worden.
n2ZL
4.000---------------------------- n2ZL
(fig. 353 boven)
Dus
0,4 x 4.600
70 mH.
25.120

u=

Voorbeeld 2: Men wil een uitgangstransformator ontwerpen voor
een ELI2, zoodat bij 50 en 4.000 Hz (8.000 Hz bandbreedte) een verzwakking van hoogstens 25 % ontstaat.
De inwendige weerstand R; van de EL 12 is 30.000
en n2Zx
bij 50 Hz=3.500
bij 4.000 Hz = 7.000 H (fig. 352).
Op 50 Hz, voor een verzwakking tot hoogstens 75 %

R,
30.000
Q
]
wLo
-------- =---------o
,j moet ook
—— ongeveer 2 worden
8,5
n2ZL
3.500--------------------------------n2ZL

en

(zie fig. 353 onderste helft).
Dus

7.000

Lo=

315

x. 22 H.

m.a.w. de leegloopimpedantie zal ongeveer 10 maal grooter moeten zijn
dan in het geval van de triode.
Bij 4.000 Hz geldt: voor een verzwakking op hoogstens 75 %
en

Rl

30.000

n 2Z L

7.000

- 4,5 en hier moet

^Z^

ongeveer 3,5 worden

(zie fig. 353 bovenste helft).

Dus

u=

3,5x7.000

— 1 H.
25.200
m.a.w. de strooiïmpedantie kan hier
ongeveer 14 maal g r o o t e r zijn
S/ti
dan bij de triode.
Thans komen wij tot de bere
kening van de aanpassing der uitgangstransformatoren aan luidspre
kers. Ook hiervoor maakten wij
354
gebruik van de formules en tabel
len uit de « Funktechnische VorFig. 354.
warts ».
In fig. 354 is een eindlamp voorgesteld, die over een uitgangstransformator met een transformatieverhouding n : 1 op de luidsprekerimpedantie ZL werkt.
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Voor de aanpassing bestaat de eisch

(220)

Zl
waarin Ra de uitgangsimpedantie der lamp voorstelt.
In de figuren 354 tot en met 358 hebben de hieronderstaande let
ters de volgende beteekenis: Ri de inwendige weerstand der eindlamp,
L, de primaire zelfinductie, L2 de secondaire zelfinductie, Zo de leegloopimpedantie, Lo de leegloopinductie, Zl de luidsprekerimpedantie,
Ls! de primaire strooiïnductie, Ls2 de secondaire strooiïnductie.
Men heeft: R,-S-D=l, dus R/-S=l :D (dit is de statische ver
sterking) dus kan de lamp vervangen worden door die spanning, welke ont
staat, wanneer de roosterspanning ------ maal versterkt wordt, dus door

1
s

In het ideale geval heeft de uitgangstransformator geen ijzer
verliezen, geen eigen capaciteit en geen ohmschen weerstand in de
wikkeling.
Er wordt gevraagd: frequentiegetrouwe transmissie zonder niet-lineaire vervorming.
In deze voorwaarden kan fig. 354 vervangen worden door fig. 355.
Daarin heeft men voor lage tonen:
Zl wordt (zie fig. 355) veel minder sterk beïnvloed door de fre___________

*z

13 Sr"1
Ri

3.

n^L

8

il

v?
3

Jïi
0

ï

355

Fig. 355. - Vervangschema
voor fig. 354.

356

**z~

~n~

Fig. 356. - Vervangschema
voor fig. 355.

quentie dan een normale zelfinductie. Bovendien zijn Z«i en ~Z.s2 zeer
klein voor lage tonen. Bijgevolg is Zl • n2 zeer groot ten opzichte van
Zs> en n2 - Zs2- Deze twee strooiïmpedanties kunnen bijgevolg verwaarloosd worden (zie fig. 356).
Voor de hooge tonen heeft men:
Zo is zeer groot. Ook de waarden van Zs,
Z$i en n*Zi mogen niet meer
verwaarloosd worden. Alleszins zal Zo zoo groot zijn, dat de parallel
schakeling van (n*Z.s2 + n2ZL) met Zo nauwelijks van waarde verandert.
Men kan hier bijgevolg Zo weglaten, en men komt dan tot fig. 357.

612

2

Wordt Zo zeer groot en daarentegen Z«i en Zs2 • n‘ zeer
klein, dan komt men tot den transformator van fig. 358, die onafhanke
lijk wordt van de frequentie.
Bij de constructie en de planning van een transformator zal men
er steeds naar streven, het bereik, waarvoor fig. 358 geldig is, zoo groot
mogelijk te maken.
2/’

r^st,

(/9

n

3

T £
I

~0

357

”*11

358

Fig. 357. - Vervangschema
voor fig. 355.

Fig. 358.

Bij de hierboven vastgestelde afhankelijkheidi van de weergave der
lage tonen van R/ (eindlamp) en Zr (impedantie der primaire wikkeling), is de stroom door de luidsprekerspoel van belang. Volgens
fig. 356 is dit: (Zi=7 •
Nu is:
i2
Zr
—-=Ug,/D
•’ Zx(n2Z + RO+R/-n2ZL
~
n
s

Hierin hebben wij Zo door Zi vervangen daar Z«i en Zs2 verwaarloosd werden.
i2 bereikt de maximumwaarde, wanneer Zi zeer groot is vergeleken
met rrZL:
s
'maI^n '~D

I
n^ + R,

'2,

ofwel vermits men bij benadering Zl kan beschouwen als een ohmschen weerstand, vergeleken met de andere impedanties der schakeling:
*2max

=n

u,

1
+ Ri

Vergelijkt men nu i2 met i2max en berekent men dan de uitdrukking door scheiding der imaginaire en reeële deelen, waarbij Zi=7 •
is, dan verkrijgt men:

i-Ji,imax

1

1
1 +^2- 14- B2

(221)
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Hierin is:

n2Z L
A=-----voor een gegeven waarde van n2ZL de afhankelijkheid van de weergave
der lage tonen van de impedantie der primaire wikkeling, en
naZ L
B =-----Rt
de afhankelijkheid der weergave der lage tonen van den inwendigen weer
stand der eindlamp- Daaruit blijkt: de lage tonen worden
e n gelijkmatiger weergegeven, naarma te Rt kleibeter en
ner en Lj
L2 grooter is.
Wordt voor een gegeven waarde van naZL
J2 = 1 -f- B2

of

coAj — ]/ n2 Zl 4- 7?j

resp.
1
.yn2Zz4-7?i
2k /
dan wordt

1
]/1 4~ ï

’V,-„
- *niaz

0,71

(222)

Anders gezegd: bij Et vloeide nog 71 % van den secondairen
stroom, die in het ideale geval door den transformator zou moeten gaan.
Voor de afhankelijkheid der weergave van de hooge tonen van R;
(eindlamp) en Z (strooiïmpedantie) geldt fig. 357. Op dezelfde wijze
als hierboven bekomt men:
K + naZL
!3/i3
rnaz
Rt + n*ZL + Zt

(223)

daarbij is Zo + Zj2 samengesteld als Z en
(L»sl + LS2 = L,S)
ZL kan op hooge frequenties geenszins meer door een Ohmsche

waarde vervangen worden (Zl)In dergelijke gevallen maakt men gebruik van een benaderden vorm,
die de praktische eischen ongeveer vervult, en men veronderstelt, dat
de impedantie van den luidspreker uit gelijke componenten (imaginaire
en reeële componenten) samengesteld is:

tL=

ZL
ZL
L
— +i
V2
^2

(224)

Neemt men ditmaal

A=
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<i>Ls

na • ZL

■V2

als afhankelijkheid van de strooiïmpedantie en

B=

R;

n2ZL

•a/2

als afhankelijkheid van den inwendigen weerstand der eindlamp en, voert
men verder de berekening door voor fa/hmoi ^an bekomt men

i/i~+ d + Bf
max

1/

j.

(225)

Door deze uitdrukking ziet men, dat een hooge inwendige weerstand en zoo klein mogelijke strooi ïmped a n t i e s het best zijn voor de weergave van hooge tonen, maar
dat, wanneer de inwendige
weerstand zeer hoog wordt
i
(eindpenthode), de strooiïmpe
24
dantie, zelfs al heeft ze een
hoogere waarde, geen sterA
ken invloed heeft op de weer
gave dezer hooge tonen, ver
359
mits B2 steeds veel grooter zal
/Xz --->
zijn dan
Fig. 359.
Ter vollediging geven wij
m fig. 359 nog het impedantieverloop der luidsprekerspoel.
De bovenstaande berekeningen geven een duidelijk beeld van het
weergaveverloop bij hooge en lage frequenties voor eindpenthodes eenerzijds en triodes anderzijds.
Met een eindtriode verkrijgt men een goede weergave der lage
tonen, als de inwendige weerstand gering is. De weergave der hoogere
tonen daarentegen is minder goed.
Voor de eindpenthode verkrijgt men wegens den hoogen inwen
digen weerstand goede weergave der hooge tonen en slechte weergave
der lage tonen. Om gelijkmatige weergave te verkrijgen moet Lj veel
grooter zijn dan bij een eindtriode. L. kan daarentegen bij de eindpen
thode grooter zijn.
Bij aanpassingstransformatoren achter triodes zal men er bizonder
zorg voor dragen, dat de strooiïmpedantie zoo klein mogelijk gehouden
wordt, terwijl men bij aanpassingstransformatoren achter penthodes in
de eerste plaats ervoor zorgen zal, een zoo hoog mogelijke primaire im
pedantie te bekomen.
Thans zullen wij nog trachten een korte berekening van een uitgangstransformator uit te voeren. Wij zullen daarbij tevens nagaan, hoe
men het best dergelijke onderdeden ontwerpt. Hierbij maken wij we
derom gebruik van formules en tabellen uit de « Funktechnische Vorwarts », en verwijzen tevens naar het boek « Wechselstromtechnik »

t

van Arnold-La Cour.
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De permeabiliteit p der gebruikte ijzersoort is bij uilgangst,ransformatoren zonder gelijkstroombelasting, afhankelijk van het over
lappen van de onvermijdelijke ruimten tusschen de transformatorplaatjes en van de grootte der wisselstroomamplitude.
De gebruikte formule is:
L = 0,4n- x-------x F x p
(226)
I;
waarin n het toerental, l; de gemiddelde lengte der krachtlijnen in het
ijzer is (in cm), F de doorsnede van den kern in cm2 en p de permea
biliteit van de gebruikte ijzersoort (Z\;r=AB AH). L de inductie, H
de veldsterkte. De formule levert bijgevolg slechts een onzeker resultaat.

Nu verschilt de
zelfinductie in aanwe
zigheid van een zwak
ken gelijkstroom uiterst
weinig met L en dit
verschil kan men verwaarloozen, wanneer
de gelijkstroom zeer
zwak wordt; in elk ge
val is deze afwijking
geringer dan die, wel
360
ke door de onzeker
heid in de bepaling
V <3—
van p steeds ontstaat.
Dus kan men de bere
<—
kening van een met
<5
gelijkstroom belasten
Fig. 360.
transformator precies
op dezelfde wijze doen, alsof een — zeer geringe — gelijkstroomvoormagnetiseering door een zwakken stroom zou optreden. Dit wordt in de
praktijk dan ook steeds gedaan.
Bij de berekening der strooiïmpedantie L,st handelt men als volgt:
Heeft de kern den in fig. 360 geschetsten vorm en is np het primaire
toerental, Uni de gemiddelde lengte der draadtoeren, l de lengte der wikkelruimte in cm, dt de dikte der isolatie tusschen primaire en secondaire
wikkelingen, dp de dikte der primaire wikkeling en ds de dikte der secon
daire wikkeling, dan heeft men volgens La Cour de hicronderstaande
formule:
■>

n2p
L/=Ln -Fn2Lr3 = 0,4 • -y- • U,n

(3d, + dp + dJ . 10-= (mH) (227)

L/i is de strooiïngszelfinductie in de primaire, n’Lz2 de in de pri
maire optredende strooiïngszelfinductie der secondaire strooiïng- Nu gaan
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wij veronderstellen, dat de strooiïng te groot is Om dit te voorkomen
wordt de primaire wikkeling in twee verdeeld en de secondaire wikkeling tusschen de twee deelen in geplaatst. In dit geval is volgens La Cour:

L;=0,l .-2Z.UJd’; + d’p+^) 10-2 (mH) (228)
Daar d; klein is vergeleken met (dp + dj (d.i. ongeveer 1:25), ver
krijgt men door deze inrichting een viervoudige verbetering van Lz • Men
heeft
LZ =
■ T*—)) .’
heeft dus
dus ((L/
=—

Het is wel bemerkenswaard, dat d;, dp> ds, en verder ook Um en
d afhankelijk zijn van het type der wikkeling. Wild gewikkelde spoelen
leveren zeer slechte waarden voor Lr,’ hoe gelijkmatiger de wikkeling,
laag voor laag geplaatst wordt, des te kleiner wordt Lz- Een wikkeling
in groeven (gealterneerde wikkeling) of schijvenwikkeling is met het oog
op den geringen invloed der capaciteit ondoelmatig.
Wanneer Lz groot wordt, kan men zich ook helpen met grootere
kernen. Daar L_>z evenredig is met
het aantal toeren, is de vergrooting der kerndoorsnede F zelfs het
werkzaamste middel om de strooizelfinductie klein te houden. Om
daarbij dezelfde waarde voor de
zelfinductie te behouden, zal men
dan de doorsnede verhoogen met
20
het kwadraat der verhouding,
waarin men het aantal toeren wil
verminderen, d.i. n2 • F moet
constant zijn.
85
Voorbeeld: Voor een be361
paalden transformator, waarvan
de kern is voorgesteld door fig.
*3
361, werd een primaire wikkeling
Fig. 361.
berekend van 2.350 toeren in
0,3 mm draad. De luchtspleet is 0,23 mm groot. De beschikbare wikkelruimte heeft een lengte van ongeveer 65 mm, zoodat na aftrek van de
zijkanten der spoel, die elk 1,5 mm dik zijn, voor de wikkeling nog onge
veer 62 mm overblijven. Praktisch zal dit wel rond de 60 mm bedragen,
daar nog wat ruimte noodig is voor het inpassen en wegens technische
onnauwkeurigheden enz., zoodat 60 : 0,3 = 200 toeren per laag kunnen
gelegd worden. Bijgevolg is de wikkelhoogte:

75

dp

2.350
•0,3
200

6 mm-
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Daarover wordt een laag isoiatiepapier van ongeveer 0,05 mm dikte
gelegd.
De transformatieverhouding voor een 7 (2 luidsprekerspoel en aan
passing aan de AL5 is:

3-300
7

n=

21,5-

De koperverliezen moeten zoo laag mogelijk gehouden worden, bij
gevolg dienen zij even groot te zijn in de primaire en in de secondaire.
Dus zal de draaddikte in de secondaire -\/ n maal grooter zijn dan de
dikte van den primairen draad:

• Dp ~ 1,4 mm.
Nu heeft men:

Lr = 0,4 -

2.3502

. U„ • (3x0,05 + 0.6 + 0,5)

(T

De lengte van den gemiddelden draadtoer U,„ kan bij benadering
berekend worden uit fig. 361. Wanneer het spoellichaam uit karton van
1 mm dik gebouwd is, en een speelruimte van I mm heeft, dan ver
krijgt men voor een gemiddelde wikkelhoogte van 6 mm:

Umm

4 (2 +0.2 + 0,1 +1,2)

14 cm

I
Kern

Kartondiktc

Spel

Dubbele dikte
der wikkeling

en opdat

Lr=

0,7 H

zou zijn, wikkelt men de secondaire spoel tusschen de helften van de
primaire spoel en men verkrijgt:

Lz=

0.2 H

De lengte der primaire wikkeling is nP • lp = 282 m. de weerstand
is nagenoeg 80 Cl.
De lengte van de secondaire wikkeling is nf ■ lf= 17,3 m, waarvan de
weerstand 0,22 Cl is.
Verder is

R1 + n2RL= (80 + 21.52 x 0,22)
Bijgevolg bedragen de verliezen:

100 % . . . 3.300 n
... 180 n
X
Ï8.000
X
5,5 %
3.300
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180 Q.

Aan de zijde der eindlamp heeft men dan de impedantie:
Z=3.300 + 180

3.500 Q

Dit is de verlangde waarde.
Tenslotte moeten wij nog bepalen, hoe groot de inductie Bw in den
kern is.
Deze waarde kan uit de over den belastingsweerstand optredende
spanning berekend worden. Is deze gelijk aan e, dan heeft men:

e = B,:-/-n-F.4,4. 10“3 (V)

of
e
B,n =

4,4 ■ j • n • F

• I08 (Gauss)

Voor j wordt 50 Hz genomen. Op deze frequentie is, bij spraak en
muziek, de eindlamp nooit vol uitgestuurd. Men verkrijgt er echter de
hoogste inductiewaarden mede. Bij hoogere frequentie is de inductie /V
weer kleiner, zoodat men bij het gebruik der frequentie ƒ = 50 Hz nage
noeg volkomen met de berekening overeenstemmende waarden ver
krijgt,
e voor 1.000 Hz en volle uitsturing der eindlamp AL5 (9 Watt)
over een belastingsweerstand van R = 3.500 is:

6=^/ 9x3.500=177 Volt.
Zooals wij vroeger hebben aangetoond, is de impedantievermindering op 50 Hz het 1:^/2 voudige der impedantie op 1.000 Hz, bijge
volg wordt:

B„, = 4.800 Gauss.

m) Filters. In hoofdstuk II hebben wij hierover reeds
algemeene beschouwingen gemaakt. Daar werden de meest voorkomen
de gevallen behandeld, namelijk de afvlakschakelingen (fig. 62), en
de bovendoorlaatfilter of electrische wissel (zie fig. 63). In de litera
tuur wordt gewoonlijk onderscheid gemaakt tusschen afvlakschakelingen, bovendoorlaatfilters en zeefkringen. Dit
alles is bekend onder den verzamelnaam filters.
Wij zullen vooraf de onderdoorlaatfilter behandelen. Dergelijke
schakelingen kunnen belast en
L
R
onbelast zijn, maar in belas
ten toestand gedragen zij zich
eenigzins anders.
Beschouwen wij fig. 362.
Bij het aanleggen van een zui
362
vere
gelijkspanning
heeft
Fig. 362.
men vanzelfsprekend UÏ=U.2.

21

21

9
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I

*—

Jg (a/L
U2

Begint men nu langzaam de frequentie van
0 uit te verhoogen, dan neemt in den be
ginne de spanning van U2 toe ten opzichte
van Ui, wat op het eerste zicht zeer merk
waardig is. Verhoogt men de frequentie ech
ter nog meer, dan neemt U2 weer af, om
op een bepaalde frequentie — de grensfre-

■

Jc2
Jg ~

363
Fig. 363.

quentie w,•0 — weer dezelfde grootte als
zwakt U 2 zeer vlug.

Jc2

F

Jci

364

Fig. 364.

te verkrijgen. Daarna ver-

Het verschijnsel wordt zeer aanschouwelijk, wanneer men het vectordiagram der spanningen en stroomen teekent. Dit is geschied in de
figuren 363 en 364. Wij gaan uit van de spanning U2\ de stroom Jc2 ijlt

hier 90° voor. U2 is de geometrische som van J^R (de phasereine span
ning over weerstand R) Js<öL (de inductieve spanning over spoel L) en
de ingangsspanning
Deze spanning ijlt op de capacitieve stroom ƒc x
weer 90° voor, de twee capacitieve stroomen vormen den totalen stroom

Bij gelijkspanningen worden J^R en /5<oL = 0, d.i. de twee spanningsvectoren U1 en U2 vallen samen. Dit stemt overeen met onze vast
stelling in den aanhef. Op lagere frequenties, waarvoor fig. 363 geteekend werd, ontstaat een oorspronkelijk zeer lage inductieve spanning
]gwL die van
dient afgetrokken te worden. U2 is dus grooter dan tA.
Pas bij zeer hooge frequenties — het geval van fig. 364 — wordt de
spanning / wL zoo groot, dat UA veel grooter wordt dan U2, tot tenslotte
de geheele spanning over de spoel verbruikt wordt; tusschen deze twee
uitersten ligt het hierboven bedoelde geval U1 = U2 op de grensfrequentie o)o.

Met de symbolische rekenmethode kan men het verschijnsel ook
mathematisch afleiden. Wij zullen ons hierin nochtans bepalen tot het
opgeven van de werkelijk interessante eindformules. Men bekomt na
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ontwikkeling der stroom- en spanningsvergelijkingen, de voor ons interessante verhouding:

E^2l

1 - g?

'

C

T

c

o

2

R

(229)

a

Op de grensfrequentie wo wordt LL/LL^L vermits dan U1 = U2.
Het tweede lid der vergelijking (229) moet dan ook gelijk aan 1 zijn.

C \2
l)
2

/

<i

ic

/'

\2

C
2

+ (•

^1 = 1

C
rV
2 L
) +/(‘

1-2g)02^Z +

“4S

dB

2

of omgerekend
^Q2 C

— 2L +

2

2

l2 +

-|r2)=o.

Een der beide faktoren van het eerste lid moet 0 worden. De
eerste faktor kan dit niet, bijgevolg is

c

c

— 2 L + co.•oa ---------- L2+-------- R2 = Q
2
2
Daaruit volgt dan:
«>o = \/

R2
17

4
~CL

l sec

4

(230)

Neemt men aan, dat de schakeling zonder verliezen werkt, dan
wordt R = 0 en bijgevolg
2

[sec 4

5°o

(231)

y/ CL
resp. met w0 = 27r/0:
/o =

2

[sec !]

(232)

2/r y CL
Dit is de waarde der grensfrequentie van een verliesvrijen onderdoorlaatfilter. Met behulp van de hierbovenstaande vergelijkingen is
het niet moeilijk een onderdoorlaatfilter behoorlijk te dimensioneeren.
Geringe praktische moeilijkheden ontstaan eenigzins bij de keuze van
C en L.
Al deze beschouwingen hebben betrekking op onbelaste onder-
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doorlaatfilters. Belast men ze met een ohmschen weerstand, dan moet
men den daardoor ontstanen stroom geo
■o
metrisch addeeren met den naijlenden
«^7
stroom
/ca. Dit kan vectorieel of volgens
2R
1 ?/?
2L
de symbolische methode geschieden. Men
>
4
verkrijgt dan een vectordiagram, dat voor
4»
alles den dempenden invloed van den
——*-o
aangesloten weerstand toont
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Voor een bovendoorlaatfilter volgens
Fig. 365.
fig. 365 verkrijgt men de volgende verge
lijkingen:

ft-/"-2

& CL? 4- (2 o CZ?)2
(2 co2 CA)24-(2wCZ<)2

(233)

Bij gelijkstroom iis w = 0; de spanningsverhouding wordt bijgevolg
oneindig groot, d.i., <er kan geen gelijkstroom doorheen, waarmede de
hoofdeisch vervuld is.. Op de grensfrequentie, dus voor Ui—U2, bekomt
men dan (wanneer men R verwaarloost):
(l-2a>oJCL)2=(2 >O2CL)2
en daaruit:
I

(sec x]

(234)

2^/CL
of met

wo = 2tt/o:

I

/o =

[sec XJ

(235)

4^ CL
De bovengenoemde filters hebben dus de eigenschap alle frequen
ties beneden de grensfrequentie door te laten, resp. te verzwakken.
Filters, die slechts bepaalde frequentiebereiken verzwakken of doorla
ten, worden soms zee (kringen genoemd. In de praktijk gebruikt
Q
L
---------- —

o

4= %

o

4=

til

567

566

Fig. 367.

o-

L

L
■'

1

*

365
Fig. 368.
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o

<►

Q

Fig. 366.
men vaak den naam zeefkring voor onder
doorlaatfilter.
Over het algemeen onderscheidt men
drie soorten zeefkringen: de spoelzeefkring
(fig. 366), de condensatorzeefkring (fig.
367) en de sperkringfilter (fig. 368).
Bij de spoelzeefkring stelt men de vol
gende verschijnselen vast: op lage frequen-

1

ties, tot een zekere grensfrequentie wlt is de filter zoo goed als ondoor
dringbaar. Na het overschrijden van deze frequentie gaat er stroom
doorheen, om na het overschrijden van een tweede grensfrequentie o>2
weer ondoordringbaar te worden. Na enkele ingewikkelde rekenopera
ties bekomt men voor de eerste grensfrequentie:

I
to i =-------------------

(236)

[sec l]

en voor de tweede

1
MC

w3= V

4
LC

[sec l]

(237)

Het bereik wl —<ü2 wordt vaak doorlaat genoemd.
Voor den condensatorzeefkring, volgens fig.
krijgt men ook twee grensfrequenties:

I

[sec

V
en

<o2 =

1

4

C,L

LC

[sec l]

367.

ver-

(238)

(239)

De s p e r k r i n g f i 1 t e r, volgens fig. 368, gedraagt zich juist
in om gekeerden zin als de twee andere: Binnen het bereik van w, tot <o3
vormt hij namelijk een versperring.
Thans geven wij een voor de praktijk zeer belangrijke berekening
van filters van eiken
Ef
Zf
O
aard, die wij ontnemen
4{
hebben uit het tijdschrift
« Radio Mentor » (1938).
u
De bedoelde filterschakeling geven wij als
o-o
fig. 369. Daarin zijn
Q
369
de
overlangsche elemen
Fig. 369.
ten en Z3 de dwarsche,
waarbij Zx en Z2 zoowel ohmsche als wattlooze- en schij n weerstanden

n

kunnen zijn.
In het eerste aftakpunt P noemen wij de heerschende spanning U.
Noemt men verder d de dempingsverhouding, dan is de spanning op
het tweede aftakpunt U : d. Dit is weer de ingangsspanning voor de
volgende cel, zoodat de spanning in het daaropvolgende aftakpunt U: d'
is, enz. Noemt men den stroom in het eerste verdeelpunt i2, dan is de
stroom over het tweede aftakpunt i3 : d en in het derde i2 :d“. Vermits de
stroom immer het quotiënt is uit de spanning door Z2. Eveneens verkrijgt
men voor de door Zj. vloeiende stroomen achtereenvolgens i\, it:d en

h'<P.
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I

Men kan dan voor de spanning tusschen P en Q de vergelijking

«a

~r

(240)

schrijven en voor de stroomen in het punt A de vergelijkingen
ii
i2
(241)
h = ---- +
d------ d
(242)

i2/d = i1 (1----- —)
d

__l_)=fl (d-1)

(243)

d
d 9

6

7
6
-5-

3

ƒ

370
f8. >offD9<U°fi<F
"< I iF-1Ii—

90’

» ¥
^2
-/
-5
-4
-3
Fig.
Uit vergelijking (240) verkrijgt
—M—
-6

----- r—P
—F*
—
*2
<3
O
370.
men door omvorming:

f

Zi • i1 = Z2 • ï2 — Za • —--—
d
-7
• 11
1 \ -7
i2
-Z2 • 12 (1
—) -Za---------- -

★5 +P

(244)

Brengt men hierin voor i2 de waarde uit vergelijking (243) dan
heeft men:
h (d-1)2
(245)
2. -b = Z2d
(d-1)2
(246)
Z, = Z2 •
d
Z,
(<*-!)*
(247)
d
Deze eenvoudige vergelijking omvat alle problemen, die kunnen

p-"zT
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voorkomen. Stelt men voor d achtereenvolgens 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5,
4-6, —1, —2, —3, —4, —5, —-6, dan verkrijgt men voor p de in
de tabel 60 opgegeven waarden.
Men ziet dan de twee helften der krommen voor positieve en nega
tieve waarden van d symmetrisch verloopen, maar dat p voor negatieve
waarden van d telkens 4 eenheden grooter is dan voor positieve waar
den. Daar een negatieve p beteekent, dat Zj een phaseverschuiving van
180° vertoont ten opzichte van Z2, kan men de kromme voor de nega
tieve waarden ook naar omhoog omklappen, vermits wij alleen interesse
hebben voor de positieve waarden. Men verkrijgt dan fig. 370.

Tabel 60.
d

I

4-2

4-4

4-5

+6

p

— I

0
1

4-1

4-3

d

p

4—— (44-0)
9
?
“)
-7=-(^
2
v
2 f

—2

7
1
4
—= 1 —

16

—3

3
3
9
I
—=2—
4
4
1
16
3—
~5
5

I

-3=-(4+'T)

—4

25
1
—=4—
6
6

—5

y=-(4+31)

—6

?=-(<+4)

Men ziet, dat hier de waarden voor p tusschen 0 en —4 niet bezet
zijn. De reden hiervoor wordt duidelijk wanneer men d berekent uit de
vergelijking (247).

p . d. = (d — i)2 = d2 4- 1 — 2 d

(248)

d2 — d (p 4- 2) = — 1 (249)

d2 — d(p +2) +

4p—

_ p2 4- 4

d

d=

'P 4- 2\2= (p H- 2)2—4
, 2
4

i> -F 2

p2 + 4 p

(251)

]!p2 ± j p

2
2 4~ /> 4~. yp2 4- 4 />
2

(250)

(252)

(253)
2
'
Voor de waarden p = 0 tot p =— 4 wordt de uitdrukking onder den
wortel negatief, d.i. men verkrijgt een imaginaire waarde. Formule
(253) heeft bijgevolg een complexen vorm, m.a.w. zij bevat een reëel
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en een imaginair deel. Wanneer p negatief is en de uitdrukking onder
den wortel eveneens negatief, dan kan men formule (253) als volgt
schrijven:
2 —p-f-^/ — (4 p — p2)

d=

(254)

2
-(p-2)+V-(4p-^)

(255)

2
2 — p+iV 4p— p3

(256)
2
Men verkrijgt dan de absolute waarde van d door vectorieele samenvoeging:
d=

v (2 —p)2 + 4p-p2
2

(257)

\/ 4 + p2— 4p + 4p — p2

d=

2
(258)

v/4

I
2
De grootte d ligt bijgevolg tusschcn de grenzen p = 0 en p = — 4 en
is steeds gelijk aan I; het is maar alleen de phasehoek, die ten opzichte
van het reëele deel verandert. Men verkrijgt dezen hoek, wanneer men
in formule (256) het imaginaire lid deelt door het reëele:
v/4 p — p2

(259)
2-P
Kent men weer aan p achtereenvolgens verschillende waarden toe,
dan verkrijgt men de in tabel 61 opgenomen waarden voor tg<p en <p.
Tabel 61.

tg <p=

P

tg<p

9

0

O

2 — yT= 0,3

O
1

2 — ]/2 = 0.6

i

45°

1
2

V3

60°
90°

. 3
2 4- V2 = 3,4

-V3

Oo

—1
1

2 4 ]/3 = 3,7

4
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30°

V3
0

120°
135°
150°
180°

Daarmede kan men het ontbrekende stuk tusschen 0 en —4 volL
L
£
ledigen, waarbij dan d steeds de
absolute waarde I heeft.
== c
Sp
Voorbeeld:
De demping door een een------ o
371
voudigen onderdoorlaatfilter, vol
Fig. 371.
gens fig. 371 is te berekenen.

I

Hier is Z1=j • (s) • L en Z2 =

j • W

—, dus is p =

Zt

z7

— w2-L-C.

in dit geval komt dus alleen het linkerdeel der kromme i:m aan.merking, waar de demping een negatief voorteeken heeft, m.a.w. waar
de phaseverschuiving 180° bedraagt, en hier is dan demping aanwezig,
wanneer de absolute waarde van ZJZ2 grooter is dan 4. Uit formule
(247) volgt door vervanging:

-o? • L • C =

(d-1)2

(260)

d

Nemen wij aan, dat d =—10, dan heeft men:
-co2 • L • C

L

(—10 — l)2 _(— II)2
— 10

—10

(261)

=—12,1

12,1

(262)

o)2 . C

Men kan bijgevolg C willekeurig groot nemen, en daarmede L
berekenen.
n ) Een variante der filters: de lange lijn. In de
telefoontechniek beeft men meestal met zeer lange verbindingslijnen te
doen, die vaak als kabel uitgevoerd zijn. Ook voor de radiotechniek
zijn dergelijke geleiders van belang; men denke slechts aan de kabelverbindingen tusschen de verschillende omroepzenders.
Dergelijke lange lijnen kan men in principe beschouwen als filters,
en wel meer bepaaldelijk als onderdoorlaatfilters met verliezen. De ver
schillende draden in den kabel (kabeladers) hebben ten opzichte van
elkaar een hooge capaciteit, die men als een geconcentreerde capaciteit
C/2 in fig. 362 beschouwen kan. Verder vertoonen lange lijnen een zeer
groote zelfinductie (dit stemt overeen met L in fig. 362) en een aanzien
lijken ohmschen weerstand, die bij voorkeur met de zelfinductie in serie
ligt (R in fig. 362).
De spanning Ey over een lange lijn verzwakt volgens een exponentieele wet. Voor de spanning Ez aan het einde der lijn heeft men dan.
Et = E. ■

[V].

(263)
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Faktor p in den exponent heet dempingsconstante. Het product PI

noemt men de dempingsmaat of demping, de eenheid daarvoor heet
Neper.
Voor kabels, afgeschermde geleidingen, enz., wordt steeds de golfweerstand aangegeven, en deze dient aangepast te worden aan den weerstand van het verbruiksapparaat, die op zijn beurt moet
aangepast worden aan den ge
nerator weerstand.
372
Een eenvoudige metho
Fig. 373.
de voor de berekening van
den golfweerstand werd in 1937 in het tijdschrift « Radio Mentor.» opgegeven. De hiernavolgende bespreking werd aan dit opstel ontnomen:
Wij stellen ons de geleiders eerst voor als twee strooken uit geleidend
materiaal, die naar fig. 372 een breedte b en een afstand d hebben.
Zij zijn oneindig lang, en de ohmsche weerstand is nul. Eveneens men
toonen zij geen diëlectrische verliezen (veronderstelling). Verbindt men
met het begin der strooken een generator, waarvan de klemmenspanning
U bedraagt, en waarvan wij zullen veronderstellen, dat hij gelijkspanning
opwekt, dan is het door de lijn opgenomen vermogen:
N=U I
(264)
X

Het lijkt eerst en vooral vreemd dat energie wordt opgenomen, al
hoewel toch verondersteld werd, dat geen ohmsche verliezen aanwezig
zijn; wij zullen nochtans ook zien, dat dit werkelijk het geval is. Het
schijnt even merkwaardig, dat in het geheel geen gelijkstroom tot stand
komt, daar beide strooken aan het vrije uiteinde niet met elkaar ver
bonden zijn. Maar wij hebben verondersteld, dat deze strooken oneindig
lang zijn, zij vormen dus in zekeren zin een condensator met oneindig
groote capaciteit, die een onbeperkt aantal electronen kan opnemen,
zonder ooit volkomen geladen te worden.
Naar een bekende formule is de magnetische veldsterkte:

H«=

4h- , 1

10 • b

(265)

Daaruit volgt:
ƒ=

10 6. H.
4-

(266)

Anderzijds kan, vermits wij hier stroomende electriciteit hebben,
de inductiewet worden toegepast, volgens dewelke, wanneer een
veld zich zoo beweegt, dat het een geleider snijdt, de spanning aan de
einden van den geleider

c

d - 10-8

(267)

wordt, waarbij c de voortplantingssnelheid van het licht is, dus 3 • I010
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cm/seconde. Brengt men deze waarde in formule (267), dan heeft
men:
(7=3 . io10. H - d- IO~8
(268)

= 300 HL d
U
Hm =

(269)

(270)

300 d

Wordt deze waarde nog in vergelijking (266) gebracht, dan heeft

men:

/=

10 b . u

U • b

4;r • 300 d
I20tt - d
Bijgevolg wordt vergelijking (264) :
U- U - b
,,
b
N= ---------------- = U2-------------120--d
120--d
Verder heeft men:
U2

(271)

(272)

N=

(273)
R
en door combinatie der vergelijkingen (272) en (273) is:
b
_
U2
(274)
U2
120- • d
R

R

I20tf • d

(275)
b
De uitdrukking van vergelijking (275), d.i. de breuk van verge
lijking (272), is dus een ohmsche weerstand, die een vermogen op
slorpt.
Nu heeft men verder voor de zelfinductie L van een condensator.
wanneer men voor de permeabiliteit van lucht I neemt:

L

0,4?r • Z • d • 10-8

(276)

b

en de capaciteit tusschen de twee oppervlakten met de diëlectrische
constante voor lucht = I
C

Z- b
4.t • d • 9 • 1011

(277)

deelt men de vergelijking (276) door vergelijking (277), dan verkrijgt men:

L
C

o,4n-. I • d • 10~8.4n" . d • 9 . 1011
b-l-b
1,6 d2 • 9 - 10V
b2
14.400-2 • d3
(278)
b2
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Trekt men hieruit den wortel, dan heeft men:

= I20tt - —

b

(279)

Volgens vergelijking (279) valt dus de lengte l uit, en men verkrijgt een uitdrukking, die gelijk is aan het tweede lid van vergelijking
(275). Bijgevolg is:

R

L
C~

(280)

Deze vergelijking is algemeen geldig, dus niet alleen voor den
vorm der hier eenvoudigheidshalve aangenomen rechte, strookvormige
geleiders; ze drukt tevens den ohmschen weerstand van een o n e i n d i g lange dubbelleiding, slechts door hare zelfinductie en hare capaciteit, uit. Elke dergelijke geleiding kan men vervangen door een ein
digen weerstand, waarmede de aangesloten generator belast wordt.
Deze overwegingen zijn ook toepasselijk, wanneer de generator een
wisselspanning opwekt. Ook voor dezen generator vormt de oneindig
lange verlieslooze geleiding een belasting met een zuiver ohmsch ka
rakter. De uitdrukking van formule (280) wordt om redenen, die wij
dadelijk zullen inzien, golfweerstand genoemd.
Is de leiding niet oneindig lang, dan ontstaat bij het aanleggen
van een wisselspanning eveneens een stroom, vermits de wisselstroom,
langs de over de geheele leiding verdeelde capaciteit, van den eenen
geleider op den anderen terecht komt. Hierbij kan echter geen electrische energie verbruikt worden, daar de geleiding geen oneindig groot
reservoir meer vormt. In dit geval verbruikt de kabel, dus precies zooals bij een capacitieven weerstand, g e e n e energie; deze schommelt
veeleer bestendig tusschen de capacitieve reactantie en den generator
heen en weer.
Daar zich de wisselspanning en den stroom van den generator uit,
langs de geleiding voortplant — zij hebben immers een beperkte snel
heid ---- schrijden de verschillende golfbergen en golfdalen langs de
geleiding voort. Bij de volgende halve periode wordt de richting der
voortplanting omgekeerd. Daar de voortplantingssnelheid echter eindig
is, interfereert de heengaande voortbeweging met de tegenovergestelde.
Zooals in alle dergelijke gevallen moeten op die wijze, op bepaalde
plaatsen, de maxima in het heengaan samen vallen met die van den
terugkeer. Op deze plaatsen zal bijgevolg een zeer hooge spanningsamplitude ontstaan, en daartusschen, waar het maximum van den heen
loop met het maximum van den terugkeer samenvalt, zal men een am
plitude 0 verkrijgen. Er worden bijgevolg staande golven gevormd. De
afstand tusschen de verschillende spanningsbuiken is vanzelfsprekend
bij gegeven L en C afhankelijk van de frequentie. Snijdt men bijgevolg
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de kabel op eene of andere plaats door, waar voor de frequentie van
den generator precies een spanningsbuik ligt, dan ontstaat daar juist een
maximumspanning tusschen de twee geleiders. Met een andere frequentie
zal dit op eene andere plaats het geval zijn. Een dergelijke kabel is bij
gevolg sterk afhankelijk van de frequentie, daar immer op afstanden
van 2 A een spanningsbuik en daartusschen een spanningsknoop voor-,
komt.
Dit nadeel bestaat bij de oneindig-lange kabel niet. Daar kunnen
geene staande golven gevormd worden, vermits de trillingen der voor
afgaande halve periode door den vervangweerstand R=^/ L/C opge
slorpt worden. Een dergelijke oneindig-lange kabel vertoont bijgevolg
geen spanningsknoopen en buiken.
Met een kabel van beperkte lengte kan men hetzelfde resultaat
verkrijgen, wanneer men door toevoeging van een ohmschen weerstand
de geheele door den generator afgeleverde spanning in den weerstand
opneemt. Daar de kabel ingevolge deze veronderstelling zelf geen ohm
schen weerstand heeft, moet deze bijkomende weerstand even groot zijn
als de golfweerstand van den oneindig langen kabel. Men sluit bijgevolg
een kabel met beperkte lengte met een weerstand R=^/ L/C, en be
reikt daarmede een volkomen onafhankelijkheid van de frequentie. De
geheele, door den generator geleverde, energie ligt daarbij aan den aansluitweerstand, zoodat de energie geheel verliesloos langs den kabel wordt
overgebracht. Dit is nochtans slechts het geval, wanneer in den kabel
geen verliezen optreden, terwijl in de praktijk, met het oog op de steeds
voorhanden ohmsche en diëlectrische verliezen, zekere beperkingen die
nen gemaakt te worden.
o) De logarith m i s c h e dempingsmaten. Beschouwen
wij fig. 273. Dit is
een electrische weer*7/
standschakeling
met
4 aansluitingen, b.v.
\R1
een telefoonlijn
of
een
transformator.
*
<1
Dergelijke inrich
373
tingen
noemt
men
Fig. 373
soms vierpoten,
Nemen wij aan , dat de ingangsweerstand van den vierpool Rn de aangelegde ingangsspanning Ei en de in den
vierpool vloeiende stroom /i is. dan is het ingangsvermogen
of opgenomen vermogen:

/v1 =

Ei2

R?

= A2K1

(281)

Op dezelfde wijze bepaalt men voor den uitgang van den vierpool

631

de overeenstemmende waarden E2, /2, R, en N2. Dan heeft men in den
uitgang:

n2=

=J,2R,

R2

(282)

In den vierpool wordt vanzelfsprekend een zekere hoeveelheid energie verbruikt. In de sterkstroomtechniek zou men het rendement als volgt
berekenen:

/v,

e2=r,_ e?
e/r3
E,3

(voorRl=R2) (283)

In de radio- en de telefoontechniek is dit niet gebruikelijk. In de
plaats van het rendement gebruikt men hier de logarithme van
e waarde,
met de demping b, die identisch is met
de reciproke
waard
de dempingsmaat /3l in formule (263).
Dus met

log of In

I
—=b
*1

(284)

Men heeft dus volgens (281), (282), (283) en (284):

b = log of In

Ex2
/S2

=

Ni

/v7

A2
Aa

(285)

De logarithme wordt om tweeërlei redenen genomen: vooreerst is
het een feit, dat de energie langs lange geleidingen volgens een exponentieele wet — dus volgens een logarithmische functie — afneemt.
Gebruikt men bijgevolg voor de demping een logarithmische maat, dan
verkrijgt men een lineair verband tusschen deze dempingsmaat en de
lengte der geleiding. Bovendien vindt de logarithmische maat voor de
demping meer en meer toepassing in de geluidstechniek, en daar geldt
de physiologische wet van Fechner (de gewaarwording neemt niet
toe met de sterkte van den prikkel, maar evenredig met de logarithme
dezer sterkte). Men bekomt dus ook in dit geval een lineair verband.
Men onderscheidt twee gevallen: rekent men met de Briggsche logarithmen dan heeft men:

/Vl

(286)

Zoo heet de maateenheid der demping b decibel (db) of phoon.
De naam Phoon wordt terzelfder tijd gebruikt voor de eenheid van ge
luidssterkte. Daarop komen wij later nog terug. Deze benamingen wor
den hoofdzakelijk in de Vereenigde Staten gebruikt. Hierbij is op te
merken, dat faktor 10 uitsluitend voor energieverhoudingen geldig is. Brengt men spanningen, stroomen of ook de geluidsdruk (zie later) in de verhouding, dan kan de faktor 10 niet dienen
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maar men neemt 20. Men heeft dan bijgevolg:
6^=20 log ——=20 log ——
1-72

J2

= 20 log------- (db of Phoon)
p2

(286a)

Voor de tienvoudige waarde van de decibel, dus voor de bel, heeft
men:

bd

log-2- (Bel)
N2

(286b)

In Europa rekent men met de natuurlijke logarithme :

bn = 0,5ln-^/V2

'y*

Phoon

W—
90—

20

70
60

19

~ —----- 16
17

30

"%>

(287)
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Fig. 374.

Hierbij wordt de dempingsmaat b

in

Neper

(naar den Schot

Napier) gemeten. Evenals formule (286) geldt ook (287) maar alleen
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vooi energiev erhoudingen. Voor stroom en spanning heeft men:

bn = 0,5 Zn —=ln -—=ln — (Neper)

/v2

u2

(287a)

ƒ,

Voor de geluidsdruk is de eenheid Neper niet gebruikelijk.
Het onderscheid tusschen een Briggschen logarithme en een natuurlijke logarithme is een constante. Na enkele rekenoperaties verkrijgt men de hieronderstaande belangrijke betrekking:
6^ = 8,686 • bn (db of Phoon)

(288)

en

bn = 0,115-b^ (Neper)
(289)
.Wordt /Vi Z> N2 dan wordt de waarde voor b natuurlijk negatief,
m.a.w. de betreffende vierpool vertoont geen demping, maar wel eene
versterking. Voor het overige komt er geen verandering aan de
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betrekkingen. Zooals men ziet kan men ook de versterking in logarithnaische maat uitdrukken, wat bij versterkers — die immers ook als vierpolen te beschouwen zijn — meer en, meer toepassing vindt.
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Is de verhouding der energieën voor een vierpool bekend, dan kan
men de daarbijhoorende dempingen resp. versterkingen ten allen tijde
berekenen. Wie vaak dergelijke berekeningen te doen heeft, zal met veel
voordeel het nomogram van fig. 374 kunnen gebruiken, waarin de posi
tieve waarden van bd in phoon of decibel, dus de demping, in ver
band met de energieverhouding /Vi//V2 (voor Ni>N2) aangeeft.

375 is een nomogram, waarin de negatieve waarden
bd» dus de versterking opgegeven is met betrekking tot
NJN2 ( voor ZVI<C/V2). Is de energieverhouding aan een vierpool (b.v.
een transformator, een lange lijn of een versterker) bekend, dan kan men
uit de nomogrammen direct de daarbij hoorende versterking resp. demping
aflezen. De nomogrammen hebben slechts betrekking op energieverhoudingen. Heeft men echter gelijke weerstanden aan den
ingang en den uitgang, dan kan men even goed uit de verhouding der
stroom- en spanningskwadraten de daarbijhoorende demping resp. ver
sterking aflezen.
Alleszins kunnen ook de verhoudingen tusschen spanningen,
stroomen of geluidsdruk worden afgelezen. Men moet dan volgens
formule (286a) de uit de nomogrammen verkregen waarde nog met
faktor 2 vermenigvuldigen.
Tenslotte is de energiepegel nog te vermelden. Men neemt een
bepaalde referentiewaarde aan — doorgaans I mW — en men ver
krijgt dan volgens formules (286), (286a), (287) en (287a):
als energiepegel:
Fig.

van

bn N = 0,5 Zn

N.
0,001

(Neper) (TV in Watt)

als stroompegel:
/x

brii = ln

0,00129

(289a)

(Neper) (/ in Amp)

als spanningspegel:
bne = ln

Ex
0,775

(Neper) (E in Volt)
'
‘ '

ƒ

De in deze v<ergelijkingen voorkomende constanten berusten op in
ternationale overeenkomsten. De waarden werden berekend voor een
normalen generator, met een inwendigen weerstand van 600
zonder
imaginair deel, die met een even grooten ohmschen weerstand belast is.
Daarbij werd verondersteld, dat een energie van I mW aan den
uitwendigen weerstand werd afgeleverd. Met deze gegevens vindt men
dan de constante waarden voor den stroom- en spanningspegel.
De clectrische pegels worden gewoonlijk maar in neper aangef
geven. De eenheid decibel of phoon is hier niet gebruikelijk.
p) Electronenlampen. In deze paragraaf houden wij
ons met de lampentheorie slechts in zooverre bezig, als zij betrekking
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heeft op de lamp zelf. Het eigenlijke zwaartepunt der lampentheorie
ligt immers in de behandeling der werkwijze in radioschakelingen. Der
halve houden wij het voor beter de bij de verschillende inrichtingen
optredende lampenproblemen daar te bespreken, waar de betreffende
inrichting behandeld wordt. Moesten wij integendeel alle belangrijke
lampenproblemen hier bespreken, dan zouden wij een heel onsamen
hangende uiteenzetting verkrijgen, want het is onmogelijk de versterkers of de demodulatoren afzonderlijk te behandelen, en daarbij de
lampenproblemen niet aan te raken. Van de eigenlijke lampenproblemen — d.i. van de verschijnselen, die zich in het inwendige van een
ladingsruimte eener electronenlamp voltrekken — behoeft de radiotechnicus voor zijn bedrijf maar weinig te weten.
Wie zich met de constructie van electronenlampen wil bezig houden, is overigens toch verplicht daarover een speciale literatuur te
1000
500
250

^fiO5
OJ

0,5

3
L

o.7 \ *^\

f

4*

2

10,

5
3

59W02520

10

#3

2

1.5

Doorgreep m %

-<---------------------------

1

0,5 Otl
376

Fig. 376. - De lampendriehoek.

raadplegen, en voor alles de werken van Barkhausen en
M ö 11 e r, alsmede de speciale publicaties der groote lampenfa
brikanten te bestudeeren.
De principieele lampenformules hebben wij reeds leeren kennen.
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In de formules (34) tot (34c) is het statische gedrag der lamp in
principe weerspiegeld. Zij werden ook uitvoerig toegelicht, zoodat wij
hierop niet verder behoeven in te gaan.
Als fig. 376 geven wij hiernaast een grafische voorstelling, die
wij ontleend hebben aan de « Funktechnische Vorwarts », namelijk
de lampendriehoek, waarmede men de vergelijking
S • D • R;=l
kan uitrekenen, wanneer twee faktoren van deze vergelijking bekend
zijn. De grondslag van de lampendriehoek is gemakkelijk te begrijpen:
Stelt men binnen den driehoek een punt P voor, waardoor men
rechte lijnen trekt, die tevens door de hoekpunten van den driehoek
gaan, dan snijden de verlengingen dezer rechte lijnen de overliggende
zijden in bepaalde punten. Noemen wij respectievelijk alt a2, blt b2,
Ci en c2 de lijnsegmenten waarin de drie zijden verdeeld worden, dan
kan men hieruit gemakkelijk afleiden, dat:
ai

bj

Cj

------ x
x
o2----b2------ c2

=I

is. Stelt men nu weer aJa2 = Sy bJb2 = D en cJc2 = P', dan verkrijgt
men de steilheid, den doorgrijpsfactor en den inwendigen weerstand der
lamp, uitgedrukt door de verhouding der hierboven besproken segmenten
op elk der zijden van den driehoek. In fig. 376 zijn de verhoudingen reeds
uitgerekend, zoodat men de waarde van den te berekenen faktor uit
de hoofdvergelijking hierboven direct kan aflezen.
Voorbeeld: Zij £) = 3,3 %, S = 2,5 mA/V, hoe groot is dan den
inwendigen weerstand R,? Uit fig. 376 kan men de waarde direct af
lezen, namelijk 12.000 fl.
Op het dynamische gedrag der lamp komen wij later nog uit
voeriger terug.
De in de lamp optredende verschijnselen zijn zeer ingewikkeld.
Hieronder geven wij de belangrijkste formules, die het gedrag der lamp
het best toelichten.
Volgens Bakhausen is de verzadigingsstroom ], van een electronenlamp (d.i. de waarde van den stroom opgewekt door alle vrijkomende
electronen):

b

A=60,2 T2 e - — =0,80 • I010 • Et2 • 10

-0.43-^
Et

(Amp) (290)

Daarin is b de uittredingsarbeid in temperatuurgraden en Eo de
uittredingsarbeid in Volt. Zooals duidelijk blijkt is de verzadigingsstroom
in de eerste plaats afhankelijk van de temperatuur T en bovendien van
den uittredingsarbeid Eo van het gebruikte metaal; voor Wolfram bedraagt Eo ongeveer 4,5 Volt, voor Thorium slechts 2,6 Volt.
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Verder wordt de aanloopstroom ƒ in een electronenlamp door
Barkhausen opgegeven met de formule:
o
J = 7o- c ET [Amp.]

(291)

Et is daarbij de gemiddelde voltsnelheid der electronen, die uit
den gloeidraad treden, U de negatieve spanning, waartegen zij moeten
inloopen, Jo de stroom die bij het ontbreken der tegenspanning U zou
ontstaan. Zooals uit de vergelijking blijkt, neemt de aanloopstroom ƒ af
bij toenemnede tegenspanning U, en wel volgens een exponentieele wet.
Terwijl de verzadigingsstroom (bovenste deel van de ]a/]g karak
teristiek) en de aanloopstroom (onderste deel van de ]a!Jg karak
teristiek) in hooge mate afhankelijk zijn van de gloeidraadtemperatuur,
dus van den gloeistroom, is dit bij den ruimteladingsstroom ]r (midden
deel der karakteristiek) niet meer het geval. Dit is van belang, omdat
hoofdzakelijk in dit gebied gewerkt wordt.
Den ruimteladingsstroom Jr berekent men uit de hieronderstaande
formule van Barkhausen:

Jr- K . U

= K • U,. \/Ult [Amp.].

(292)

Daarin is K de ruimieladingsconstante, die afhankelijk is van de
geometrische afmetingen der lampenelectroden en Ufl de stuurspanning
der lamp, waarover wij dadelijk zullen spreken.
Er zijn tamelijk groote afwijkingen van deze drie wetten — de
wet der stroornverzadiging, de wet van den aanloopstroom en de ruimteladingswet---- die nochtans slechts belang hebben voor de lampenphysici. Wij behoeven slechts te weten, dat de verzadigingsstroom in hooge
mate afhankelijk is van de temperatuur en van het materiaal, waaruit
de kathode vervaardigd is. Hetzelfde geldt voor den aanloopstroom.
In het ruimteladingsgebied is daarentegen de stuurspanning van het
grootste belang.
De stuurspanning Usl is een zeer belangrijk begrip, dat als volgt
gedefinieerd wordt:
Utt=U^ + D • Ua (Volt)

(293)

Ze is dus samengesteld uit de roosterspanning Ug en de verschuivingsspanning D • Ua, die het product is van den doorgrijpfactor D en de
anodespanning Ua. Barkhausen heeft aangetoond, dat men een lamp met
rooster en anode met betrekking tot den emissiestroom vervangen kan
door een lamp met slechts één anode, die in de plaats van het rooster
ligt, en waarvan de spanning gelijk is aan de stuurspanning Ufl. Daarbij
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is het totaal onverschillig hoe de stuurspanning is samengesteld uit de
rooster- en de anodespanning.
Uit formules (292) en (293) verkrijgt men:

Jr = K (Us + D UaY/2 (Amp)

(294)

Voor Ug = — D Ua wordt dus de stroom Jr = 0.

Heeft men een lamp met twee positieve electroden, b.v. het roos
ter en de anode, dan wordt de stroomverdeelingsformuie van Tank:

J
x/

4

---------------------/.
17.

(295)

-

van kracht, p is een constante die afhankelijk is van de geometrische electrodenaf metingen.
Bij schut- en schermroosterlampen verkrijgt men een
stuurspanning Uult die samengesteld is uit spanning UgX • het product
van den doorgrijpfactor door het eerste rooster Dlt met de spanning op het
tweede rooster Ug2 • alsmede uit het product van Dlt den anodedoorgreep D2 en de anodespanning Ua:
Usn

Voor

Ugl + D.UgS + DxD2Ua (Volt)

ruimteladingsroosterlampen

USI2=U,2 + DJ/fl + D//2l/gl(Volt)

(296)
bekomt

men:

(297)

de spanning aan het ruiimteladingsrooster, D2 de ano
s~
dedoorgrijpfactor, Ua de anodespanning, D1/2 de doorgrijpfactor door
beide roosters, Ude spanning op het stuurrooster.
Hierin is U

2. Radiotechnischc berekeningen en afleidingen van
principieelen aard.

a )

De physische principes der
Sp a n n ingsversterkers.
in
spanningsversterking hebben wij reeds

r—

T f
*9

?/

in het eerste deel besproken.

Ra

werden ook enkele formules gegeven.
Hieronder geven wij enkele zeer leer-

Ri
-=•

f

ZE377
Fig. 377.

Daar

zame afleidingen, die niet alleen voor

de praktijk bruikbaar zijn, maar die

een beter begrip van het verschijnsel
mogelijk maken.

De zeer belangrijke formule (39) (hoofdstuk 11) ontstaat als volgt
(fig. 377):
Men heeft EIXR JaRa, dus:
E. E-/..ƒ<
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I

Verder is
V.t = (£, 4- D Ej [V]

(293)

Stelt men

u _ /»
dan is
Ja

=(£0 +£>£,).

Stelt men

Ea = E — Ja Ra, dan is

L

= S (Eg + D (£ - Ja Ra)).

Daaruit

S . (Eg 4- D £)
Ja =

1 +S £R~

Voor SD=1/R- heeft men dan:

/. = —^ÏT (£0 + £ £).
Men stelt dan gewoonlijk
S

_

1+%

_ Dynamische
steilheid

[v] <298>

Thans berekent men den anodewisselstroom eener lamp met
i; = Sd- egmax
max sin (wt)
De amplitude is bijgevolg:
* eg max

max

Deze stroom verwekt in R een spanningsamplitude van:
ea max

^d '

ia max

max ‘

Met (298) is dan

S
max

max

’+x
Bijgevolg is de versterking:
V=

^arnaz

max

S

l+£
Ki

Ra~ -V Ra (-]. (299)

Stelt men

1

S • R; =-----D
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komt men tot:
Rg
1 /
R{ H~ Ra
E) \

V = gq maz
maz

(-1

(39)

Deze formule heeft slechts een zin, zoolang R; klein is vergeleken
met Ra. Men kan ook de versterking K volgens (299) schrijven:
alsmede
Sd =

S

S

1 +'

O

~ S,

Af

alsmede
V ~ S . Ra

(-1-

( 300 en 40)

Voorbeeld:

S = mA/V, Ra = 10.000 D.
l/r^0,0l . 10.000 = 100.
Deze betrekking is vooral geldig voor lampen met hoogen inwendigen weerstand, dus voor penthodes. Men ziet, dat in deze gevallen
het bij de versterking slechts aankomt op de grootte der steilheid en
van den uitwendigen weerstand.
Bij gewone eenroosterlampen is het doelloos den uitwendigen weer
stand Ra hooger te nemen dan tienmaal den inwendigen weerstand R;.
Teekent men namelijk de versterking V op in functie van R,
Rd en R;
volgens formule (39) (zie fig. 126 - hoofdstuk II), dan ziet men, dat de
a = 10 R;
kromme vanaf ongeveer Rd = 7 R; nog slechts weinig en vanaf Ra
bijna niet meer stijgt.
Van groot belang is ook het begrip van de ruimte der lamp of
roosterruimte, die in het belang van een zoo gering mogelijke vervor
ming niet mag worden overschreden. De roosterruimte A is
grooter naarmate ook de d o o r gr ij p f a c t o r grooter i s.

Voor ohmsche uitwendige weerstanden heeft men:
A=2ES = D -E (Volt)
(301)
Daarin is E de spanning der anodestroombron Ligt in den anodekring der lamp een zelfinductie, dan wordt de ruimte der lamp grooter:
Ra + Ri
(302)
2 DE(Volt)
A 2E
g
R^ + 2R:
Deze formules zijn slechts geldig voor tri o des. Voor pent h o d e s heeft men:
A=2E=D2E (Volt)
(303)
g
s
s2
Daarin is D2 de schutroosterdoorprijpfactor, E ?2 de schutroosterspanning. Bijgevolg is voor penthodes de ruimte bijna onafhankelijk
van den uitwendigen weerstand, maar in werkelijkheid wordt ze door
de schutroosterspanning bepaald. De afleiding dezer betrekkingen zou
ons te ver voeren.
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Uit deze overwegingen volgt, dat men met het oog op een zoo
hoog mogelijk anodewisselspanning er niet eenvoudig mag naar trach
ten, lampen met zoo klein mogelijken doorgrijpfactor te gebruiken, want
als deze kleiner wordt, dan is dit ook het geval met de roosterruimte. Aan een lamp met zeer kleinen doorgrijpfactor kan dus altijd
maar een beperkte roosterwisselspanning worden toegevoerd; ze levert dus
ook maar een kleine anodewisselspanning, indien men de vervorming
gering wil houden. In sommige gevallen komt het zelfs voor, dat, reke
ning houdend met de vervorming en bij volledig gebruik der roosterruimte, dat men met lampen met kleineren doorgrijpfactor een lagere
anodewisselspanning verkrijgt dan met lampen met hoogere doorgrijp
factor, daar men aan de eerstgenoemde lamp slechts een geringe rooster
wisselspanning kan toevoeren.
De nauwkeurige kennis van den uitwendigen weerstand
IS voor de berekening der werkelijk bereikbare spanningsversterking
van het grootste belang Voor zoover ohmsche weerstanden gebruikt
worden, en tevens de invloed der schadelijke capaciteiten kan ver
waarloosd worden (laagfrequentieversterker) stemt de berekening bij
na volkomen met de meting overeen. Dit is het geval voor werkelijk
capaciteitsarmen opbouw en een frequentiebereik tot hoogstens 5.000
Hz. Bij hoogfrequentieversterkers kan men als goede praktische berekeningsbazis gebruiken, die welke wij hebben opgegeven in fig. 336
a tot e. Jammer genoeg beschikt men niet over bruikbare gegevens, d.i.
werkelijk gemeten versterkingscijfers. Nochtans kunnen wij in dit ver
band verwijzen naar een opstel over de versterkingseigenschappen der
hoogfrequentpenthode door W. Kleen en H. Rothe in het tijdschrift
« Telefunken Röhre », dat de resultaten van enkele metingen van ver
sterkings factoren bevat. Alleszins is in de karakteristieken slechts de
versterking gegeven in functie van den anodestroom.
Bij de berekening der totale selectiviteit van hoogfre
quentieversterkers mag men niet vergeten, dat men b.v. bij het bepalen
van het decrement, enz., niet de waarde van den resonantieweerstand
alleen, maar de kleinere waarde, voortvloeiende uit de parallelscha
keling van den inwendigen lampweerstand en den resonantieweerstand,
gebruiken moet.
Bij penthodes met hun hoogen inwendigen weerstand is dit niet
noodig; hier kan men R; voor de parallelschakeling meestal verwaarloozen.
De
berekening
van
hoogfrequentieversterkers
met afgestemde kringen is, met behulp van de hierboven
opgegeven formules zonder groote moeilijkheden, mogelijk. Op de be
rekening der vervorming komen wij later terug. Voor het overige is de
vervorming in hoogfrequentiespanningsversterkers op zichzelf niet zoo
belangrijk, wanneer men zich houdt aan de hierboven opgegeven for-
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mules voor de roosterrurmte. De berekening van de totale ver
sterking eener versterkingscascade gebeurt met behulp
der formules (48) of (49), die wij reeds in het eerste deel hebben
opgegeven.
Vanzelfsprekend moeten de laagfrequentieversterkers
aan de hierboven vermelde eischen voor de aanpassing beantwoorden.
Wij hebben er reeds in hoofdstuk III van dit boek op gewezen, dat
de zelfinductie der primaire wikkeling van een laagfrequenttransformator groot genoeg moet zijn, om op de laagste door te geven fre
quentie nog een behoorlijke inductieve weerstand te hebben. Wij kun
nen bijgevolg, door rekening te houden met den eisch Ra
10 Rh de
minimumzelfinductie Lmin der primaire wikkeling van laagfrequenttransformatoren voor de laagste door te geven frequentie als volgt aange
geven:

L

_

min

10 R; _ 10 R;
«min
2nfmin

(304)

(H)

Daarin is R; de inwendige weerstand van de lamp.
Bij de berekening van de totale versterking van een
transformator-gekoppelde versterkereenheid, dient men
rekening te houden met de transformatieverhouding. Is u de verhouding
tusschen de secondaire spanning E2 en de primaire spanning Ex, dan
heeft men:
Voor triodes:

ro=u.

R.
Ri + Ra

(305)

) (-)

Voor penthodes:
K=u.S.R, (-)
(306)
Daarin is Vo de versterking per trap. Bij meerdere versterkertrappen vermenigvuldigt men de na eiken trap bekomen waarden van Ko.
daarmee in overeenstemming.
Voorbeeld:
u = 5, D=0,0I, R,= 105, R.= IO3.
1
z
105
^.=5- 0,01 ( IO3+IO5 )

=485.

De secondaire van laagfrequentietransformatoren dienen een zoo klein
mogelijke eigen capaciteit te hebben. Praktisch bruikbare berekenings

methodes bestaan hiervoor niet.
Bij weerstandgekoppelde spanningsversterkers, zooals deze voor de versterking van lagere frequenties gebruikt worden,
moet men weten hoeveel kleiner spanning U aan de roosterlekweerstand
R (fig. 378 is, dan de spanning E over den anodeweerstand. Zooals wel
bekend treedt een zekere spanningsval op aan den koppelcondensator..
Deze spanningsval moet zoo klein mogelijk gehouden worden.
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I

Het is zeer doelmatig het rendement der koppeling te bepalen.
Daardoor verstaat men de verhouding U/E (fig. 378). Is deze verhou
ding bepaald, dan kan men direct weten of het spanningsverlies over

R

u

ü/c

378
379
Fig. 379.

Fig. 378.

den koppelcondensator te groot, of nog aanvaardbaar is. Een waarde
van 0,95 voor U/E zal men zoo mogelijk nastreven.
Met behulp van fig. 379 verkrijgt men de vergelijking:

- U

7?7?

y

+ x-

_ ______ 7?______

1/k

(-1

(306 b)

\wci

Deze betrekking is in het nomogram fig. 380 uitgewerkt. Een klein
voorbeeld moge het gebruik toelichten: zij de spanningsverhouding U/E
voor een roosterweerstand R van 100.000 f2 met een koppelcondensator
van 0,0189 jtiF op een frequentie van 50 Hz te bepalen. Daartoe berekent
men eerst volgens formule (17) of met behulp der nomogrammen
fig. 322/323 den capacitieven weerstand van den condensator. Men
vindt:

—L= 167.000 D.

u) c
Dan verbindt men op de linkerzijde van schaal A het punt 100.000
met het punt 167.000 van schaal B. Van uit het snijpunt dezer rechte
met hulpschaal C, trekt men een raaklijn aan de in het nomogram geteekende kromme. Deze raaklijn snijdt op de rechterzijde van A in het
punt U/E = 0,5l. Dit is de gewenschte spanningsverhouding. In deze in
richting en op deze frequentie gaat bijgevolg ongeveer de helft der span
ning nutteloos verloren. Voor hoogere frequenties zou men gunstiger
waarden verkrijgen. Moet echter de frequentie van 50 Hz behoorlijk
worden weergegeven, dan is men verplicht een grooteren koppelcon
densator te nemen of den roosterlek te verhoogen, voor zoover dit in
de gegeven omstandigheden mogelijk is.
Moet de schadelijke capacitieve nevensluiting van den rooster- of
anodeweerstand om eene of andere reden in aanmerking komen (b.v,
wanneer men op hoogere frequentie werkt), dan moet men de capaciteitswaarden door meting bepale n, en de parallelschakeling berekenen
uit de schadelijke capaciteit en den uitwendigen weerstand. Op de spe644

ctale problemen, in verband met de dimensioneering van weerstandsversterkers komen wij later nogmaals terug.
Ook bij laagfrequentieversterkers dient men er vanzelfsprekend op
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Fig. 380. - Rendement van een C.W.-koppeling.
te letten, dat de lamp niet overstuurd wordt. Dit gevaar is hier in de
praktijk meestal grooter dan bij hoogfrequentieversterkers, daar men met
veel hoogere spanningen heeft af te rekenen. Nochtans kunnen de niet-
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lineaire ‘vervormingen door het respecteeren der roosterruimte binnen
behoorlijke grenzen blijven. Bij transformator- en smoorspoelversterkerê
kan de.'aanwezigheid van den ijzerkern aanleiding geven tot niet-lineaire
vervorming. De in de volgende paragraaf bij de bespreking van de krachtversterking gemaakte beschouwingen zijn ook hierbij geldig.
Lineaire vervorming vindt meestal haar oorsprong in den invloed

der frequentie op de uitwendige weerstanden.
\ olgens de gewone methodes is de berekening der frequentiegetrouwheid van versterkers zeer omslachtig en tijdroovend, daar de
formules een frequentie-afhankelijkheid
freq
bevatten, die als een sommen
uitdrukking voorkomt, en men tevens rekening moet houden met de
koppelcapaciteit en de rooster-kathodecapaciteit der lamp. Men kan
echter een methode gebruiken, die opgegeven werd door « Radio
Mentor » in het jaar 1937, en waarin de formules tot zeer eenvoudige
vormen herleid worden, die onderling zoo sterk op elkaar gelijken,
dat men voor een gegeven versterker slechts vier grootheden een maal

heeft uit te rekenen, en dan twee ervan met de betreffende frequentie
te vermenigvuldigen resp. te deelen heeft. Men bekomt dan een getal,
en kan uit een eenvoudige tabel direct aflezen hoeveel procent de ver
sterking minder is dan in het gemiddelde frequentiebereik, waarin men
geen rekening dient te houden met de capaciteiten, daar de koppelingscapaciteit voor deze frequentie een zeer kleinen en de rooster-kathode 
capaciteit een zeer hoogen weerstand heeft. Fig. 38 1 stelt de gewone
weerstandsversterkerschakeTi____

y- fcc

ling voor. R is de inwendige
weerstand van de lamp, C
de koppelcapaciteit, K de
rooster-kathodecapaciteit der

volgende lamp, A de anodeweerstand en G (in de
E
fig. = g) de roosterlek. De
aangelegde roosterspanning
381
is E, de door een lamp met
Fig. 3 81.
grijpfactor D opgewekte anodewisselspanning bijgevolg
E/D\ het op G naar de laatste lamp door te geven spanningsverschilt U
en de versterking bijgevolg V/E. Men ziet zonder meer in, dat men op
gemiddelde en hooge frequenties geen rekening behoeft te houden met
C, vermits de over C optredende spanningsval zeer gering is ten op
zichte van de spanning op G. Daarentegen wordt op hooge frequenties
G door de capaciteit K tot een kleine effectieve waarde herleid. Op de
lage frequenties behoeft men met K geen rekening te houden, daar de
spanningsval over C zoo groot is, dat hij niet kan worden verwaarloosd.
Eerst wórdt de versterking op de gemiddelde frequenties berekend,
ƒ

= ’
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dus zonder rekening te houden met C en K. Op de bekende wijze
heeft men:

A ■ G

U

A+G

E/D

(307)

A • G

+R
A+G
A • G

(A+G) (

A • G

A+G
A-G

+ *)
(308)

A • G+A • R+G • R
A • G • R

R(A • G + A -R + G • R)
1
A • G ■ R

R

I

(309)

A-G+A-R+G-R

Brengt men D in het tweede lid, dan heeft men:

u

1

~Ë~

D - R

A • G • R
A-G+A

(310)

R+G•R

Vervangt meni D en R door de statische steilheid S en stelt men
de breuk gelijk aan M, dan is de versterking op de gemiddelde frequenties:
A • G R
U
------ =S------------------------------------ =5 • M
E
A • G + A • R + G-R

(311)

Voor de h o o g e frequenties zal men rekening houden met K.
Bovendien bestaat de uitwendige weerstand der lamp uit de parallel
schakeling van A, G en K. Noemt men IV de resulteerende weerstand,
dan heeft men:
A . G • x
W =----------------------------A -G + A - x + G- x

(312)

Op de zelfde wijze verkrijgt men voor <de gemiddelde frequenties:
A • G • x

u

A -G + A -x + G•x

E/D

A • G • x

(313)

R =---------------------- - ----A -G + A - x + G - x

A-G-x
(A -G + A • x + G • x) (R 4-

A - G - x
A -G+A -x + G - x

A-G-x

)
(314)

A •G•R + A ■ x• R + G - x ■ R + A -G•x

647

Het tweede lid deelt men door x:

A • G

AG- R/x + A R + G
A-G-R

R + A- G
(315)

R(A - G ■ R/x+A - R + G-R + A -G)

en brengt weer D in het tweede lid:

U
A • G • R
~Ê~D-R(A ■ G ■ R/x + A-R + G -R + A-G)

(316)

S-A-G-R
A -G -R/x + A -R + G -R + A -G
S-A -G -R

(317)

(A - R + G ■ R + A - G) + A ■ G ■ R/x

Thans kan men de v ergelijking (311) als volgt schrijven:
(318)

A -R + G-R + A -G = A • G-R/M

Brengt men deze waarde in vergelijking

(317). dan verkrijgt

men:

U
S • A -G • R
E'~ A-G-R
A-G-R
M
4’
x

S
(319)
l/M-i-i/x

S • M
S • M
~ M(l/M + l/x) ~ 1 + M/x

S • 21ƒ

1/1^2

(320)

In deze vergelijking is de teller de gemiddelde versterking; deze is
voor de versterking der hooge frequenties te deelen door den wortel
in den noemer, waarbij weer in het tweede lid, in den teller de gemid
delde versterking, en in den noemer de capacitieve weerstand van den
koppelcondensator K voorkomt. Men heeft dus, nadat men de gemid
delde versterking heeft uitgerekend, deze slechts door den capacitieven
weerstand van K op de interesseerende frequentie te deelen, en dan
het bekomen getal in formule (320) te brengen, om den faktor te
bekomen, waardoor de gemiddelde versterking op de betreffende fre
quentie te deelen is. Wij kunnen ons echter deze moeite besparen,
daar het gebruik van tabel (62), waarin --- voor verschillende waar
den van de breuk onder den wortel — reeds de versterkingsvermindering in procent der gemiddelde versterking is uitgerekend. Daar het
er bij de samenstelling van een kromme of bij de beoordeeling van
een versterker slechts om gaat, de frequenties te kennen, waarvoor de
vermindering 10 % bedraagt, zijn slechts de waarden van 10 tot
10 % opgenomen. Men neemt steeds die waarde, welke het dichtst
bij de berekende waarde der breuk ligt.
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6 2.

Tabel

Versterkingsvermindering t.o.v. de
de gemiddelde frequentie in %

M/x resp. Q/y
0,2
0,5
0,75
1
1,33
1,73
2,25
3,3
5
10

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Voor de lage frequen
ties kan men K verwaarloozen,
E/P
maar met C dient men rekening te
u
houden. Tot dit doel berekent men
R
Ua
G
eerst de gedeeltelijke spanning U
A
uit de stroomvertakkingen in functie
van E. Volgens een in de praktijk
V '
T
382
doelmatig gebleken methode begint
Fig. 382.
men langs achter. Uit fig. 382 kan
men onmiddellijk aflezen:
(327)
h=U/G
Stroom h vloeit ook nog door den condensator C, waarvan de weerstand y is. De gedeeltelijke spanning is dan:

U.y

V=U +h■y = U +

(328)

G

dan is de door A vloeiende stroom:
V
U
m =------ =------ 4A
A

De totale stroom
spanningsval:

m

U-y

4- h vloeit dan door R en verwekt daar den

R • U
T==R(m + h)

=

(329)

G • A

4-

R • U - y

R . U

G • A

G

A

(330)

Verder is de generatorspanning gelijk aan de som der verschillende
gedeeltelijke spanningen, d.i.:

(331)

—= V + T

D

=U+

U-y

G

R • U

RU-y

A

G • A

4------------ 4-

R • U

4------------ (332)

G
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R
y
R
R ■ y
= U(l 4-------- +------- + _------- +“g")

(333)

G
A
G • A
Bijgevolg wordt de versterking:

U

I

Ë/D

R-y
R
y
R
I + —+—+
+—
G A
G ■ A
G
G • A

(334)

J
A • G + A • y + G - R + R - y + A-R
Men vermenigvuldigt teller en noemer van het 2° lid met R.
U
G ■ A R
(335)
Ë/D~R(A - G+A -y + G - R + R- y + A -R)
Men doet D nu weer in het tweede lid overgaan:
U
A G R
Ë~D-R(A -G+A - y + G-R + R ■ y + A ■ R)
A • G • R

(336)
A ■ G + A ■y + G■R + R - y + A ■ R
Uit formule (318) wordt hierin weer de verkregen waarde ge
5-

bracht :

U

~Ë

=S •

=S • M •
S • M •

A • G • R
AG- R/M + A
A -G -R

y+R

y

J

A • G ■ R+ M(A - y + R - y)
I

I +

’ (337)

(338)

M • y(A +R)

A G R
Vervangt men nu in formule (311) de waarde van M in den
noemer, dart» is:
-~ = S - M---------------------------------- ’------------------------(339)
E
A-G-R(A+R)
+ (A - G+A ■ R + G ■ R)A - G - R • y
...
= S -M -

I
A+R
* G(A+R)+A ■ R • y

1

=S • M •

(340)

1+________ y-________
G (A + R) + A - R

A+R
= S-M -

1

(341)

1 +-------- -----650

A • R
G +---------A+R

i

Stelt men verder nog:

A -R
G +---------- =Q
A -bR
dan is de versterking op de lage frequenties:

u

S•M

E

V'2 + (y/Q)2

(342)

(343)

De uitdrukking van formule (262) vormt volgens de serieschakeling van G met de parallelschakeling van
R en A zooals dit in fig. 383 voorgesteld is.
Formule
(343)
heeft
denzelfden
vorm als formule (320) en onderscheidt
zich slechts door het feit, dat het tweede
383
lid onder den wortel een andere getallen
waarde
heeft. Bovendien staat in formule
Fig. 383.
(320) de frequentie in den teller terwijl zij
TD
formule (343) in den noemer voor komt.
De waarde der breuk kan dus op dezelfde wijze worden uitgerekend als voor de hooge frequenties, en de procentueele spanningsval
kan ook uit de tabel worden afgelezen, of men kan ook omgekeerd,
om;
voor een op bepaalde frequentie gewenschten spanningsval, de waarde
der breuk uit de tabel aflezen, en de koppelelementen van den ver
sterker hiermede in overeenstemming dimensioneeren.
De belangrijkste formules (311), (320) en (343) bevatten, bui
ten de frequentie nog de factoren C, K, R, A en G. Hiervan zijn
R en K door de gebruikte lamp bepaald, en bijgevolg niet veranderlijke
De andere kunnen wij op zichzelf genomen willekeurig kiezen. Volgt nu
uit de tabel, dat op een bepaalde frequentie oh (bij de hooge frequen
ties), voor een toelaatbare vermindering, de breuk M/X de waarde p
moet hebben, dan verkrijgen wij voor de koppelingselementen een uit
drukking, die nog maar alleen de dimensies der schakeling bevat, dus:
_
A - G R üïl-K
(344)
&
x
A-G+A-R+G-R
Evenzoo verkrijgt men voor de lage frequenties, voor dewelke de
frequentie u>3 uit de tabel een waarde q heeft:

1

y

q~~Q~
oj2C

+

A-JL)
A+R

(345)

In deze uitdrukking komen ook nog slechts dimensies der schakeling voor.
Bijgevolg heeft men twee vergelijkingen met 5 variabelen, waarvan
er twee: K en R, door de gebruikte lampen bepaald zijn. Van de overige
kunnen wij er nog eene willekeurig nemen, en bijgevolg de twee andere
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uitrekenen. Kiest men b.v.
mule (344) :

G willekeurig,

dan heeft

men uit for-

p(A G + A R + G R^A G-R^K
A (p • G + p • R) + p • G • R = A • G • R • a>i • K
A(G R
- K - p . G - p • R) = p - G R
p-G R
A=
(349)

G •R •

(346)
(347)
(348)

K-p(G + R)

Uit formule (345) :

C=

1
~~A • R
• q(G + A+R )

I

<o2 • <7 ( G 4-

1

(350)

l/R+i/A '
Brengt men hier de voor A berekende waarde uit vergelijking
(349) in, dan is bijgevolg ook C berekend.
Hiermede zijn alle elementen voor de dimensioneering van den
versterker bepaald.
Dergelijke overwegingen kan men ook voor transformatorversterkers houden. Nochtans komen daarbij nog andere factoren te pas, zooals de strooi-inductie en de eigen capaciteit der wikkeling, die doorgaans niet juist bekend zijn, zoodat de berekening van transformatorenversterkers geen praktische waarde heeft.
a) De berekening van krachtversterkers. Bij de
spanningsversterkers is het er in de eerste plaats om te doen, een zoo
hoog mogelijke spanning over den uitwendigen weerstand te verkrij
gen, terwijl het er bij den krachtversterker steeds om te doen is, zoo
veel mogelijk energie te verkrijgen op een zoo voordeelig mogelijke
wijze, terwijl de vervormingen tot een minimum herleid worden. Daar
over hebben wij reeds in hoofdstuk III vrij uitvoerig gehandeld.
De berekening van krachtversterkers moet bijgevolg op principieel
andere wijze geschieden, daar geheel andere eischen aan de inrichting
worden gesteld. Beschouwingen over het rendement, die bij de spanningsversterking geen belang hebben, treden hier sterk op den voor
grond; bij moderne krachtversterkers zijn zij zelfs van zeer groot belang.
Om de eischen, die aan een goede krachtversterking gesteld wor
den ---- hoog rendement bij de grootst mogelijke wisselstroomenergie
en geringste vervorming---- zoo goed mogelijk te vervullen, is het voor
elk geval noodig, de karakteristieken der gebruikte lampen optimaal
te bepalen, en behoorlijk te benutten. In hoofdstuk III hebben wij
reeds gewezen op het belang van de werkkarakteristiek.
Voor de berekening van krachtversterkers zijn deze van het grootste belang, want de invloeden, die de karakteristiek van een lamp be-
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palen gedurende het bedrijf, zijn zoo talrijk, dat ze een praktisch bruik
bare rekenmethode niet of zeer moeilijk mogelijk maken. In de prak
tijk handelt men dan meestal zóó, dat men uit de statische karakteris
tiekenfamilies (zie hoofdstuk II), de werkkarakteristiek construeert, en
daarmede dan verder werkt. Vooraleer wij daarop nader ingaan, geven
wij nog in het kort een paar wiskundige afleidingen, die een paedagogisch belang hebben.
Interessant is vervolgens de werkkarakteristiek voor het geval van
een ohmschen weerstand in den anodenkring. Het tot stand komen
van een dergelijke karakteristiek werd reeds in het eerste deel toege
licht, zoodat het hier volstaat, naar de formule der dynamische steil
heid der karakteristiek (298) te verwijzen, diensvolgens is de verge
lijking der werkkarakteristiek zelf:

L=Sd- (Eg + D .E)
respectievelijk:

S

J.=

(Eg + D-E)

[A]

1+A.
R:

zooals wij reeds hebben afgeleid. Laat men in den roosterkring van de
lamp een wisselspanning egmax sin (u>t) werken, dan verkrijgt men na
enkele omvormingen de zeer aanschouwelijke formule:
]a = Sd(DE — Ego)+Sd • egmax sin M (A) (351)

Daarbij is verondersteld, dat in den roosterkring een constante ge
lijkspanning E£° werkt. Het tweede lid der gelijkheid is de eerste
sommand:
S,(DE-Egö)=J.
de anodegelijkstroom, de tweede sommand:
Sd^max Sin M=L
daarentegen is de anode wisselstroom. Alleen deze laatste doet aan den
anodekring hggenden ohmschen weerstand de nuttige wisselstroomenergie optreden, terwijl de anodegelijkstroom slechts een ongewenscht

toevoegsel daaraan is.
Stelt men thans de effectieve waarde van den wisselstroom
$d ’ Gg max

V2
dan moet blijkbaar de energie aan den uitwendigen weerstand gegeven
zijn door de betrekking:
C 2

eg max

N=
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Stelt men in de plaats van Sd weer S — zie formule (298) —
dan verkrijgt men:
N =

S2

2

• Ra.

Uit de algemeene electrotechniek is de betrekking voor het energiemaximum bekend.
R/ + R,
Zoo verkrijgt men tenslotte met:

SR; = —

D

Gg max

N

max

=----------Q

S
-D-(W)

(44)

Deze formule gaven wij reeds iin het eerste deel op, zonder afleiding
nochtans. Verdere beschouwingen toonen aan dat
R;

Ra

. .'. 2 Rt

2
mag zijn, wanneer N niet meer dan 10 % van Nmax mag afwijken.
Dit feit moet men goed noteeren.
Wiskundig kan men met behulp van deze vergelijking ook zeer
goed het energiebedrag aangeven, dat zonder bijkomende vervormingen
der karakteristiek uit de lamp kan gehaald worden; men heeft slechts
de sturende roosterwisselspanning door de halve toelaatbare roosterruimte aan te geven; zie formules (291), (292), (293). Daardoor
wordt dan de vergelijking (44) :

N

opf

=—------- — (W)
32
D

(352)

Alleszins hebben deze beschouwingen alleen dan zin, wanneer men
zich beperkt tot de door de karakteristieken veroorzaakte vervormingen.
Rechte karakteristieken zijn bijgevolg volstrekt noodzakelijk. Bij wijze
van voorbeeld komt men voor karakteristieken met parabolische tendens
de vergelijking:
(E, + DE)a
(353)
(A)
A=

18

Rekent men verder, wat wij echter hier niet zullen doen, dan
bekomt men als eindresultaat een lid met dubbele frequentie, maar met
veel kleinere amplitude, m.a.w. er treedt een tweede harmo
nische op.
Hebben wij als karakteristiek geen parabool maar een kromme,
met aan de onderzijde een positieve en aan de bovenzijde een nega
tieve kromming, dan ontstaat een lid met de drievoudige frequentie
der grondgolf, dus de derde harmonische.
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Het begrip vervormingsfactor hebben wij reeds in hoofdstuk III
besproken — formule (51). Om de vervormingsfaktor rekenkundig
te behandelen, zou men eerst de vergelijking der in aanmerking ko
mende karakteristiek moeten bepalen (b.v. parabool of S-kromme), dan
de getallenwaarde inzetten, en tenslotte de uitkomst voor de harmonischen met behulp van de formule (51) uitwerken. Nochtans hebben
deze berekeningen geen groote waarde, daar zij tijdroovend zijn, en
nooit met de praktijk overeenstemmen. De mogelijkheden tot het ont
staan van fouten zijn zoo talrijk, dat men voor oppervlakkige bereke
ningen beter de grafische methodes gebruikt. De tot dusver, in ver
band met de energieversterking, opgegeven formules, hebben slechts
voor doel het begrip der verschijnselen te verdiepen. Bij de studie
van formule (44) ziet men dadelijk het groote bezwaar van een prak
tische toepassing in: Men moet immer de waarden van 5 en D voldoende
nauwkeurig kennen, om eenigzins bruikbare uitkomsten te verkrijgen.
Alvorens wij tot de grafische methode overgaan, zullen wij nog
even in het kort de vermindering van den inductieven anodeweerstand
mathematisch beschouwen; wij geven slechts de werkelijk interessante
formules op. De afleiding zelf is te omvangrijk.
Hebben wij in den anodekring van een lamp een inductieven weer
stand, en is dc sturende wisselspanning op het rooster
'ff — eff max

sin (at).

dan is verder
c ff max

max

~~s~

V1 + S-D^-L =

maz

S cos 9

De anodestroom is dan gegeven door

lfl = 1a max

(at

9)»’

waarin 9 de phasehoek is, en men kan met behulp van enkele gonio-

metrische betrekkingen stellen:
ia max

sin (al) cos 9 — ia max COS (af) sin 9,

dus
cos (at) sin 9 = sin (at) cos 9---- — -—.
Ia max

Verheft men in het vierkant dan is:
ij

cos2 (al) sin2 9 - sin2 (at) cos2 9 — 2 sin (at) cos ? • - ---------F
'

'

T

*■« max

ÏO2

‘a max

•

en tenslotte verkrijgt men dan uit de hierboven verzamelde verge

lijkingen:

S2 cos2 9 e 2 4- ia2 — 2 S cos2 9 eg ia — ia2maa sin2 <p = 0.

(354)
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Dit is de vergelijking der w e r k k arakteristiek voor
een inductieven weerstand in den anodenkring.
Zooals men ziet verkrijgt men hier een typische vergelijking van
eene ellips. Men zou deze formule verder kunnen uitpluizen,
maar dit zullen wij hier niet doen.
Thans komen wij tot de in de praktijk gebruikelijke grafische metho
de en het grafische gebruik der karakteristiek, waardoor men het afge
leverde wisselstroomvermogen en de vervormingsfaktor vrij gemakkelijk
kan bepalen. Men gebruikt hiervoor niet de werkkarakteristiek in het
]JEg diagram, maar wel het Ja/Ua diagram. De werkkarakteristieken
verloopen daar namelijk alle lineair en zijn bijgevolg gemakkelijk te
teekenen, zoodra twee punten der karakteristiek bekend zijn, wat steeds
gemakkelijk te bereiken is..
Als wij daarvoor hieronderstaand een soort recept geven, zonder
bij de afleidingen stil te blijven, dan geschiedt dit tengevolge van ons
streven om voor de energie-, vervormingsfaktor- en aanpassingsberekeningen praktisch bruikbare methodes op. te geven.
Als grondslag voor alle berekeningen is steeds de werkkarakte
ristiek van belang; om ze te verkrijgen, zijn de statische karakteristieken 
families van de in aanmerking komende lamp beslist noodig; men zal zich
dus in de eerste plaats de gegevens verschaffen, welke door de lampen
fabrieken gepubliceerd worden, of men zal het radiolampen VadeMecum (bij uitgever dezes) raadplegen (wat handiger en vollediger is).
Bekomt men de ]JEg krommen, dan zal men deze door een eenvoudige
teekening omzetten in het JJEg diagram; het is vanzelfsprekend beter,
wanneer men van den beginne af zoo groote en nauwkeurig mogelijk
geteekende Ja/Ea karakteristiekenfamilies ter beschikking heeft, die zon
der meer als bazis kunnen gebruikt worden.
De constructie van het ]JEa diagram uit het Ja/Eg diagram is toe
gelicht in fig. 384. Links van de figuur zien wij in het ]JEg karakteristiekenveld zes krommen met de anodespanningen a’, b’, c’, d’, e’ en /
als parameter. Bij elke karakteristiek behoort bijgevolg een constante
anodespanning. Rechts,
naast dit deel van de
0 O
J°^9teekening, teekent men
nu het overeenstemmen
de JJEa karakteristiekenf\ I o
veld met dezelfde een
i i i
heid voor de ordinaten,
10
maar met willekeurige
I | 384
- i. L 1/ r- -■
eenheid voor de abscisf e <1 c b a o
o o' b c d e' /
sen. Het is dan gemakke
Fig. 384. - Constructie van de Ja/Ea karakteristiek
lijk de overeenstemmen 
uit de Ja/Eg karakteristiek.
de karakteristieken in het

1

y;.f
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nieuwe veld te teekenen. In fig. 384 is dit geschied voor twee krommen.
Men zoekt b.v. voor de kromme met de anodespanning a op de rooster

spanning 0 den daarbij hoorenden anodestroom ia op. Door dit punt
trekt men een horizontale naar rechts en in het rechtsche karakteristie
kenveld trekt men in het abscissenveld der anodespanning a een lood
rechte. Het snijpunt dezer twee rechten is het eerste punt der JJEa
karakteristiek. De andere krommen bewerkt men op dezelfde wijze in
het linkerdeel van het beeld, nochtans altijd voor roosterspanning 0.
Tenslotte verkrijgt men zooveel snijpunten als er JJEg krommen zijn,
en men kan met behulp daarvan een JJEa kromme samenstellen, die
voor een roosterspanning 0 Volt dienstig is. Daar bij de zes Ja/Eg
krommen ook zes verschillende roosterspanningen a, b, c, d, e, ƒ, behooren, kan men op de hierboven toegelichte wijze voor elke rooster
spanning een ]a/Ea karakteristiek in het rechterdeel der teekening verkrijgen; men bekomt dus tenslotte de zes gewenschte JJEa krommen met
de roosterspanningen als parameters.
Nu teekenen wij in dit karakteristiekenveld de eigenlijke werkkarakteristiek. De vergelijking der werkkarakteristiek ]a is gegeven door de

formule:
E-Ea

L= ~r7

(A)

(355)

Daarin is E de spanning der stroombron. Hebben wij dus een ge
geven uitwendigen weerstand R^, dan berekenen wij voor twee anodestroomwaarden Ja den bijhoorenden spanningsval en de daarmee over
eenstemmende aan de lamp optredende anodespanningen Ea. Deze be
rekening gebeurt vanzelfsprekend volgens de wet van Ohm. De twee
punten worden dan door
een rechte lijn verbon
Ja
den, die de eigenlijke
werkkarakteristiek vormt,
en die des te steiler is,
naarmate de uitwendige
weerstand
Ra
kleiner
wordt genomen. Dit zien
wij in fig. 385. Er zijn
385
in het karakteristieken
7777
veld Ja/Ea, dat wij b.v.
Fig. 385.
verkregen hebben door
rekening te houden met de constructie van fig. 384, twee werkkarakteristieken geteekend en wel de karakteristiek A voor een hoogen en
karakteristiek B voor een lagen anodeweerstand Ra.
De aard der weerstanden — ohmsche, capacitieve of inductieve
weerstanden — heeft vanzelfsprekend een invloed op den vorm der
karakteristiek. Evenwel hebben wij in de radiotechniek maar alleen in
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speciale gevallen te doen met reactieve weerstanden. Capacitieve be
lasting kennen wij in verband met de electrische energie slechts bij de

luidsprekerwikkelingen.
Nochtans kan men ook deze voor de praktijk, met behoud van
een voldoende nauwkeurigheid, beschouwen als ohmsche weerstanden,
want bij een eenigzins gunstig rendement rekent men bij luidsprekers
bijna uitsluitend met een zeer kleinen phasenhoek.
Natuurlijk hebben deze beperkingen slechts betrekking op den
vorm der karakteristiek, m.a.w. wij aanzien de werkkarakteristieken
in het JaIEa karakteristiekenveld als rechten. Daarentegen moet het wer
kelijk gevonden bedrag van den uitwendigen weerstand steeds in reke
ning gebracht worden. Hebben wij dus b.v. een zelfinductie
in serieschakeling met een ohmschen weerstand R in den anodekring, dan moet
men de voor deze combinatie geldende absolute waarde

R=V R2 + ü)2L2

als uitwendig'en weerstand gebruiken voor de constructie der werkkarakteristiek.
Van belang is verder de beperking van het karakteristiekenveld
door een lijn, welke aangeeft in welk bereik het werkpunt mag liggen,
zonder dat de hoogst toelaatbare anodebelasting Nniax der betreffende
lamp overschreden wordt (zie hoofdstuk II). Deze waarde wordt door
de fabrikanten voor elke lamp aangegeven. Men kan ze als constant
aanzien vermits

Nmax

const.

(A)

(356)

Va

Bijgevolg kan men vergelijking (356) door een gelijkbeenige hy
perbool voorstellen, die ook in fig. 385 mede geteekend is. Het werk
punt P, dat zooals gewoonlijk door de roosterspanning bepaald is, moet
steeds binnen het gear
ceerde bereik liggen, wil
ï ƒ
men zekerheid hebben,
het in de anode opge
slorpte vermogen niet te
z/V*
overschrijden.
•/>/.
Thans kunnen wij
* t<Ja»n
de berekeons met
i
l
'
der
wisselning
~^°Z7OT
/
stroomenergie
386
c
bezig houden, en wel in
Fig. 386.
de eerste plaats zonder
de te verwachten ver
vorming en de optimum aanpassing. Het wisselstroomvermogen M in

/lz—;

zfc/
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F

den werkweerstand Ra van een lamp wordt berekend uit de formule:

L max

Ua max

N =___

(W)

2

(43)

Bijgevolg heeft men als wisselstroomenergie N volgens fig. 386:

N=

cVoll

Amp.

2

(W)

(357)

Weerstand Ra is in de teekening reeds door de helling der werkkarakteristiek gegeven. Het segment a stemt overeen met de roosterruimte der lamp. Men kan dus evenals met de JJEg diagrammen een
tijdas door het werkpunt P trekken, om dewelke de roosterspanning
schommelt; hetzelfde is voor den anodestroom mogelijk.

1 hans komen wij tot de berekening der vervorming,
uitgaande van de karakteristieken. Voor de praktijk is slechts die ver
vorming interessant, welke ontstaat door de tweede en derde harmonische.
In het ƒ„/£,, diagram herkent men de aanwezigheid van vervormingen
aan de tendens der karakteristieken (zie hierboven). In het ]a/Ea diagram
is de aanwezigheid van vervorming niet op het eerste zicht te herkennen;
pas wanneer de werkkarakteristiek geteekend is, kan men oordeelen.

Beschouwen wij nu fig. 387. Daar
in zijn vijf karakteristieken met de roosterspanningsparameters a, b, c, d, e
geteekend, waarbij de roosterspanningen onderling steeds hetzelfde
387
verschil vertoonen. Zoo stemt het
voor het uitsturen ter beschikbaar
Fig. 387.
staande spanningsbereik van a tot c
Volt overeen met het spanningsbereik
van c tot e Volt; eene in het werkpunt P aangrijpende symmetrische
roosterwisselspanning zal dus met hare positieve halve golf van c tot a,
met hare negatieve halve golf van c tot e reiken. De vervorming door
de tweede harmonische herkent men aan de dissymmetrie in de lengte
der segmenten ac = A en ce = B (dus geen dissymmetrie der
spanningen). Stelt men nu:
Ja

A mm -Bmm

;—(- )
2(Amm ~+B'mm >

(358)
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dan bekomt men met /^2 den
voor de twee harmonische over
wegenden vervormingsfaktor in
breukdeelen, of met 100 verme
nigvuldigd in procenten (%).
Voor de berekening der
derde harmonische dient fig.
388. Op dezelfde wijze als de
vorige beschouwingen
bekomt
men den vervormingsfaktor:

388
Fig. 388.

Ax-(A+B)

Ax + 3(A+B)

(-)

(359)

De waarde x is daarin het aantal der in het geheele uitsturingsbereik
aanwezige segmenten, die op de werkkarakteristiek bepaald worden
door de snijding met de statische karakteristieken.
De waarde van den totalen vervormingsfaktor ƒg voor de tweede
en de derde harmonischen volgt uit de geometrische som van f^2 en /<3:

Aa+/\3

(-)

(360)

Na te streven waarden voor den totalen vervormingsfaktor zijn 2,5
tot 5 % . Boven de 5 % bemerkt men de vervorming reeds bij de toonweergave eener radio-uitzending. Over het algemeen stoort de tweede
harmonische sterker dan de derde.
Bij triode-eindlampen is de vervormingsfaktor binnen de normale
roosterruimte — in de veronderstelling, dat de aanpassing behoorlijk ge
schied is — iets grooter dan bij penthodes. Overschrijdt men het uitstu
ringsbereik, dan verandert de toestand ten gunste der triode. In functie
van den uitwendigen weerstand daarentegen, doorloopt de vervormings
faktor van de tweede harmonische bij penthodes een uitgesproken mini
mumwaarde, die bij 0 ligt, terwijl de vervormingsfaktor voor de derde
harmonische nagenoeg evenredig toeneemt met de grootte van den uit
wendigen weerstand. Hetzelfde verband bestaat bij triodes; voor de twee
de harmonische heeft het verschijnsel een hyperbolisch verloop, terwijl
de derde harmonische een tendens vertoont, die afhankelijk is van den
uitwendigen weerstand.
Vervolgens zullen wij de problemen der aanpassing bestudeeren,
die overigens zeer belangrijk zijn. Voor alles dient er op gewezen te wor
den, dat de klassieke aanpassingsvoorwaarde R, = R; geenszins algemeen
geldig is; men kan echter aantoonen, dat over het algemeen de betrekking
R, = 2R;(Q)
(42)
verkregen wordt, voor zoover de anodespanning gegeven is,, en voor
zoover het uitsturingsbereik ver wordt overschreden, m.a.w. voor zoover men geen rekening houdt met de vervorming.
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Gewoonlijk moet men met de in de anode der lamp opgeslorpte
energie Nmax rekening houden. Men heeft dan:

R< =

-2R; (ft)

/V—

(361)

Deze beschouwingen zijn slechts geldig voor klasse A-versterkers,
dus daar waar voor de sturing van het rooster geen energie verbruikt
wordt; wil men rekening houden met de vervorming, dan kan men de
hierbovenstaande overwegingen voor het vcr’oop van den vervormingsfaktor met betrekking tot den uitwendigen weerstand toepassen. Over
het algemeen zal men met het oog op geringe vervormingen een grooteren uitwendigen weerstand nemen dan dien, welke door de formules
is voorgeschreven.
Bij B-versterkers, dus bij inrichtingen, die voor het uitsturen een
zekere wisselstroomenergie noodig hebben, geldt volgens W. Kleen
(« Telefunken Röhre » - 1936):
D

1

Hfl> —•
= 10
/x

-

■

■ ■

Nmcl

(ft)

(362)

Voor ohmsche weerstanden, die door de frequentie niet worden be
ïnvloed, zijn deze betrekkingen zonder meer duidelijk. Heeft men daar
entegen weerstanden, die afhankelijk zijn van de frequentie (b.v. luid
sprekers of smoorspoelen) in den anodekring, dan moet men natuurlijk
den uitwendigen weerstand daarvan zoo dimensioneeren, dat hij voor
de laagste door te geven frequentie w
wmin
min de eischen voor aanpassing
vervult. Zoo is b.v. voor een impedantie, die samengesteld is uit een
ohmschen weerstand R en de zelfinductie wL de volgende betrekking
— voor formule (42) — geldig:
2 R:=^/ R2 + u>2L2 (ft)
(363)
Meestal is in de praktijk de toestand zóó, dat de aan de lamp aan
gesloten verbruiker op verre na niet aangepast is aan den lampweerstand. Men is dan verplicht, een transformator tusschen beiden te
schakelen, die de gewenschte aanpassing vormt. Hierover werd reeds
gesproken in hoofdstuk III en de daar opgegeven formule (46) ver-

duidelijkt den toestand.
Hieronder hebben wij een afleiding der zeer bekende betrekking,
die ondanks alles vaak verkeerd ge
bruikt wordt. Formule (46) is name
31
lijk alleen geldig voor Ra = R;, dus voor
een veronderstelling die doorgaans ver
$
wezenlijkt is. Het zal derhalve goed
zijn, daarop iets verder in te gaan.
Het daarbij hooiende schakelsche
Fig. 389.
ma geven wij als fig. 389. R- is de in
wendige weerstand van de lamp, R de
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... R„ de weerstand1 van de transaan te passen weerstand. Noemen wij, nu
de
secondaire
formatorprimaire, wanneer
--------------- door R belast is. Men heeft
dan:
Eï=]1 • Rj en E2 = ]2R
Verder is de transformatieverhouding

EJE2 = u
Verwaarloost men de verliezen in den transformator, dan is
E1J1 —E2J2
dan is ook

E,

J'Ra
).R

of

E2J2Ra
Ë^R

e2ro

EXR
I

en met u = EJE2

1
u =-----u

~R

Daaruit volgt:
u=

Stellen wij thans Ra = R;, dan wordt:

U

V R

Deze formule heeft bijgevolg slechts beperkte
heid; heeft men b.v. Ra = 2 R!t dan wordt de formule:
U

V

geldig-

R

Hier hebben wij vooral willen op wijzen, daar formule (46)

gewoonlijk zeer onachtzaam gebruikt wordt.
Daarmee is het belangrijkste over de berekening van energieversterkers gezegd. Voor praktische ontwerpen is het steeds best eerst de
karakteristieken te teekenen, zooals wij het beschreven hebben, en
daarna pas, in overeenstemming met de aanpassingswet, den uitwendigen weerstand te kiezen. Dan kan men de werkkarakteristiek der
lamp in het karakteristiekenveld teekenen. Het verdere onderzoek zal
zich uitstrekken tot de bepaling van de afgeleverde energie en tot de
grootte van den te verwachten vervormingsfaktor. Meent men, dat
deze te groot wordt, dan kan men de helling der werkkarakteristiek
anders nemen, of het uitsturingsbereik verkleinen, naargelang welke
maatregel vlugger en voordeeliger tot het doel leidt. Heèft men een
gunstige helling, voor de karakteristiek gevonden, dan kan men achter662

af gemakkelijk de bijhoorende wisselstroomenergie en den noodigen
uitwendigen weerstand bepalen, Bij al deze beschouwingen zal men
steeds rekening houden met de afhankelijkheid der uitwendige weerstanden van de frequentie.
De klasse B-versterking vindt langs om meer toepassing in de ra
diotechniek. De berekening van den stuurtrap, die de energie aan den
eindtrap moet leveren, kan in principe op dezelfde wijze geschieden,
als wij in deze paragraaf hebben behandeld. Nochtans treden bij het
ontwerp van B-versterkers talrijke speciale problemen op; wij kunnen
niet anders dan verwijzen naar de speciale literatuur hierover en vooral
naar het tijdschrift « die Telefunken-Röhre », en naar het boek van
Barkhausen « die Electronen Röhren )).
c) Demodulatoren. Voor de demodulatoren bestaan -er
praktisch weinig berekeningsmethodes. Met algemeene formules, die^wij
later opgeven, kan men niet al te veel bereiken. Nochtans zijn zij ge
schikt, om het verband der verschillende verschijnselen
verschijnsel
beter te doen
begrijpen.
Voor de praktijk is vooral het demodulatie-effekt van belang.
Daardoor verstaat men de verhouding tusschen de gedetecteerde anodespanning tot de sturende hoogfrequentie-roosterwisselspanning. Verder
zijn van belang de aanpassingsproblemen in verband met den demodulatiegraad, en de grootte van de te verwachten vervormingen.
De problemen hebben in de literatuur een zeer verschillende be
handeling ondergaan. Wij geven slechts de belangrijkste betrekkingen,
en daarna enkele door praktische metingen verkregen krommen over
het demodulatie-effekt.
Heeft de voor de demodulatie gebruikte karakteristiek den vorm:
i=a 4- be 4- ce2 4- .... waarin a de ruststroom, b de steilheidscoefficient,
c de krommingscoefficient is, dan ontstaan in den anodenkring van de
demodulatorlamp drie stroomcomponenten:
ceo2
(Gelijkstroomdeel)
1) Ai =

i

T

i\ = be • sin (cof) (Grondgolf)
ceoa
• cos (2 cof) (Tweede harmonische)
G=

2)

3)

(365)

4

Deze formules hebben slechts betrekking op ongemoduleerde hooge frequenties. Moduleert men een hoogfrequente
golf op K %, dan wordt de demodulatievergelijking:
2
»o =

JZ2

j^2

C.e — [ 1 +------ + 2 K sin (Of)---------- cos(20f)l (366)

4

1

2

2

wanneer de gemoduleerde wisselspanning e den vorm
e = eosin (cof) (1 4-JC sin
)
heeft waarin £2 de moduleerende, co de gemoduleerde frequentie is.
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De detectorvervormingsgraad fa is:
K
*=— <-)

5 % zijn. Bijgevolg is
/? moet
20 %.
K
Is de detector, zooals dit meestal
het geval is, in eene of andere schake
ling door den hoogfrequentieweerstand
Rj, en de laagfrequentieweerstand R be
last — fig. 390 is het vervangschema —
dan heeft men bij een gewonen detec
tor een laagfrequente uitgangsspanning:

___________

E"
Fig. 390.

e*

C
t-a — ~

4

(367)

T[V].

(368)

1 4

1

Het demodulatie-effekt van een detector is dan:
c

e

4

R
r 1
-------------- 7-------- (369)

1 + ~hM

Bij rooster- en anodedetectors kan men den hoogfrequentieweer
stand Rh verwaarloozen, daar de hooge frequentie meestal zonder eenig
verlies op het rooster der demodulatorlamp terecht komt, als laagfrequentweerstand wordt bij den roosterdetector de roosterweerstand Rg = R

beschouwd.

Men heeft dan voor de

roosterdetector:

c egz

Aïo = S A eg =

•5 [Al,

/

(370)

4 il

waarin

S=

So___

— » Arbeidssteüheid (371)

|l+^-

en RIS de inwendige roosterweerstand van den detector is, die men
verkrijgt uit den roosterstroom ig door:

-in

;

1

^0 lAmp.J

l
-m
P]

(372)
- -

aan den roosterweerstand R'sg van den roosterdetector wordt de gedetec
teerde spanning:
c • e*

[V]

(373)

ontwikkeld, waarin V de spanningsversterking der lamp is.
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De
men uit:

uitgangsspanning

A

achter

een

CC*

&c“------ 7------ F1

2

anodedetector

berekent

•-£- [V]. (374)

Voor het spanning- en stroomverloop bij een diodedetect o r 1 a m p kan men op gelijkaardige wijze redeneeren als voor den
detector. Over dit thema zijn juist in den laatsten tijd talrijke publica
ties verschenen. Hierop nader ingaan, zou ons te ver voeren, en wij
verwijzen naar het opstel van K. Wilhelm over diodedetectie in
de <( Telefunken Röhre - 1936 »; waarin men uitvoerige beschouwingen
vindt over aanpassing, vervorming en andere problemen.
In de moderne radioschakelingen wordt de diodedetector steeds
meer gebruikt. Derhalve is het doelmatig, de door de diode veroor
zaakte demping in den aangesloten kring nader te onderzoeken. Der
gelijke beschouwingen zijn van belang, wanneer men de selectiviteit
van den met de diode verbonden kring wil beoordeelen. De hieronderstaande uiteenzetting is gesteund op een
publicatie in de (( Funktechnische Vorwarts », waaruit wij ook de bijhoorende
figuren ontleenen.
L
In de eerste plaats dient te worden
C
vastgesteld of de inwendige weerstand van
een geleidende diode de spanningsval over
haren belastingsweerstand R (volgens fig.
391), kan beïnvloeden.
Cd
391 U
Fig. 392 vertoont een karakteristie
kenfamilie, waarvan de parameters door
Fig. 391.
de seinamplitudes, die in de diode op
treden, als functie aangeteekend zijn van de over den belastingsweer
stand optredende spanning en van den gemiddelden diodestroom. Neemt
men den belastingsweerstand in fig. 391 R = 5 Meg, dan verkrijgt men,
voor amplitudes van meer dan I Volt, inwendige weerstanden, die zoo
klein zijn, dat de daaraan optredende spanningsval kan verwaarloosd
worden vergeleken met dien welke aan R optreedt. Anders gezegd: de
diode neemt geene, resp. maar zeer weinig énergie op.
Veronderstel even, dat men in fig. 391 de totale impedantie
ZO = L : C • r van den trillingskring verbindt met een dempingsweerstand
Rd dan verkrijgt men voor de in Rd optredende energie:
e2

RlV=5

(375)

Het deel Nd der energie, dat optreedt aan R, kan met de volgende

665

redeneering gemakkelijk berekend worden: over Cd wordt e opgeladen tot de maximumwaarde c \/ 2; bijgevolg is de in R opgeslorpte
energie:

N =—.e2
R
R

(376)

Daar volgens fig. 392 in de diode zelf echter geen energie verbruikt

X
§

4
\J

2^

F'

Mol
:
|
=
'I iffiW
7 1 3^'

1

fZ

1

-8

a

<---

&

2n fy/f

0"

392

—
Fig. 392.

wordt, moet:

nr=nd

-L.e^
R

R.

R
De

(377)

tweede schakelingsmogelijkheid van een

diode is die met

c

1
£

e

C 7=

1

393]

394
Fig. 393.

geaarden kathodegeeft deze schakeling.
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Fig. 394.

en

geaarden

belastingsweerstand.

Fig.

393

Nu levert de trillingskring energie aan de diodeschakeling (Rd)

en aan R. Foor wat de energie betreft, ligt Rd bijgevolg parallel met
R, zooals dit in fig. 394 is voorgesteld. Daar Rd=R : 2, heeft men:

R
----- xR
2
-------- —
R+-^—

2

y

R

(378)

2

Bespreken wij thans de demping van den voorafgaanden kring
door een diode bij kleine seinamplitudes. Voor kleine seinamplitudes is de belasting van den detector op den HF- of MF-kring gege
ven door de stijging der karakteristiek in het werkpunt; deze kan door
\/UT worden uitgedrukt (temperatuurspanning in de wet van den aanloopstroom). Men heeft dan d( betrekking:

UT
R^-rwaarin i de oogenblikswaarde is (momentwaarde) van den anodestroom.
De geleidbaarheid van de diode voor zwakke seinen is dus:

1

I

-------=
- i
(379)
R-- UT
Deze laatste vergelijking verkrijgt men ook uit de vergelijking voor
den aanloopstroom:

u.
UT

i ~io • e
wanneer men den differentiaalweerstand D - Ua : D; berekent.
In fig. 395 zijn de dem
pende weerstanden van een
diode voor groote en kleine
4,
seinamplitudes geteekend.
Nu nog een en ander
200
over de vervorming door den
f60
diodedetector. Wij beschou
wen
eerst de groote amplitu
f20
des. In fig. 393 beteekent
80
R de gelijkstroombelasting der
OO
diode, Ru, de wisselstroomweerstand der diode, wanneer de
schakeling volgens fig. 391 en
OOf Of
f
f0 f00 395
393 door bijvoeging der scha
Spanning
►
keling voor de volgende lamp,
Fig. 395.
in zekere gevallen ook met au

zw

tomatische sterkteregeling geperfectionneerd wordt.
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Rl(. is altijd kleiner dan R, en de
< grootste modulatiediepte, die nog
onvervormd kan verwerkt worden, is:
i

2

R.»

a

R~

Bij apparaten met groote reserve, kan men door onderverdeeling
van R, zooals in fig. 396, grootere on vervormde modulatiediepten be
reiken, vermits dan R„, grooter moet uitvallen dan in fig. 392.
± S>
± ± C\rf
± *x
\
o' <y cy 5>'

r—s

/<±X

f----------- j

V *

1

O

ij

-T-

396

2.0

4* **
-f.2

-/

-0,3 -0.6

0'a tn tW —

397
■5>

Fig. 397.

Fig. 396.

Bij kleine amplitudes (fig. 397) zijn blijkbaar groote modulatiediep
ten toelaatbaar zonder beknotting; alleszins ontstaat hier tengevolge van
de kwadratische detectie een sterke vervorming.
Hierdoor ontstaat een verandering A(7 van den gelijkstroom met
het kwadraat der seinspanningsamplitude U:
AU = K - U2
Is het sein gemoduleerd en is m de modulatiediepte, dan zal men
U vervangen door:
U( I 4-M cos pt)
Daarin is p de modulatiefrequentie. Zoo verkrijgt men dan voor U:
m
m
U=K • (72(l + ----- + 2m cos pt +------- cos 2pt)
2
2
Daaruit verkrijgt men den vervormingsfaktor:
m2
m

T

2m
Bij 100 % modulatiediepte is bijgevolg, voor het geval van kwa
dratische detectie, de vervormingsfaktor d^ = 25 %.
In de praktijk komt men altijd nog het verst met de empirische be
paling der optimale uitwendige weerstanden en werkvoorwaarden der
demodulatoren. Door meting kan men den werkelijken demodulatiegraad
bepalen. Door zulke metingen bereikt men doorgaans meer rechtstreeks
het doel, vermits men de vele bijkomende invloeden ook dan pas meet-
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technisch behandelen moet. Men doet derhalve beter, het demodulatieeffekt zelf te meten. De hierboven opgegeven formules hebben slechts
voor doel, het verband der
ca
verschijnselen, welke optre
den bij de detectie, aan
D
schouwelijker te maken. Een
uitvoerige beschrijving van
het geheele verloop, geeft
Barkhausen in het derde
► e9
deel van zijn reeds meer-5-4 -J -2-1 0 *
398
maals vermeld boek.
Fig. 398.
In de figuren 398 en
399 geven wij nog twee krommen,
waardoor de anode-uitgangsspanning wordt op
ea
gegeven in verband
8
met de roostervoor7
spanning. Fig. 398
G
heeft betrekking op
S
den anodedetector,
terwijl fig. 399 gel
3
dig is voor rooster2
detectors. De krom
399
4
men toonen duide
*e5
-12-11-10-9-3 -7-6 -5-<f-3-2-l 0*1 2 J
lijk aan, dat de deFig. 399.
tectorwerking in het

rr i ï i i i n

geval van den anodedetector het sterkst is bij een geringe negatieve
spanning (sterkste kromming der anodestroomkarakteristiek), terwijl het
detectie-effekt bij den roosterdetector een maximum bereikt met een
geringe positieve voorspanning (sterkste kromming der roosterstroomkarakteristiek). Dit klopt met de zuiver physicalische overwegingen.
Heeft men demodulatorschakelingen b.v. voor omroepontvangst te
ontwerpen, dan houdt men zich best aan de opgaven, die door de
lampenfabrikanten voor hunne lampen verstrekt worden. Dit zijn opti
male waarden, die gedeeltelijk door berekening en gedeeltelijk zuiver
proefondervindelijk bepaald worden.
d) Op wekking van trillingen, zenders, terugkop
peling. In deze paragraaf zullen wij in het kort onder wiskundigen
vorm samenvatten, wat wij in het hoofdstuk III hierover gezien hebben.
Bij het ontwerp van zenders, spelen de beschouwingen over het
rendement van energieversterkers een zeer belangrijken rol. Dit is van
meer belang, naarmate de zenders voor grootere kracht moeten ge

bouwd worden.
Voor de versterkertrappen van gestuurde zenders zijn de be
schouwingen, die wij maakten bij het bespreken der energieverster-
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kers in beginsel geldig. Alleszins gaat het hier steeds om trillingen van
de tweede soort, dus om B-versterkers (zie hoofdstuk 111), zoodat men
steeds moet rekenen met een zeker energieverbruik in den roosterkring.
Dit mag niet uit het oog verloren worden.
Voor algemeene beschouwingen is het in beginsel onverschillig,
waar men de stuurenergie voor den zender vandaan haalt; op het ren
dement heeft dit geen verderen invloed. Van dit standpunt uit, kan men
dus de trillingsopwekkers als energieversterkers be
schouwen. Dergelijke overwegingen hebben wij reeds hierboven gemaakt;
derhalve zullen wij ons hier beperken tot de verschijnselen, die in ver
band met de terugkoppeling van belang zijn.
Eerst en vooral zullen wij de phasenpositie van een lampengeneratorschakeling (fig. 400) toelichten. Het best geschiedt dit met behulp
van een vectordiagram fig. 401. Bij de totale spanning U behooren de
beide stroomen J< en ƒ/. De eerste is voorijlend, de tweede naijlend.
40

Jl

400
Fig. 400.

-Uaif

401

Fig. 401.

De geometrische som van de twee levert de anodestroom ]a, die in het
resonantiepunt in phase is met U. Stroom ƒ/ induceert een spanning Ug
in de roosterspoel, die — als tegenspanning — op stroom ƒ/ 90 % na
ijlt. In dit geval zou Ug bijna in tegenphase verkeeren ten opzichte van
U, m.a.w. men zou het tegendeel van een terugkoppeling verkrijgen.
Poolt men echter de roosterspoel om, dan draait de spanning Ug 180°
(—
Hiermede is het doel: zelfgenereeren bereikt, m.a.w.
aan het rooster der lamp ligt weer de gewenschte stuurspanning Ug en
vanaf dit oogenblik kan men de verschijnselen weer vergelijken met die
van een aparten lampgenerator.
Thans zullen wij de problemen der terugkoppeling nader onder
zoeken. De verhouding tusschen roosterspanning — Ug en de span
ning U in den trillingskring kan men blijkbaar terugkoppelingsfaktor K
noemen; hoe grooter deze wordt, des te sterker is blijkbaar de koppe
ling. Men heeft dus:

K=
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u

(-)

(381)

Tot de verdere beoordeeling is het begrip trillings
lijn van belang.
Amplitude
Zij vormt het verband
a
tusschen
de
anodestroomo(
amplitudes
van
de stuuf’C
spanning ---- vergelijk formule
402
(293). In fig. 402 is een der
2>
gelijke trillingslijn geteekend,
en het verband is door de gol
Fig. 402.
vende kromme aangegeven.
Men heeft de v<olgende betrekkingen:
De spanning U van den trillingskring is het product van den uitwendigen weerstand (hi<er dus de resonantieweerstand) eni den anodestroom
3

2

U=-Ua=Ja-

’■

i

L

(382)

~CR

De stuurspanning is:

U,t = Uo + D Ua = Ua— DU.

(383)

Verder heeft m n, na het invoeren van den coëfficiënt der wederzijdsche inductie M, de volgende vergelijkingen:

y--- —

Vo = ƒ Jl w M\

v

p-F-D-

(384)

Deelt men ze, dan verkrijgt men:

M
u8 =u---L

(385)

Brengt men deze uitdrukking in
ning, dan verkrijgt men:

de vergelijking voor de stuurspan-

Usf=U. -M--DU=U(^----- D)

(M-DL)
CR

(386)

Daaruit volgt, dat de stuurspanning evenredig is met
den anodenstroom. In het karakteristiekenveld der trillingslijn,
kan men dus deze afhankelijkheid door een rechte lijn voorstellen.
De helling der lijn is gegeven door de tangens van hoek a:

tg a

M-DL
CR

Wij hebben dan tweëerlei krommen in het karakteristiekenveld.
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De eerste trillingslijn beschrijft het inwendige gedrag der lamp,
en wel den samenhang van den anodestroom en de stuurspanning, ter
wijl de rechte lijnen het uitwendige gedrag der schakeling, dus
het gedrag van den trillingskring beschrijven. Slechts wanneer de stroom
aan beide krommen beantwoordt, kan een trilling ontstaan. Daar waar
de trillingslijn de rechte lijnen der uitwendige schakeling snijdt, kunnen
trillingen gevormd worden. Aan de hand van vergelijking (387) kan
men zeer goed den invloed van de koppeling op het trillingsverschijnsel
toelichten. Maken wij M en bijgevolg de koppeling zeer groot, dan wordt
de hoek eveneens grooter. Men kan dus de trillingslijn in elk geval de
rechte lijnen doen snijden, m.a.w. met een bepaalde minimumkoppeling
bekomt men met zekerheid zelfgenereeren Dit is o.a. het geval voor
rechte I. Men heeft zelfs twee snijpunten. Te beginnen met de kleinere
amplitudes, verkrijgt men eerst het snijpunt b, waarop men echter het
zelfgenereeren moeilijk kan behouden, vermits een kleine verhooging der
stuurspanning een aanzienlijke verhooging van den anodestroom Ja zou
beteekenen. Men bekomt een meer stabielen anodestroom in het snij
punt a; daar is de trillingslijn vlak genoeg. Neemt men M en daarmede
de koppeling kleiner, dan verkrijgt men voor a een kleinere waarde bij
dewelke rechte 2 behoort. De trillingen zullen dus pas bij c ophouden,
m.a.w. het ontstaan en het ophouden der trillingen geschiedde plotseling.
Dergelijke karakteristieken moeten zoo mogelijk vermeden worden; door
een geschikte keuze van de bedrijfsspanningen, kan men den onder
sten bocht van de karakteristiek vermijden.

Hierboven deden wij uitschijnen dat hoek a, dus het tweede lid
van vergelijking (387) een minimumgrootte moet hebben, om tril
lingen te doen ontstaan. Uit deze formule ziet men dat niet alleen de
grootte der koppeling, maar ook de steilheid, de doorgrijpfactor en de uit
wendige weerstand een grooten invloed hebben op het tot stand komen
van het zelfgenereeren. Nemen wij b.v. D zeer groot, dan wordt het
tweede lid van (387) klein, m.a.w. de condities worden ongunstiger.
Nemen wij L en bijgevolg de resonantieweerstand zeer groot, dan wordt
de waarde van den noemer zeer klein, wat beteekent, dat het tweede
lid weer een groote waarde verkrijgt, waardoor de condities gunstig wor
den. Bij een grootere steilheid der lamp wordt een grootere steilheid
der trillingslijn vereischt, zoodat hoek u veel kleiner mag zijn. Wij her
inneren hier terloops aan wat wij in hoofdstuk 111 zegden bij onze
beschouwingen over terugkoppeling in ontvangers, waar alles samen
genomen, dezelfde verschijnselen optraden. Formule (37) bevestigt de
overwegingen, die wij hier gemaakt hebben aan de hand van de tril
lingslijn. De terugkoppelfaktor K is in formule (37) namelijk identisch met de waarde K in vergelijking (381). Men heeft:

Ja = S(Ug + DUa)=S(Us-DJaRa)
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en met K----- UJU vindt men:

k=d +
of

I

)

SRa

M
~=D +

I

(37)

s7<

Hierdoor verkrijgt men het beste overzicht van den samenhang,
De koppeling kan losser worden (kleinere K, dus betere trillingscondities), naarmate D kleiner wordt en tevens S en Rü grooter. Formule
(37) bevat reeds de grensconditie, d.i. ze geeft den minimum terugkoppelingsfaktor aan,, waarmede het zelfgenereeren mogelijk is. Neemt
men een der drie waarden van het tweede lid der vergelijking kleiner,
dan moet men den terugkoppelingsfaktor daarmede in overeenstem
ming brengen.
De berekening der energie, der vervorming en van het rendement
geschiedt op dezelfde wijze, zooals wij hierboven hebben toegelicht.
Het rendement van een zender wordt in het algemeen uitgedrukt door:

»/ =

Nget

[-1

(388)

waarin /VA de afgegeven hoogfrequentie-energie, Ngej de toegevoerde
anode-energie beteekenen. Het rendement is dus niet de verhouding tusschen de hoogfrequentenenergie en de totale door den zender opgeslorpte
energie.

V oorbeeld:
/VA=100W, Nge( = 300 W.
100
=0,33
9=
300
3. Speciale berekeningen.
a) Electro-acoustiek. De onder dit begrip vallende
problemen zijn zeer menigvuldig. In hoofdstuk IV paragraaf 4, hebben
wij reeds de berekeningsmethodes der eigenlijke zaalacoustiek opge
geven, en daaraan is hier nog weinig toe te voegen. De berekening
van electrische energie in verband met de zaal, enz., zal b.v. met
de vroeger reeds opgegeven methode mogelijk zijn. Daarentegen heb
ben wij in paragraaf 3 van hoofdstuk IV zeer weinig over de luid
sprekers gezegd. Het lijkt ons dan ook gepast, eerst een en ander te
bespreken met betrekking tot de luidsprekerproblemen, en hieraan

kwantitatieve beschouwingen vast te knoopen.
In aansluiting hiermede willen wij op een paar zaken terug komen,
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die de in de 4C paragraaf van het 1V° hoofdstuk behandelde stof in
theoretisch opzicht volledigen. Voor de hiernavolgende beschouwingen,
veronderstellen wij de grondslagen der mechaniek en der acoustiek
als bekend.
Een belangrijke faktor voor de beoordeeling van een luidspreker
is de geluidsdruk p, een waarde, die aangeeft hoe groot de kracht is,
welke op een vlak van I cm2 werkt. De maateenheid is i P bar =
I dyn/cm2 = bij benadering 10—16 kg/cm2 (effektieve druk, niet ampli
tude). Men ziet reeds in, dat het bij geluidsdrukken om veel kleinere
krachten gaat, dan die welke voor andere doeleinden in de techniek
gebruikt worden. In tabel 63 geven geven wij de meest voorkomende
geruischen met hunne geluidssterkten (kolom 2), geluidsdrukken (ko
lom 3) en geluidsenergie (kolom 4). De objectieve geluidsener
gie N is grooter, naarmate de geluidsdruk eveneens grooter en
naarmate de dichtheid p van de stof kleiner is, waardoor het geluid zich
voortplant. Bovendien is de constante voortplantingssnelheid c van het
geluid mede in de vergelijking opgenomen.
Men heeft voor de geluidsenergie:
p2

N=

P • c

(

erg

p2
P-c

-) ofN=— • IO~7 (

sec • cm 2 7

V

Watt
„„2
cm

) (389)

Verder heeft men soms het begrip der energiedichtheid W noodig.
Ze geeft aan, hoe groot de gemiddelde energie is in I cm3 der stof,
waar het geluid zich langs voortplant; ze is afhankelijk van den geluidsdruk p, de dichtheid p en de voortplantingssnelheid c van het geluid.
Men heeft:
W=

P2

P * c2

(

erg
sec • cm3

) ofW-

p2

P * c2

(

Watt
cm3

) (390)

Deze formules dienen ter opheldering van de begrippen en het
verband tusschen de verschillende elementen. In de praktijk kan men
daarmede niet veel aanvangen. Daarentegen wordt de eenheid voor de
geluidssterkte de phoon thans veel meer in de praktijk gebruikt; wij
zullen derhalve dit begrip uitvoerig bespreken.
Wij hebben er reeds op gewezen, dat er een voordeel aan ver
bonden is, in de geluidstechniek niet de verhouding der geluidsenergieën of der geluidsdrukken zelf aan te geven, maar wel de 1 o g a r i t h m e van deze verhouding. De werkelijk meetbare objektieve
geluidsenergie N is namelijk met den subjectieven gehoorprikkel van
ons oor niet door een lineaire maar door een exponentieele relatie verbonden. Om nu een evenredige maat te verkrijgen voor den gehoorprikkei, werd de eenheid phoon uitgedacht (zie daarover de uiteen
zetting, blz. 631 en volgende).
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Tabel 63.
V aak

voorkomende geruischen met d e daarmee
overeenstemmende geluidsdru k k e n e n
geluid senergieën.

Gemiddelde geluidsterkte op 5 m afstand
van de geluidsbron.

Gevoeligheidsdrempel
....
Geruisch van bladeren
....
Rustige tuin
Fluisteren
Normaal gesprek en norm, luidspr. weerg
Autogeruisch, restaurant, winkel .
Italiaansch
Sterke luidsprekermuziek
Russisch
Duitsche vrouwenstem
Duitsche mannenstem
Engelsch
Machinekamer,
luidruchtig
restaurant
drukke straat
Contrafagot
Viool
Vleugelpiano
Contrabas
Zeer
sterke
luidsprekermuziek,
zeer
drukke straat, ondcrgrondsch spoor
Groote pauk
Trompet
Sterk autosignaal
autoKlinknagelbevestiging,
sterkste
signaal op 7 m afstand
Ketelpauk forte
Ketelpauk mezzo forte
Ketelpauk fortissimo
Pneumatische hamer, ketelsmederij
Vliegtuigmotor op 5 m afstand .
Bovenste gehoorgrens

Geluidsdruk
/x bar

Phoon

Geluidsenergie
Watt/cm2

2.410.10— 10
2.410.10— 9

0
10
20
30
40
50
58,130
60
61,364
62,150
63.634
66,192

3.160.10- 2
1.10- 1
2.55.10— 1
3.160.10- 1
3.70.10- 1
4,050.10-1
4.850.10- 1
6.450.10- 1

70
71,938
74.608
76.648
77,784

1,000
1,250
1,700
2.150
2,450

14.450.10- 3

80
86.324
89,462
90

3,160
6,550
9,400
10,000

10.330.10- 2
21.280.10- 2
2.410.10- 1

100
100,102
101,004
102,870
HO
120
130

31,600
32,000
35,500
44,000
100,000
316,000
1000,000

3.160.10- 4

1.10-3
3.160.10- 3
1.10- 2

2.410.10— 8
2.410.10— 7
2.410.10— 8
2.410.10— b
15,670.10-5
2.410.10— 4
3.296.10— 4
3.954.10— 4
5.559.10— 4
10,020.10—4
2.410.10- 3
3.767.10- 3

6.967.10- 3
11.140.10- 3

2.410.10- 2

2,410
2,466
3,034
4,667
2,410.10
2,410.102
2,410.103

Door metingen werd bepaald, dat een geluidsdruk van po =
3,16- 10 4 dyn/cm2 noodig is, om ons oor in de gelegenheid te stellen,
nog juist een toon van 1.000 Hz waar te nemen.
Deze geluidsdruk stemt overeen met een bepaalde objectieve geluidsenergie van 2,4 • I0-4 /iWatt/cm2. Wij zullen dit No noemen. Stelt
men in formule (286) NO = N2 dan heeft men:

N,
= |0/og—=10/og

N,

(Phoon)

(391)

Deze waarde is de geluidssterktepegel, voor zoover energieën
met elkaar worden vergeleken. De geluidssterkteschaal begint op grond
dezer vaststelling met

b dpo = 10 log

2,4 • 10-»

= 0 (Phoon)

(392)

2,4 - 10“4
Verder kan men ook de geluidssterktepegel of gehoordrempel aan
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geven, door de geluidsd rukken met elkaar
Dan heeft men met formule (286a) voor pa = po:
L

b

_ OA >

te

vergelijken.

Pi

Pi

=20 log —— =20 log
(Phoon) (393)
3.16 • I0-4
P
Po

Men verkrijgt dus bij wijze van voorbeeld voor een geluidsdruk van
1 ^bar= I dyn/cm2 (geluid in een zeer drukke staat) de waarde:
I

b dp =20 log

70 (Phoon)

3,16 • 10

Tabel 63 bevat eveneens de geluidsterktepegel uitgedrukt in phoon. In
dit opzicht is de in fig. 403 geteekende
kromme interessant. Zij geeft de gun
100stigste transmissiegeluidssterkte in ver
V
band met de in de zaal heerschende sto
80
rende geluidssterkte. De kennis van deze
waarde heeft voor den technicus veel be
lang.
c*
Met behulp van de logarithmenta| 20
fel of van nomogrammen kan men met
403
formules (391), 392, (393) voor een
gegeven
geluidssterkte op elk oogenblik
60 Phocn
20
W
de noodige energie uitrekenen, en ze vol
Sto.; r.Tde q duidastcrkt,'c
gens hoofdstuk IV in betrekking tot den
Fig. 403.
nagalm, enz., brengen.
Thans komen wij tot de geluidsuitstralers. Als grondslag voor een
behoorlijke weergave geldt de volgende stelling:
In het secondair geluidsveld moeten al de fre
quenties met denzelfden geluidsdruk optreden als
in het primaire geluidsveld, dus op de plaats,
plaats. iwaar
de opname geschiedt. Een versterking of verzwakking der
secondaire geluidsdrukken, alleen in de juiste verhouding, volstaat dus
niet voor een behoorlijke weergave. Tot dusver waren wij gewoon al
leen dan te spreken van lineaire vervorming, wanneer de zoo even
vermelde juiste verhouding tusschen secondaire en primaire energie
met betrekking tot de frequentie gestoord was; deze opvatting moeten
wij thans volledigen, door het feit, dat ook bij afwijkingen in de
absolute grootte, lineaire vervorming kan optreden.
Niet-lineaire vervormingen worden ook in de geluidstechniek ver
oorzaakt door het optreden van storende frequenties, die twee of drie
maal zoo groot zijn als de oorspronkelijke, in de opname aanwezige
componenten. Eene of andere schakel in de weergave-inrichting —
b.v. het anker van den luidspreker ---- heeft dan geen lineaire, maar
een parabolische of kubische karakteristiek'. In fig. 404 hebben wij
Phoon
120

-is»

L
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een samenstelling afgebeeld van het weer te geven toonbereik. Al de
frequenties moeten door den luidspreker zoo gelijkmatig mogelijk wor
den weergegeven.
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Fig. 404. - Het frequentiebereik der muziekinstrumenten strekt zich van ongeveer 26 tot
nagenoeg 4000 Hz. uit, indien men alleen rekening houdt met de grondtonen. De
teekening toont eveneens het frequentiebereik aan van de menschelijke stem en van
de radioontvangers (Philips Technisch Tijdschrift).
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Thans zullen wij eens een trillende luidsprekermembraan onder
zoeken, en de daarbij hoorende formules samenstellen. In de eerste
plaats is het verband tusschen de mechanische trillingsamplitude A en de
frequentie van belang. Kent men dit verband, dan heeft men
tevens een zeer belangrijke bazis voor de beoordeeling van een luid
spreker gevonden, met behulp waarvan men beschouwingen over frequentie-afhankelijkheid, vervorming en rendement kan maken.
Tusschen een trillende membraan (mechanische trillingen) en een
electrischen trillingskring (electrische trillingen), bestaat een verregaande
gelijkenis. In de lijst hieronder stellen wij de gelijkaardige grootten tegen
over elkander:

Electrische trillingen
Stroom /
Spanning E
Zelfinductie L
Capaciteit C

Membraan trillingen
Snelheid v (in cm/sec)
Kracht k (dyn)
Massa m (g)
Elasticiteit c (cm/dyn)

.
.
dynsec
Ohmsche weerstand R
Uempingsweerstand r (------------cm
De studie van deze analogie vereenvoudigt ten zeerste de be
schouwingen over acoustische problemen. Verstaan wij b.v. een der
navolgende formules niet, dan hebben wij slechts in gedachte de be
treffende electrische waarden in de formule te schrijven. Op die wijze
zal men vlug een klaar inzicht in de verschijnselen verkrijgen.
Algemeene acoustische resp. mechanische beschouwingen toonen
' aan, dat de membraanamplitude bepaald wordt door de formule

A= —

(394)

(cm)

(O

Daarin is co de mechanische cirkelfrequentie. Voor ü kan men
echter (evenals bij de wet van Ohm), zeggen:

k

ü=

r + jwm +

(cm/sec)

I

(395)

ƒCOC

Daarin is:

(ƒ =

-I)

Eveneens verkrijgt men de amplitude uit:

k
co

1 V

[cm]. (396)

co m---------- I

GJC /

Met een geoefend oog ziet men uit deze formule reeds, dat een
membraan een bepaalde eigen resonantie moet hebben. Veronderstel
len wij even over een verliesvrije membraan te beschikken (die al even-
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min bestaat als een verliesvrije trillingskring), dan kunnen wij r = 0 stel
len. Wij bekomen dan voor het geval van resonantie:

1
com-----------

=0

COC

en de noemer van formule (396) zou nul worden, m.a.w. de amplitude
zou oneindig groot zijn. In de praktijk is dit vanzelfsprekend niet mo
gelijk. Door rekening te houden met de demping, bekomen wij voor
de amplitude:
.
1
* /
x
(397)
A =------ - -------- (cm)
co
r
De resonantiefrequentie co bekomen wij uit formule (396) :

(398)
■ - (sec-1)
'm • c
Thans onderzoeken wij nog het praktisch belangrijke geval van een
zeer sterk gedempte membraan. Wij zullen veronderstellen, dat de uit
drukking tusschen haakjes kan verwaarloosd worden ten opzichte van
den dempingsweerstand. Men kan den weer schrijven:
coo = 2tf/o =

(397)
A=— ( cm)
cor
Daaruit volgt voor de praktijk: De membraantrillingen
worden ook in geval van resonantie kleiner, naar
mate de demping en de frequentie hooger zijn.
Verder onderzoeken wij nog even het gedrag der membraan bij
zeer lage frequenties, die ver beneden de eigen frequentie liggen. Door
verwaarloozing der demping kan men zeggen:
A=k c (cm)
(399)
vermits men faktor com kan verwaarloozen. Daaruit volgt het be
langrijke feit, dat de amplitude der membraan niet meer
afhankelijk
is van de frequentie, wanneer deze ver
fh
b e neden de resonantiefrequentie gelegen is.
Anderzijds is er zeer veel gelegen aan faktor c, de elasticiteit der
membraan. Spant men dus de membraan zacht aan, dan wordt de am
plitude grooter. Voor frequenties ver boven de resonantiefrequentie ge-

legen kan men faktor ------- verwaarloozen. Men bekomt dan voor de
amplitude:
(400)
A =
(cm)
co2 m
Daar de eigen trilling van een luidsprekermembraan zeer laag ligt,
kan men formule (400) toepassen voor het geheele frequentiebereik
(met uitzondering van de allerlaagste frequenties), want bij een goede
luidspreker liggen bijna alle belangrijke frequenties boven het resonantiepunt; daartegenover wordt de amplitude-afhankelijkheid, vooral bij
zwak gedempte membranen zeer groot (scherpe resonantiekromme).
De formule (400) is dus zeer waardevol. Zij toont aan, dat de am679
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plitude grooter is, naarmate de massa der mem
braan kleiner is (belang van lichte membranen), en dat
zij verder omgekeerd evenredig is met het vierkant der frequentie.
Aan deze physische bizonderheid kan men in principe niets veranderen.
Nochtans kan men de resonantiekromme van een luidspreker
eenigzins afvlakken, door de demping der membraan groot genoeg te
maken. Alleszins verliest men dan zeer veel aan amplitude, m.a.w. het
rendement wordt slechter.
Zooals de afgeleverde energie in de electrotechniek, wordt ook
in de electro-acoustiek de door de membraan afgeleverde geluidsenergie
beheerscht door de wet van Joule. Is V de effectieve waarde der snelheidsamplitude (stroom) dan is de geluidsenergie:
erg o )

N

(401)

V2-rs (

sec • cm'
Daarin is rs de stral ingsweerstand der membraan. De door een
membraan uitgestraalde geluidsenergie dient vanzelfsprekend zooveel
mogelijk onafhankelijk te zijn van de frequentie. Deze eisch kan in
de praktijk vervuld worden door een passende ophanging (suspensie)
en vorming der membraan. Men onderscheidt drie gevallen:
1 ) De membraan wordt betrekkelijk groot en zwaar gemaakt; ze wordt
dan geremd door hare traagheid.
2) De membraan wordt sterk gedempt; dan is ze geremd door de
demping.
3) De membraan wordt tamelijk sterk gespannen; men zegt dan dat
ze elastisch geremd is.
Voor de praktijk zijn slechts de gevallen I en 3 van belang. Het
tweede geval blijft buiten beschouwing wegens het reeds vermelde
slechte rendement.
1° Geval: Wij geven slechts het eindresultaat voor het verband tusschen energie en frequentie aan:

/V=consf-_ï-(

-)

(402)

sec • cm'
m~
Zooals men ziet, komt de frequentie in
i het geheel niet in de ver
gelijking voor, m.a.w. de uitgestraalde
uitgestraalde energie is praktisch
onafhankelijk van de frequentie; dit was juist, wat wij wil
den bereiken. In het hoogere frequentiebereik is deze beschouwing al
leszins niet meer geldig; zij heeft slechts betrekking op de lage en ge
middelde frequenties.
3e Geval: Men heeft de formule:
erg
/V = const ■ U)‘ ( sec • cm‘ )
(403)

Wij zien dadelijk d e
q u e n t i e ; de amplitude
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sterke i n v 1 o e d van d e f r e stijgt met de
vierde macht der

frequentie. Een dergelijke membraan zal dus de hooge tonen zeer
goed weergeven. Evenwel zou een luidspreker met een dergelijke mem
braan zeer weinig zin hebben, want de lage tonen worden blijkbaar
sterk verwaarloosd. Combineert men echter twee luidsprekers, waar
van de eene een betrekkelijk zware membraan heeft, terwijl de andere
elastisch geremd is. dan kan de frequentiekromme weer verbeterd
worden.
Deze maatregel wordt thans bij goede ontvangers meer en meer
doorgevoerd. Natuurlijk mag men er niet aan denken, om met het oog
op de frequentie-onafhankelijkheid — formule (401) — de massa
zeer groot te nemen; de energie zou dan zeer sterk verminderen. Noch
tans is deze eisch strijdig met het streven om de resonantiefrequentie
zoo laag mogelijk te houden, want volgens formule (398) wordt de
resonantiefrequentie grooter, naarmate de membraan lichter wordt. Om
de resonantiefrequentie laag te houden, blijft volgens formule (398)
slechts een middel over, namelijk: de elasticiteit zeer groot te nemen.
Wegens andere oorzaken is dit dan ook weer beperkt.
Tot dusver hebben wij ons slechts bezig gehouden met de afhan
kelijkheid der amplitude resp. der energie en met de mechanische eigen
schappen van de membraan. Daarbij werd verondersteld, dat een vol
doende kracht
ter beschikking stond. Deze kracht moet geleverd wor
den door den luidsprekermotor. Ook staat deze kracht
in betrekking tot de aan den luidspreker afgegeven electrische energie of
spanning. Wij zullen derhalve moeten trachten deze betrekkingen voor
de verschillende luidsprekertypes te bepalen. Wanneer wij hierin geluk
ken, dan hebben wij een volledig theoretisch overzicht over het gedrag
van den luidspreker verkregen.
Voor het hiernavolgende zien wij af van grootere afleidingen, en
wij geven slechts de resultaten aan, die wij even zullen bespreken.
De afleidingen zijn namelijk niet zoo instructief als de hierboven opge
geven formules voor de membraanamplitudes.
In de eerste plaats is de electrostatische luidspreker te behandelen.
De kracht
kan worden berekend uit de formule:
U2F
(404)
(dyn)
k=

ted2

Hierin is F de oppervlakte van den condensator in cm2, U de
aangelegde wisselspanning en d de afstand tusschen de platen van den
condensator uitgedrukt in cm. Men ziet dadelijk, dat men de spanning
buitengewoon sterk verhoogen moet, om slechts een geringe verhooging
van k. te verkrijgen. Wij hebben immers een kwadratisch
verband. Bovendien is de afstand tusschen de vlakken van
belang; reeds geringe veranderingen van den afstand hebben een sterke
schommeling van de werkzame kracht voor gevolg.
Uit de formule blijkt verder, dat een sterke tweede harmonische

681

moet ontstaan, want men heeft immers k = const • sin2 u>t. Door het
aanleggen van een hooge gelijkstroomvoorspanning op de platen van
den condensator, kan men nochtans de tweede harmonische uitschake
len. Wij zullen dit hier niet verder aantoonen.
Nu over den electromagnetischen luidspreker. In dit geval heeft
men:
k=const • J2 (dyn)
(405)
Ook hier treedt een tweede harmonische op, die men door een
constant veld kan vermijden. Men zal dus geen weekijzermagneet maar
een permanente magneet nemen. Het is overigens noodzakelijk, dat
het constante veld groot is, vergeleken bij het wisselveld; anders wordt
de tweede harmonische niet sterk genoeg onderdrukt. Door het ge
bruik van een gebalanceerd anker wordt dit nadeel vermeden; hier
bekomt men namelijk ---— wanneer men met de velden rekent in plaats
plaat:
van met de stroomen — ingevolge de eigenaardige constructie het
volgende verband:

k

(<£ + <r)- (4>-<p)2

=
(Oerstedt)
(406)
Daarin is <p het wisselveld, <1? het constante veld. De storende
factor <p2 valt dus eenvoudig weg.
De electrostatische en de electromagnetische luidsprekers vertoonen
ook, na het invoeren der opgegeven verbeteringen, het principieele na
deel, dat geen zuiver lineair verband bestaat tusschen den
stroom resp. de spanning en /^. Dit nadeel wordt vermeden door
den dynamischen luidspreker, die in de moderne radiotechniek meer
en meer de plaats inneemt van de andere luidsprekers. Voor den dyna
mischen luidspreker heeft men voor de op de membraan uitgeoefende
kracht:
k = const • B • J (dyn)
(407)
Daarin is B de velddichtheid. Deze formule zegt eigenlijk alles.
Men herkent in de eerste plaats eene volledig lineaire
afhankelijkheid van den stroom; niet-lineaire vervormingen
kunnen dus — in de veronderstelling van een behoorlijke constructie —
in het geheel niet optreden. Verder behoeft de membraan niet, zooals
bij andere luidsprekertypes, op de eene of andere wijze een voorspanning te bekomen; maakt men namelijk den luidspreker stroomloos, dan
wordt Ze = O, m.a.w. in dezen toestand werkt in het geheel geene kracht
op de membraan. Het is dus niet noodig de elasticiteit te beperken;
men kan ze zeer groot maken, en uit formule (398) volgt dan de
mogelijkheid eener zeer lage resonantiefrequentie. Verder schom
melt de spreekspoel zeer sterk in het magnetisch veld; dit is reeds het
gevolg van de speciale constructie; ze komt dus met hooge amplitudes
ook niet in een gebied, waar het aantal krachtlijnen (B) minder groot
is, met het gevolg, dat geen vervorming ontstaat tengevolge van het
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amplitude. Tenslotte is de membraan geremd door hare traag
heid, waardoor men de resonantiefrequentie sterk kan verlagen.
Derhalve bekomen wij ook volgens formule (402) een uitgestraalde
geluidsenergie, die onafhankelijk is van de frequentie. Al deze voordeelen blijken zeer ondubbelzinnig uit formule (407).
In de moderne luidsprekertechniek wordt steeds meer een beter
rendement van den luidspreker nagestreefd. Om te weten, waar men
hiervoor moet ingrijpen, geven wij hieronder de formule voor het
rendement rj (geldig voor dynamische luidsprekers, want alleen bij
deze laatsten hebben dergelijke beschouwingen een beteekenis) :

1
*7 =

R • co2 • m

I + (\ —
02
B
2 • I2 • rf

(-)

(408)

i)

Hierin is l de lengte van den stroomvoerenden geleider en R den
weerstand van de wikkeling der spreekspoel. In de eerste plaats vermelden wij, dat de uitdrukking tusschen haakjes in den noemer

R • co"2 • m 2

B2 -l2 • rs

(409)

altijd veel grooter is dan 1; daaruit volgt dat men steeds een tamelijk
gering rendement verkrijgt. Het komt er bijgevolg op aan, de uitdruk
king (409) zoo klein mogelijk te maken.
Dit kan geschieden door B grooter te maken; hoe sterker wij het
veld maken, des te hooger wordt het rendement, en reeds door een
kleine verhooging van B vermindert de waarde van uitdrukking (409)
zeer aanzienlijk. Bijgevolg tracht men in de praktijk altijd een zoo
groot mogelijke dichtheid der krachtlijnen of magnetische veldsterkte
in de luchtspleet op te wekken. Dit is thans ook voor permanente
magneten gelukt door het gebruik van speciale staallegeeringen
( « Oerstit », enz.).
Door het vergrooten van l (lengte van den geleider) kan men niet
veel bereiken, want hiermede stijgt tevens de ohmsche weerstand R van
de luidsprekerspoel. Deze beide grootten zijn bijgevolg met elkaar in
tegenspraak; daarover zullen wij later nog meer vernemen.
Daarentegen blijkt uit formule (408), dat het rendement met toe
nemenden stralingsweerstand zeer sterk
kwadratisch — toeneemt.
Dat is begrijpelijk, want de stralingsweerstand bepaalt immers
volgens formule (401) de afgestraalde geluidsenergie. Verder ziet men,
dat de massa der spreekspoel en de frequentie zoo laag mogelijk moeten
zijn; de frequentie kunnen wij praktisch niet veranderen, want het
gaat om de bedrijfsfrequentie, die de luidspreker moet ontvangen.
Om den invloed van R, l en m beter te kunnen overzien, drukken
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wij eerst R uit in functie van de lengte l van den geleider, de specifieke
weerstand y en de doorsnede q van den geleider:
R=~-1

q
Deze vergelijking gedeeld door l2 levert:
*

7

_

F
q ‘ 1
l • q is het volume van den geleider; vermenigvuldigt men het
tweede lid der vergelijking met de densiteit p van het materiaal, dan
verkrijgt men:

R

T7

P *7
l-F y

Nu is echter IF • p = massa der trilspoel. Daar de geheele massa
m samengesteld is uit de eigenlijke massa M der membraan en de massa
van de trilspoel S, heeft men: m = M + S.
Met deze nieuwe betrekkingen bekomt men een ietwat andere
formule voor het rendement:

1

y =------

I+

P7

<o2(M + S)2

B2 • S

G

(-)

(410)

In deze formule komt de weerstand R en de lengte l van den ge-

P7
leider niet meer voor. In de plaats daarvan is de uitdrukking —— geko

men, die alleen nadere gegevens bevat over het materiaal
van den gebruikten geleider. Verder is het rendement nog afhankelijk
van de massa S der trilspoel. Daaruit volgt het belangrijke feit, dat het
voor het rendement zonder eenig belang is, of de trilspoel uit vele toeren
dunnen draad of uit weinig toeren dikken draad bestaat. In de praktijk
geeft men alleszins de voorkeur aan weinige dikke draadtoeren en dit
wel om redenen van mechanischen aard. De aanpassing aan den ver
sterker kan altijd gebeuren over geschikte transformatoren.
Natuurlijk duikt in dit verband de vraag op, voor welke waarde
van 5 het beste rendement verkregen wordt. Differentieert men de ver
gelijking (410) en stelt men het differentiaalquotient gelijk aan 0, dan
bekomt men:
S = M voor r] = max (-)
(411)

Jammer genoeg komt dit met de praktische ervaring niet overeen.
Verder valt nog op te merken, dat deze beschouwingen alleen nog kun
nen worden gemaakt voor lage en middelmatige frequenties, maar dat
zij niet toepasselijk zijn op hooge frequenties. Dit speciale geval be
hoeven wij echter niet toe te lichten, vermits dit slechts de luidsprekerspecialisten interesseert.
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Tenslotte nog een formule, die voor de praktijk zeer goed bruikbaar is; om de doormeter d van een klankscherm te bepalen:

d=

100

"7

t .

(m)

(412)

Daarin is ƒ de frequentie. Neemt men d groot genoeg, dan komen
de tonen beneden 100 Hz nog juist sterk genoeg en onverzwakt door.
* * *

De aanpassing der luidsprekers is zeer belangrijk. Wij hebben
daarover reeds vroeger in dit hoofdstuk gesproken, maar thans komen
wij nog even terug op enkele hierbij hoorende problemen. Hiervoor
zullen wij weer gebruik maken van publicaties in de « Funktechnische
Vorwarts », die voor den wiskundig aangelegden radiovakman een
bijna onuitputtelijke bron van het waardevolste materiaal vormt.
Eerst enkele zeer algemeene bizonderheden. Voor de aanpassing
van middelmatig groote luidsprekers aan een versterker, gelden steeds
de volgende regelen:
1° De totale impedantie van al de aangesloten luidsprekers mag
nooit lager zijn dan de uitgangsimpedantie van den versterker.
2° Voor middelmatig groote afstanden tusschen versterker en
luidspreker zal men steeds een hooge uitgangsimpedantie nemen, daar anders te groote energieverliezen optreden.
Is,-° voorbeeld: Een vermogen van 20 Watt moet bij lage uit
gangsimpedantie (5 Ohm) over een 50 m lange lijn van 0,7 mm dikken
koperdraad getransporteerd worden. De weerstand der lijn bedraagt
50 x0,05 = 2,5 Ohm. Daardoor gaat 50 % van de totale energie in
de lijn verloren. Bij hooge uitgangsimpedantie zou dit slechts ongeveer I %' bedragen.
Als grove benadering voor de noodige <energie van den
eindtrap bij een transmissie heeft men noodig:
tot ongeveer 2.000 luisteraars: 8 tot 10 Watt;
tot ongeveer 6.000 luisteraars: ongeveer 20 Watt.
Vanzelfsprekend heeft de acoustische karakteristiek van de plaats
een zeer grooten invloed (zaal, hall, openlucht).
2do voorbeeld: Een rondstraler moet worden opgesteld op een
fabriekplaats van ongeveer 4.000 m2 oppervlakte, een groote luid
spreker in een montagehall en een controleluidspreker. Voor den rond
straler is een energie van 10 Watt, voor den grooten luidspreker 5
Watt en voor den controleluidspreker 1 Watt noodig. Het totale ver
mogen bedraagt dus I 6 Watt. Alle luidsprekers zijn parallel geschakeld
met een 500 Ohm (hooge impedantie) uitgang van den krachtversterker. Deze levert een uitgangsvermogen van 18 Watt.
Ter berekening van den aanpassingsweerstand wordt de beschik
bare energie (18 Watt) met de uitgangsimpedantie vermenigvuldigd,
en de aldus verkregen waarde gedeeld door de energie-opname van
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eiken luidspreker. Dat is de aanpassingswaarde van den betreffenden
luidspreker. Voor het bovenstaande geval is dit: 18 x 500 = 9.000 en

verder 9.000 : 10 = 900 Ohm voor den rondstraler, 9.000 : 5= 1.800
Ohm voor den grooten luidspreker: 9.000 : 1=9.000 Ohm voor den
controleluidspreker.
Men zal dus als volgt aanpassen: de rondstraler met ongeveer
I .000 Ohm, de groote luidspreker met ongeveer 2.000 Ohm en de
controleluidspreker met nagenoeg 10.000 Ohm.
Voor de berekening der aanpassing uitgaande van gegeven luidsprekerimpedanties handelt men als volgt: de totale impedantie van
een groep luidsprekers, die respectievelijk de impedanties Zt, Z2, Z3 . . .
Z„ hebben, is gelijk aan:

1111

------- =-------- 4--------- 4--------- .

z

zx

z2

Zt
Z2
Voor twee luidsprekers:
I
I
I

------- =-------- 4---------- =

Z

Z=

z> z2
z1 z2

Z3

Zi 4- Z2

zr • z2

Z3 4- Z2

I

(413)

Z„

(414)
(415)

Voorbeeld:
Zj—1.000 fl; Z2 = 4.000 f2. Hoe groot is Z?
1.000 x 4.000
Z =-------------------- = 800 f2
5.000
Een 500 fi uitgang kan dus gebruikt worden.
Thans moet nog een luidspreker met een impedantie van 1.000 f2
worden aangesloten:

800 x 1.000

Z’ =-------------------- = c.a. 450 f2
1.800
1 n dit geval mag de 500 Ohm uitgang niet meer
word
gebruikt worden,
men
moet
een la
Ja
Ja
gere u i t ga n g s i m p e 7
dantie nemen.
Thans bespreken wij
-*p.—
de luidsprekeraanpassing
van het standpunt der
's.
gebruikte
lampen
en
transformatoren.
**-^0
405
De te vervullen eiFig. 405.
schen zijn: zoo groot
mogelijk rendement met geringe vervorming en groote frequentiegetrouwheid.
Voor penthodes heeft men in het ideale geval:
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In fig. 405 hebben wij links het UJ]a karakteristiekenveld, rechts
het Ja/Va diagram. Vermits een oneindig hooge inwendige weerstand
verondersteld wordt, zijn de parameters parallel loopende lijnen met de
Va-as. De anodestroom is onafhankelijk van de anodespanning. Bijge
volg is:
2

(416)
R.=— ■ R.
2
Daarin is /V w de wisselstroomenergie.
De spanningsval over Ra = Rj ■ JJ0 en vermits men volgens fig. 405
moet hebben:

Nw =

Vao ~~ Ra • Jao

0

wordt
(417)
Jao

De gelijkstroomenergie NG is in fig. 405 gegeven door:

No=]m

Vao

Bijgevolg is het rendement:
2

Jao

No

»/ =

•R.
(418)

Nw

Jao ' ^ao

Jao

Rj

2
en vermits
R‘ • Jao

Vao

heeft men

t] % max = 50 %
In werkelijkheid is de luidsprekerimpedantie Za geen ohmsche
weerstand, zij bevat daarentegen een inductieve componente. Daarom is:

Za=V Ra2 + RL2
Men moet dus hier ook hebben:
Za • J„ = Veo

(419)

en
(420)
Jao

Brengt men deze waarde in vergelijking (418), dan verkrijgt

men:

100
,o/o=— .
Gewoonlijk neemt men Za zoo, dat voor een zekere vaste frequentie (1.000 Hz in Duitschland en 800 Hz in Amerika) Rl = Rj wordt.

Dan is:
Za=R^2
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en

I
■ — = 35,4 %

2

RaV 2

De amplitude van den anodestroom wordt met het oog op vervor
mingen kleiner genomen dan /fl0; derhalve moet
Va.

Zfl

Jao
genomen worden. Bij de penthodes heeft bijgevolg de aanpassingsweerstand niets meer te maken met den inwendigen weerstand der lamp;
zoolang deze hoog genoeg is (zie in het hieronderstaande voor
beeld voor de CL2) .
Verandert de netspanning en daarmede ook de schermroosterspanning, dan zal men volgens het geval andere aanpassingsweerstanden
nemen.
Voorbeeld:
Volt

K»

V

mA
Jao

ELII (EL3)

250

250

36

CL2

100

100

50

AL5375

375

275

48

AL53OO

300

325

60

Lamp

Ohm
R

a max

g

Voor den uitgangstransformator
heeft men over het algemeen volgens
fig. 406: is de primaire impedantie Zprim
dan verkrijgt men voor de luidsprekerimpedantie ZL bij een transformatieverhouding n aan de primaire zijde:
7

n2

250
36 • I(F3

7.000

100
------------ =2.000
’50 • 10—3
375
7.800
48 • 10~3
300
------------- =5.000
60 • 10-3

n

Zf

S.

Zo
Zo

r.
i

406

Fig. 406.

zL

of

z prim

/.

Als
de in de primaire optredende spanning en Ji de primaire
stroom is. Daar echter

Vl
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n • IZ3

is en bijgevolg
n

= n- V2heeft men eveneens:
Z

n • V2

jr

prim

= n2

v2

= na

/2

An )

• zL

(421)

n

(met Zprim = n2 • ZL)
Dit is de aan de ingangsklemmen gemeten theoretische primaire
impedanti e. Moet bijgevolg aan de primaire zijde een aanpassingsweerstand
optreden, dan is het noodig, dat:
R. = H2-ZL

Ra

(422)
ZL
Voorbeeld: De aanpassing voor de AL5/375 moet 7.200 f2 bedragen. Bij 1.000 D geeft de spreekspoel een impedantie van 8 f2. De transformatieverhouding is bijgevolg:
7.200
n22 =
=------------- =
=900
900
n
8
n=l : 30
n=

Voor den leegloopstroom heeft men het volgende:
Er werd verondersteld dat J2=n ■ ]Dit geldt niet voor het prak
tische geval, want ook zonder belastnig vloeit een leegloopstroom. Deze
voor dc magnetiseering noodzakelijke stroom stellen wij voor door
Dan heeft men:

A=

J.
n

(423)

+ Jm

De leegloopimpedantie noemt men ƒ<

Dan wordt

-^o

wanneer Cj de primaire spanning is. Evenzoo is:
(424)

/2=—

z2

Z2 is de secondaire impedantie, e2 de secondaire spanning.
Ci

e2 =-----n
Bijgevolg is
Cl

A=-n ^z?
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en
--- e]

I----- Ö--- ="

• z2,

(425)

De uitdrukking tusschen haakjes toont aan, dat
werkzaam is op
twee met elkaar parallel liggende impedanties, de leegloopimpedantie Zo,
en de in de primaire optredende secondaire impedantie van den trans
formator n2 • Z2 (zie fig. 406).
De primaire en secondaire wikkelingen zijn niet overal even vast
met elkaar gekoppeld. Men kan aantoonen, dat dit hetzelfde effect heeft,

alsof de primaire resp. secondaire spoel met een impedantie in serie
geschakeld is. Dit wordt verduidelijkt door fig. 407. De seriezelfinductie
Lsn veroorzaakt een spanningsverdeeling, die afhankelijk is van de fre
quentie. De secondaire zelfinductie L)l2 verhoogt de belasting, want
SW------Z-5tt

n3

z0

407

408

Fig. 408.

Fig. 407.

zij werkt op de primaire als sommand terug: (Zsec + ZJl2) ■ n2, als
Zsl2 de impedantie is van L.fl2 op een bepaalde frequentie. De primaire
van een transformator kan men vereenvoudigd voorstellen als fig. 408.
Lsl is de primaire en secondaire strooiïnductie, Zo de leegloopimpedantie
en n2 • RL de op de primaire werkende belasting door RL
De leegloopimpedantie Zo van den transformator is evenredig met
de frequentie, ze stijgt met de frequentie. Derhalve moet Zo ook op
lage frequenties nog meerdere malen grooter zijn dan n2ZL» dus:

Zo » n2ZL

n2ZL= 7.200 n
Voorbeeld: In de veronderstelling dat Zo 10 Hy, dan is bij 100 Hz
Zo = 2tt • 100 - 10
6.200 Q
en bij 10.000 Hz

Zo=2a- • 10.000 • 10

620.000 n

Terwijl dus bij 10.000 Hz Zo zoo groot is, dat bijna de geheele anodestroom benuttigd wordt, is in het tweede geval slechts iets meer dan de
helft gebruikt.

De strooiïng benadeelt de hooge frequenties. n0 • ZL is weliswaar
geen ohmsche weerstand, maar kan echter bij benadering als dusdanig
beschouwd worden, vergeleken bij de strooiïmpedantie Zst. De spanningsval over Z,t wordt bij toenemende frequentie steeds hooger, en vermits
Z,i en n2ZL een potentiometer vormen, is deze afhankelijk van de fre-
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quentie in dezen zin, dat bij hoogere frequenties steeds lagere spanningen
worden doorgegeven.
Is de inwendige weerstand R; van de eindpenthode klein, dan is
de anodestroom Ja niet meer onafhankelijk van de anodespanning, en
men heeft:
Ri

A=5- us

Ri + Za

Daarin is 5 de steilheid, u de roosterspanning. Nu is Za = n 2 • Zn +
£

en bijgevolg

L=S.u^-----1 +

I

(426)

n2 • Z2 + Zfl

R:

Hoe de lamp versterkt, is dus afhankelijk van de verhouding tusschen
(n2Z2 + Z„) en den inwendigen weerstand R;. Nu is ZJt afhankelijk
van de frequentie, terwijl men n2Z2 nagenoeg als ohmsch kan beschou
wen. Met toenemende frequentie wordt bijgevolg
n2Z2 + Z!t

R;
steeds grooter. Voor n2Z2 + Z}1 = R: daalt Ja op de helft.
Voorbeeld: Ra voor de AL4=/.UUU
AL4 = 7.000 \L=n2 • Z2 • Zst moet bij 400 Hz
10.000
Hz=
120.000 Q. Voor de AL4 is Rj=50.000 O;
rijn = 1.200 O bij
men heeft:
voor 100 Hz:
7.OOO+I.2OO
I
n2 • Z2 + Zst
~R;
50.000
6

voor 10.000 Hz:
7.000+120.000
50.000

2,5

en bijgevolg:
Ja 100 Hz

= 5 • ug • 6/?=een spanningsval van ± 14 %,
S • us • 1/2,5 = een spanningsval van ± 60 % .

Ja 10.000 Hz

* ♦ ♦

Thans een paar woorden over de microfoons, die in hooge mate
te vergelijken zijn met luidsprekers. Aan de klemmen van een electrodynamischen microfoon bekomt men een spanning van:
U = B l-v (Volt)
(427)
Daarin is ü de frequentie.
Voor den electromagnetischen microfoon, die voor de praktijk
slechts weinig belang heeft, kan men dezelfde overwegingen maken als
voor den electromagnetischen luidspreker; men heeft dus ook hier in
sommige gevallen af te rekenen met het optreden der tweede harmo
nische.
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Bij den statischen microfoon is voor alles de stroom ƒ van belang,
die door den microfoonkring vloeit. Men berekent hem uit de formule:

J=E-

c

• a - co • cos (cof) (Amp)

~d

(428)

Hierin is E de aangelegde gelijkspanning, C de capaciteit van
den microfoon, d de afstand tusschen de condensatorplaten, a is de afstandsvariatie. Uit de formule ziet men duidelijk, dat men de afstand
tusschen de platen zeer klein en de aangelegde gelijkspanning zeer hoog
moet nemen, om een zoo sterk mogelijken stroom te bekomen. Jammer
genoeg zijn deze twee eischen in de praktijk moeilijk te vervullen, want
de diëlectrische sterkte der stoffen tusschen de twee condensatoroppervlakten is beperkt, zoodat men een bepaalde spannings- en afstandwaarde niet kan overschrijden.
De eigen frequentie van de membraan van een condensatormicrofoon wordt bepaald door de formule:

(429)

U
M
/o is de eigen frequentie, D de kracht (stuurkracht) en M de
massa der membraan. D verkrijgt men uit de formule:
c2 • p • F

(430)

D=

a

Daarin is c de voortplantingssnelheid van het geluid, p de dichtheid der lucht (densiteit), F de oppervlakte <der membraan en a de
hoogte van hei luchtkussen.
De koolmicrofoon vindt in de radiopraktijk bijna geen toepassing
meer, zoodat wij hier van een verdere behandeling kunnen afzien.
Voor de toonafnemers zijn de regelen voor de electromagnetische luid
sprekers eveneens geldig. Het gaat in hoofdzaak bijna uitsluitend over
electromagnetische systemen.
b) De berekening van supers. In deze uiteenzettingen
zullen wij ons beperken tot de eigenlijke problemen van den super,
m.a.w. wij zullen alleen het mengverschijnsel en het gelijkloopprobleem kwantatief behandelen. Voor de voorafgaande
afstemkringen en de middenfrequentkringen kan men de algemeene
formules voor trillingskringen gebruiken, die wij in het eerste deel
van dit hoofdstuk in de paragrafen i en k behandeld hebben. De oscillator zullen wij, voor zoover dit noodig is, bespreken; voor het overige
gelden de uiteenzettingen in het tweede deel van dit hoofdstuk, para
graaf d.
De demodulator en het laagfrequentiedeel wijkt in principe niet
af van de gelijkaardige deelen der ontvangers met rechtstreeksche ver
sterking. Van physisch standpunt uit, werd de super in hoofdstuk 111
van dit boek reeds uitvoerig besproken. Daar werd nauwkeurig toe692

gelicht, hoe de middenfrequentie ontstaat, en welke moeilijkheden bij
de versterking der middenfrequentie optreden; bijgevolg behoeven wij
hier deze problemen niet meer aan te raken.
Nu over het mengverschijnsel. Ter vooruitberekening van een super is het van belang te weten, welke middenfrequentie-anodestroom
onder normale omstandigheden in den kring der menglamp ontstaat,
wanneer de H.F.-ingangsspanning aan het rooster der memglamp een
bepaalde grootte heeft.

Ai,=S, . AEa (A)

(431)

Daarin is 5, de transponeeringssteilheid, die men vaak ook conversiesteilheid noemt en soms wel mengsteilheid. AEa is de op het rooster
der memglamp heerschende ingangsspanning.
De transponeeringssteilheid S, is beslissend voor de karakteristiek
der menglamp, die het eigenlijke mengverschijnsel bepaalt. Bovendien
zal men er rekening mee houden, dat de door de lampenconstructeurs
opgegeven waarde van St steeds betrekking heeft op een oscillatorwisselpanning van 8,5 Volt effectief. Alleszins kan men met deze spanning in
de praktijk niet altijd rekenen, want de door den oscillator opgewekte
spanning blijft niet gelijk over het geheele frequentiebereik. Bijgevolg
dient men eerst door meting te bepalen, welke spanningen de oscillator
op de verschillende frequenties opwekt.
Bij elke waarde van de spanning behoort een andere waarde van Sr.
In de figuren 409, 410 en 411 geven wij drie
5Z mnlv
jI
krommen, die het verband aantoonen tuso.<*------schen de oscillatorwisselspanning Eo en de
transponeeringssteilheid Sz. Men kan daaruit
0.3
afleiden, welke conversiesteilheid bij een
C.?
willekeurige oscillatorspanning behoort; hier
door verkrijgt men een goede bazis, tot het
409
bepalen van de anodewisselstroom der meng** ^0 Koif
o
5
10
IS
lamp. Uit de krommen blijkt, dat tetrodes
Fig. 409.
en hoogfrequentpenthodes het minst geschikt
zijn, daar hunne transponeeringssteilheid met
4

/'•--------

0.6
0.5
'A
0.3

47

0.2

410
0.Wo

S

10

Fig. 410.

411

CJ

?

4

6

8

K) 12 K It V 23

Fig. 411.

betrekking tot Eo het sterkst wisselt; veel beter blijken reeds de triode693

hexodes te zijn, terwijl octodes het beste type vertegenwoordigen, waarin
S, praktisch onafhankelijk is van Eo.
Verder heeft men in de formule de mengversterking Vt gebracht.
Ze wordt berekend —- zooals de algemeene spanningsversterking — uit:

l/t=st-----

Ra

Ra

1+

(432)

(-)

R.

Rj is de inwendige weerstand van de lamp, Rü de resonantieweerstand van den eersten middenfrequentkring, die uit de krommen fig. 336a
tot e of ook door meting (en bijgevolg juister), bepaald kan worden.
Met behulp dezer formule kan men de aan den eersten middenfrequent 
kring optredende spanning berekenen.
Voorbeeld:
S,=3 mA/V, Ru=105. R.= IO3.
I05
Z,=0,003 • ------------ =3
I05

I +-----I03

Eene der grootste moeilijkheden bij het ontwerp van een super
is het bekomen van den gelijkloop. Daarop hebben wij vroeger reeds
gewezen, en tevens den weg aangewezen, die men daarbij te volgen
heeft. Wij zullen ons derhalve te
vens met de wiskundige bepaling
Jo
der serie- en parallelcondensatoren volgens fig. 194 (hoofdst. III)
C
A>^
bezig houden, maar daartegen
9>e
over de afleidingen terzijde la
/e
412
ten, daar zij zeer omvangrijk
tSy.9
zijn, en niet veel bijdragen tot
Fig. 412.
het goede begrip.
In elk geval hebben wij een schakeling volgens fig. 412. Daarvan
zijn gewoonlijk bekend: de aanvangscapaciteit Ca bij volledig uitgedraaide
rotoren der draaicondensatoren, de totale capaciteiten Cg bij volledig
ingedraaide rotoren, het capaciteitsverloop C tusschen de twee grens
waarden, de middenfrequentie ƒ„,. Te berekenen zijn: de twee zelfinducties Le en Lo. De trimmers Cp der twee kringen en de verkortingscondensator Cp in den oscillatorkring voor het frequentiebereik /> • • •/a*
Alle L- en C-waarden uitgedrukt in cm.
Berekenen wij in de eerste plaats den ingangskring; veronderstel
len wij, dat wij bij uitgedraaiden rotor een eigen frequentie
fei hebben en bij ingedraaiden rotor een eigen frequentie fe2. Men ver
krijgt resonantie wanneer

TI
cY ~p

Cr=r.

Lr. Cr=

4=

1
4.v2//
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(433)

Voor fel en fe2 kan men twee vergelijkingen stellen:
9 • I020
a = Lf(Ca + Cpe)= 4_2^2

9 ■ IO2°
b = Le(C +Cpe)' =: 4.t7.32
S
Pe

Door de bekende waarden ini te brengen, verkrijgt men dan:
b—a
(434)
Le =

cg-c.

a • Cg—b • Ca

=-

(435)
b—a
Men kan dan voor elke positie van den afstemcondensator C de
eigen frequentie fe van den kring berekenen:
3 • I010
(sec)
(436)
/,=
2ir V Le(C + Cpe)
C

pc

Door Cpe wordt het onderste punt van den frequentieband bepaald.
Vervolgens worden de onbekenden van den oscillatorkring be
rekend. Stelt men de vergelijkingen voor de eigen frequenties op voor
drie gelijkmatig verdeelde punten van het geheele frequentiebereik.
dan bekomt men:

Lo
V = Lo
W = Lo

co-c9
Ca + Cv

c • cv
C -j- Cv

9 • 102n

“F ^vo

9 - 1020
ók2/7'

d~ 6p0

Cff • Cv

G+G

•9 • 1020
“ 4 *-/<>.ƒ

Door het inbrengen der bekende grootheden en omvorming bekomt men tenslotte:
C-Cv—Ca-

G= —

k- U
W— V

Co - C + jj/ _ [/

Lo =

(y— £/) - (C-|-CP). (Ca + Co)
. (438)
Cv2 • (C — Ca)

_ JV_
”

(437)

O

Lo

c,-c»
Co + C9 ’

(439)

Berekent men met de aangegeven vergelijkingen deze onbekende
voor verschillende frequenties, dan verkrijgt men sterk van elkaar af
wijkende waarden. Dit beteekent, dat de gelijkloopfouten, d.i. afwij
kingen van de « ideale )) waarden optreden. Deze gelijkloopfouten
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die nooit geheel kunnen vermeden worden, maar die toch klein genoeg

kunnen gehouden worden, berekent men uit de formule:

& iiB» ~ 4,78 • 109 •

• (C • (Cv -I- Cpo) 4- Cpo • CJ -(/, + /.)•

(440)

Voor de praktische bepaling van den geheelen gelijkloop handelt
men als volgt:
Vooraf bepaalt men door meting Ca en Cg Voor de aange
nomen frequenties jeX en je2 (in het omroepbereik 1,5 • I06 en 0,5 • 106 Hz)
rekent men de waarde der vergelijkingen a en b uit. Daarmede leidt
men dan Le en Cpc uit vergelijkingen (434) en (435) af. Thans wordt
de formule (436) gebruikt, waarin men zooveel mogelijk samenhoorende
waarden voor C en /f bepaalt. De resultaten schrijft men best in den
vorm van een tabel op. Thans kan men met den oscillatorkring beginnen.
Met drie waarden voor de oscillatorfrequentie, die één middenfrequentie boven de ingangsfrequentie liggen (d.i. b.v. voor 470 kHz foX =
1,97 • 106 Hz, /O=l,42. I06 en /o2 = 0,97 . I06 Hz), kan men uit de ver
gelijkingen U, V, W bepalen. Daaruit verkrijgt men met behulp der
vergelijkingen (437), (438), (439) C„, Lo en CpoThans kan men, met behulp der waardekoppels fe en C en met
formule (440), de variatie der gelijkloopfout A/
kHzover het geheele
frequentiebereik bepalen. Dan bekomt men een kromme, die nagenoeg

den vorm van kromme 1 in fig.
413 heeft. In het midden van het
frequentiebereik en aan de twee
uiteinden is de gelijkloopfout 0;
zij zal meestal echter aanzienlijke
maximumwaarden bereiken tusFreqschen deze grenswaarden in. Men
kan de gelijkloopkromme voor
413
een eerste benadering verbete
Fig. 413.
ren, door haar middenpunt te
verschuiven, d.i. het positieve
deel van de kromme geeft een oorspronkelijke min-fout die gelijk is
aan de halve plus-fout van het positieve deel der kromme. Op dezelfde wijze handelt men met het negatieve deel der kromme. Ver
volgens bepaalt men weer de waarden van /, voor dewelke de
gelijkloopfout 0 is, en berekent uit de formule (437), (438) en (439)
de waarden Cv, Lo en Cpo- De bijhoorende gelijkloopkromme stemt dan
overeen met kromme 2 in
i fig. 413; voor de meeste gevallen is ze voldoende.
De berekeningen zijn doorgaans eenvoudig; nochtans vereischt de
praktische verwezenlijking van den gelijkloop een zekeren tijd, die ech
ter niet nutteloos gebruikt wordt, vermits men anders zeer lang een plan-
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loos moet zoeken, om het resultaat te verkrijgen. De aanvangscapaciteit
der condensatoren, de zelfinductie der spoelen en de capaciteit der
hulpcondensatoren moeten nauwkeurig bekend zijn, anders
geeft de berekening buitengewoon vage uitslagen.
Enkele in de praktijk doorgevoerde berekeningen bewijzen de bruik
baarheid van de methode. De overblijvende fouten kunnen weliswaar
eveneens wiskundig behandeld worden, maar dit is tamelijk doelloos,
vermits het bijregelen van den gelijkloop steeds geschiedt bij het prak
tische trimmen, een werk waarover wij in hoofdstuk Vil uitvoerig
handelen.
Het is best, de te meten grootheden niet buiten het apparaat te
bepalen, waarin ze gebruikt moeten worden, maar de metingen slechts
uit te voeren, nadat de deelen ingebouwd, en nadat zoo mogelijk de
bedrading geschied is. Alleen op die wijze kan men o.a. de anders
tamelijk moeilijk te bepalen strooicapaciteiten meten, die van grooten
invloed zijn op de aanvangscapaciteit.
Tallooze berekeningen en verklaringen worden opgegeven voor de
bij supers zoo vaak optredende storende fluittoontjes. Wij zullen op
dit probleem niet verder ingaan, maar voor deze kwestie en enkele daar
bij behoorende problemen verwijzen naar een opstel van K. Wilhelm,
over den mengtrap, verschenen in de « Telefunken Röhre - 1936 ».
c) Enkele principieele relaties der televisietech
niek. Over de televisietechniek is in den laatsten tijd veel ge
schreven. In de meeste publicaties ontbreekt echter een uiteenzetting van
de grondslagen, waarop deze techniek berust, alhoewel de verklaring
van deze verschillende zaken, met het oog op de nieuwheid van deze
stof, vóór al het andere zou moeten komen. Daarom zullen wij hier een
paar belangrijke betrekkingen beschouwen, zonder daarbij veel belang
te hechten aan de afleiding.
Van belang is voor alles het verband tusschen de lijnfre
quentie, het aantal lijnen, de beeldfrequentie, het
aantal beeldpunten en den maximum f r e q u e n t i e b a n d
d er inrichting van de moderne televisie-apparaten.
Hieronder gebruiken wij de volgende symbolen:
/2 = de lijnfrequentie (sec-1)
Z2 = het aantal lijnen per beeld ( — )
/B = de beeldfrequentie (sec-1)
P2 = het aantal beeldpunten per lijn ( — )
PB = het aantal beeldpunten per beeld ( —)
Ps = aantal beeldpunten per seconde (sec-1)
/max—de maximum modulatiefrequentie (sec-1)

Eerst heeft men voor de lijnfrequentie:
=

(sec-1)

(441)
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Het aantal beeldpunten per lijn wordt berekend uit:
P, = Z2 B
(442)
Daarin is B de beeldformaatfaktor, die normaal = 6 : 5 = breedte :
hoogte ( — ) is. Het verband tusschen P B en P2 is:
Pb = Z2^Pz (-)
(443)
Verder verkrijgt men door het vervangen van (442) in (443):
Pb = Z22.B (-)
(444)
Het aantal beeldpunten per seconde is:
P, = Pb-/b (sec-1)
(445)
Verder verkrijgt men door het vervangen van (444) iin (445):
PX=Z/.P./B
(446)

De maximum modulatiefrequentie is:
Tijdverloop tusschen 2 beeldpunten
max=Pt/2
= I helderheidsverandering.

of door vervangen van (446) :
/m„=Z? -B- /s • 0,5
Als samenvatting bekomt men met 5 = 6:5
6-/b.Z/
max

(447)

10

Voorbeeld:
/B —25, Z2=I8O.
6x25 x 1802
f max

= 487.000 Hz

10
Deze betrekkingen zijn noodig voor het ontwerp van televisie-installaties daar men voor het dimensioneeren van kipapparaten de hoogte der
beeld- en lijnfrequentie, en voor de dimensioneering van ontvangers
daarentegen de breedte van den nog behoorlijk door te geven frequentieband moet kennen.
Voor de berekening van de optimale uitwendige weerstanden van
een ontvanger voor breede frequentiebanden, heeft Hollmann een inte
ressante empirische formule opgegeven. Hij stelt:
(448)
Ra (*Q)
A (m)
in de veronderstelling, dat het slechts om resonantieweerstanden gaat,
De berekening der kipfrequentie kan voor eenvoudige kipschake-

lingen geschieden met de formules (449) . . . (451). Daarin is
t de ladingstijd in seconden
ƒ de ladingsstroom in ampère
C de kipcapaciteit in pF
R de ladingsweerstand in £1
E de spanning der stroombron in Volt
Ez de ontstekingsspanning der glimlamp iin Volt
Ez de uitdoofspanning der glimlamp in Volt.
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Heeft de kipschakeling tengevolge van om het even welke inrich
ting een praktisch constanten ladingsstroom, dan berekent men den tijd
der spanningsverhooging t (de tijd voor de spanningsvermindering kan
men voor goede inrichtingen verwaarloozen) uit:
Qr
t=

(449)

• (U2 — Ui) (sec)
amp

Ligt een ladingsweerstand in de kipschakeling, dan verkrijgt men
voor den tijd der spanningsverhooging:
E-E2
(450)
* = C/j.f • REL • 10-6 • In---------- - (sec)
E-Ez
Deze betrekkingen zijn mathematisch zeer juist. Veronderstelt men
ter vereenvoudiging, dat de spanningsverhooging praktisch lineair ge
schiedt (wat meestal mogelijk is), dan verkrijgt men voor de frequentie
/ der kipspanning een eenvoudige formule:

E- & +-§■) • 10°
/ = (E» — El) • Eq *

L

[sec-1]

(451)

De wiskundige behandeling van de bandbreedte van een ontvan
ger, met betrekking tot de dimensioneering der bandfilters, is zeer in
gewikkeld. Betrouwbare gegevens hiervoor vindt men in het boek van
Schröter over beeldtelegrafie en televisie en in het tijdschrift « Fernsehen ».
De versterking V van een schermroosterlamp is, bij de in aanmerking komende hooge frequenties, meer afhankelijk van de verhouding
der steilheid tot de schadelijke capaciteiten. Men kan schrijven:
5
V=
(452)
(-)

wmoi • c

Een grootere versterking wordt voor een gegeven steilheid 5 niet
bereikt.
Zooals men ziet is het van belang de schadelijke capaciteit zeer
klein te houden, om een toereikende versterking te verkrijgen. Daar de
ontwikkeling van de televisietechniek op dit oogenblik nog in vollen gang
is, zien wij van een diepere studie af. De hierboven opgegeven formules
hebben slechts tot doel, de karakteristieke gegevens van een televisieinrichting een weinig toe te lichten.
d) Het huideffekt of skineffekt. Het verschijnsel der
stroomverdringing werd reeds in het eerste deel besproken. Wiskundig
kan men dit effekt toelichten met enkele door Zenneck opgegeven
formules. — Heeft men een draad met straal r (cm) en een geleidbaar 
heid x, een permeabiliteit p- (meestal =1 met uitzondering van ijzer), dan
is de weerstand van dezen draad grooter voor wisselstroom met een fre
quentie / dan voor gelijkstroom. De totale wisselstroomweerstand wordt
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door R„, en de gelijkstroomweerstand (ohmsche weerstand)
voorgesteld. Men heeft dan de volgende vergelijkingen:
Voor a « I :

R.=R

g

'(1+—
3-)

w

door Rg

(453)

Verder voor a

I, maar < 1,4:
a4
a8
a12
R„ = Rg • (I
+
T
“
“
Ï8Ö
'
4.620
En tenslotte voor a » I:

R„=R ■ (— + a) (Q)
* v 4

. . . ) (O) (454)

(455)

In deze vergelijkingen zijn:
a = b • r • y/ f

(456)

b = 7- lO-3^/ x-p.

(457)

en

Vanzelfsprekend is het in de praktijk eenigzins omslachtig, als
men eerst de formules (456) en (457) dient uit te rekenen; maar
zulke berekeningen zijn slechts in uitzonderlijke gevallen noodig. Evenwel geven deze formules een goed overzicht van het gedrag van den
wisselstroomweerstand van een draad met betrekking tot de frequentie.
e) Antenneberekeningen. Aan de antenneberekeningen
werd in de praktische radiotechniek tot dusver betrekkelijk weinig
zorg besteed. De reden hiervan is te zoeken in het feit, dat de moderne
radio-ontvangers ook met het kleinste stuk antennedraad functionneeren, indien men geen acht slaat op de storingen, die hierbij kunnen
optreden. Dit feit echter mag geen reden zijn, om de antenneberekening te verwaarloozen, want indien men een antenne wil bouwen, is
het beter ze volgens een bepaald plan en doelmatig te vormen, in
plaats van de inrichting naar goeddunken uit te voeren, en daardoor
een slecht rendement te verkrijgen, terwijl men door een methodische

inrichting ---- in denzelfden tijd en aan eenzelfden prijs — er wezen
lijk meer kan uit halen. Bovendien is het bij het ontwerpen van een
ontvanginstallatie van belang te weten, wat de antenne zooal ongeveer
kan opleveren. Daarom geven wij hier buiten enkele formules meerdere
getallen, die de antenneconstructeur als waarden uit de praktische er
varing zeer welkom zullen zijn, want vaak bestaat reeds over de grootteorde der verschillende waarden een volslagen onzekerheid.
De principieele antenneformules hebben wij reeds in het eerste
deel besproken; de hiernavolgende formules dienen slechts ter aan
vulling.
Eerst een en ander over de eigen golf van de antenne. Zij wordt
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berekend uit de formule van Thomson, die wij in hoofdstuk II hebben opgegeven. Schakelt men in de antenneverbinding eene v e r lengingsspoel L„, dan bekomt men een langere eigen golf.
(458)
Ax = 6,28 v/fU + DC (cm)
Schakelt men in de antenne-afvoer een condensator, dan wordt de
totale capaciteit kleiner; bijgevolg verkrijgt men een kortere eigen golf
dan die zonder de verkortingscapaciteit Clf:

cv
c,+c

A2 = 2h

• CL (cm)

(459)

Verder heeft men voor een antenne met verkortingscondensator en
verlengspoel:

A3 = 2^ V

c,
cv+c

. C(L + LJ (cm)

(460)

Wordt

Cv

c,+c (,+T^)=l
dan heeft men:

CX,=CL
m.a.w.: de werking der verkorting heft die der verlenging juist dan op,
wanneer de eigen frequentie der antenne gelijk is aan de eigen fre
quentie van den door Cv en L» gevormden trillingskring. De in hoofdstuk
11 opgegeven formule (55) kan in de praktijk niet zonder beperking
worden toegepast. De antennespanning E dient men namelijk als leegloopspanning te beschouwen. Beschouwt men de antenne als een ge
wonen generator met leegloopspanning of E.M.K. E dan kan men aantoonen, dat de op het aansluitpunt, dus achter den afvoer, nog aanwe
zige spanning U (klemmenspanning) kleiner is dan de E.M.K. De
antennegenerator wordt namelijk belast door capaciteit Cp« die paral
lel geschakeld is met de afvoerleiding. Tusschen E en U bestaat het
volgende verband:

E
£ƒ = —^-JVolt]

(461)

Met formule (55) verkrijgt men dan tevens:

E • *e//

(Volt)
u=—----c,
—+1
c

(462)

Deze formule bevat al de waarden, die men voor de berekening
van de werkelijk aanwezige spanning U moet kennen. Hoe men de
waarde van C, Cp • heff en E bekomt, zullen wij thans zien.
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De werkzame capaciteit C der antenne is niet de gemeten capaci
teit Cm. Om de eene uit de andere te berekenen, dient men hier met
een constante te vermenigvuldigen. Daardoor verkrijgt men de werk
zame antennecapaciteit uit:
C-—

C. (cm)

(463)

Hetzelfde geldt voor de werkzame antenne-inductie L:

2
L=------- Lm

(cm)

(464)

7T

De werkzame antennecapaciteit, die voor praktische berekeningen
een aanzienlijken rol speelt, kan men voor ééndraadsantennes bij benadering bepalen uit:
(465)
Cem
4 ■ • • 5 lm
Daarin is l de
c
lengte van den vrijen
^/Q 25
antennedraad in m.
/o
Voor horizontale an
u
tennedraden, waarvan
K
de lengte grooter is
414
S
dan de halve antenneh cm
d mm
u
0X0
100
noo
hoogte, kan men uit
Fig. 414.
de kromme fig. 414 de
capaciteit aflezen in
cm/m met betrekking
tot de verhouding der
IS
antennehoogte h :
draaddikte d. Is de
s
415
lengte
der antenne
h cm
kleiner
dan
de halve
10
d mm
100
ICOO
non
hoogte, dan gebruikt
Fig. 415.
men hiervoor kromme
fig. 415. Zij werd samengesteld voor loodrechte en zeer korte horizontale antennes.
Voor meerdraadsantennes, evenals voor antennes, die wegens bizondere inrichting een hoogere dan normale capaciteit bezitten, gelden
andere C-waarden. C wordt eerst voor één enkelen draad zooals hier
boven berekend. Dan verkrijgt men de capaciteit Cg voor de meerdraadsantenne uit:

Cg = C • K (cm)
(466)
K is een faktor, die kan worden afgelezen uit de karakteristieken
fig. 416, d.i. in functie van de antennedimensies A, die worden berekend
uit:
A
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fc(4+-4-> <->
2
l

(467)

3.6

32
3
2.8
H»
2*

i
V

1-

4J6

Hierin is b de breedte van
de antenneconstructie in m, l
de lengte der antenne, h de
geometrische hoogte in m.
Karakteristiek I heeft betrek
king op een tweedraadsantenne, de karakteristieken 2, 3 •en
4 respectievelijk op 3, 4 enl 5
draadsantennes.

Natuurlijk is de (minstens
benaderende) bepaling der anFig. 416.
tennecapaciteit praktisch van
zeer groot belang, daar zij de
klemmenspanning U volgens formule (264) zeer sterk beïnvloedt. Zooals men ziet, neemt de uitgangsspanning des te sterker toe, naarmate
de antennecapaciteit vergroot wordt. Natuurlijk stijgt de antennecapaciteit met de dikte van de antennegeleiders, zoodat men omgekeerd
kan zeggen: de klemmenspanning U wordt grooter naarmate de antenne
draad dikker is.
0 02Qh0608 f u

16 1.8 2 222^26283

Met de klassieke antenneformule heeft dit natuurlijk niets te ma
ken, en de invloed van de draaddikte kan in de meeste gevallen ver
waarloosd worden.
De belastingscapaciteiten CP zijn natuurlijk zeer verschillend, en
zijn in groote mate afhan
kelijk van den aard der afCp
voerleiding. Heeft men af
20
geschermde
afvoerleidingen. dan kan de belastings10
417
capaciteit gemakkelijk be
O mm
rekend worden, daar de fa
d fxn
6S
ü
ioo
f20
20
brikanten van afgescherm
Fig. 417.
de kabels de capaciteit van
hun product per m opge
ven. Voor antennes zonder afgeschermden afvoer, kan men de belastingscapaciteit aflezen op de kromme van fig. 417. Ze toont het verband tusschen de verhouding van den afstand tusschen den muur en
de afvoerleiding (a) tot de dikte der afvoerleiding (d) en der belastingscapaciteit Cp per m. Wij kennen thans de waarden van Cp en C uit
de hoofdformule (462). De werkelijke waarden voor he// en E ontbre-

ken nog.
Tusschen de geometrische hoogte H en de werkzame hoogte heff
eener antenne bestaat het volgende verband:
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H=f (h

Antennetype
A/4-Antenne

h

Cff

2
=------ H
TT

H

Antenne met verlengspoel .

T-antenne

H

Schermantenne

0,33 . . . 3 H

I

(468)

J

De aangegeven waarden werden alleszins maar rekenkundig be
paald. In de praktijk bekomt men meestal kleinere waarden, vooral
wanneer men rekening moet houden met een vervormd veld, wat bizonder het geval is in grootsteden. Getallen kunnen hiervoor niet op
gegeven worden, daar de wezenlijke werkzame hoogte afhankelijk is
van een heele reeks bijkomende omstandigheden. Bergtold geeft hier
voor een empirische formule op, waarin rekening gehouden is met de
aanwezigheid van huizen. Volgens deze formule is de praktisch werk

zame antennehoogte:
(469)
p
0,3 • • • 0,8 h (m)
De vermenigvuldigingsfaktor mag des te kleiner genomen worden,
naarmate het huis beter geleidend is.
Heeft men een antenne-installatie te doen op hooge bergen, dan
kan men voor de praktische werkzame hoogte aannemen:
4 h.
(470)
+ 1) (m)
h (
”
V
b

Hierin is /ii = de hoogte van den bergtop gemeten van uit het dal,
en b = de breedte van den berg tusschen het linker- en het rechterdal.
Antenne-installaties in het dal vallen veel ongunstiger uit. Hier heeft

men:
h

1
10 A,
b

[m]. (471)

Onder h in de formule (468), (470) en (471) dient men die
effectieve hoogte te verstaan, welke uit formule (468) verkregen wordt,
wanneer men H, zonder acht te slaan op de omgeving, rechtstreeks van

af den grond meet.
Thans komen wij tot de laatste waarde uit formule (462), name
lijk tot de veldsterkte E- Zij is afhankelijk van alle mogelijke faktoren;
van den afstand tusschen zender en ontvanger, van de zendenergie, de
golflengte en den atmosferischen toestand, maar ook van het jaargetijde
en het uur van den dag. Er zijn vele formules opgegeven waarin met al
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deze faktoren rekening gehouden wordt. Nochtans stemmen de verkregen
resultaten zeer zelden met de praktijk overeen. Het meest bekend is
de formule van Austin en Cohen, die door praktische meting gevonden

werd. Het is:

~fr

• i

(/xV/m)
(472)
X • r
\/ X
Daarin is r de afstand tusschen zender en ontvanger, X de golf
lengte in m, i de antennestroom van den zender en fr een faktor, waar
door rekening gehouden wordt met de verzwakking tengevolge der ab
sorptie. Deze faktor bedraagt:
. . . 0,0015
Voor zout water .
. . . 0,0025
Voor zoet water .
. . . 0,009
Voor vochtigen grond
. . . 0,028
Voor drogen grond
. . . 0,066
.
.
.
Voor een grootstad .
Verder kan men het tweede lid der vergelijking (472) nog met

• e

E= 120tt

O
faktor

vermenigvuldigen; dan verkrijgt men:

sin 0

h

E

120-

•i

efl

~fr
• e--------

0

•

sin 0

X • r
10
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(/xV/m) (473)

Onder 0 moet men
daarbij den hoek verstaan,
die in het middenpunt der
aarde gevormd wordt door
de lijnen, welke door de
twee ontvangstations loopen. Alleszins geldt (473)
slechts voor de lange
golf.
In de figu:iren 418,
419 en 420 geven wij drie
door
Kofes
bepaalde
krommen, die door prak
tische metingen verkre
gen werden.
In fig. 418 is de ge
middelde waarde voor de
nachtelijke veldsterkte op
gegeven voor een gemid
delde zendkracht van 1
kW. Fig. 419 de nachte
lijke veldsterkte van een
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4

I

langen-golfzender en fig.
420 de nachtelijke veld
sterkte van den rijkszender te Berlijn, steeds in
functie van den afstand.
Verder geeft fig. 421 een
idee van de hoogte van
den atmosferischen stoor-&Ö
o
15XJ
KSO
2500 Xt>
pegel bij dag en nacht.
Tenslotte toont fig. 422
Fig. 420.
het verband tusschen de
golflengte en den afstand,
waarvoor het nabije sluie55
ringseffekt precies op
houdt. Kromme I heeft
52
betrekking op anti-sluieAtmosferische
ringsantennes terwijl krom
—stoorspiegel —
5/
mV
nacht
me 2 daarentegen voor een
O 5«
normale zendantenne geI A tmosferische
’****--«
teekend is.
—4 stoorspiegel_____________________
De in de verschil
\overdag
overdag
"5
\
|
Minimum geruischpegel
lende krommen opgegeven
0.01
waarden
zijn natuurlijk
*
((Storingen en ontvanger x
geruisch)
\___
maar grove gemiddelden,
C&5
V~
die dan nog maar alleen
\
\
betrekking hebben op ta
0.002 ------- v
melijk vlak land. In de
421
0,00: L
stad moet men zich steeds
0
1500
SCO
1000
2000 H'Hz
aan ongunstiger waarden
Fig. 421.
verwachten. Een nauw
keurig idee van de op de
160
K 150
plaats van ontvangst heer>90
schende
veldsterkte, kan
ISO
men natuurlijk alleen maar
no
verkrijgen door nauwkeu
roo
90
rige metingen, die in ver
60
schillende reeksen op ver
70
422
60
schillende uren van den
+ A
50
dag en op verschillen200
600 m
300
MO
500
de jaargetijden uitgevoerd
Fig. 422.
worden.
In het hoofdstuk « meettechniek » zullen wij daarop nog terugkomen.
Aan de hand van de hierbovenstaande gegevens kan men

FI

\—I-
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de klemmenspanning U, tenminste bij benadering, bepalen met be
hulp van formule (462). Voor de praktijk volstaat dit in de meeste

gevallen.
Wij zouden thans nog kunnen spreken over berekening van an
tennes met transformator, evenals over de berekening van dipolen en
raamantennes.
De grondslagen der berekening van antennes met transformatoren
zijn ons reeds bekend. Daar de spanningen in verhouding staan tot
het aantal toeren der wikkelingen, waaraan zij optreden, bekomt men
aan de secondaire van den ingangstransformator een E.M.K,. van:
W
vv es
(Volt)
(474)
E,=E
'p ' w
ep

De aan de secondaire zijde werkzame antennecapaciteit berekent
men uit de formule:
W ep
(475)
) 2 (cm)
C=C - (

Eveneens bekomt men een klemmenspanning voor den uitgangstransformator van (381) uit:
Ef
(476)
(Volt)

C’
Tenslotte heerscht op de secondaire van den uitgangstransformator een spanning

was

(477)
(Volt)
wap
In de formules (474), (475), (476), (477) is W het aantal toe
ren; verder heeft de index e betrekking op den ingangstransformator,
terwijl index a voor den uitgangstransformator geldt, index p dient voor
de primaire spoel en s voor de secondaire spoel.
Door verbinding met formule (462) en door samenvatting der
formules (474) met formule (477) verkrijgt men tenslotte de aan
de secondaire van den uitgangstransformator optredende uitgangsspanning uit de formule

E .

V" =

l,efl

+1
C

Wop
Wa.

[Volt]. (478)

' \ K. /

Daarbij is verondersteld, dat de transformatoren verliesvrij zijn.
Daar goede transformatoren praktisch zeer geringe verliezen vertoonen, is deze veronderstelling niet zonder wiskundige waarde.
Bij dipoolantennes is de stralingsweerstand Ry van belang; daar
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dit vaak bij zenders te pas komt, en men bijgevolg de energie moet
kennen, die door de dipool uitgestraald wordt. Ook voor de oplossing
van aanpassingsproblemen, is de kennis van den stralingsweerstand van
belang. Hij wordt berekend uit:
7F l
(479)
R =80 (-------)2

80 (-H2

Daarin is l de lengte van den dipool in m.
De E.M.K. van een raamantenne kan men berekenen uit formule
(61) (hoofdstuk II). Ook bij de raamantenne spreekt men van een
werkzame hoogte; zij wordt gegeven door:
n F
(480)
(m)
A
Is het raam door een parallelcondensator C afgestemd, dan verkrijgt men voor de klemmenspanning:
n • Fma H
(481)
E e// = 9 • !0~7 •
(Volt)
R • Ccm
Indien men de m;iagnetische veldsterkte H in Gauss uitdrukt. Men
kan de klemmenspanning echter ook in functie van E opgeven:
F
Jn_3 n • F (inm2) E (in/xV/m)
(482)
e"
R C (cm)
De verliesweerstand R is bij raamantennes doorgaans sterk
afhankelijk van de frequentie, en kan alleen door meting
bepaald worden.
De eigen capaciteit van raamantennes kan men voor eiken toer
bij benadering berekenen uit:
(483)
C •>- 0,l • • • 0,3 acm (cm)
Daarin is a de zijdelingsche lengte.
Birmenantennes zal men in de praktijk nauwelijks berekenen,
want het is veel eenvoudiger een binnenantenne willekeurig te span
nen, en dan door meting te bepalen, welke uitgangsspanning ter be
schikking staat. Het is immers meestal niet moeilijk, de antenne vlug
te veranderen, indien de resultaten niet goed zijn. Een paar proeven
geven in elk geval beter bescheid over de doelmatigheid, dan lange
berekeningen.
Tenslotte nog een paar opgaven over antennespanningen. Deze
waarden zijn benaderingsgetallen :
Lokale ontvangst:
I 0 Volt
Groote buitenantenne
1,7
Kleine buitenantenne
Kamerantenne (3 m)
0,3
0,8
.
Raamantenne van I m2 .
0,35
Raamantenne van 0,25 m2 .
0,015
Spoel ....
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Ontvangst van verafgelegen zenders
(gemeten aan een afgestemde raamantenne van 0,25 m = )
0,35
Lokale zender
Sterke nachtontvangst van verafgelegen
0,01
zender ....
0,001 . . . 0,002
Sterke dagontvangst van verafgelegen zender
Zwakke nachtontvangst van verafgelegen
0,002
zender ....
Zwakke dagontvangst van verafgelegen E max
0,0002
zender
0,3 • 10
Stoorpegel in de grootstad, ’s middags .
Stoorpegel in de grootstad, na zonsonder1,5 ... 2 . I O—*
gang . .
Stoorpegel in de grootstad, rond midder1,0 • 10-4
nacht
f) Wiskundige behandeling der tegenkoppeling.
In physisch opzicht werd de tegenkoppeling reeds in hoofdstuk III
uitvoerig besproken. Hier willen wij ons nu een wiskundige voorstel
ling der schakeling maken. Wij gebruiken hiervoor een opstel in
« Radio Mentor - 1937 », waarin al de hierbij behoorende problemen
voortreffelijk samengevat zijn.
Bij de tegenkoppeling wordt gebruik gemaakt van bijkomende
spanningen, die van den anodekring naar een roosterkring gevoerd ■worden. Liggen deze spanningen tusschen de kathode der lamp ent het
chassis, terwijl de te versterken spanningen tusschen het rooster dezer
lamp en het chassis heerschen, dan wordt
bij juiste phaseverhouding een verzwak
king der stuurusupanning van de lamp
verkregen, waardoor de vervorming ver
u
minderd wordt. Dit is het doel der tegen
V
koppeling. De bijkomende spanning kan
E
aan de anodespanning of den anodeR
stroom ontnomen worden; de koppeling
423
3
kan in dezelfde of in een meer naar voor
o
Fig. 423.
liggende lamp geschieden. De vier op
deze wijze mogelijke gevallen met hunne
inwerking op de niet-lineaire vervorming, de versterking en de lineaire
vervorming zullen wij hieronder toelichten.
Bij stroomtegenkoppeling over één lamp bekomen wij het vol
gende: naar fig. 423 is de anodestroom:
I=U-S
(484)
waarin S de statische steilheid der lamp is. Uit de figuur kan men verder
direct aflezen:
U = E-1 -R
(485)
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Vervangt men U door deze waarde in (484), dan heeft men:
ƒ= (E - / • R)5=E • S — / - R ■ S
(486)
/(I +R • S) = E • S
(487)
ES
_F
I
=E •
=E-St
(488)
I
I +R -S
’ 7S + R
Formule (488) heeft denzelfden vorm als (484), alleen maar
met het onderscheid, dat thans niet meer U maar E de stuurspanning is.
In de plaats van S is thans een breuk gekomen, die wij gelijk gemaakt
hebben aan Sj. Jammer genoeg is S in deze breuk niet linenair. Wordt S
zeer groot, d.i. 1 :S zeer klein, en R zeer groot, dan kan men I :S
ten opzichte van R verwaarloozen. Dan is:
1
(489)
I=E •
R
In dit geval is het verband tusschen I en E lineair, d.i. de nietlineaire vervorming is praktisch verdwenen. Nu kan men S echter niet
willekeurig verhoogen, en ook met R is men gebonden, daar deze weer
stand de roostervoorspanning bepaalt. Langs dezen weg kan men slechts
een compromis trachten te bereiken. Nochtans wordt de weergave beter
naarmate 5 en R grooter zijn.
Volgens formules (488) is:

1

(490)
75+ R
Bijgevolg wordt de uitgangsspanning:
E • W
(491)
V I ■ W =------------'/S + R
Hoe grooter men dus R maakt, des te meer daalt tegelijkertijd de
versterkte nuttige spanning. Voor zeer groote S heeft men weer volgens

I=E •

formule (489) :
E

W

R

(492)

d.i.: de versterkte spanning daalt in dit geval evenredig met toenemende
tegenkoppeling. Met het oog op de voorspanning ligt de bovenste grens
echter ook hiervoor bij de hoogst toelaatbare waarde van R.
Om lineaire vervorming te vermijden, moet de inwendige weer
stand G van de lamp zoo laag mogelijk zijn. Deze is het quotiënt van
de leegloopspanning L door den kortsluitstroom K:

(493)

K

L.-E-:
D

U • S • R;=E • 5 • R;

Vermits bij leegloop U = E, is:
U S R;

K=
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R; + R

(494)

(495)

of wanneer men voor U de waarde uit formule (495) neemt:

K=

(E-R-K)S.R;

(496)

R. + R

K(RZ+R) =E.S.R4-RK.5.R’

(497)

K(R/ + R + R.SR;)=ESR’

(498)

E . S • R;

K

R. + R + R

(499)

8 - R;

dan is de inwendige weerstand G der inrichting:

ESR:(Ri + R + R-S-Ri)
E • S R;

L
~K~ =

=R;+R + R

s. R; =R + R-(I +R -5)

R.-S

=R+R..S(1/S+R)=R +

i

(500)
(501)
(502)

75+ R
=R +

R:.S

(503)

Sx

Volgens formule (421) neemt de inwendige weerstand G toe met
R eni S; door de tegenkoppeling
van de stroomzijde
stroomzijd uit, worden
bijgevolg de lineaire vervormin
w
ogen des te sterker, naarmate
U
J
men niet lineair ontkoppelt.
Een stroomkoppeling over
E
R
424
meerdere
lampen is schematisch
SST
y
voorgesteld in fig. 424. Hierbij
ogebeurt het volgende: de uitFig. 424.
gangsstroom van de laatste lamp
l en de statische steilheid van den geheelen versterker T, dan heeft

men volgens de vroegere afleidingen:

l=U -T

(504)

U=E-RI

(505)

1= (E — R

I) ■ T=E - T — R

I- T

(507)

7(1 +R • T)=E- T

/=-

ET------= E--------!-------

1+R • T

(506)

= E • Tx

(508)

l/T + R

Deze vergelijking heeft denzelfden vorm als formule (498), al
leen wordt de steilheid 5 van één lamp vervangen door de steilheid T
van den geheelen versterker. Nu kan men echter T door verhooging van
het aantal lampen zoo groot maken als men wil, en R tevens klein
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houden. Hierdoor kan men de tegenkoppeling zoo ver opdrijven, als men
wil. De versterkte spanning V berekent men uit formule:

V=1 • w

E • W

(509)

'/T + R

Hoe grooter T wordt, des te hooger wordt de versterking, nochtans
ligt ook hier de bovenste grens, die men bereikt voor T = CC bij:
V

E- W
max

(510)

~R

Hierbij is de waarde van R ook door de roostervoorspanning be
paald, en men moet er rekening mee houden, dat wegens de grootere
wisselstroomamplitudes der eindlampen ook de ruststroom van deze lamp
zeer sterk is. Om deze reden gebruikt men voor het verkrijgen der zelfde
roostervoorspanning, als bij een enkele lamp, kleinere waarden voor R.
Tengevolge daarvan stijgt weliswaar de maximale versterking, maar de
tegenkoppeling wordt weer kleiner.
Met betrekking tot den inwendigen weerstand kan men voor den
geheelen versterker weer redeneeren als hierboven. Men heeft slechts
T in de plaats van S te stellen. Bij stroomtegenkoppeling stijgt bijgevolg
de inwendige weerstand der geheele inrichting, wanneer men deze als
berekeningsfaktor in aanmerking neemt. Physisch heeft hij echter geen
preciese beteekenis, voor alles is hij niet van belang in verband met
de lineaire vervorming. Deze wordt slechts door den inwendigen weer
stand der laatste lamp beïnvloed, die direct op den luidspreker inwerkt.
Deze weerstand blijft echter volkomen onveranderd. De verandering van
den inwendigen weerstand der geheele inrichting komt veel meer neer
op de voorafgaande lamp, waarop de tegenkoppeling werkt. Desondanks
is ook in dit geval een zekere in
vloed op de lineaire vervorming
/?/
J
te bespeuren. Wij zullen dit later
bespreken.
Fig. 425 is de schematische
8
voorstelling van de spanningskoppeling over eene lamp. Hier
gebeurt de tegenkoppeling door
425
het feit, dat de verbinding tusschen
kathode en chassis b.v. een
Fig. 425.
transformator bevat, waarvan de
tweede wikkeling op eene of andere wijze door den uitgang der lamp beinvloed wordt. Zij kan b.v. met de twee klemmen van den anodeweerstand W verbonden zijn. Stellen wij de E.M.K. in den anodekring gelijk
A, de klemmenspanning aan den anodeweerstand B. De in den roosterkring bijgevoegde tegenspanning zullen wij B/X noemen, waarin X een
geheel getal is, wanneer de tegenspanning kleiner is dan de anodespan-

ü"
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L

ning en een breuk wanneer zij door optransformeeren grooter is. De ver
sterkingsfaktor der lamp is I :D = p. Dan is:
(511)
A = U-p

U-p

/=

B=

(512)

R.+ PK
U -p- W

(513)
R.+ W
Verder is weer:
(514)
U = E — B/X
Wordt de waarde van formule (514) overgebracht in formule
(513), dan heeft men:
(E — B/X) • p-W

B=

R:+W
E - [x • W
B • p• W

R:+W
X(R;+W)
p- W
E - p-W
B[l +
1
X(R;+W)
R.+ W

(515)
(516)

E-p-W

B=

P - W
(R, + W/)[i + X(R;+W} ]
E • m . W
R,+ W + p • W/X
E

R;
/Z • W

ï

1

P

X

(517)

I

1
+------

W+l 7

X

1

(518)
(Ry/IV+DM+VX
Hierbij is de breuk de dynamische versterkingsfaktor plt dus:
I
(519)
Mi =
(R../IV+D/M4-7X
Ook hier kan men op dezelfde wijze redeneeren als voor de stroomkoppeling, d.i. maakt men p zeer groot en X zeer klein, d.i. tot een
breuk, indien men in de kathodeleiding optransformeert, dan verdwijnt
in den noemer het eerste niet-lineaire lid. Daardoor wordt:
M1 = x
(520)
Dit beteekent echter, vermits in dit geval X een breuk is, dat B : E
kleiner wordt dan 1, m.a.w. er heeft geen versterking meer plaats. Ook
hier mag men dus met de tegenkoppeling niet te ver gaan, maar men

=E -
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moet een compromis sluiten tusschen versterking en tegenkoppeling.
Met betrekking tot de lineaire vervorming berekent men de leegloopspanning uit:
L = U • P=(E-A/X)u
(521)
= (E - LIX)p=n • E — fi. L/X
(522)
L(I-m/X)=m-E
(523)
M-E
_
E
L=
(524)
1+m/X
7m + 7X
Deze leegloopspanning verkrijgt men door een oneindig hoogen
anodeweerstand W en een oneindig hoogen weerstand van- de tegenkoppelingstak, zoodat een deel der E.M.K. van de anodewisselspanning
zelfs in onbelasten toestand voor de tegenkoppeling gebruikt wordt. Ter
berekening van den kortsluitstroom veronderstelt men W kortgesloten.
Daardoor zouden ook de primaire klemmen van den koppelingstransformator kortgesloten zijn, waardoor in den roosterkring geen bijkomende
tegenspanning optreedt, en waardoor U gelijk wordt aan E. De kort
sluitstroom wordt bijgevolg:

K=

U./x

R

(525)

R

Hieruit verkrijgt men den inwendigen weerstand G met:

L

ER

g=~k~=~ (7m+7X)E-m

R;
\+r/X

(526)

Wordt dus hier de versterkingsfaktor /-* zeer groot en X zeer klein,
d.i. met zeer sterke tegenkoppeling, dan wordt de inwendige weerstand
klein, m.a.w. de lineaire vervorming neemt af.
Bij spanningskoppeling over meerdere lampen kan op weinig na
dezelfde redeneering gehouden worden als hierboven. Hier verstaat men
onder p niet meer den versterkingsfaktor eener lamp maar wel dien
van den geheelen versterker. Men kan dus ƒ* willekeurig groot maken,
zonder datm en X behoeft te verminderen. Men kan bijgevolg in formule
(520) X grooter dan 1 houden en de niet-lineaire vervorming tegen
gaan, zonder de versterking te moeten missen.
Met betrekking tot de lineaire vervorming, gelden bij spannings
koppeling over meerdere lampen dezelfde
overwegingen als voor tegenkoppeling
J
,door den stroom, daar ook hier slechts de
/?
inwendige weerstand der met tegenkop
W
£
<7
peling uitgeruste lampen en bijgevolg de
426
weerstand der geheele inrichting af
Fig. 426.
neemt. De weerstand der eindlamp, waar
op het eigenlijk aankomt vermindert niet.
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Fig. 427.
In fig. 426 is een
stroomkrin
geteekend, die
>?
een generator bevat met
U
E.M.K. E, inwendigen
B
A
weerstand R en een uit•E
wendigen belastingsweer
9
428
stand W. Wegens dert
spanningsval over W is
Fig. 428.
de klemmenspanning van
den generator U. De door
W opgenomen energie is het grootst wanneer UZ = R, d.i. W :R=k
Teekent men zooals in fig. 427 de energie op in functie van W :R dan
vertoont de energiekromme bij W :R=\ een maximum. In de veron
derstelling, dat weerstand W samen met de frequentie co toeneemt, kan
men ook dezen in de abscisse aanteekenen.
Wordt volgens de schakeling fig. 428 met meerdere lampen
gewerkt, dan wordt naar den roosterkring der eerste lamp uit den anodekring der laatste een tegenspanning G gevoerd. In den uitgangskring
heerscht een willekeurige electromotorische kracht A, die over den uitwendigen weerstand een spanningsval B verwerkt, die eigenlijk de klem
menspanning vormt. Wordt de aanpassing van den uitwendigen weer
stand eerst zonder tegenkoppeling uitgevoerd, zoo dat voor een gemid
delde frequentie W = R is, dan verkrijgt men voor deze frequentie een
energiemaximum.
Voor alle andere frequenties zou de energie kleiner zijn. Hierbij
is de E.M.K. A van den uitgangskring = U • Mi. indien /x, de versterkingsfaktor van het geheele systeem is. Door het invoeren der tegenkoppeling
wordt A kleiner, vermits volgens de vroegere uiteenzettingen U hier
door eveneens kleiner wordt. Gaat men niet uit van U maar van E, dan
kan men ingevolge onze vroegere uiteenzetting even goed zeggen, dat p
kleiner wordt. Bij stroomterugkoppeling wordt de tegenkoppeling grooter,
naarmate I grooter is. De stroom I der eindlamp wordt echter sterker,

E

è

715

naarmate W kleiner is, d.i. hoe lager de frequentie wordt. Met toene
mende tegenkoppeling wordt A echter kleiner, d.i. bij lagere frequentie
dan de uitgangsfrequentie, daalt de E.M.K. (/I) van den uitgangskring,
terwijl ze bij hoogere frequentie toeneemt. De tendens van A bij de
stroomkoppeling is door de gestreepte lijn in fig. 427 aangeduid. Bij de
spanningsterugkoppeling wordt klemmenspanning B grooter, naarmate W
ten opzichte van R grooter wordt, d.i. hoe hooger de frequentie is. Bij
gevolg wordt ook bij toenemende frequentie de tegenkoppeling sterker
en A dus kleiner. De tendens van A is in fig. 427 aangeduid door de

puntenlijn.
Neemt men nu de normale aanpassing voor een gemiddelde fre
quentie niet, zooals tot dusver werd aangenomen, bij het punt M van
fig. 427, maar b.v. voor de stroomterugkoppeling bij het punt Q, dan
ziet men, dat bij toenemende frequentie en gelijkblijvende E.M.K. A,
d.i. zonder tegenkoppeling, de energie vermindert en dat zij bij afne
mende frequentie toeneemt, terwijl het verloop van A zelf met tegen
koppeling omgekeerd is. Beide werkingen heffen elkaar gedeeltelijk op,
d.i. de energie stemt overeen met een minder steile kromme. Dit beteekent een vermindering der lineaire vervorming.
Hiertoe is het noodzakelijk, dat dus bij stroomkoppeling een overaanpassing plaats heeft. Bij onderaanpassing zou precies de tegenover
gestelde werking bereikt worden, vermits de tegenkoppeling de lineaire
vervorming nog zou ondersteunen. Bij de spanningsterugkoppeling is
dit omgekeerd; hier moet een onderaanpassing gebeuren, terwijl voor
een gemiddelde frequentie, b.v. de aanpassing in het punt P moet ge
schieden. Voor dit punt wordt de energiekromme gedeeltelijk gecom
penseerd door de kromme voor A, vermits de twee krommen een tegen
gestelde tendens vertoonen.
Werkt men dus met een penthode, waarbij steeds een onderaan
passing geschiedt, dan verkrijgt men voor spanningsterugkoppeling een
vermindering van de lineaire vervorming. Daar gelijktijdig ook de nietlineaire vervorming verminderd wordt, verdient het aanbeveling steeds
spanningsterugkoppeling te gebruiken met penthodes.
g) Toonregeling, Toonregelaars zijn belangrijke onderdeslen in moderne radio-ontvangers. Bijgevolg verdient
het aanbeveling, ook even
de wiskundige zijde van de
daarmee samenhangende
problemen te onderzoeken.
Ook de hiernavolgende uit
eenzettingen zijn gesteund
op een publicatie in «Radio
Mentor» van het jaar 1938.
429
Fig. 429.
Om
gedurende
de
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weergave van radio-uitzendingen een bepaald frequentiegebied te be-

voordeelen, gebruikt men vaak de in fig. 429 geteekende schakeling en
stemt de uit L en C bestaande kring op de gewenschte frequentie af. Hier
door worden in den kring eigen trillingen opgewekt, die tengevolge der
resonantieverhooging boven het gewenschte peil uitgaan. Dit heeft b.v. de
zelfde uitwerking als resonantiepunten van mechanischen aard bij toonafnemers, waardoor deze mechanisch beginnen te klapperen of kletteren,
wanneer ze door het naaldgeruisch of een andere oorzaak toevallig op
deze frequentie worden aangestooten. Om dit verschijnsel te vermijden,
dient de kring zoo sterk gedempt te zijn, dat al de trillingen aperiodisch
verloopen. Deze conditie volgt uit de volledige vergelijking voor de
frequentie:
I

co =

R2

(527)

777

L-C

Het verschijnsel wordt aperiodisch als co —0, d.i. wanneer

i

R2

L -C

777

(528)

4L

4L2
R2 =---------

(529)

"c

L •C

R = 2y/L/C
•(530)
is. In dit geval is bijgevolg geen resonantiefrequentie meer voorhanden,
waarop de kring na aangestooten te zijn, zelfstandig verder trilt resp. de
amplitudes steeds grooter worden. Men zal
bijgevolg den kring volgens fig. 430 door een
parallel weerstand R dempen. De waarde
z
van dezen weerstand verkrijgt men uit for
mule (530). Desondanks bestaat er echter
c 430
nog een frequentie op dewelke de amplitu
de een maximum bereikt, terwijl ze bij alle
Fig. 430.
andere frequenties kleiner is. Dit blijkt uit
de volgende overweging:
De resulteerende weerstand Z van de parallelschakeling der drie
weerstanden van fig. 430 is:

R • L/C

R j co L/j co C

z=

R j co L +
—

-■---------------------------------------------

co C

+

j co C

)R- co L —

co C

+-----

(531)

L

(532)

C

R • co L

R -L
j R ■ co L - C —

L

j co L

;R
co

j R • ai2 L ■ C-j

+L
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R • co L
ƒ-R ■ (u)2L • C-I) +<o L

(533)

De waarde bereikt een maximum, zoodra de noemer door zijn
minimum loopt, d.i. wanneer de uitdrukking tusschen de haakjes gelijk
0 wordt. Het maximum wordt dus bereikt door de frequentie:
>O3LC=]
I
<=
L C

(534)

(535)

Anders gezegd: Het maximum wordt bereikt voor dezledfe fre
quentie, die men zou verkrijgen indien R niet aanwezig was. In dit
geval heeft men dan uit vergelijking (533) :

Z max

R • co L

<o L

=R

(536)

Dit resultaat is ook zonder ]meer uit de figuur te zien, want voor
de resonantiefrequentie uit L eni C wordt de resulteerende weerstand
oneindig hoog en R blijft dan als eenigen weerstand over- Brengt men
de waarden voor L • C uit vergelijking (535) in formule (533) dan
verkrijgt men:
R • o) L
Z=
(537)
>R(<O2/ü)o2-|) + co L
Nu kan men verder in formule (530) voor C een waarde brengen, die men uit formule (535) als volgt kan berekenen:
1
(538)
C=

en men bekomt dan voor

R=2 v7 L •

L = 2 u>0L

(539)

Brengt men deze waarde in formule (537), dan is:

Z=

2 o)o • <o L2

ƒ 2 co,>o L(co2/co02 — I ) + <o L
2 co L

i2(Wa/W1.o2 - 1 ) + co/coo

(540)

Om nu de eventueele weerstand van Z in betrekking tot R op
de frequentie <oo te brengen, stelt men:
(541)
R=Z • p
(542)
Z = R/p = 2 wo L/p

Het tweede lid der formules (540) en (542) stelt men aan elkaar gelijk:
2 co L
2 <o,
(543)
i2(w2/W)'o2 — 1) +
'o
P

7-18

ü)

<Oo

ƒ 2(w2/wo2—1 ) 4-ü)/u)o

(544)

p

p = it)Jhi [ƒ 2 (o>2/w'o< 2 - 1 ) +u)/wo]

(545)

= ƒ 2(üj/wo — w0/co) + 1

(546)

p2 = 4 (<o/coo--ü)o/a>)24- 1

(547)

P2-I=4 (co/<o.'O — wo/w) 2

(548)

Nu kan men zoowel op de linkerzijde als op de rechter het tweede
lid ten opzichte van het eerste verwaarloozen, daar reeds bij p = 3 en
voor <o/tü0 = 3 het eerste lid groot wordt, vergeleken bij het tweede.
Daardoor verkrijgt men met voldoende benadering voor een niet
te klein verschil met de resonantiefrequentie:

(549)

p = 2 w/<do

Dit beteekent dat b.v. bij de vijfvoudige frequentie van die, waar
op de weerstand zijn maximum bereikte, deze tot het tiende deel ver
minderd is en op de 25-voudige frequentie op het 1/50 deel, d.i. op 2 % .
Neemt men nu als versterkerlamp in de schakeling van fig. 429
een penthode, waarvan de inwendige weerstand steeds groot is verge
leken bij den uitwendigen weerstand, dan kan men in de formule voor
de versterking

v=

Ra

D(R- + Ra)

(550)

in den noemer Ra verwaarloozen ten opzichte van R- en de versterking wordt dan
V=

Ra

D R:

=S . Ra

(551)

d.i.: evenredig met den uitwendigen weerstand. Brengt men dus de
frequentie voor den maximumweerstand op b.v. 40 Hz, dan beteekent
dit, dat op de 25-voudige frequentie (1.000 Hz) de versterking nog
maar 2 % bedraagt van die op 40 Hz, en bijgevolg praktisch kan ver
waarloosd worden. Brengt men dus in
serie met den kring een weerstand W
zooals in fig. 431, dan zal deze, te be
z
-----t—
ginnen van 1.000 Hz, alleen de ver
/?
sterking bepalen, m.a.w. deze zal van
43)
af 1.000 Hz gelijkmatig verloopen, en
Fig. 431.
van daar uit naar onder geleidelijk stij
gen, tot ze bij 40 Hz hare hoogste waar
de bereikt, die door de twee serieweerstanden R en W bepaald is. Neemt
men R veranderlijk, waarbij de maximumwaarde echter niet grooter zijn
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mag, dan die welke uit formule (530) berekend is, dan kan men elke
willekeurige verhooging q op 40 Hz verkrijgen, vermits

q

W+R
W~

(552)
(553)
(554)

qW=W+R
W(q-\)=R
R

W =----

q-

(555)

T

moet zijn.
De frequentie, waarop de hoogste versterking plaats heeft, vindt
men uit vergelijking (535), die maar alleen het product L-C bevat.
Een der beide faktoren kan dus willekeurig gekozen worden. Het is

zeer doelmatig L zoo klein mogelijk te nemen, daar een groote smoorspoel veel plaats inneemt, een groot gewicht heeft en zeer duur is.
Moet dus b.v. de versterking q op 40 Hz 5 maal zoo hoog zijn
als bij de 25-voudige frequentie, dus bij 1.000 Hz en van dit punt af
gelijk blijven, dan verkrijgt men uit formule (535):

4-2 • 402 =
LCf*F

1
LC~F

106
4 X 1,600r=

16

Neemt men C = 8 juF dan is L = 2 H. Bijgevolg wordt volgens for-

mule (530) :
R = 2 v 106 L/Cmf=2 v I06 x 2/8

= 2 7 1074 = 2 • 1072=1.000 Q
1.000
1.000
H/ =------- -=-------- = 250 Q
4
5-1
h) Berekening van
wordt vaak voor het pro
bleem geplaatst, het voedingsdeel voor een ont
vanger te ontwerpen.
Hieronder brengen
■wij een geschikte bere
keningsmethode, die wij
ontnemen aan de «Funktechnische Vorwarts ».
Wij behandelen eerst de
ancdespanning. Door de
lampenfabrieken worden
gewoonlijk de krommen
volgens fig. 432 en 433
gepubliceerd (een volle-

720

gelijkrichters.

De

radiotechnicus

600
<00

200

<0

00

'f20

>JanA
Fig. 432.

dige verzameling hier
van vindt men in het
j
((Radiolampen Vade-Mecum», verschenen bij uit
gever dezes). Fig. 432
do
toont de beschikbare ge
I
lijkspanning van de AZI
in verband met de belas
433
ting en voor verschillende
i
waarden van R; (fig.
f0
50 —> g>
434).
De bovenste krom
Fig. 433.
me van eiken groep geldt
voor R; = 100 £2, de vol
gende voor R- = 2Q0 £2,
de derde voor R;=400 £2,
C
de vierde voor R: = 800 £2,
altijd met de veronder
stelling dat condensator C
der in fig. 434 geschetste
434
schakeling een waarde
Fig. 434.
van 16 /j-F heeft.
Het schakelschema van fig. 434 is dit van een dubbelen gelijkrichter, en daarop hebben de gegevens van fig. 432 en 433 ook betrek
king. Zij eu de wisselspanning aan de secondaire van den transformator en
e., de verkregen gelijkspanning over den werkweerstand Ra. R- is een
somweerstand bestaande uit den weerstand der gelijkrichterlamp + Rt +
n3 • Rp • Daarin is Rs de weerstand van de transformator-secondaire (bij
dubbele gelijkrichters de weerstand van een halve secondaire wikkeling),
n 2 • Rp de aan de secondaire optredende weerstand der primaire en n
de transformatieverhouding.
In fig. 433 is de JJ Ffl-karakteristiek der gelijkrichterlamp AZI afgebeeld, waarmede den inwendigen weerstand bepaald kan worden.
Deze karakteristiek is zooals bekend niet rechtlijnig Men kan echter
op eenvoudige wijze, met behulp van het diagram fig. 433, den inwen
digen weerstand R;i voor een bepaalde verhouding VJJa = R;i bepalen.
Hoe grooter Ja wordt, des te kleiner is R.j. In fig. 433 is Ja per anode
opgegeven. De aangegeven waarde vermenigvuldigt men met 3/4 en
men verkrijgt dan voor een bepaalde verhouding VJJa een voldoende
benadering voor R;i.
Voorbeeld: In een bepaalde schakeling bedraagt de belasting per
anode 35 mA. Bijgevolg heeft men:
■/

1
H-

i

4+FH-

tz

0"

lp—l-v

" ik

F"

Va

L

25.000
35
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H(1 =

75

25.000

ÏÖÖ

35

= 536 Q

Voor een stroomafname van Jc = 50 mA daalt R,i op ongeveer
465 Q.
Voor een gegeven inw<endigen weerstand R; fig. 434, kan uit fig. 432
de vereischte wisselspan
ning voor een bepaalde
?2
belasting en voor een
*9
vereischte gelijkspanning
dadelijk worden afgele
zen. Ter nadere toelich
t
Tijd
t
1
ting van dit diagram zul
___ A- -/*
2T \
len wij aantoonen, dat
f
f
435
het tijdverloop voor het
-ew *
Fig. 435.
opladen van den condensator niet afhankelijk is van spanning
maar van de verhouding R:/Re.
Ware in fig. 435 de amplitude van e.‘w kleiner dan eg — d.i. de
constant veronderstelde spanning op C resp. Ra — dan is tot op het
oogenblik t, de gelijkrichterlamp vergrendeld. In het tijdverloop tj —12
echter, waarin e„ grooter is dan e? ontstaat stroom ig en vermits C over
R; geladen wordt (zonder spanningsverandering), heeft men
eM, — eg
ƒ=

R?

Is in fig. 435 de geheele wisselstroomperiode door den hoek
aangegeven, dan geschiedt de oplading over de hoek 2 c. Uit
• /(-----n — a) =eo • cos a
e • = eo • sin
‘
v 2

volgt

2 a = w(f1 - f2) =

2n
~T

•

(^1 — ^2)

Voor een sinusoppervlak voor basis T : 2 en hoogte h heeft men:
T

• h.
r_/., - sin at • dl = —
7C

(556)

0

Voor een sinusoppervlak met basis 2 a en hoogte (e0 — eg) heeft

men:

F = ^-('0-ee)-T.
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(557)

De lading bij elke stroomstoot is:
£.

■k-

Ri

— *g} • dt

G_____

t,

Dus

F
Q ~

1

2a
TT

‘ (e°—

en verder n •
wanneer
ig de ladingsstroom is en n het
aantal gelijkgerichte phase n aangeeft (voor een dubbelen gelijkrichter n = 2). Lost men deze ver
gelijking op voor a en brengt men
Ra in de vergelijking uit ig=eg 'Rj
dan geeft de kromme in fig. 436
egg‘/ee// als functie van 1 /n x R»/R,
aan. Deze kromme vormt den
grondslag voor de krommen van
fig. 432.

.

‘ T

(558)

~e~

1

0.5
436

1

O

Of

02

*1

Fig. 436.

De grootte van C
(fig.
434), werd tot
O
dusver buiten beschou
tf
e3
wing gelaten. Er werd
verondersteld, dat C
zoo groot is, dat zijn
Tija
—+
spanning tijdens het
t
-------X________’ ƒ/
opladen niet veran
X r
437
9
dert. In werkelijkheid
2<C
schommelt de span
ning op C met een ge
Fig. 437.
middelde waarde eg
(fig. 437). Neemt de condensatorspanning tijdens het opladen toe, en
daalt ze gedurende de ontlading, dan liggen G en t2 niet meer sym
metrisch.
Gebeurt de ontlading over een smoorspoel dan zal i, doorgaans
constant zijn, en men kan aannemen, dat de in fig. 43 7 afgesneden
vlakken bij benadering gelijk zijn aan den inhoud der gearceerde vlak
ken in fig. 435.
In fig. 438 geven wij een nomogram ter berekening der afvlakking van weerstand-condensatorfilters voor gelijkrichters.
Hoe dit nomogram gebruikt wordt, verduidelijken wij door het vol
gende voorbeeld: Voor een dubbelen gelijkrichter is: R = 5.000 X2, C=I6

^L. _

yF7"
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/aF de verbindingslijn tusschen ƒ =100 Hz en C=I6 pF snijdt de schaal
C’ bij ongeveer 16 /aF, Xe op ongeveer 100 Q. De verbindingslijn tus
schen Xc =100 Q en R = 5.000
Snijdt de Ey/E2 schaal op ongeveer 50
en de E2/Ex schaal bij 0,02. De afvlakking wordt dus, vergeleken met
de oorspronkelijke wisselspanning, in de verhouding 50 : 1 lager.
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i) Gevoeligheidsberekening van ontvangers. Over
de gevoeligheid van ontvangers hebben wij reeds in hoofdstuk III
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gesproken. Hierna herhalen wij in het kort de belangrijkste gegevens,
en werken tevens een voorbeeld ter berekening der gevoeligheid van een
ontvanger met rechtstreeksche versterking en van een super uit. Hierbij
maken wij weer gebruik van een publicatie in de « Funktechnische
Vorwarts ».
De gevoeligheid van een ontvanger is die hoogfrequentiespanning
in /xV, voor dewelke het
apparaat na de eindlamp
S
3
aan een ohmschen weer'6
7
passingsweerstand 0,05 W
L.F.-energie aflevert.
T 4 IQ
Om de gevoeligheid
Fig. 439.
te bepalen, wordt de
draaggolf van den meetzender op 30 % met frequentie 400 Hz gemodu
leerd en over een kunstmatige antenne, bestaande uit een serieschakeling
van 200 pF + 20 /xH + 25 £1 met de antenneklem van het apparaat ver
bonden. Den opbouw van een dergelijke schakeling geven wij in fig. 439.
Daarin is I de gemoduleerde meetzender (400 Hz, 30 % ), 2 een potentiometer met lagen weerstand, 3 de kunstmatige antenne, 4 het te onder
zoeken apparaat, 5 een LF-smoorspoel, 6 een 4 /xF condensator, 6 de
aanpassingsweerstand en 8 het laagfrequentmeetinstrument.
Vermits de afgeleverde energie gelijk is aan
E
1
L = E- J = E-------- =E2--------R
R

is voor L = 0,05 Watt (vastgestelde energie — norm):

Voor triodes:
E=\/ 200=14,2 Volt
\ oor penthodes: E
=19,4 Volt
Men zal dan het laagfrequentinstrument 8 in fig- 439 op deze span
ning instellen, en men kan dan op 2 de daarbij behoorende HF-spanning
als gevoeligheid aflezen.
Bij ontvangers met terugkoppeling moduleert men den meetzender
met muziek, terwijl men den
Vl
V?
ontvanger met de terugkoppe
ling op een zwak sein instelt,
waarbij nog goede weergave
verkregen wordt. Dan vervangt
ej
men de muziek door de 400
440
--------- - t
Hz modulatie en men meet.
Als 1° voorbeeld be
schrijven wij de bepaling der
gevoeligheid van een eenkrings tweelamper met een AF7 en een AL4
geschakeld volgens fig. 440.
Naar het hierbovengezegde moet de hoogfrequentspanning Oi be-

0
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19,4 Volt is. Wij gaan uit van e4 en bere-

paald worden, waarvoor e4
kenen vervolgens e3. Daar

R; • Ra
—=S R' + Ra
e3

en

$ALi

RiAIA

6 mA/V
50.000 n

wordt

19,4 x 57 x 103
e3 =

6x I0-3x50x 103x 7,5 x 103

0,45 Volt

Welke spanning e2 moet nu op de detector AF7 heerschen opdat
«3 = 0,45 Volt wordt? Uit de karakteristieken van de AF7 (zie « Radiolampen Vade-Mecum ») ontnemen wij:
K = 25O Volt
«3

18 als Ra = 0,2 Mn en de serieweerstand in den scherm-

«2

roosterkring Rg2 = 0,8 MD is.
Bijgevolg:
«3

0,45

= 18:e2 = 0,028 ~3mV

e2
e2
Met de ingangsschakeling wordt op de volgende wijze rekening
gehouden: Co en C vormen een potentiometer;
Co
w L

C + Co

R~~

is de op de antenneklem heerschende ingangsspanning. Deze potentiometer werkt echter afhankelijk van de frequentie. Als wij aannemen, dat voor
een goede spoel R=1 Q en CO = 25 cm, dan heeft men voor 500 kHz:
Co
25 _ 1
C + Co
525
21
Als men nu rekening houdt men de detectordemping, maar voor
een goeden opbouw der spoel aanneemt dat:

R

L

35.000

dan verkrijgt men

1
1
= 4e,
--------•55. • I0
I05 5• •2?r
2TT •
21----------------------- 35.000
De spanning over den afstemkring is dan 4 maal hooger dan die
tusschen de antenne en aardklemmen en de gevoeligheid bedraagt dan:
C1
0,75 mV
Door de terugkoppeling kan men een drie tot vier maal hoogere
waarde verkrijgen (met behoud der goede weergave), zoodat de hoogbij 500.000 Hz ongeveer 200 /*V
ste gevoeligheid van het apparaat emax
max
bedraagt.
«2=«i •
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Als voorbeeld 2 bespreken wij de bepaling der gevoeligheid van
een moderne vierlamps-super met lampen AK2, AF3, ABCI, AL4, waar
van de schakeling is voorgesteld in fig- 441 (vereenvoudigd).
Voor e6:e5 vinden wij in het voorgaande voorbeeld e6:e5 = 45.
Vermits e6 weer 19,4 Volt is, heeft men, e5 = 0,5 Volt ongeveer.
AK2

AU__

ABC1

AF3

«5

u
Fig. 441.

De versterking der ABCI bedraagt volgens metingen op schakelin 
gen van dit soort: VABci~
12-voudig met 30 % modulatiediepte en
Ra = 0,l Mf2, Kfl = 250 Volt, R^ (kathodeweerstand) =3.200 Cl. Bijgevolg

moet

0,5
c4 =

12

0,04 Volt

bedragen.
De middenfrequentversterking V,n, voor hoogste
J
versterking en bijgevolg met kritische koppeling van den (veran*iderlijken) MF-bandfilter is:
Z-R;
1

Vn,

2~

-s

Z + R;
Daarin is Z de impedantie van den MF-bandfilter, die wij, rekening
houdend met de demping der secondaire door den gelijkrichter, op
200.000 Cl kunnen nemen voor een middenfrequentie van 468 kHz. 5 is
de steilheid der AF3=0,25 mA/V. Nu ontbreekt nog R-. Bij de geringe
steilheid is R; hoog, ongeveer 2 Meg. Brengt men deze waarden in de
vergelijking,
rgelijking, dan heeft men:
200.000x2.000.000
1
• 5 . I0-4
100
Vm
2~‘
2.200.000
Bijgevolg is:
0,04
= 0,000.4 V = 0,4 mV

c’

ïöö

Voor de AK2 is op de hoogste versterking Kfl = 250 Volt, Kf3.5 =
80 Volt, R,-=l,5 MQ, S
0,8 mA/V (convertiesteilheid). Daaruit volgt
wanneer men weer dezelfde waarde van vroeger neemt:
• Vm

1

200.000x1.500.000

2

1.700.000

• 8 • 10~7
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Bijgevolg is:
e2 =

0,4

= 0,006 mV = 6 /xV

70
Deze spanning is bepaald door:
Co
------ •
e2 = ej •

c+c(

L

1

CO • ------------

2

R

Nemen wij weer aan dat

C
_ 1
C + Co
2Ï
is bij 500.000 Hz en veronderstellen wij verder, dat de bandfilter kritisch
gekoppeld is (faktor 1 :2), dan verkrijgt men:
6- 10-6 • 21 . 35.000-2
2 /xV
e‘-'
5 • I05
ingangsverliezen inbegrepen.
Het is doelloos met dergelijke groote gevoeligheid te werken. Daar
om legt men den filter der AK2 aan een aftakking van den ingangsbandfilter en men zal bovendien Co nog klein nemen, waardoor de
selectiviteit verbetert.
Tenslotte valt op te merken, dat men in de praktijk nooit de voor
uit berekende waarde verkrijgt, vermits men altijd moet rekenen met
onvermijdelijke verliezen.
4. Geraadpleegde werken.

F. Bergtold:Het Radiolampenboek (Uitgeverij Brans, Antwerpen).

R. Deschepper: Geluidsversterking (Uitgeverij Brans, Antwerpen).

M. Douriau: Ontwerp en Constructie van kleine Transformatoren

(Uitgeverij Brans, Antwerpen).

V. Ardenne: Funk-Empfangstechnik

(1930).

H. Barkhausen: Electronenröhren, Band 3 (1929).
F. Bergtold: Antennenbuch (1936).

Formelntafeln des « Funktechnischen Vorwarts )).
Handbuch der Funktechnik. Herausgegeben von Hanns Giinther
u.a. 2. Auflage.

J. Kammerloher: Hochfrequenztechnik Band 1. (1936).
W. Lehmann: Rundfunk und Tonfilmtechnik, 3. Auflage.

«Radio Mentor» (1937, 1938, 1939).

F. Weichart: Die physikalischen Grondlagen der Rundfunktechnik,
Teil 2 und 3, 4. Auflage (1935).
Al de hierboven opgesomde buitenlandsche werken
worden op bestelling geleverd door uitgever dezes.
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