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Bij het verschijnen van de eerste druk van dit boekwerk merkten wij
op, dat het radio-amateurisme zich in ons land in een levendige be
langstelling mocht verheugen, waarbij wij vooral dachten aan de
zendamateurs. Sindsdien is de belangstelling, vooral na de oorlog, nog
sterk toegenomen, getuige onze Veron en het blad Electron.
Doordat de zendtechniek, vooral tijdens de oorlog en de laatste
jaren, sinds het verschijnen van de eerste druk van dit boek grote voor
uitgang heeft gemaakt, hebben wij deze tweede druk ingrijpend moe
ten herzien en zijn grote gedeelten opnieuw geschreven. Om een niet
te grote omvang te krijgen, hebben wij enkele van minder belang
zijnde hoofdstukken moeten laten vervallen.
Evenals de eerste druk is dit boekwerk in de eerste instantie bedoeld
voor de amateurs, die zich met de kortegolf-techniek bezighouden.
Niettemin zullen ook anderen veel van hun gading vinden. Wij den
ken hierbij vooral aan de grote groep radiotechnici en -monteurs, wier
opleiding uit den aard meer ontvangtechnisch is georiënteerd.
Omdat men, wil men succesvol kunnen werken op de hoge en zeer
hoge frequenties, een goed inzicht moet hebben in de techniek, nodig
voor frequenties tussen 3 en 30 megaperioden, hebben wij de zeer hoge
frequenties en de bijzondere schakelingen in afzonderlijke hoofdstuk
ken opgenomen. De antennes en voedingslijnen zijn zeer uitvoerig
besproken, daar vooral voor zeer hoge frequenties een goed inzicht in
deze materie van groot belang is.
Verder is alleen datgene gegeven, dat verantwoord is en alle gegeven
schema’s zijn aan de practijk ontleend met de wetenschap, dat zij
goed werken. Dit kan van wat de laatste tijd, vooral in het buitenland,
wordt gepubliceerd lang niet altijd worden gezegd!
Dan brengen wij onze dank aan hen, die fotomateriaal afstonden
voor de illustratie van deze uitgave en wel in het bijzonder de N.V.
Philips te Eindhoven voor hun zeer instructieve foto’s.
Gaarne brengen wij ook weer dank aan hen, die ons hielpen bij het
doorlezen van de drukproeven, het verzorgen van de tekeningen en in
het bijzonder aan de uitgever, die het mogelijk maakte, dat deze
tweede druk verscheen.
Den Haag | Najaar
Voorburg
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HOOFDSTUK I
GRONDBEGRIPPEN VAN DE RADIOTECHNIEK
Inleiding. In het radioverkeer wordt electrische energie overge
bracht van een punt naar een ander punt zonder dat daarbij gebruik
wordt gemaakt van een electrische stroom door een geleider, die de
beide punten verbindt. Weliswaar bestaat er een geleider tussen die
punten, n.1. de aarde, maar deze wordt niet gebruikt. Het is zelfs zeer
goed mogelijk om radioverbindingen tot stand te brengen als een van
de punten niet met de aarde in verbinding staat, b.v. van een punt op
aarde naar een vliegtuig, of als geen van beide punten met de aarde in
verbinding staat, b.v. tussen twee vliegtuigen onderling. In het radio
verkeer krijgen we dus te doen met de overdracht van electrische
energie in een zeer bijzondere vorm. Deze bijzondere vorm wordt de
uitstraling van energie genoemd, waardoor tot uitdrukking wordt ge
bracht, dat de energie in de ruimte wordt afgegeven en door de ruimte
wordt opgenomen. Deze uitstraling ware doelloos, als er aan de andere
kant geen inrichtingen of instrumenten zouden bestaan, waardoor het
mogelijk is om aan te tonen, dat er in de ruimte een zekere energie in
een bepaalde vorm aanwezig is. Om het in minder algemene vorm te
zeggen: voor een radioverbinding hebben we een inrichting nodig, de
zender, die electrische energie in de voor uitstraling geschikte vorm
brengt en in die vorm in de ruimte uitstraalt, en aan de andere kant
een inrichting, de ontvanger, waardoor het mogelijk is, niet alleen de
aanwezigheid van in de ruimte aanwezige electrische energie aan te
tonen, maar deze ook weer in een practisch bruikbare vorm om te zet
ten. In dit boek zullen we ons in hoofdzaak bezig houden met de zendzijde, hoewel ook een enkele keer de ontvangzijde ter sprake zal moe
ten komen, omdat de mogelijkheden aan de ontvangzijde onder
omstandigheden van invloed zijn op de inrichting aan de zendzijde.
Zoals reeds werd gezegd, is de functie van de zender een twee
ledige: a) in de eerste plaats moet de voorhanden (electrische) energie
in de voor uitstraling geschikte vorm worden gebracht; b) de aldus
verkregen energie moet zo goed mogelijk in de ruimte worden uitge
straald. De onder a) genoemde functie is die van de zender in engere
zin, de onder b) genoemde die van de zender in samenwerking met de
daarmede verbonden straler. Naast deze hoofdfunctie is er nog een
andere bij de zender te vervullen taak, n.1. die van het moduleren van de
uitgestraalde energie, d.w.z. het op een bepaalde, afgesproken wijze
veranderen van die energie, om aan de ontvangzijde in staat te zijn,
uit de waargenomen veranderingen op te maken, welk bericht, welke
mededeling door de zender naar de ontvanger wordt doorgegeven. Dit
moduleren kan op zeer veel verschillende manieren worden bewerk-
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stelligd. In eerste aanleg zullen we ons nu bezig houden met ons een
voorstelling te maken, op welke wijze de uitstraling van electrische
energie tot stand komt, in welke vorm die energie daartoe moet wor
den gebracht en op welke manier die vorm kan worden verkregen.
Daarbij zullen we veronderstellen, dat de lezer althans met de grond
beginselen van de electriciteitsleer bekend is, hoewel ze, voor zover
nodig, heel in het kort even in herinnering zullen worden gebracht.
Uitstraling van energie. De baan van een electrische stroom is
omgeven door een magnetisch veld, waarvan de krachtlijnen lood»
recht staan op de stroombaan en deze in gesloten
.
lijnen omvatten (zie fig. i.i). Bij een lange rechte
geleider zijn de krachtlijnen cirkels, waarvan het
middelpunt in het hart van de stroombaan ligt.
De veldsterkte, d.i. het aantal krachtlijnen per cm2
loodrecht op de richting van de krachtlijnen, in
een punt P op een loodrechte afstand a cm vanaf
dde hartlijn van een lange rechte geleider, be
draagt H = 0>2 !/a, als I de stroomsterkte in A in
Fig. i.i
de geleider is.
Door middel van het magnetische veld kan nu onder omstandig
heden energie worden overgebracht naar een niet met de geleider ver
bonden stroomkring. Denken we ons de laatste te bestaan uit een
rechthoekige, gesloten geleider met een zekere weerstand R, die b.v.
j_ lange zijde evenwijdig
’ J aan de eerste, stroomvoerende geleider
met. de
van de rechthoek op d cm afstand
is opgesteld,
( ƒ _ " 1 zodat' 1het" middelpunt
' ' ’ '
van de hartlijn van de eerste geleider ligt
| (zie fig. 1.2), dan krijgen we
het volgende. Als in de eerste geleider, A, een stroom
I van constante sterkte vloeit, dan is de sterkte van
het magnetische veld ter plaatse van de tweede ge
I
leider, B, gemiddeld gelijk aan H = °’2I/d en dus
d
ook constant. In de geleider B zal dan geen electromotorische kracht worden opgewekt en dus geen
stroom vloeien, want alleen als het aantal magne
B
tische krachtlijnen, dat door de geleider B wordt a
omvat, verandert, wordt er in die geleider een e.m.k.
geïnduceerd. Daar de veldsterkte en dus ook het
Fig. 1.2
aantal omvatte krachtlijnen recht evenredig met de
stroomsterkte in de geleider A is, zal er in B een e.m.k. en dientengevolge een stroom worden geïnduceerd, als de stroomsterkte in A
verandert en zolang die verandert.
Veronderstellen we nu, dat de stroom in A met een bedrag van it
A per secunde verandert, dan zal in B een bepaalde stroom i2 worden
geïnduceerd, die bij een bepaalde stand van B in een bepaalde ver
houding, b.v. a, staat tot de verandering iP We kunnen dus schrijven:
i2 = aij. De stroom i2 moet nu in B de weerstand R overwinnen, waar-
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voor een zekere energie nodig is, n.1. ioR. Deze energie wordt dus
a.h.w. geleverd door de stroomverandering in A. Hiermede hebben we de
eerste wet gevonden vooi' de uitstraling van energie: alleen als er in
een geleider een verandering in de stroomsterkte optreedt, is er uitstraling
van energie door die geleider mogelijk.
Als we nu eens nagaan, hoe groot de energie in de geleider B is, als
die zich op een grote afstand van A bevindt, b.v. op de afstand loood.
Op die afstand is de gemiddelde veldsterkte dan 1000-maal zo klein,
immers de veldsterkte is volgens de uitdrukking H = °*2 r/a omgekeerd
evenredig met de afstand. Het aantal door de geleider B omvatte
krachtlijnen is dan ook 1000-maal zo klein. Het gevolg is dan, dat bij
dezelfde stroomverandering ix A/sec in de geleider A, de in de geleider
B geïnduceerde stroom ook 1000-maal zo klein zal zijn. Daar de ener
gie in B evenredig is met het kwadraat van de stroomsterkte, daalt de
energie daardoor tot het millioenste gedeelte van de energie, die op de
afstand d werd ontvangen. Van de door een geleider uitgestraalde
energie kan dus met dezelfde middelen (b.v. de geleider B) des te min
der terug worden gewonnen, naarmat deze middelen zich verder van
de stralende geleider bevinden en wel is de terug te winnen energie
omgekeerd evenredig met de afstand.
Uit het bovenstaande voorbeeld valt echter ook onmiddellijk af te
leiden, op welke wijze er toch voor kan worden gezorgd, dat bij ver
groting van de afstand toch dezelfde energie kan worden teruggewon
nen. Als n.1. bij vergroting van de afstand de stroomverandering in de
geleider A evenredig groter was gemaakt, was de stroomsterkte in B en
dus ook de energie gelijk gebleven. Dit had op twee wijzen kunnen ge
schieden, n.1. door de grootte van de stroomverandering per sec. groter
te maken, of door dezelfde stroomverandering in een veel korter tijds
verloop te doen plaats vinden. Hieruit volgt dus, dat de uitstraling van
energie groter wordt, naarmate de tijd, die voor een bepaalde stroom
verandering nodig is, korter wordt genomen.
Nu kennen we stromen, waarvan de sterkte voortdurend verandert
en op gezette tijden ook de richting. Dat zijn de wisselstromen. Deze
zijn dus geschikt om uitstraling van energie te bewerkstelligen. Een
wisselstroom in de geleider A induceert in de geleider B ook een wissel
stroom, want op de ogenblikken dat de stroom in A in een bepaalde
richting overgaat van toenemen op afnemen in sterkte, keert in B de
stroom van richting om, terwijl op de momenten, dat in A de stroom
van richting omkeert, in B juist de overgang plaats vindt van toenemen
in afnemen. De beschouwingen, die we boven hebben gegeven
voor een bepaalde stroomverandering in A, gelden dus ook voor wis
selstroom. Bij wisselstromen hebben we nu echter, principieel ge
sproken, een gemakkelijk middel bij de hand om de uitstraling van
energie te vergroten, nl. door de snelheid waarmede een bepaalde
Stroomverandering plaats vindt, te vergroten. Dit bereiken we door
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het aantal stroomrichtingswisselingen per secunde, anders gezegd, de
frequentie van de wisselstroom te vergroten. Willen we een grote uit
straling van energie verkrijgen, dan moeten we onze toevlucht nemen
tot de z.g. hoogfrequente wisselstromen. Omdat de uit de gewone sterkstroomtechniek bekende methoden voor het opwekken van wissel
stromen niet kunnen worden gebruikt om stromen van een voldoend
hoge frequentie op te wekken, zijn in de radiotechniek andere metho
den ontwikkeld. Om een onderscheid te maken, wordt daarom in de
regel in de radiotechniek gesproken van hoogfrequente trillingen of van
electrische trillingen. Deze worden opgewekt door middel van trillingskringen. Daar de trillingskring een van de belangrijkste onderdelen van
een zender is, zullen we de eigenschappen van een dergelijke kring
goed moeten kennen. Daarbij zullen we veronderstellen, dat de lezer
bekend is met de begrippen capaciteit en zelfinductie en met de eigen
schappen van condensatoren en spoelen.
Het ontstaan van een electrische trilling in een trillingskring. Voor het opwekken van een electrische trilling is het nodig, dat
we beschikken over electrische energie, die in twee vormen voorkomt,
die onmiddellijk in elkaar over kunnen gaan, zodat de energie af
wisselend en zij het ook voor een ogenblik, geheel in de ene of in de
andere vorm voorkomt. De overgang van de ene vorm in de andere
geschiedt door het optreden van een electrische stroom, welke daarbij
dan ook voortdurend van sterkte verandert en periodiek van richting
omkeert, van een wisselstroom dus.
De twee vormen van electrische energie, die aan de
(’ genoemde
voorwaarden voldoen, bestaan. In de eerste plaats bevat een geladen
condensator een zekere energie. Als C de capaciteit (in F) van de
condensator is en V de spanning (in V) tussen de platen van de geladen condensator is, dan bedraagt de energie, die in <de
’ geladen condensator voorhanden is % CV2 joule. Bij ontlading van de condensator komt deze energie vrij, b.v. in de vorm van warmte in de geleider
via welke de ontlading plaats vindt.
Het magnetische veld, dat door een electrische stroom wordt op
gewekt, bevat eveneens een zekere energie. Op welke wijze daarvan
gebruik kan worden gemaakt, werd boven reeds besproken. Als de
geleider, b.v. een spoel, een zelfinductie L (in H) heeft en de stroom
in die geleider heeft een sterkte I (in A), dan bevat het magnetische
veld van die geleider een energie % LI2 joule. Bij verandering van de
stroomsterkte, komt deze energie in de vorm van de e.m.k. van zelf
inductie weer in de geleider tot uitdrukking.
Door een geladen condensator over een spoel tot ontlading te
brengen krijgen we een oscillerende ontlading of een electrische tril
ling, doordat de energie van de geladen condensator wordt omgezet in
energie van het magnetische veld van de spoel; deze magnetische
energie wordt daarna weer in energie van de geladen condensator
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(doch nu met een lading in tegengestelde zin als bij het begin) omge
zet, enz. Een en ander zij toegelicht aan de hand van fig. 1.3.
r----- - --------- ,
Als we een stroomkring opbouwen, bestaan
de
uit een condensator met capaciteit G en
+
een spoel met zelfinductie L (zie fig. 1.3) en
we brengen een schakelaar S zodanig aan, dat
c
5
l we óf de condensator kunnen laden uit de
batterij B, óf tot ontlading kunnen brengen
over de spoel, dan hebben we een primitieve
methode om electrische trillingen op te wekken.
Veronderstel, dat we de condensator hebben
S
geladen en nu, door omleggen van de schake
Fig. 1-3
laar S, over de spoel tot ontlading brengen. In
de spoel zal een stroom optreden, die geleidelijk in sterkte toeneemt,
omdat de e.m.k. van1 ;zelfinductie,
-,c 1 ■’
1
1 optredende
■ ’
1 stroom
die door
de
wordt opgewekt, zich verzet tegen de stroomverandering. Zolang de
lading van de condensator nog niet geheel uitgeput is, zal de stroom in
de spoel in sterkte toenemen. Op een bepaald ogenblik is de lading nul
geworden en heeft de stroom zijn maximale waarde bereikt. Op dat
ogenblik is de energie van de geladen condensator geheel in energie
van het dan aanwezige magnetische veld van de spoel omgezet. Er is
dan echter ook geen drijvende kracht meer om de stroom in de spoel
in stand te houden. De stroom zal dan in sterkte gaan afnemen. Maar
dit heeft ten gevolge, dat er een e.m.k. van zelfinductie wordt opge
wekt, die de stroom in stand zal houden. Door deze spanning wordt de
condensator weer geladen, maar nu in omgekeerde zin als aan het
begin van de ontlading; de plaat die oorspronkelijk positief was, zal
nu negatief worden en omgekeerd. Deze lading gaat door tot de ener
gie van het magnetische veld uitgeput is en er dus geen stroom meer
in stand kan worden gehouden. Dan herhaalt zich de ontlading van de
condensator, doch nu in omgekeerde richting, waarbij uiteindelijk de
condensator weer een lading heeft, die gelijk is aan die aan het begin
van de eerste ontlading. Dan is één periode van de oscillerende ontlading
of van de electrische trilling afgelopen en begint de tweede periode, waar
in zich de verschijnselen van de eerste periode herhalen.
In de kring ontstaat op deze wijze een sinusvormige wisselstroom,
maar van een bijzonder karakter, omdat het niet nodig is daartoe van
buiten af een wisselspanning toe te voeren. Afgezien van de oorspron
kelijke lading, die aan de condensator wordt toegevoerd, wordt de
grootte en de periode van de wisselstroom geheel bepaald door de
electrische eigenschappen van spoel en condensator. Ter onderschei
ding van trillingen, die door een uitwendige of van buiten af toegevoer
de e.m.k. worden onderhouden, noemen we dit een vrije electrische
trilling.
Amplitude en frequentie van de vrije trilling. De amplitude
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van de stroom in de trillingskring wordt bepaald door de spanning van
de oorspronkelijke condensatorlading en door de waarden van de
capaciteit en de zelfinductie. Bij een spanning V (in V) van de oor
spronkelijke condensatorlading is de energie van die lading gelijk aan
y2 CV2 joule. Als na de ontlading de stroom in de spoel maximaal is
en dus dc amplitude doorloopt, welke we met I (in A) zullen aangeven,
dan is de energie van de condensatorlading geheel omgezet in de
magnetische energie van het veld van de spoel. Deze is dan y2 LI2
joule. Daar we stilzwijgend hebben aangenomen, dat er geen energie
verloren gaat, moet de maximale energie van het magnetische veld
gelijk zijn aan de energie van de oorspronkelijke condensatorlading.
Hieruit volgt dus: y2 CV2 = y2 LI2. Voor de amplitude van de
electrische trilling vinden we dus: I — V
(I in A, V in V, C in F,
L in H). Daar V tevens de amplitude is van de wisselende condensatorspanning, immers de spanning van de condensator wisselt periodiek
tussen de waarden 4- V en —V, vinden we dus ook, dat de verhouding
van de amplitude van spanning van de condensator tot de amplitude
van de stroom gelijk is aan de wortel uit de verhouding van zelfinduc
tie tot capaciteit.
Van de trilling is één periode verlopen als de lading van de conden
sator in grootte en richting weer dezelfde is geworden als aan het begin
van de ontlading. In die periode is achtereenvolgens het volgende
geschied: a) ontlading van de condensator, b) lading van de conden
sator in tegengestelde zin als aan het begin, c) ontlading van die om
gekeerde condensatorlading, d) lading tot de oorspronkelijke toestand.
De vier genoemde verschijnselen nemen alle precies een kwart periode
in beslag. We kunnen dus de periode berekenen, als we kunnen vast
stellen, hoeveel tijd de eerste ontlading in beslag neemt. Dit kan als
volgt worden gedaan.
Als I de amplitude van de trilling is, dan is de gemiddelde waarde
van de stroom gedurende een kwart periode gelijk aan — I.Noemen
we T de tijdsduur van een periode, dan is in y4 periode door een ge
middelde stroom LI dus een hoeveelheid electriciteit of lading verplaatst, die gelijk is aan Q = —I- y4T = —. Maar dit moet dan in
ons geval gelijk zijn aan de lading, die de condensator aan het begin
van die y4 periode bezat. Bij een spanning V op de condensator is deze
Q, = CV. Voor de berekening van T kunnen we dus gebruik maken
van de betrekking: CV = —Daaruit volgt: T = 2irC-~. Maarzo
juist hebben we vastgesteld, dat y =
zodat we voor de periode

van de trilling vinden: T = svr^y/LC (T in sec, L in H, C in F).
Daar de frequentie van de trilling niets anders is dan het aantal
dus
perioden dat per secunde wordt doorlopen, vinden we u
— voor
.— de
--
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frequentie van de trilling: f = —

(f in Hz, L in H, Cin F). In vele

berekeningen treedt de frequentie op, vermenigvuldigd met de factor
277. De uitdrukking 27rf heet de cirkelfrcquentie of hoekfrequentie van
de trilling. Deze wordt aangegeven door de letter cv (omega). We
hebben dus ook: cv = , .— .

Door de keuze van de capaciteit van de condensator en de zelfinductie van de spoel, waaruit de trillingskring wordt opgebouwd,
kunnen we bij een gegeven spanning van de condensator dus en de
sterkte en de frequentie van de trilling instellen op elke gewenste
waarde.
Demping. In het voorgaande hebben we het ideale geval van een
vrije trilling onderzocht, daar we hebben aangenomen, dat er geen
weerstand in de kring aanwezig zou zijn. Dit is echter nooit het geval,
elke geleider heeft onvermijdelijk een zekere weerstand. Als de con
densator zich nu ontlaadt, dan wordt een gedeelte van de energie van
de condensatorlading in die weerstand in warmte omgezet en deze
energie is dan niet meer in het magnetische veld beschikbaar om de
condensator weer te laden. Dit energieverlies in de weerstand heeft
tweeërlei gevolg: 1) na verloop van één periode zal de lading van de
condensator kleiner zijn dan aan het begin van de ontlading, 2) het
zal langer duren voor dat bij ontlading (in het eerste en derde kwart
van de periode) de condensator geheel ontladen is, omdat behalve de
e.m.k. van zelfinductie ook de weerstand zich verzet tegen het aan
groeien van de stroom. Het gevolg zal dus zijn: 1) door het energie
verlies in de weerstand zal de amplitude van de trilling steeds kleiner
worden, 2) de periode van de trilling is groter, de frequentie dus kleidan bij afwezigheid
weerstand. Het kleiner worden
i
van de amplitude heeft tenge
volge, dat de trilling uitdooft en
J5
uiteindelijk ophoudt te bestaan;
£
o
de trilling is gedempt. We hebben
t
dan te doen met een gedempte
vrije trilling, in tegenstelling met
het ideale geval van een onge
dempte vrije trilling. De stroom in
I
de trillingskring heeft dan naar
de tijd een verloop, als aangegeven in fig. i .4.
De amplituden van de stroom in twee op elkaar volgende perioden
(b.v. Ij en I2 of I2 en I3) hebben dan een constante verhouding tot
elkaar, welke afhankelijk is van de z.g. dempingsfactor. Deze is bepaald
dooi' de verhouding van weerstand tot zelfinductie in de trillingskring.
De dempingsfactor (^-) is ook bepalend voor de mate van toename van

A

V
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de periode t.o.v. die van de ongedempte trilling. De frequentie van dc
gedempte vrije trilling is nl.: f = -’-y'JL—pn* Hieruit volgt, dat de
dempingsfactor wel zo groot kan worden gemaakt, dat de frequentie
nul wordt, zodat er in het geheel geen trilling ontstaat. Dit is het
geval, als in de eerste halve periode in de weerstand reeds alle energie
van de geladen condensator in warmte wordt omgezet. Dc ontlading
van de condensator is dan aperiodiek.
Om een idee te vormen van de relatieve grootte van de verliezen in
een trillingskring, wordt vaak gebruik gemaakt van de z.g. kwalileiLsfactor van de kring. Deze factor is gelijk aan de verhouding van de
inductieve reactantie van de spoel bij de frequentie van de vrije trilling
tot de weerstand van de kring. Deze factor is echter ook gelijk aan de
verhouding van de magnetische veldenergie, die per halve periode van
de trilling door de spoel wordt verwerkt, tot het energieverlies, dat in
die halve periode door de weerstand van de kring wordt veroorzaakt.
De kwaliteitsfactor van de kring (gewoonlijk aangeduid door Q, de
beginletter van „quality-factor”) is dus een uitstekende maat voor de
invloed van de weerstand t.o.v. de andere grootheden van dc kring.
Hoe groter de kwaliteitsfactor Qvan de trillingskring is, des te kleiner
zijn de verliezen, die in de kring optreden. Per definitie hebben we:
Q, =
als co de cirkel frequentie van de vrije trilling is.
In een trillingskring, waarin van nature slechts gedempte vrije
trillingen kunnen optreden, kunnen toch wel ongedempte trillingen
worden opgewekt. De methoden om dit te bewerkstelligen worden
elders in dit boek besproken. Ze berusten in principe hierop, dat na
verloop van een of enkele perioden weer zoveel energie aan de trillings
kring wordt toegevoerd als in de voorgaande periode(n) door demping
verloren ging.
Bijzondere vormen van trillingskringen. Vooal bij zenders
voor hoge en zeer hoge frequenties komt het vaak voor, dat trillings
kringen niet zo gemakkelijk als zodanig worden herkend, omdat de
essentiëele onderdelen, nl. de condensator en de spoel niet als afzon
derlijke eenheden zijn aan te wijzen. Dit zal aan de hand van enkele
voorbeelden worden aangetoond.
Een vorm van een dergelijke kring is geschetst in fig. 1.5, een
A
trillingskring, die voor frequenties van 6oMpen
________________ hoger veel wordt gebruikt. De trillingskring bestaai
c daarbij uit twee evenwijdige geleiders, A en B
________________
die aan het ene einde door een dwarsgeleider C
B_____ zijn verbonden. Denken we C even weg, dan vor
f,8- '-5
men A en B samen een condensator. Laden we die
condensator en brengen we daarna de dwarsgeleider C aan, dar
vindt de ontlading over C plaats, waarbij natuurlijk een ladingsver
andering langs de beide geleiders A en B plaats vindt. Maar dc
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geleider, bestaande uit A, C en B heeft een zekere zelfinductie, zodat
er een oscillerende ontlading in het stelsel zal plaats vinden. Er is dus
zeker sprake van een trillingskring. Daar in dit geval zowel de capaci
teit als de zelfinductie over het gehele stelsel zijn verspreid, spreken
we hier van een trillingskring niet verspreide of verdeelde zelfinductie en
capaciteit. De speciale eigenschappen en de toepassing van de trillings
kring volgens fig. 1.5 zullen verderop worden besproken (zie hoofd
stuk XII, blz. 280 e.v.).
Een andere vorm van trillingskring hebben we in de z.g. trilholte,
eveneens een trillingskring met verdeelde capaciteit en zelfinductie.
Deze is geschetst in fig. 1.6 en bestaat eenvoudig uit
een gesloten metalen doos. Deksel en bodem vormen
a.h.w. de capaciteit van deze kring, terwijl de zelfin
ductie wordt gevormd door deksel en bodem in
samenwerking met de verbindende opstaande wand,
waarlangs de oscillerende ontlading van de conden
sator plaats vindt.
Deze voorbeelden zijn aangehaald om te laten
zien, dat het voor het vormen van een trillingskring
niet nodig is, dat capaciteit en zelfinductie als afzon
derlijke delen kunnen worden aangewezen. Het is
heel goed mogelijk, dat er ergens een trillingskring aanwezig is, die niet
als zodanig wordt herkend. Daarin kunnen soms storende trillingen op
treden, z.g. parasitaire trillingen. Bestaat er vermoeden of nemen we het
bestaan van dergelijke trillingen waar, dan moeten we zoeken naar
parasitaire trillingskringen, die soms heel moeilijk zijn te vinden, om
ze op een of andere wijze onwerkzaam te maken. Uit fig. 1.5 blijkt b.v.
dat een dergelijke parasitaire trillingskring uit een enkele geleider kan
bestaan, die oppervlakkig gezien niet de kenmerken van een trillings
kring vertoont (zie blz. 84 e.v.).
Gedwongen trillingen. Vrije trillingen ontstaan in een trillings
kring, als aan die kring op een of andere wijze een zekere energie
wordt toegevoerd en de kring dan aan zichzelf wordt overgelaten. Bij
vrije trillingen in een kring is geen van buiten af toegevoerde, dus geen
uitwendige e.m.k. werkzaam.
Is er wel een uitwendige e.m.k. werkzaam, hetzij dat de kring is
aangesloten aan een h.f. wissel-e.m.k. of dat door wederzijdse inductie
een e.m.k. in de kring wordt opgewekt, dan treedt in de kring een
gedwongen trilling op. De frequentie van die trilling is gelijk aan de
frequentie van de aangelegde of geïnduceerde e.m.k. De grootte van
de stroom wordt dan, gegeven de e.m.k., bepaald door weerstand,
capaciteit en zelfinductie van de kring. We zullen onderzoeken onder
welke omstandigheden deze stroom het grootst is en hoe de kring zich
dan gedraagt.
In fig. 1.7 is een trillingskring getekend, aangesloten aan een e.m.k.
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E. Ook in het geval van een geïnduceerde e.m.k. kunnen we deze
denken in serie met de kring, dus ook volgens fig. 1.7. De grootte van de
stroom I in de kring wordt bepaald door de e.m.k. en de impedantie
van de kring. Deze impedantie bestaat uit een
serieschakeling van een weerstand R, een zelfinJ
ductie L en een condensator C. De impedantie
kunnen we berekenen, wanneer weerstand en
L
reactantie bekend zijn; de reactantie wordt hier
_____ gevormd door een serieschakeling van L en C.
C Nu weten we, dat in een zelfinductie de stroom y4
periode naijlt bij de spanning, terwijl in een con
densator de stroom y4 periode voorijlt. Veron
R
derstellen we in L en G in serie dus een zekere
E
wisselstroom, dan zal op elk ogenblik het totale
Pig r 7
spanningsverlies zijn gegeven door de som van de
spanningsverliezen in elk van de delen. Maar het
spanningsverlies in de spoel is % periode voor bij de stroom, in de conGviAOULVA % jyVIAVMV
densator
periode UVAllll
achter;? UL
de twee spanningsverliezen hebben t.o.v.
elkaar een phaseverschuiving van y2 periode. Die werken elkaar dus
precies tegen, want elke halve periode brengt: een omkering van de
richting van stroom of spanning. Hieruit volgt, dat de reactanties5 van
spoel en condensator, in jserie geschakeld, elkaar tegenwerken. We
vinden dus voor de reactantie
../Je in dit geval: X = Xj — Xc = oj
wL
L —
i/ojG. De impedantie van de trillingskringis dus: Z = V(R2 4- X2) =
V{R2 4- (a>L— l/coC)2}.
De impedantie is dus afhankelijk van de frequentie van de aange
sloten of geïnduceerde e.m.k. en verandert met die frequentie. Wan
neer we de frequentie zo instellen, dat de reactantie nul is, of ook
wanneer we L en C zo kiezen dat de reactantie nul is, dan is de impe
dantie minimum en de gedwongen trilling zo groot
L—,
mogelijk. Deze voorwaarde noemen we resotianlie en
de voorwaarde voor resonantie is gegeven doorcuL
— i/ojC = oofcu2 = i/LC. Resonantie treedt dus
o|l
op, wanneer de frequentie van de gedwongen tril
c
ling overéénkomt met de frequentie van de vrije £
trilling van de trillingskring. Wanneer we door
verandering van L of G van de trillingskring de
resonantievoorwaarde instellen, spreken we van
afstemmen van de kring. Bij resonantie of in afstem
ming is de impedantie van de kring gelijk aan de
h.f. weerstand van de kring. Dan is de phasever
schuiving tussen stroom en spanning nul en de
Flg- 1 8
stroomsterkte vinden we dus als het quotiënt van e.m.k en weerstand.
Voor het opwekken van gedwongen trillingen in een trillingskring,
kunnen we de e.m.k. ook nog op andere wijze aansluiten en wel zoals
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geschetst in fig. i .8. Beschouwd vanaf de aansluiting van de e.m.k.
staan nu spoel en condensator parallel (de weerstand van de trillingskring is in de inductieve arm getekend, omdat practisch het grootste
deel van de kringweerstand in de spoel zit). Ook in dit geval is de
stroom in de trillingskring het grootst, als de frequentie van de gedwongen trilling gelijk is aan die van de vrije trilling van de kring.
Gekoppelde kringen. Er bestaat koppeling tussen twee stroomki ingen, wanneer de ene kring energie kan opnemen uit de andere. De
primaire kring noemen we de kring, die onafhankelijk energie kan op
nemen; de secundaire kring is die, welke alleen energie kan opnemen,
wanneer deze in de primaire kring aanwezig is. Of om het anders uit
te drukken: slechts door tussenkomst van de primaire kring kan door
de secundaire kring energie worden opgenomen.
In de radiotechniek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van induc
tieve- en capacitieve koppelingen om h.f. energie van één trillingskring in de andere over te brengen. Bij deze koppeling moet op twee
factoren worden gelet: i) dat de afstemming van de primaire trillingskring niet wordt beïnvloed door de secundaire kring; 2) dat de energieoverdracht van de primaire naar de secundaire kring zo effectief
mogelijk is. Aan beide voorwaarden wordt in eerste instantie voldaan
door de beide kringen in resonantie te brengen, dus de secundaire af te
stemmen op de primaire. Dan gedraagt de secundaire (waarin eigen
lijk gedwongen trillingen optreden!) zich als een weerstand en deze is
niet van invloed op de afstemming en bovendien is bij resonantie de
stroom in de secundaire het grootst. Maar hiermede zijn we er nog niet
helemaal, want de koppelingsgraad of de sterkte van de koppeling is ook nog
van invloed en kan bijkomstige effecten te voorschijn roepen. De
sterkte van de koppeling bepaalt hoe groot de energieafname door de
secundaire kring is; deze neemt toe met sterkere koppeling. Dc sterkte
van de koppeling wordt verder bepaalt door de grootte van de reactantie van het onderdeel, dat dc koppeling tot stand brengt t.o.v. de
gelijksoortige reactanties van beide trillingskringen. Is Xk de koppelreactantie en zijn Xj en X2 resp. de gelijksoortige reactanties van de
primaire- en secundaire kring, dan is de koppelingsgraad k gelijk aan
k = Xk/V(X1.X2).
.
.
In fig. 1.9 zijn de meest gebruikelijke koppelingen van trilhngskringen geschetst. Fig. 1 .ga stelt voor de indirecte inductie vekoppeling,
waarbij de koppeling tot stand wordt gebracht door de wederzijdse
inductie M tussen de spoelen L, en L2. De koppeling wordt groter,
naarmate M groter wordt. In de practijk wordt M gewoonlijk groter
gemaakt door de stand van de spoelen Lj en L2 t.o.v. elkaar te ver
anderen. De koppeling is het grootst, wanneer de middelpunten van de
spoelen samenvallen. In fig. 1 .gb is de directe inductieve koppeling ge
schetst; een deel L/ van de spoel van de primaire kring maakt deel uit
van de secundaire.
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De koppeling wordt sterker naarmate het deel L/ groter is t.o.v. LP
De hg. c en d stellen resp. voor de indirecte en directe capacitieve
koppeling. Bij de indirecte koppeling neemt de koppelingsgraad toe
M
c.
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Fig. 1.9
naarmate de capaciteit van de koppelcondensator C toeneemt. In het
geval van de directe koppeling daarentegen neemt de sterkte van de
koppeling toe, wanneer de capaciteit van de koppelcondensator C2'
wordt verkleind.
Voor gebruik in de zender zijn de koppelingen volgens de fig. 1.9a
en -c de meest geschikte. Bij fig. 1.9c merken wij nog op, dat als de
kwaliteitsfactor Q2 van de secundaire kring hoog is, de koppelcapaciteit C zeer klein wordt. Dit is ook zo voor zeer hoge frequenties. Zo
als wij later zullen zien, komt voor hoge frequenties de inductieve
koppeling meer in aanmerking.
Er zijn nu, buiten fig. 1.90 een drietal manieren, waarop wij de in
ductieve koppeling kunnen uitvoeren. Deze zijn in fig. 1.10 weer
gegeven. In fig. 1.10a is de primaire kant afgestemd, de secundaire
niet; in fig. 1.toó is dit net andersom gedaan. De fig. 1.10a wordt vaak
toegepast in de tussentrappen van een zender, waar het erom gaat de
volgende trap voornamelijk op spanning te exciteren, dus b.v. in een
scheidingstrap direct na de oscillator. De schakeling volgens fig. i.ioó
wordt veel in ontvangers toegepast, b.v. om de antenne of de voedingslijn te koppelen met de roosterkring van de h.f.- of mengbuis. De fig.
i.iot is een variant op fig. 1.9a. Hier is de koppeling als het ware in
tweeën gesplitst en ver
deeld over twee in
ductieve koppelingen.
Daardoor kan men met
deze z.g. loskoppeling
{link} nooit zo vast kop
pelen, als met de ove
rige. Doch dit is in
zenders, waar de koppelwijze practisch al
leen wordt gebruikt,
Fig. i.io. Inductievekoppelingen
geen bezwaar. Men
ijr
________________________________
J
, nl.
’ als
’ ’het niet
past
deze methode toe uit constructieve overwegingen,
mogelijk is de betreffende kringen dicht bij elkaar op te stellen (bij
QL

3

4
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rekmontage o.a.). Men kan nl. de afstand tussen de beide LC-kringen
vrij groot maken, tot ongeveer 1/]0A toe, dus voor 20 m nog 2 m!
De lusspoelen hebben in het algemeen slechts één of enkele win
dingen, waardoor de koppelfactor betrekkelijk onafhankelijk is van dit
aantal windingen, omdat dit aantal meestal klein is t.o.v. van de kringspoelen.
De graad van de koppeling is bij inductieve koppeling een functie
van de wederzijdse inductie M en de zelfinducties Lj en L2 van de
kringen. De koppelingsgraad k is voor de fig. 1.90 en 1.10a en h
M
l2

en kan nooit groter worden dan één, wel kleiner. Als k groot is spreken
wij van vaste koppeling, is k zeer klein, dan van losse koppeling. Door
k groter of kleiner te maken, kunnen wij de secundaire kring meer of
minder energie aan de primaire kring doen onttrekken. Er is een be
paalde waarde voor k, waarbij de door de secundaire kring aan de
primaire kring onttrokken energie maximaal is. Boven en beneden die
waarde van k neemt de in de secundaire terecht komende energie weer
af. De koppeling, waarbij de secundaire kring maximum energie ont
trekt, noemt men de kritische koppeling.
Spanningsverdeling over de secundaire — Bandfilter. Als de
door de secundaire kring opgenomen energie maximum is, is de span
ning aan de klemmen van de secundaire kring ook maximum. Is de
koppeling kleiner, dan de kritische, dan is de secundaire spanning ook
kleiner, wat ook zo is bij een koppeling, die groter is dan de kritische.
Als wij „overkoppelen”, door de koppeling groter, dan de kritische,
te maken, treden er z.g. koppelgolven op, waarvan de frequenties
bepaald zijn door de formule
G. 2 —

5
V > ±k

Uit deze formule volgt, dat hoe groter k wordt, des te verder komen
de koppelgolven uit elkaar te liggen. Eén en ander is vastgelegd in de
hg. i. i i. De krommen gelden voor het spanningsverloop aan de klem
men van de secundaire kring, als functie van de frequentie en beide
kringen afgestemd op dezelfde resonantie frequentie f0. Kromme a
geldt voor losse koppeling, kleiner dan de kritische, kromme b voor
kritische koppeling, krommen c en d voor koppelingen, groter dan de
kritische. De koppeling, die de kromme c oplevert, is iets groter, dan
de kritische, terwijl de koppeling, die kromme d geeft, een stuk groter
is. Voor deze kromme hebben wij de beide koppelgolf-frequenties fT en
f2 aangegeven.
De krommen c en d zijn de typische curven voor een z.g. bandfiltcr,
zoals wij in onze ontvangers als in.f. gebruiken. Inderdaad bevat een
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bandfilter niets anders, dan twee met elkaar gekoppelde afgestemde
kringen. De afstand van de twee koppelgolven bepalen de breedte van
de afstemkromme, dat is dus de z.g. bandbreedte van het bandfilter. De
afstand tussen de frequenties f} en f2 is in eerste instantie dus maat
gevend voor de bandbreedte. Uit het voorgaande wordt het ons dui'
delijk, dat wij de bandbreedte en hiermede de selectiviteit van het

f.

t

f?

a
b
Fig. i.ii. a. Losse koppeling; b. kritische koppeling; cad. overkoppeling

bandfilter kunnen regelen met behulp van de koppeling. Wanneer één
van de beide kringen niet precies op f2 is afgestemd, dan krijgt men een
spanningsverloop aan de secundaire, zoals in fig. i.i ib is getekend. De
ene piek is dan hoger, dan de andere, wat tot ongewenste effecten kan
voeren.
In de zender mogen wij de koppeling nooit vaster maken, dan nodig
is voor de overdracht van de gewenste hoeveelheid energie en zeker
nooit vaster, dan de kritische koppeling. Meestal gaan we zelfs nog iets
losser koppelen, om te voorkomen, dat een belastingverandering over
de secundaire kring overschrijden van de kritische koppeling ten ge
volge zou hebben.
Filterschakelingen. Zoals wij zagen laat het bandfilter een be
paald frequentiegebied door, d.w.z. signalen met een frequentie, die
ligt in dat gebied, worden doorgelaten, terwijl signalen met frequentie
buiten dat gebied, niet worden doorgelaten.
Dooreen juiste keuze van de kringelementen en bepaalde rangschik
king hiervan kan men schakelingen maken, die b.v. alle frequenties,
om het zo maar eens te zeggen, beneden een bepaalde frequentie door
laten, dan wel alles boven een bepaalde frequentie doorlaten, enz. Der
gelijke schakelingen noemt men filterschakelingen. Naar de doorgelaten
frequentieband onderscheidt men in hoofdzaak de volgende soorten.

I
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a) Onderdoorlaat filters, dat zijn filters, die alle frequenties beneden een
bepaalde frequentie onverzwakt doorlaten, terwijl de frequenties
boven deze bepaalde frequentie sterk worden verzwakt.
b) Bovendoorlaat filters, dat zijn filters, die alles boven een bepaalde
frequentie doorlaten, daar beneden alles verzwakken.
c) Banddoorlaat- en bandverzwakkings filters. Hierbij laten banddoorlaatfilters alles door tussen twee frequenties f, en f2 (f2 > f3), terwijl alles
beneden fj wordt verzwakt, evenals alles boven f2. Bij het bandverzwakkingsfilter is het precies andersom.
De genoemde bepaalde frequentie of frequenties noemt men de
afsnijdfrequenties.
Naar de wijze, waarop de schakelelementen zijn gegroupeerd,
spreekt men verder van een L, T of -n- filtersectie. In fig. 1.12 zijn deze
drie sectietypcn getekend, waarbij voorlopig in het midden is gelaten,
wat als schakelelementen is toegepast (L, G of R).

L-TYPE

T-TYPE

ZL-type
Fig. 1.12

De arm, waarin Zj is opgenomen, noemt men de langsarm, terwijl
de tak, waarin Z2 zit, de dwarsarm heet.
Als men de hier getekende filters met een weerstand Rk aan de
uitgangsklemmen belast, waarbij Rk een bepaalde waarde heeft, de z.g.
karakteristieke weerstand van het beschouwde filter, dan zal men aan de
ingangsklcmmen van het filter een filteringangsweerstand meten gelijk
aan Rk. Sluit men de filtersectie met zijn karakteristieke weerstand Rk
af, dan zal de ingangsweerstand voor alle frequenties, die het filter
doorlaat, practisch deze weerstand hebben, waardoor de stroombron,
die het filter of de filtersectie voedt, over het gebied van doorlaat
constant wordt belast. Men noemt daarom deze met Rk afgesloten
filters vaak constante k-filters. Practische uitvoeringen van filtersecties
zijn gegeven in hoofdstuk VII.
Men kan een aantal filtersecties van dezelfde soorten met onderling
gelijke karakteristieke weerstanden achter elkaar schakelen. Men kan
aantonen, dat als een filtersectie voor een bepaalde frequentie a X ver
zwakt, n achter elkaar geschakelde filtersecties dan een verzwakking
voor diezelfde frequentie geven van an maal en niet na maal. Dat is
dus het grote voordeel van achter elkaar schakelen. Verzwakt b.v. i
sectie 10 X , dan krijgt men met 2 secties een 100-voudige verzwakking
en niet 20-voudig! Men kan de filters zowel voor hoge, als lage fre-
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qucnties ontwerpen en voor elke geschikte aanpassings, c.q. afsluitweerstand Rk.
Golven. Het van de zender naar de ontvanger overbrengen van
onze berichten geschiedt met behulp van electromagnelische golven. Deze
golven hebben, hun naam zegt het reeds, een electrisch en een mag
netisch karakter. Wij hebben al gezien, dat wij in het magnetisch veld
rond een spoel een middel hebben energie van de ene keten in de
andere over te dragen, zonder dat er een galvanische verbinding tus
sen de kringen nodig was. Ook bij het overdragen van onze zenderenergie maken wij gebruik van velden, zij het dan, dat eenenandcr
op een ietwat andere wijze geschiedt.
De electromagnetische golven (e.m.-golven) hebben principieel de
zelfde eigenschappen, als de golven, die door een verstoring in water
optreden. Dat wil dus zeggen, dat ze een zekere voortplantingsrichting
en snelheid hebben, kunnen reflecteren e.d. Om het bestaan van e.m.
golven plausibel te maken, neemt men een overdrachtsmedium, de
wereldaether, aan, dat voor deze e.m. golven dezelfde rol speelt, als het
water voor onze watergolven. Men denkt zich de acther als een alom
aanwezig zijnde, inponderabele stof, welke elastisch is en waarvan de
deeltjes, evenals de waterdeeltjes een zekere traagheid ten opzichte
van elkaar bezitten. Zoals bekend plant de golfbeweging zich langs het
wateroppervlak voort, doordat de waterdeeltjes in heen en weer gaan
de beweging geraken door een verstoring en door de onderlinge
aantrekkingskracht en elasticiteit hun beweging overdragen op naast
liggende, eerst in rust zijnde deeltjes. De deeltjes trillen daarbij om een
bepaalde begintoestand heen en bewegen zich niet met de golfbe
weging mede. (Denk aan een stukje hout in golvend water. Dit blijft
op zijn plaats en gaat alleen'op en neer!). Doordat er natuurlijk enige
tijd verloopt ten gevolge van de traagheid der deeltjes, voordat een
volgend deeltje in beweging komt, zullen langs een rechte lijn, in de
voortplantingsrichting gezien, niet alle deeltjes zich in dezelfde bewegingstoestand bevinden. Hierdoor is de golfbeweging zichtbaar
voor ons. De afstand tussen twee toppen, of dalen natuurlijk, noemt
men de golflengte van de golf.
Hetzelfde vindt nu plaats bij de voortplanting van e.m. golven. Ook
hier maken de aetherdeeltjes bewegingen tengevolge van een storing,
nl. het periodiek omkeren van de bewegingsrichting. Zij doen dit ook
hier, in een bepaalde richting gezien, alle na elkaar. Ook hier ontstaat
dus een golfbeweging, die zich met een zekere snelheid, nl. de licht
snelheid, voortplant. Eén van de verschillen met de watergolven is, dat
bij deze watergolven de deeltjes zich rond de begintoestand in alle
richtingen kunnen heen en weer begeven ten opzichte van de voort
plantingsrichting; bij de aethergolven is dit niet zo, daar staat de
beweging altijd loodrecht op de voortplantingsrichting van de golf.
Het optreden van deze e.m. golven betekent dus een uitstralen van
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energie in de wereldruimte. Doordat de verstoring zich’voortplant in
de bewegingsrichting van de geleider af, is er geen weg terug en dus
geen terugwerking op de toestand van de straler. Dit is dus een groot
verschil met de verschijnselen, die zich in de onmiddellijke omgeving
van een geleider afspelen (zie begin van dit hoofdstuk).
In de onmiddellijke omgeving van de straler, dat is de geleider, die
de uit te stralen energie moet leveren, wekt het magnetische veld door
zelfinductie-verschijnselen e.m.k’s op in die geleider; het is alsof de
energie voortdurend wisselt tussen het rond de geleider opgebouwde
magnetische veld en de straler. Dit veld in de onmiddellijke omgeving
van de straler noemt men het inductieveld. Dit veroorzaakt grotendeels
de bekende storingen door de zender in buurmans radio op dc middenen lange golf.
Behalve dit veld is er dan nog het in de ruimte verdwijnende veld,
dat de energie aan de straler onttrekt. Dit veld noemt men het stralings
veld. De grootte van het inductieveld neemt af met het kwadraat van
de afstand tot de straler, het stralingsveld daarentegen is omgekeerd
evenredig met de afstand. Het inductieveld neemt dus veel sneller af.
Het stralingsveld dankt zijn ontstaan aan het feit, dat de voortplan
tingssnelheid eindig is en doordat de stroom in de straler steeds van
grootte en richting wisselt. De energie-uitstraling neemt toe met de
versnelling van de langs de geleider bewegende lading, dus met de
frequentie van de stroom in de straler. Het stralingsveld is dus een
electrisch veld.
Plaatsen wij nu een tweede geleider in het stralingsveld, dan wordt
op die geleider door dit veld een lading geïnduceerd. Daar bij de e.m.
golven de electrische component altijd is verbonden met een mag
netische, zal deze magnetische component, populair gezegd, de op de
draad geïnduceerde lading in beweging zetten. Bij het ,,afgeven” van
de lading door het stralingsveld, wordt de energie van de magnetische
veldcomponent omgezet in bewegingsenergie van-de geïnduceerde
lading. In de draad, die wij antenne noemen, wordt door de bewegende
geïnduceerde lading een wisselstroom van dezelfde frequentie, als die
van de stroom in de straler, opgewekt. Hierdoor ontstaat een wissel
spanning aan de antenne, die wij kunnen versterken en detecteren.
Evenals bij de watergolven spreken wij van de golflengte van de
e.m. golf. Noemen wij de voortplantingssnelheid v, de golflengte A en
de frequentie van de h.f. wisselstroom f, dan is

v= Af
of
A = '7/

Hierin is v = 300.000 km/sec de lichtsnelheid.
In het voorgaande hebben wij getracht duidelijk te maken, hoe het
mogelijk is zendenergie over te brengen van het ene punt op aarde
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naar een ander punt, zonder b.v. van een kabel gebruik te maken. In
hoofdstuk VIII over antennes en voedingslijnen zullen wij zien, dat
een radiogolf zich ook over draden kan voortplanten.
Open trillingskringen. In het voorgaande hebben wij ons bezig
gehouden met de z.g. gesloten trillingskringen. Dit zijn kringen, die
zo zijn geconstrueerd, dat de uitstraling van energie door het optreden
van de trilling in de kringen minimaal is. Dit komt, doordat bij deze
kringen in de eerste plaats zelfinductie en capaciteit in geconcen
treerde vorm zijn aangebracht. Verder is de stroomsterkte in ieder
punt van de kring dezelfde.
Bij de z.g. open trillingskringen worden zelfinductie en capaciteit juist
over een zo groot mogelijke ruimte uitgebreid, teneinde de uitstraling
van h.f. energie zo groot mogelijk te maken. Deze open trillingskringen
noemen wij meestal antennes of antennestelsels en zijn bedoeld voor
het uitstralen, resp. ontvangen van e.m. golven.
1
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Fig. 1.13. Stroom- en spanningsverdcling over de straler

Stellen wij ons eens voor, dat wij een rechte geleider in de ruimte
hebben, zoals in fig. 1.13a is getekend. Denken wij ons deze geleider op
gebouwd te zijn uit een groot aantal kleine, evenlange, deeltjes A, B,
G.... A1, B1, G1...., dan zullen de deeltjes A en A1 een zekere capaci
teit ten opzichte van elkaar hebben. Dit is ook zo voor de deeltjes B en
B1, G en C1, enz. Stel nu eens een moment, dat de deeltjes geen zelf
inductie bezitten, doch dat alle zelfinductie in het midden van de ge
leider is geconcentreerd en dat wij daar ter plaatse de geleider voeden.
In de draad zal dan een stroom gaan vloeien vanuit het midden naar
de einden. Deze stroom wordt bij het passeren van onze kleine lijn
deeltjes telkens verminderd met de betreffende laadstroom, die onze
elementaire capaciteitjes, gevormd door de met elkaar corresponderen-
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de deeltjes, oplaadt. Het gevolg hiervan is, dat de stroom van maxi
mum in het midden, tot nul afneemt naar de einden en een verloop zal
hebben, zoals in fig. 1.13b is getekend. In het midden, waar i maxi
mum is, treedt een stroombuik op, aan de einden, waar i = o, z.g.
slroomknopen.
Het verloop van de lading langs de geleider is in de fig. 1.1 weer
gegeven. Ten tijde t = o is i = max. en is de lading q = o.(Capacitieve werking!). Een kwart periode later, dus ten tijde t = —, waarin
T = Vf, is i = o en q = max. Weer een kwart periode later, als
t = t/2, is i weer max. doch nu de andere kant op en q weer nul. Na
weer een kwart periode, dus ten tijde t = —, is i = o en q = max.
doch van teken omgewisseld. Daar q = ce, zal het spanningsverloop
zijn, zoals gestippeld is getekend in fig. 1.136. Doordat de draad niet
alleen capaciteit, doch ook zelfinductie bezit, kan men de geleider in
trilling brengen, evenals dit bij gesloten kringen mogelijk was. De
stroom en spanningsverdeling over de stralende geleider is nagenoeg
sinusvormig.
Behalve de in fig. 1.13^ geschetste stroom en spanningsverdeling
zijn andere verdelingen ook mogelijk, nl. dat stroom en spanning her
haaldelijk door nul, resp. maximum gaan. Een voorbeeld geeft fig.
1.130/, waar b.v. i driemaal door max. gaat. Is de stroomverdeling als
in fig. 1.136, dan trilt de geleider in zijn grondgolf, waarbij zijn lengte
1 — 14A is. In fig. 1.1 $d trilt de geleider in de derde harmonische en is
hiervoor zijn lengte 1 = 3/2A. De geleider kan evengoed trillen in de
tweede, enz. harmonische. Dit maakt het ons mogelijk één en dezelfde
antenne voor verschillende golflengten te gebruiken (zie hiervoor
hoofdstuk VIII).
De hoogfrequentweerstand van een trillingskring. In een
trillingskring speelt de gelijkstroomweerstand slechts een onderge
schikte rol. Wc moeten rekening houden met de z.g. hoogfrequentweer
stand. Bij h.f. wisselstromen (electrische trillingen) treden verschillende
verschijnselen op, die alle het effect hebben, alsof de weerstand van de
trillingskring wordt vergroot. Deze verliezen zitten zowel in de conden
sator als in de spoel. In de condensatoren zijn het de diëlectrische ver
liezen, in de spoelen en verbindingsleidingen de verliezen door stroomverdringing.
a) Diëlectrische verliezen. In een geladen condensator staat het isolatie
materiaal onder een zekere spanning. Het materiaal ondergaat daar
door een zekere vervorming, omdat op de electronen een druk wordt
uitgeoefend, die echter niet groot genoeg is om de electronen geheel
vrij te maken, zodat stroomdoorgang mogelijk is. Verandert nu de
condensatorlading van teken, zoals dat bij een electrische trilling
voortdurend het geval is, dan wordt ook telkens de materiaalvervorming in een andere richting geforceerd. Bij deze voortdurende ver-
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vormingen treedt wrijving op en daardoor wordt warmte ontwikkeld.
Deze warmteontwikkeling is groter, naarmate de frequentie hoger is.
Van de energie in de trillingskring wordt dus een gedeelte gebruikt en
in het isolatiemateriaal van de condensator (en ook andere delen van
de trillingskring) in warmte omgezet. Dit zijn dan de z.g. diëleclrische
verliezen. Deze zijn het kleinst bij condensatoren met gasvormige iso
latie; dan volgen vloeibare isolatiematerialen (b.v. olie), mica en
andere vaste stoffen. Rekening houdende met deze verliezen wordt
voor zendcondensatoren dan ook vaak opgegeven, hoe groot bij ver
schillende frequenties de maximale h.f. wisselstroom mag zijn.
Bij voorkeur zullen we, met het oog op de verliezen, luchtconden
satoren gebruiken, of anders, wanneer die te groot mochten uitvallen
en dus moeilijk te construeren, micacondensatoren.
b) Stroomverdringingsverliezen. Wanneer een gelijkstroom door een ge
leider gaat, dan vormt zich in en om de geleider, met de as van de ge
leider als middelpunt, een magnetisch veld
(fig. 1.14). Houdt de stroom op te bestaan dan
wordt ook het magnetisch veld nul, maar dit
neemt enigen tijd in beslag en zolang het magne
tische veld afnemende is, wordt in de geleider een
e.m.k. geïnduceerd, die de oorspronkelijke stroom
in stand tracht te houden. Deze werking duurt
het langst in het hart van de draad, omdat daar
het veld het laatst verdwijnt. In het hart van de
draad zal nog een stroom vloeien, wanneer in de
Fig- 1.14
huid de stroom reeds nul is.
Passen we dit toe voor wisselstromen, dan vinden we op grond van
dezelfde redenering, dat de stroom in de buitenste delen van de draad
in de huid dus, reeds van richting kan zijn veranderd, terwijl in het
hart van de draad de stroom nog dezelfde richting heeft. Dit effect
wordt sterker met toenemende frequentie en deze stroomverdringing is
van dien aard, dat de wisselstroom a.h.w. slechts in de huid van de
draad vloeit (huideffect). Bij h.f. wisselstromen wordt van de beschik
bare doorsnede van de geleider slechts een klein gedeelte gebruikt en
voor die stromen is de werkelijke weerstand dus groter, dan de gelijkstroomweerstand. Het komt zelfs wel voor dat een buisvormige ge
leider, hoewel die een grotere gelijkstroomweerstand heeft dan een
massieve geleider van dezelfde diameter en hetzelfde materiaal een
kleinere weerstand heeft dan de massieve geleider. Dit effect van stroomverdringing treedt steeds op, wanneer een geleider h.f. stromen voert.
Bij spoelen treedt nog een tweede effect op. De stroomverdringing
staat ook nog onder invloed van het
in de geleiders van een spoel
x
magnetisch veld van de geleiders, die naast de beschouwde geleider
liggen. Het effect is van dien aard, dat de stroom dan niet alleen wordt
verdrongen naar de huid van de geleider, maar naar dat deel van de
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huid, dat het verst van de as van de spoel is verwijderd. De stroomverdeling bij stroomverdringing in een enekele geleider is geschetst in
hg. 1.15.0 Bij een spoel is de stroomverdringing van dien aard, dat de
stroom bijna uitsluitend in de
buitenste lagen van de windin
gen vloeit. Dit is aangegeven in
fig. 1.15b. Bij een spoel zal
de weerstandstoename door
stroomverdringing dus groter
zijn dan bij een enkele gelei
der. Met deze stroomver
V. D. 5POtL
dringing dienen we bij het
b
construeren van spoelen en
Fig- 115
verbindingen degelijk rekening
te houden, zoals nog zal worden aangetoond.
Afscherming. Onder bepaalde omstandigheden is het noodzakelijk
de koppeling tussen kringen geheel te voorkomen. Dit bereiken we
door afscherming, waaronder we verstaan het inbouwen van trillingskringen of gedeelten daarvan in dozen of bussen van goed geleidend
metaal (roodkoper, messing, aluminium). Deze afscherming heeft
tweeërlei doel: 1) het voorkomen van indirecte inductieve koppeling;
2) het voorkomen van indirecte capacitieve koppeling.
1) Het voorkomen van indirecte inductieve koppeling door een af
scherming is een gevolg van het optreden van inductiestromen in het
scherm (z.g. wervelstromen), die een magnetisch veld hebben dat
tegengesteld is aan dat van de inducerende stroom. Buiten het scherm
zal dus het magnetische veld van die inducerende stroom sterk worden
verzwakt, zo niet geheel worden opgeheven. Daarmede is dan de oor
zaak van indirecte inductieve koppeling sterk verzwakt of geheel weg
genomen.
2) Capacitieve koppeling wordt sterk verzwakt of geheel opgeheven
als gevolg van het optreden van ladingen op het scherm door de nabij
heid van een geladen geleider. Worden deze ladingen weggenomen
door de afscherming goed geleidend te verbinden met een punt van
vaste potentiaal (aarde!), dan kunnen deze ladingen op het scherm
verder geen invloed uitoefenen. Mits goed geaard kan men door afscherming
ook capacitieve koppeling voorkomen.
In bepaalde gevallen is het soms ook gewenst de spoel van een trillingskring af te schermen van de rest, omdat door ongewenste capa
citieve koppelingen de werking kan worden beïnvloed.
Afscherming is ook nodig, wanneer door de nabijheid van het
menselijk lichaam (ook dit heeft electrisch gesproken een zekere capa
citeit) de afstemming van de trillingskringen wordt beïnvloed. Ter
voorkoming van dit handeffect (bodyeffect) moet de afscherming dus
ook worden geaard.
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Electrische begrippen. Tot slot van dit hoofdstuk geven wij nog
even zeer in het kort enige wetten uit de electrotechniek, die bij onze
hobby te pas kunnen komen in verband met het berekenen van schakelingen met weerstanden e.d. Volgens
l A “
de wet van Ohm is het spanningsverlies,
jJe
*5
dat in een geleider optreedt, gelijk aan
—< D
het product van de stroom I door de
J5
geleider en diens weerstand R, dus E
■ T 2
= IR. Het door de geleider opgenomen
vermogen is dan E X I watt, = I2R =
I Q7
E2/R. Deze formules zijn van belang
J1
37
voor het berekenen van de belasting van
b.v. een kathodeweerstand, e.d. Bij
A
D
El”
de berekening van schakelingen met J^2
weerstanden passen wij de wetten van
Fig. 1.16
Kirchhof toe. Deze wetten luiden:
1) In elke gesloten stroomkring van een netwerk is de som van de e.m.
k.-en gelijk aan de som van de spanningsverliezen.
2) In elk knooppunt is de som van de aankomende stromen gelijk aan
de som van de weggaande stromen.
Het spreekt vanzelf dat we bij toepassing van de eerste wet de richtingen van de e.m.k.-en en van de spanningsE2
£ 5
E I
verliezen in acht dienen te nemen. In fig. 1.16
is b.v. een deel van een netwerk getekend,
3r waarvoor we de volgende vergelijkingen
vinden:
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voor de lus ABCD:
Ei + Eo = I3R3 — I5E5 + I7E7

voor knooppunt B:

= I2
I3
I3 + I5 =
^6 = I5 + I7
Wanneer de gehele stroomfiguur bekend
was en ook de grootte van de e.m.k.-en en van
de weerstanden, dan zouden we de stromen
kunnen berekenen.
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Schakelingen. Worden stroombronnen in
serie geschakeld (fig. 1.17a), dan voeren alle
dezelfde stroom Ir en de e.m.k.-en worden bij elkaar opgeteld. Dus:
Fig. 1.17

Er = Ej + E2 + E3 + .
Ir = Ix = I» = h = •

.
•

.
•

.
•

Worden stroombronnen parallel geschakeld (fig. 1.176), dan moeten
ze alle dezelfde e.m.k. hebben; de stromen worden bij elkaar opgeteld,
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Ir =
4- I2 4- I3 + • • • •
Er = Ex = E2 = E3 = . . . .
Meerdere weerstanden in serie geschakeld (fig. 1. i8a) werken als één
weerstand Rr, gelijk aan de som van de weerstanden; de stroom Ir is
dus in elk van de weerstanden evengroot. Dus:
Rr = Ri 4~ R2 4" R3 4“ •
Enige weerstanden parallel geschakeld (fig. 36) werken als een totaalweerstand, die kleiner is dan de kleinste weerstand. De totaalweerstand is te berekenen uit:
I __ 1 , I
£
Rr“ R1 + Rt + R3 + * ■ ■

Dus:

De stroom Ir verdeelt zich in stromen I15 I2 . ..., die in omgekeerde
verhouding tot de weerstanden
staan. Dus:
“
Ri
R5
R.2
lx : I2 : I3 : . . . . =
CL.
i/Rj : i/R2 : i/R3 : . . . .
Voor twee weerstanden zal
[rWLTirLP 1
dus de totaalweerstand zijn:
ha
R
R»R»
l\r = ZZ--------- ——
r Rx + R2
Dezelfde vergelijkingen kun
nen wij opstellen voor zelfinduc
Fig. 1.18
ties en capaciteiten. Schakelen
wij een aantal onderling niet gekoppelde zelfinducties in serie, dan is
de resulterende zelfinductie Lr:
Lr = Lj 4- L2 4- L3 4- .
Bij parallel schakelen van niet onderling gekoppelde zelfinducties is

b,

L

J _ I

I

Lr ~ Lx + L,
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Voor twee parallele zelfinducties is Lr
T — L*! L2
r
L1 +Ls
Voor capaciteiten is het net andersom. Daar tellen wij bij parallel
schakeling de capaciteiten eenvoudig op, dus
Cr = Cj 4- C2 4- C3 4~ •
terwijl voor serieschakeling van capaciteiten geldt

±
=±
+ ±+±4....
Cr
Cl
C2
C3
Voor twee condensatoren parallel is dan nu
C!Ca
r Cx + C2
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HOOFDSTUK II
RADIOBUIZEN

Inleiding. In dit hoofdstuk gaan wij eerst in het kort in op de voor
een goed begrip benodigde grondgedachten over de electronenemissie
e.d. Wij zullen zien, dat de gewone radiobuizen als relais werken,
waarbij in één richting gelijkstroom doorgang plaats vindt. Wij zullen
zien, dat het mogelijk is de electronenstroom door de buis te beïn
vloeden, zowel met behulp van gelijkspanningen, als met een hfoflf
wisselveld, waardoor wij in staat zijn de electronen hun energie in de
vorm van wisselstroomenergie of impulsenergie aan de anodeketen te
doen afgeven, zonder dat er voor de besturing van de electronen ver
mogen nodig is. In de anodeketen ontstaat dan een op de anodegelijkstroom gesuperponeerde wisselstroom, die in stand wordt gehouden
door de wisselwerking tussen de bestuurde electronen en de anode.
Op zeer hoge frequenties treden intussen invloeden op, die de energieafgifte van de electronen aan de anode ongunstig beïnvloeden en wij
zullen zien, dat er dan nog andere mogelijkheden zijn, om de elec
tronen te dwingen hun energie af te geven of op te nemen, nl. door
inductie.
Verder treden er nog neveninvloeden op door de zg. looptijden-effecten, eigen capaciteiten van de buiselectroden onderling, zelfinductie van de buistoevoerdraden, enz.
Electronenemissie. In elke geleider komen een aantal vrije elec
tronen voor, d.z. electronen, die zeer los in het atoomverband staan.
Deze kunnen in de geleider bewegen, b.v. wanneer een electrische
stroom doorgaat. Maar ook op andere wijze kunnen de vrije electronen
een versnelling krijgen, n.1. wanneer de atomen in heftige beweging
komen. Dit kunnen we bereiken door de geleider te verhitten. Daarbij
kan dan de snelheid van de vrije electronen zo groot worden, dat ze
door het begrenzende vlak van de geleider heenbreken en zuiver als
vrije electronen buiten de geleider komen. De geleider emitteert dan
electronen. Deze electronenemissie als gevolg van verhitting, van een
thermische werking, wordt vaak thermionische emissie genoemd. Het is
daarbij onverschillig op welke wijze de geleider de temperatuur be
reikt, waarbij de electronenemissie optreedt. Verschillende oorzaken
zullen we nog leren kennen. In de radio wordt de electronemissie ge
woonlijk bereikt door een gloeidraad met behulp van een electrische
stroom op de gewenste temperatuur te brengen. Het emitterende ele
ment is de kathode en naar gelang de gloeistroom door de eigenlijke ka
thode gaat of door middel van een verwarmingselement de kathode op
temperatuur brengt, spreken we van direct verhitte of indirect verhitte ka
thoden. De hoeveelheid electronen, die een kathode per seconde kan
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emitteren is, behalve van de materiaaleigenschappen, uitsluitend af
hankelijk van de temperatuur.
Ook op andere wijze kan electronenemissie worden bereikt. Som
mige materialen hebben de eigenschap, dat ze onder invloed van
lichtbestraling electronen emitteren. Deze methode is ontwikkeld in
de photoëlectrische cel, die in de klankfilm een belangrijke toepassing
heeft gevonden. Daarop zullen we niet nader ingaan.
De diode. Om de geëmitteerde electronen te kunnen gebruiken
moeten we ervoor zorgen, dat ze vrij komen in een ruimte, waarin
niets anders aanwezig is. Vandaar, dat in de radiobuizen de kathode
en de andere geleider zijn ingesmolten in een glazen ballon, die, zover
de middelen van de moderne techniek het toelaten, lucht- (eigen
lijk gas-) ledig wordt gepompt. Kort gezegd: de electroden van een
radiobuis worden in een vacuum gebracht. Er zijn echter buizen,
gemaakt voor bijzondere doeleinden, waarin een weinig gas aan
wezig is. Een toepassing van deze gasgevulde buizen zullen we nog
leren kennen.
De eenvoudigste toepassing van electronenemissie hebben we in
de diode, d.i. een hoogvacuumbuis, die behalve de kathode een tweede
electrode, de anode, bevat, die als regel als een plaatje is uitgevoerd.
Wordt nu de kathode alleen door een gloeistroom verhit dan treden
de volgende verschijnselen op. Er worden electronen geëmitteerd,
die zich rondom de kathode als een electronenwolk verzamelen. De
electronen hebben alle dezelfde negatieve ladingen en stoten elkaar
dus af. Na enige tijd zal de kracht van de in de electronenwolk ver
zamelde lading, de ruimtelading, op de vrije electronen in de kathode
zo groot zijn, dat verdere emissie wordt belet. Geven we nu de anode
een positieve lading t.o.v. de gloeidraad dan zal een deel van de elec
tronen uit de ruimtelading worden aangetrokken en de lading van de
anode neutraliseren. De kathode krijgt dan gelegenheid om weer nieu
we electronen te emitteren, waardoor de ruimtelading weer wordt
aangevuld. Dit verschijnsel kunnen we continu, doorlopend, maken
door de anode een positieve spanning t.o.v. de kathode te geven. De
positieve lading wordt dan steeds weggenomen door electronen uit
de buis, maar ook steeds weer aangevuld uit de stroombron, die de
anode op een positieve spanning t.o.v. de kathode houdt. Onder deze
omstandigheden zal de kathode dan ook continu blijven emitteren om
de ruimtelading aan te vullen. De stroombron, die de anode positief
t.o.v. kathode moet houden, zal continu stroom moeten leveren. In
de buis is een continue electronenstroom van kathode naar anode.
Er treedt dus een electrische stroom op door de diode. De richting
van deze stroom is tegengesteld aan de bewegingsrichting van de electronen,
zooals uit de definitie van positieve en negatieve lading volgt. Samen
vattende kunnen we dus zeggen: de batterij, die de anode op een positieve
spanning houdt t.o.v. de kathode levert een electrische stroom, die in de diode
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van anode naar kathode gaat, vandaar naar de min-pool van de batterij en door
de batterij naar de anode.
Een korte overweging zal ons doen vinden, dat in een diode een
stroomdoorgang in omgekeerde richting onmogelijk is. Een diode
laat dus eenzijdig een electrische stroom door en wel van de anode
naar de kathode. Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt in de
gelijkrichters, dat zijn apparaten, die, gebruik makende van de een
zijdige stroomdoorlaat van de
J diode, wisselstroom omzetten in een
pulserende gelijkstroom.
In enkele opzichten gedraagt de diode zich als een weerstand, in
andere weer niet. Op de werking van een diode is de wet van Ohm
dan ook niet van toepassing, zelfs niet wanneer de diode stroom door
laat. Het gedrag van een diode kunnen we het beste grafisch voor
stellen door een z.g. karakteristiek, waarbij in horizontale richting de
grootte van de anodespanning wordt uitgezet, in verticale richting de
grootte van de anodestroom. Bij elke waarde van de anodespanning
Va behoort een bepaalde waarde van de anodestroom Ia. Een karak
teristiek van een diode is b.v. geschetst in fig. 2.1. Daaruit lezen we
dan b.v. af, dat bij een anodespanning Va = 30 volt de §troom 5 mA.
is en bij Va = 50 volt toegenomen
is tot 9 mA. Door de karakteris
tiek kunnen we dus het gehele ge
*1 A "
drag van de diode voorstellen. We
10 lezen daaruit b.v. af, dat de stroom
9
nul is, wanneer de anodespan
S ning nul is. Ook dat de stroom
6 bij toenemende positieve anode
spanning eerst langzaam oploopt,
y
dan wat sneller om dan, via een
gebied, waar de toename zeer
langzaam is, eindelijk constant te
3o -io 50 6o v
lo
2o
worden d.w.z. niet meer toe te
Fig. 2.i
nemen met groter wordende ano
despanning. De laatste toestand
noemen we verzadiging van de diode; blijkbaar is de anodespanning
dan zo groot, dat alle electronen, die per secunde door de kathode
worden geëmitteerd, nodig zijn voor stroomdoorgang. De spanning
waarbij de verzadiging optreedt, is de verzadigingsspanning, de stroom,
die dan door de diode gaat, de verzadigingsstroom. Wanneer de verza
diging is ingetreden, kan de anodestroom alleen nog maar worden
vergroot door de temperatuur van de kathode te verhogen, waardoor
de emissie toeneemt.
Hoewel bij elke anodespanning een bepaalde stroom loopt, kunnen
we toch niet spreken van de weerstand van een diode, omdat we voor
verschillende stromen verschillende weerstanden vinden. In verband
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met het gebruik van de diode interesseren we ons meer voor de stroomverandering, die het gevolg is van een bepaalde spanningsverandering.
Deze verandering vatten we samen in het begrip inwendige weerstand,
waaronder we verstaan de spanningsverandering in volt, gedeeld
door de stroomverandering in ampère, die daarvan het gevolg is. Deze
inwendige weerstand kunnen we afleiden uit de karakteristiek. B.v.
in fig. 2.1. Bij een spanning van 30 volt is de stroom 5 mA; bij 40
volt 7 mA. Een spanningsverandering van 10 volt geeft dus een
stroomverandering van 2 mA of 0,002 A. De inwendige weerstand is
dus Rj = 1o/ojoo2 = 5000 ohm. De inwendige weerstand is niet hele
maal constant, maar toch vrijwel, behalve bij zeer lage spanningen
of in de buurt van de verzadiging, als een constante te beschouwen.
De triode. Van groter belang dan de dioden zijn, voor de radio
techniek en verwante vakken, de trioden. Bij een diode kan, bij con
stante gloeispanning, de anodestroom slechts op één wijze worden
veranderd n.1. door verandering van de anodespanning. Bij een triode
echter op twee manieren. Een triode onderscheidt zich daardoor van
een diode, dat tussen kathode en anode een derde electrode is aange
bracht, het rooster. Dit rooster is geen massieve electrode, doch heeft
openingen; het wordt b.v. als een spiraal rond de kathode gewonden
of als een cylinder van gaas. Door het rooster kunnen de geëmitteerde
electronen de plaat bereiken, maar het rooster zal van invloed zijn
op de grootte van de electronenstroom, ook wanneer het helemaal
„vrij” is, d.w.z. met geen ander onderdeel verbonden.
De invloed van het rooster kunnen we als volgt beschouwen.
Veronderstellen we, dat het rooster een negatieve spanning heeft
t.o.v. de kathode, dan zal het rooster een negatieve lading hebben
en zal dus de geëmitteerde electronen afstoten. Voorzover die elec
tronen zich bevinden tussen rooster en kathode, worden ze terugge
dreven naar de kathode. De negatieve lading van het rooster vergroot
a.h.w. de ruimtelading; het aantal electronen, dat in staat is de gloeidraad te verlaten, wordt dus kleiner. Door het rooster een negatieve
lading te geven t.o.v. de kathode, wordt dus het aantal geëmitteerde
electronen verkleind en kan zelfs tot nul worden gereduceerd.
Omgekeerd wordt door een positieve spanning van het rooster t.o.v.
de kathode een soortgelijke werking verkregen als bij de plaat van de
diode. Er zal een stroom gaan lopen vanaf de gloeidraad door de bat
terij, die het rooster positief houdt naar het rooster en door de ruimte
tussen het rooster en kathode weer terug naar de kathode. Dit is de
roosterstroom. Maar er gebeurt ook nog iets anders. Het rooster heeft
openingen en een deel van de electronen, die onder invloed van de po
sitieve roosterspanning naar het rooster bewegen, zullen door de ma
zen van het rooster vliegen en in de ruimte tussen rooster en anode
komen. Welke gevolgen dit heeft, zullen we direct zien.
Geven we anode en rooster van een triode bepaalde spanningen
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t.o.v. de kathode, dan zal er een bepaalde
1
anodestroom lopen (en
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jnu alleen de anodespanning, dan zal ook de anodestroom veranderen,
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we een anodespannings-anodestroomkaraklerisliek van de triode. Deze ia - va
karakteristiek is echter niet de enige, want bij een andere waarde van
<’
de roosterspanning vinden we ook weer een ander verloop van de
ia ■ ”
va-kromme.
fig.zijn b.v. enige ia - va karakteristieken ge
1----- T c~.In2.2
schetst, resp. opgenomen bij
verschillende waarden vgl,
1__ _________
vg2 • • • van de roosterspan
ning. Bij voldoende hoge ano
Ia
despanning wordt ook weer de
verzadiging bereikt.
De boven omschreven in
vloed van negatieve* rooster
spanning op de electronenV3
I I __
emissie kunnen we steeds te
genwerken door de anode
spanning maar hoog genoeg
te maken. Het is dus mogelijk,
-- * Vou
zoals ook uit fig. 2.2 blijkt,
dat bij bepaalde waarden van
Fig. 2.2
anodespanning de anodestroom nul is. Des te meer negatief de roosterspanning, des te groter
moet de anodespanning worden gemaakt, voor de anodestroom be
gint te lopen. In fig. 2.2 moeten vg3 en vg4 dus negatieve roosterspanningen zijn en bovendien moet vg4 groter dan vg3 zijn. Des te hoger
de negatieve roosterspanning, des te meer zal de ia-va-karakteristiek
in het diagram naar rechts schuiven.
De grootte van de anodestroomverandering, uitsluitend als gevolg
van de anodespanningsverandering, drukken we weer uit door de in
wendige weerstand van de triode. De inwendige weerstand van een tri
ode in ohm is gelijk aan de anodespanningsverandering in volt, ge
deeld door de anodestroomverandering in ampère, die daarvan het
gevolg is.
Ook zonder de anodespanning te veranderen kunnen we de anode
stroom regelen en wel door bij constante anodespanning de rooster
spanning te veranderen. Maken we het rooster steeds meer negatief,
dan zal de invloed van de anodespanning op de geëmitteerde electronen steeds kleiner worden en de anodestroom dus ook. We kunnen
het rooster zelfs een zo grote negatieve spanning geven, dat de anode
stroom nul wordt. De buis is dan z.g. „dichtgedrukt” of „dichtge♦ In het vervolg zullen we bij aanduiding van teken van rooster- of plaatspanning
'de aanduiding „t.o.v. kathode” weglaten.
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knepen”. Zoals we boven hebben gezien, kunnen we dan alleen weer
een anodestroom doen ontstaan, door de anodespanning te vergroten.
Maken we het rooster positief, dan gebeurt het volgende:
ie gaat er roosterstroom lopen; 2e de anodestroom wordt groter,
door de electronen, die, als gevolg van de snelheid, die ze door de
aantrekking van het rooster hebben gekregen, door de mazen heenglippen. Bij constante anodespanning kunnen we, bij voldoende hoge
positieve roosterspanning, ook weer de verzadigingsstroom bereiken.
De invloed van de roosterspanning stellen we voor door de anodesLroomrooslerspanningskarakteristieken. Van
deze ia-vg karakteristieken geeft fig.
’»
A)
2.3 een voorbeeld. Voor verschil
8 --Ulende anodespanningen vinden we
weer verschillende ia-vg-krommen.
—F—
Hoe hoger de anodespanning, des te
meer schuift de ia-vg-karakteristiek
naar links, want des te groter moet
de negatieve roosterspanning wor
D /’c
den gemaakt om de buis ,,dicht” te
drukken.
De invloed van de roosterspan
ning op de anodestroom wordt uit
'A
gedrukt door de steilheid (S) van de
buis. Door de steilheid geven we aan,
-9
O
t-6
+
hoe groot de anodestroomverande 
Va (volt)
ring is tengevolge van 1 volt roosterFig. 2.3
spanningsverandering. De steilheid
wordt gewoonlijk uitgedrukt in mA per volt. Op gelijksoortige wijze
als de inwendige weerstand uit de ia-va-karakteristiek wordt afgeleid,
bepalen we uit de ia-vg-karakteristiek de steilheid. Steilheid en inwen
dige weerstand van een triode zijn vrijwel constant, behalve wanneer
ze wordt gebruikt in het gebied van het „afknijppunt” of in de buurt
van de verzadiging.
Om een bepaalde anodestroomverandering te krijgen, kunnen we
bij een triode óf de anodespanning óf de roosterspanning veranderen.
Wanneer we de karakteristieken van een triode bestuderen zullen we
echter vinden, dat, om dezelfde anodestroomverandering te ver
krijgen, de anodespanning méér moet worden veranderd, dan de
roosterspanning. Beschouwen we b.v. fig. 2.3, die een bundel ia-vgkarakteristieken van een bepaalde buis geeft. Stel nu dat we bij va =
150 V de roosterspanning op — 2 V hebben ingesteld. Het punt A
geeft ons de waarde van de anodestroom iai = 1,5 mA. Laten we nu
vgg =
= — 2 en veranderen we de anodespanning tot 200 V dan wordt
v
ia2 = 3,7 mA. volgens punt B op de betreffende karakteristiek. Dus
50 volt anodespanningsverandering geeft een stroomverandering van
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3,7 — ï,5 = 2,2 rnA. Maar wanneer we va = 150 V laten en we
brengen vg op nul, dan wordt de anodestroom (volgens C) ook 3,7
mA. We zien dus dat een roosterspanningsverandering van 2 volt op
de anodestroom hetzelfde effect heeft als een anodespanningsverandering van 50 volt n.1. een anodestroomverandering van 2,2 mA. Deze
eigenschap drukken we uit door de versterkingsfactor (g) van de triode.
Deze is gelijk aan de verhouding van anoclespannings- tot rooster
spanningsverandering, die gelijke anodestroomverandering geven. In
het genoemde voorbeeld is de versterkingsfactor dus: g = 50/2 = 25.
De z.g. buisconstanten Rb S en g van een triode zijn niet onafhankelijk
van elkaar. Dit blijkt wel wanneer we de definities goed bestuderen.
Het onderlinge verband wordt bepaald door de buizenformule (formule
van Barkhausen) n.1. Rj X S = looog, waarin Ri in ohm en S in mA/volt.
Uit de definitie van de versterkingsfactor volgt ook, dat we de
anodestroom nul kunnen maken, dus de buis kunnen „dichtknijpen”,
wanneer we bij anodespanning va een negatieve roosterspanning
gelijk aan va/g toepassen. Immers bij va = o, vg = o is ia = o. Bij
anodespanning vai envg = o is de anodestroom iai; een anodespanningsverandering vai geeft dus een stroomverandering iai. Deze kun
nen we te niet doen, door toepassing van een roosterspanningsver
andering, die g-maal zo klein is, in tegengestelde richting. Dus bij
— vai/g is de plaatstroom weer nul. Des te groter deze waarde va/g
is, dus des te meer negatieve roosterspanning we moeten aanleggen,
des te ruimer is de bïiis. De grootheid va/g noemen we de roosterruimte
van de triode. Bij verschillende toepassingen van de triode is de
roosterruimte een maatgevende factor voor de bruikbaarheid.
Anodedissipatie. Wanneer een buis bij een zekere anodespanning
een zekere anodestroom opneemt, dan wordt een zeker vermogen op
genomen door de buis. Dit vermogen wordt in de buis in warmte om
gezet en verwarmt de anode van de buis. Dit wordt de anodedissipatie
genoemd. Het gevolg van de verhitting van de anode kan tweeërlei
zijn: a. de anode gaat electronen emitteren, er treedt z.g. secundaire
emissie op; b. de anode zelf kan gasdeelljes los laten of ontwikkelen,
waardoor het vacuum van de buis wordt verkleind. In een triode
kan secundaire emissie niet zoveel kwaad, omdat de electronen toch
weer door de plaat worden aangetrokken. Alleen, wanneer het rooster
een positieve spanning zou krijgen, groter dan de anodespanning,
kunnen afwijkende verschijnselen optreden.
Het vrijkomen van gasdeeltjes kan ernstiger gevolgen hebben. Door
botsing van de electronen tegen de gasmoleculen kunnen electronen
vrijkomen, terwijl de resten van de moleculen een positieve lading
hebben (ionisatie). Op die wijze kan het gas meewerken en de anode
stroom belangrijk vergroten (wat weer verdere verhitting van de
anode ten gevolge heeft, enz.). De stroom door de buis heeft dan niet
meer zuiver het karakter van een electronenstroom, maar van een
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stroom door gas (ontladingsstroom in gas) en het verschijnsel gaat
gepaard met lichtverschijnselen („blauwen” van de buis). De buis
wordt „zacht” d.i. gashoudend en is voor normale radiotechnische
doeleinden niet meer te gebruiken, omdat de werking veel minder
stabiel is, dan van een „harde” d.i. een hoogvacuum-buis.
Om deze verschijnselen tengevolge van de anodedissipatie te voor
komen, wordt steeds bij de buizen opgegeven hoeveel de maximaal toe
laatbare anodedissipatie, of kortweg maximum anodedissipatie is. Men doet
het beste de instelling van de buis in werkingstoestand steeds zo te
maken, dat deze maximaal toelaatbare dissipatie niet continu, of
liever helemaal niet wordt overschreden, op straffe van ontijdig on
bruikbaar worden.
Principe van de triode als versterker. Van de eigenschap, dat
een vg-verandering een grotere invloed op ia heeft, dan een evengrote
va-verandering, wordt een dankbaar gebruik gemaakt bij vrijwel elke
toepassing van de triode. Toepassing van deze eigenschap vinden we
elders in dit boek uitvoerig besproken, maar we zullen hier de wer
king van de triode als versterker even principieel beschouwen.
Een principiële schakeling van de buis als versterker is gegegen in
fig. 2.4. De roosterkring heeft een zekere constante spanning vg, maar
de werkelijke spanning van rooster t.o.v.
kathode kan worden veranderd door tus
sen de klemmen A en B een spanning eg
RL
aan te leggen, die in de practijk steeds een
&
o
wisselspanning is. De anode is via een
weerstand R met de plaatspanningsbatterij.V verbonden. Is nu eg = o, m.a.w. de e9
roosterspanning gelijk aan vg, dan gaat
door de triode een constante stroom Ia.
A
Deze stroom geeft in de weerstand R een
spanningsverlies IaR en de anodespanning
Ul||i|i|il+
is dus Va = V — IaR.
Fig. 2.4
Gesteld, dat we nu tussen A en B een
spanning eg aan leggen, dan hebben we
dus een roosterspanningsverandering eg. Deze zal eenanodespanningsverandering ea geven, die we als volgt kunnen vinden. Een rooster
spanningsverandering heeft hetzelfde effect als een anodespanningsverandering, die g-maal zo groot is. Maar deze anodespanningsverandering, die we va zullen noemen, komt niet ten volle tot haar recht,
omdat behalve de inwendige buisweerstand, ook de plaatkringweerstand van invloed is. De verandering va = g eg in de plaatkring werkt
dus in een weerstand Rt + R. De anodestroomverandering ia is dus
ia = g eg/(Ri + R). De anodestroom wordt dus Ia + ia, afhankelijk
van het feit of eg een verandering in positieve of negatieve richting
heeft gegeven. De anodespanning Va' is dus Va' = V — (Ia ± ia)R,
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de verandering eadusea = Va— Va' = V — IaR - {V — (Ia ± ia)R}
= ± iaR- We vinden dus voor de anodespanningsverandering:
R
ea = — g eg
Ri + R’
waarbij het minteken erop wijst, dat de anodespanningsverandering
tegengesteld is gericht met de roosterspanningsverandering. Toenam
roosterspanning betekent dus afname anodespanning en omgekeerd,
waarbij we onder toename verstaan: meer positief worden.
De verandering ea is dus groter, dan de verandering eg, want g
is groter dan i en we kunnen R t.o.v. Rt steeds zo kiezen, dat
R/(R1 + R) groter is, dan i /g. Spanningsversterking is dus mogelijk,
d.w.z. in de plaatkring kunnen we grotere spanningsveranderingen
krijgen, dan die in de roosterkring werkzaam zijn.
Om die versterking te krijgen is het niet strikt nodig een weerstand
in de plaatkring op te nemen, wanneer we er maar voor zorgen dat
er een element aanwezig is, dat a.h.w. stroomveranderingen omzet
in spanningsveranderingen, een reactantie dus. Dit kan b.v. zijn een
smoorspoel of de primaire van een transformator of een trillingskring.
Alleen een zuivere condensator — ook een reactantie — is niet mogelijk
in de plaatkring, omdat het voor de werking van de buis noodzakelijk
is, dat er een gelijkstroomverbinding bestaat tussen plaatspanningsbatterij en anode.
Een gelijkstroomverbinding, in welke vorm ook, is nodig tussen
rooster en kathode van de buis. Wanneer deze niet bestaat, m.a.w.
wanneer het rooster „vrij” is, of de roosterkring open, dan zal de buis
automatisch dicht slaan, omdat zich electronen op het rooster ver
zamelen, die het rooster een zo grote negatieve lading kunnen geven,
dat de anodestroom nul wordt. Als regel zal dit niet optreden in de
rusttoestand, omdat de isolatie tussen rooster en kathode altijd een
weinig „lek” is, en te grote roosterlading dus kan worden afgeleid. We
kunnen het rooster dus alleen dan via een condensator - en dit ge
beurt heel vaak, wanneer we de anodespanningsverandering van een
voorgaande buis willen gebruiken en de anodegelijkspanning moeten
blokkeren - een wisselspanning toevoeren, als we ervoor zorgen, dat
door een z.g. lekweerstand tussen rooster en kathode de ontwikkeling
van een vrije negatieve roosterlading wordt voorkomen.
De schermroosterbuis of S-tetrode. Uit de beschouwing over
de trioden volgt, dat op elk ogenblik de waarde van de anodestroom
wordt bepaald door de op dat ogenblik heersende waarden van rooster
en anodespanning. Beschouwen we de anodekring, dan moeten we,
behalve de ogenblikswaarde van va, ook die van vg in rekening bren
gen. De anodestroom ia wordt dan bepaald door de spanning va 4~
g vg, cmdat de roosterspanning een g-maal zo grote invloed heeft als
de anodespanning. Deze spanning va + g vg, die de ogenblikswaarde

4i

van ia bepaalt, noemen we de stuurspanning van de triode. Verandering
van de stuurspanning geeft verandering van ia en deze geeft de span
ningsverandering in de plaatkring.
Nu is bij een triode als versterker de stuurspanning bepaald door:
ie de ogenblikswaarde van de roosterspanning; 2e de grootte van de
plaatkringbelasting d.i. de in de plaatkring werkzame impedantie.
Want de plaatkring belasting geeft een anodespanningsverandering,
die, zoals we hebben gezien, tegengesteld is aan de roosterspanning;
dit noemen we anodeterugwerking. Daardoor is bij een triode als ver
sterker de stuurspanningsverandering steeds kleiner, dan we als gevolg
van de roosterspanningsverandering zouden verwachten. Daardoor
is de spanningsversterking d.i. de verhouding van anodespannings- en
roosterspanningsverandering bij een triode steeds kleiner dan de versterkingsfactor g. Afgezien van deze verkleining van de versterking
zullen we later nog zien, dat de anodeterugwerking ook nog andere
effecten geeft, die beter kunnen worden vermeden.
Een buis zonder, of met uiterst kleine anodeterugwerking heeft vele
voordelen boven een triode. Zulk een buis hebben we in de scherm
rooster of S-tetrode, d.i. een buis met vier electroden n.1. de kathode, het
normale rooster, de anode en tussen het normale rooster en de anode
een tweede rooster, het schermrooster. Het normale rooster wordt hier
stuurrooster genoemd, omdat in een ideale S-tetrode, waarbij de anode
terugwerking dus nul is, de stuurspanning enkel en alleen kan worden
veranderd door de stuurroosterspanning te veranderen (vóóronder
steld dat de schermroosterspanning constant is!). In een S-tetrode krijgt
het schermrooster een constante positieve spanning t.o.v. de kathode.
De werking en eigenschappen van een S-tetrode kunnen we het
beste verklaren door te denken, dat de buis bestaat uit twee trioden
„in één”. En wel een triode gevormd door de kathode, het stuurrooster
en het schermrooster, waarbij de laatstgenoemde electrode dan fun
geert als „anode”; en een tweede triode gevormd door stuurrooster,
schermrooster en anode, waarbij dan het stuurrooster de functie van
„kathode” vervult. Deze denkbeeldige, a.h.w. in serie geschakelde,
trioden zullen we resp. met I en II aanduiden.
Triode I gedraagt zich geheel als een normale triode, maar de
,,anodestroom”-veranderingcn worden uitsluitend bepaald door de
spanningsveranderingen van het stuurrooster. Want de schermrooster
spanning, en dat is de „anodespanning ” van triode I, wordt constant
gehouden en „anodeterugwerking” is in deze triode dus uitgesloten.
De electronenstroom van triode I, die door het stuurrooster wordt
doorgelaten, vormt nu a.h.w. de „emissie” van de „kathode” van triode
II. Hierin hebben schermrooster en anode beide een positieve span
ning t.o.v. de „kathode” en omdat er geen ruimteladingsverschijnselen in deze triode II optreden, zal ze in de „verzadigingsstroom”
lopen. Daarvan zal het schermrooster een deel opnemen en de scherm-
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Fig. 2.5. Enkele huis
typen voor gebruik in
amateurzenders.

Links'. Philips PE 0i/l0, een penthodebuis voor een anodespanning van 400 vollen een
anodedissipatie van 10 watt. Minimum toelaatbare werkgolf 5 m. Midden'. Philips
PE °«/40, een penthodebuis voor een anodespanning van 600 volt en een anodedissipatie
van 25 watt. Minimum toelaatbare werkgolf 5 m. Rechts'. Philips QQE °al40, een dub
bele tetrodebuis voor een anodespanning van 500-600 volt en een anodedissipatie van
2 X 20 watt. Minimum werkgolf 1 m. Zeer geschikt voor roostcrbasis-balansschakcling.
Opm. Alle drie buizen zijn zeer geschikt voor frcquentievermenigvuldiging.
Foto's welwillend afgestaan door Philips-Eindhoven

roosterstroom leveren, terwijl de anodestroom uitsluitend wordt ge
vormd door de electronen, die door de mazen van het schermrooster
heenglippen. Dit aantal wordt bepaald door de spanning van het
schermrooster t.o.v. stuurrooster (de „kathode” van II), die de snel
heid van de electronen bepaalt en dus de kans om door de mazen heen
te schieten. Daar de schermroosterspanning constant is, zal bij con
stante stuurroosterspanning (dus constante „emissie” in II), de anode
stroom uitsluitend door de spanning van het schermrooster worden
bepaald, m.a.w. verandering van de anodespanning heeft geen in
vloed op de anodestroom. Veranderen we nu de stuurroosterspanning
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en als gevolg daarvan de ,,emissie” van triode II, dan zullen anode- èn
schermroosterstroom veranderen. Door de plaatkringbelasting zal nu
deanodespanning ook veranderen, maar de anodestroom kan daardoor
niet meer veranderen, omdat deze bepaald is door de constante scherm
roosterspanning. Anodeterugwerking is dus uitgesloten. Dit zou de toe
stand zijn in een ideale S-tetrode; deze is practisch alleen te benaderen.
De ideale S-tetrode zou oneindig grote versterkingsfactor en in
wendige weerstand hebben. Dat dit practisch niet te verwezenlijken
is, kunnen we gemakkelijk inzien. Het schermrooster moet openingen
hebben om de electronen, die de anodestroom leveren, door te laten.
Maar dan kan het niet anders of de anodespanning moet, door de
mazen van dit rooster heen, ook van invloed zijn op de anodestroom
van triode II. Deze invloed kan wel zeer klein worden gemaakt door
de mazen van het schermrooster zeer fijn te maken, maar is niettemin
aanwezig. De „stuurspanning” van triode II is dus voor het grootste
deel bepaald door de schermroosterspanning, maar toch ook nog
voor een klein deel (bij practisch uitgevoerde S-tetroden ongeveer 2
a 3%) van de anodespanning.
Nu is de „anodespanning” van triode I weer gelijk aan de „stuur
spanning” van triode II en dus ook weer iets afhankelijk van de
anodespanning van de tetrode. Een kleine anodeterugwerking van
anode op stuurrooster is dus in een S-tetrode practisch steeds aan
wezig en het gevolg is, dat nóch de versterkingsfactor, nóch de in
wendige weerstand van dit huistype oneindig groot kunnen zijn.
Deze beschouwingen zijn nog eens
toegelicht, door de ia-vg karakteris
Va.VSg,
tieken van een S-tetrode, geschetst in
fig. 2.6. Deze karakteristieken zijn ge
tekend voor twee verschillende waar
den van de schermroosterspanning vsg.
^Ya.VScje
Bij elk van deze spanningen vsgl en vsg2
zijn telkens drie karakteristieken gete
kend voor drie verschillende waarden
\lc.
V5gi^>V5cj2
(1, 2 en 3) van de anodespanning va.
We zien duidelijk, dat de invloed van
de anodespanning op de anodestroom
zeer klein is, terwijl die van de scherm- _ _______
_
roosterspanning nogal belangrijk is.
Naast deze uitstekende eigenschapFig. 2.6
pen heeft de S-tetrode echter afwijkin
gen, waarmee we, vooral bij het gebruik van deze buizen in de versterkertrappen van een zender, terdege rekening moeten houden. Dit
blijkt duidelijk, wanneer we van een schermroosterbuis een ia-va ka
rakteristiek opnemen bij constante waarden van stuur- en schermroosterspanning. Een voorbeeld van zulk een karakteristiek is ge-

44

schetst in fig. 2.7. De anodestroom neemt eerst normaal toe met va,orr.
dan plotseling, met een vrij scherpe knik af te gaan nemen, ook al
neemt va toe. Pas wanneer de anodespanning ongeveer even groot is
geworden als de schermroosterspanning, wordt het verloop weer min
of meer normaal en loopt ia steil op om uiteindelijk de vrij constante
waarde aan te nemen, die we bij de
Ia
tetrode verwachten. De verklaring
voor
deze afwijking in de ia-va ka
I
1.
rakteristiek is, dat bij een zekere ano
despanning vai en de daarbij optre
dende
anodestroom,
secundaire
emissie aan de anode begint op te
treden. Het schermrooster heeft nu
echter een positieve spanning, groter
o
dan de anode en zal deze secundaire
Vt.
Va 1
vSg
electronen aantrekken. Daardoor
ontstaat een stroom van schermroos
Fig. 2.7
ter naar anode, die dus de normale
anodestroom tegenwerkt en onder omstandigheden zo groot kan wor
den, dat de anodestroom omkeert van richting. Deze tegenwerking
blijft bestaan, tot het spanningsverschil tussen schermrooster en anode
klein is geworden en de positieve spanning van de anode en de nor
male anodestroom weer de overhand krijgen. Vanaf het punt, waar
de anodespanning iets groter is, dan de schermroosterspanning begint
de eigenlijke werking van de S-tetrode. Bij de behandeling van ge
stuurde zenders zullen we zien, dat we rekening hebben te houden met
deze afwijkingen en welke moeilijkheden deze kunnen geven.
De penthode. Bij de penthode is het effect als gevolg van de secun
daire emissie van de anode, geheel uitgeschakeld door tussen scherm
rooster en anode een derde rooster in te bouwen, dat direct met de
kathode wordt verbonden. Dit rooster, dat a.h.w. de secundaire
emissie van de plaat opvangt en afvoert naar de kathode, voorkomt
het optreden van de in fig. 2.7 geschetste afwijking. Bij een penthode
loopt de ia-va karakteristiek steil omhoog om bij betrekkelijk geringe
anodespanning reeds de vrijwel constante waarde van ia te geven.
Overigens is de werking van de penthode als die van de S-tetrode.
Daar bij de tetrode en penthode de inwendige weerstand Rj zeer
hoog is, kunnen wij de anode spanning verandering als volgt afleiden.
Voor de triode vonden wij

I

e:‘ = -ge^R[TR
Deze formule geldt ook voor de tetrode en penthode. Wij brengen nu
Rj in de noemer buiten haakjes, dan is
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ea = — g cg
’[R*(

Immers, Rj \

R

.

g

R, dus is -Ki- «f i. Verder is Kj = S (Barkhausen), dus is

uiteindelijk

ca = — s eg R.
Bij de penthode (en de tetrode) is de spanningsversterking dus

Hl-*

het product van steilheid en belastingweerstand. Bij de triode is deze
versterking
/“

/ =

/ cg /

R
S--------- R

’

1 + Ri

Daar hier Rj < R is, meestal R
4 Ri, zien wij, dat de spannings
versterking bij de penthode en tetrode groter is, dan bij de triode.
Daarom kunnen wij deze huistypen met voordeel in onze zenders toe
passen. Zij eisen een relatief gering stuurvermogen, vergeleken met
de triode. Verder is de penthode door de vorm van zijn karakteristiek
(steil oplopen van de ia-va kar.) zeer geschikt als frequentie vermenig
vuldiger, vooral als het gaat om een relatief hoog vermenigvuldiggetal (b.v. van fo direct op 3-8 X fo)De inwendige buiscapaciteiten. De electroden van een radio
buis vormen a.h.w. condensatoren t.o.v. elkaar, die soms van invloed
zijn op de werking, die we van de buis verwachten. Van deze in
wendige buiscapaciteiten zijn de anode-kathode-capaciteit (Cak) en de
rooster-kathode-capaciteit (Cgk) van betrekkelijk ondergeschikt be
lang. De anode-rooster-capaciteit echter kan in zendschakelingen een
belangrijke rol spelen. Bij trioden is Cag vrij groot en kan soms wor
den benut om genereren te bevorderen, doch is juist bij versterkerbuizen heel lastig. Bij de S-tetroden is Cag, d.i. de anode-stuurroostercapaciteit zeer klein, omdat tussen deze electroden in de vorm van het
schermrooster, een statische afscherming is aangebracht. De invloed
van de diverse inwendige buiscapaciteiten zal bij de toepassingen
van de radiobuizen nader worden besproken.
Neven invloeden op zeer hoge frequenties. Er zijn verschillen
de oorzaken, die de goede werking van de buis op zeer hoge frequen
ties ongunstig beïnvloeden. Voor ons van belang zijn:
a. de eigen zelfinducties van de verbindingsdraden van de electroden.
b. de looptijden van de electronen.

46

De toevoerdraden van de buis, ook die in de buis zelf, bezitten een
zeer• geringe zelfinductie, die op de gewone frequenties geen rol speli
spelen.
zeer hoge frequenties daarentegen zal zelfs deze geringe waarde
nog groot genoeg zijn‘ om te maken, dat er ongewenste hf. spanningen
over optreden, die de goede werking
j van de buis verstoren. In fig. 2.8
zijn de bedradingszelfinducties aangegeven als
geconcentreerd gedachte spoeltjes. Hun invloed
zal zijn het veroorzaken van ontoelaatbare faseverschuivingen tussen ea en eg en e aen ia. Hier
door gaat het rendement van de buis achteruit,
evenals de hf. uitgangsenergie.
a
De zelfinductie in de kathodeleiding zit zowel
in de anode- als de roosterketen. Het gevolg
£
daarvan is, dat hierdoor een tegen- of een meekoppeleffect zal optreden, afhankelijk van de in
stelling en de frequentie. Men tracht de invloed
van de kathodezelfinductie wel op te heffen,
door hem af te stemmen op de werkfrequentie,
met behulp van een variabel capaciteitje, in serie
ermede geschakeld.
Een andere methode, die de buizenfabrikant
Fig. 2.8
toepast, is het dubbel of drievoudig uitvoeren
van één of meer electrodendraden en deze draden bovendien nog
zeer dik te maken. Men schakelt dan als het ware twee of meer kleine
zelfinducties parallel, waardoor de totale zelfinductie kleiner wordt
(zie blz. 31). Een mooi voorbeeld van zulk een buis met dikke uitvoe
ringen is de Philips dubbeltetrode QQ.E 04/Go, terwijl de Philips
QB3/S00 en QB3/750 voorbeelden zijn van buizen met drievoudige
roosteruitvoeringen. Deze buizen zijn zeer geschikt voor geaardrooster versterkers.
De electronen in de buis hebben weliswaar een zeer geringe tijd
nodig om te komen van de kathode op de anode, doch op zeer hoge
frequenties kan deze z.g. looptijd niet meer worden verwaarloosd tegen
over de tijdsduur van de periode van het op het rooster gedrukte hf.
signaal. Als dus de looptijd van de electronen in de grootte-orde komt
van de tijd van een periode van het hf. signaal, dan zal de hf. span
ning aan het rooster alweer van teken en richting veranderen, als het
electron zijn reis van kathode naar anode nog niet heeft volbracht.
Dit geeft weer aanleiding tot ongewenste faseverschuivingen tussen
ia» ea en eg.
Zowel tussen kathode en rooster, als tussen rooster en anode heeft
het electron tijd nodig om deze ruimten te doorlopen. Daar het elec
tron een versnelde beweging in de buis volbrengt onder invloed van
de velden in de buis, zal zijn snelheid in de roosterruimte relatief
gering zijn. Daarom is de looptijd in deze ruimte maatgevend.

I
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Ferris* heeft aangetoond, dat als de looptijd in de roosterruimte groot
wordt, vergeleken met de periode-tijdsduur, er in de roosterketen
hierdoor een weerstandscomponent wordt ontwikkeld, die de roosterexcitatie kring ongunstig gaat belasten. De invloed van de looptijd
op de anodestroom is, dat de anodestroomimpulsen worden verbreed
en verschoven, een zekere naijling krijgen t.o.v. de roosterwissélspanning, waardoor maximum roosterwisselspanning, minimum anode
wisselspanning en piek anodestroomimpuls niet meer samenvallen.
Een en ander heeft als gevolg toenemen anode gelijkstroom, afnemen
hf. uitgangsvermogen en afnemen van het rendement.
De instelling van de buis. Men kan de buis op verschillende ma
nieren instellen, waardoor zijn werkpunt verschillend op of ten op
zichte van zijn karakteristiek komt te liggen. De meest toegepaste in
stelling voor ontvangers en hf. voorversterkers is de z.g. klasse-A in
stelling. Hierbij krijgt de buis zoveel negatieve roostervoorspanning,
(VgA in fig. 2.9), dat het werkpunt precies midden op het rechte deel
komt te liggen, dat wordt begrensd door Vg = nul en Vg = — g Va0,
dat is dus de z.g. afknijpspanning. De zo ingestelde buis kan zowel
enkelvoudig als in balans worden gebruikt
als If. en hf. versterker. Hij heeft dan een rela
tief laag rendement, daar over de gehele peri
ode van de roosterwisselspanning anodestroom
vloeit. Het rendement is 20 a 25% voor de
c
o
triode, 40 a 50% voor de tetrode en penthode.
Een tweede instellingswijze is, zoveel nega
tief te geven, dat de buis net of bijna net af
geknepen zit. Dit is in het punt B in de fig.,
v9c
dus voor Vg — VgB- Dit noemt men de z.g.
klasse-B instelling. Nu loopt er dus slechts ge
Fig. 2.9
durende de halve periode van de rooster
wisselspanning anodestroom en is het rende
ment van de buis hoger, n.1. maximum ±65%. Men kan deze instel
ling bij If.-versterkers slechts toepassen in de balansschakeling, waarbij
de trap veel meer If. vermogen kan afgeven, dan in de klasse-A instel
ling. In zenders, dus voor hf.-versterking, kan men deze instelling
zowel voor de enkelvoudige, als de balanstrap gebruiken en ’hij wordt
toegepast bij de roostermodulatie (zie hoofdstuk VI).
Een derde instellingsmogelijkheid, die uitsluitend geschikt is voor
hf.-versterkers in zenders, is de z.g. klasse-C instelling. Hierbij krijgt de
buis zoveel negatief, dat hij zonder excitatie volkomen dicht zit. (VgG
in de fig.). Men kiest nu Vg = VgC = 1,5 - 2-maal VgB. Deze instel
ling geeft een zeer hoog buisrendement, in de practijk 75 a 80% en is
de instel ling voor frequentie vermenigvuldiging. (Zie o.a. hoofdstuk VII).

* W.R. Ferris. Proc. I.R.E. 1936 (Januari), blz. 82.
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Nu loopt de anodestroom slechts over een klein gedeelte van de roosterwisselspanning en dus stootsgewijze.
Men kan tenslotte nog het voordeel van de klasse-A instelling
(geringe vervorming) bij de balanstrap combineren met het voordeel
van de klasse-B instelling, (hoog rendement), door het negatief via
een kathodeweerstand in te stellen tussen de punten A en B in. Dit
is de z.g. klasse-A-B instelling. Voor kleine roosterwisselspanningen
werkt de trap dan als klasse-A versterker, voor grote als klasse-B ver
sterker, doordat het werkpunt naar punt B verschuift. Immers, door
dat dan de anodestroom niet meer evenredig loopt over de gehele
periode, (begrenzing aan de onderkant!), zal de anodegelijkstroom
Ia0 toenemen met de excitatie en dus het negatief over de kathode
weerstand.
De klasse-B en C-versterkers moeten een psa. hebben, dat in staat
is de anodestroomstoten te suppleren, zonder dat zijn spanning zakt
of varieert. Zou de spanning variëren met de If.-component, dan
treedt er terugmodulatie in de versterker op, wat aanleiding tot ver
vorming en onder omstandigheden tot hikken of genereren kan geven.

HOOFDSTUK III

DE RADIOBUIS ALS VERSTERKER EN OSCILLATOR
De functie van een radiobuis als versterker of als generator wordt
juister aangeduid door het begrip omvormer. Want we voorzien de
buis van een zekere gelijkstroomenergie, die door de anodeketen wordt
opgenomen en we zorgen ervoor, dat de roosterspanning zodanig ver
andert, dat een gedeelte van de energie in de anodeketen wordt om
gevormd in wisselstroomenergie van de gewenste frequentie. We on
derscheiden twee groepen:
a. de vreemdbekrachtigde generatoren of versterkers;
b. de zelfbekrachtigende generatoren of oscillatoren? dit zijn die schakelin
gen, die zonder extra bekrachtiging of excitatie de trillingen op
wekken.
Vreemdbekrachtigde generatoren. In het vorige hoofdstuk is
in principe de werking van een radiobuis als versterker reeds bespro
ken. In fig. 3.1 is een en ander nog eens geschetst, waarbij is aange
nomen, dat de roosterspanningsverandering er sinusvormig verloopt.
De roosterspanning is dus vg = Vg + eg, dat is een constante span
ning, waarop een wisselspanning gesuperponeerd is. Is de plaatspanning Vp* en eg = o, dan zal de buis een anodestroom Ip opnemen en
* In het vervolg zullen we door plaatspanning aangeven de batterijspanning; dcor
plaatstroom de door die batterij geleverde gemiddelde stroom lp.
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de anodespanning zal zijn Va = Vp — IPR. Deze toestand blijft zo,
wanneer alle spanningen constant zijn.
Nu sluiten we in de roosterkring een sinusvormige spanning eg
aan; de roosterspanning verandert dus op de wijze zoals in het on
derste diagram is aangegeven. In horizontale richting is de tijd t
uitgezet, in verticale richting de spanning vg = Vg -f- eg op verschil
lende tijdstippen. In het bovenste diagram is het verloop van de anodestroom en;anodespanning op
x dezelfde wijze uitgezet;de
. o . ,. rusttoestand
J._l J
_1
J
11 • •
TT
1
(dus bij eg = o) voorgesteld
door
de
stippellijnen
V-a en TIp en de
werktoestand bij sinusvormige exci
R
tatie in de roosterkring door de
lijnen va en ia.
o—
1'
Wanneer de roosterspanning gro
Vp
ter wordt (d.w.z. minder negatief),
zal de anodestroom toenemen. Het
gevolg daarvan is, dat het span
------ vh
ningsverlies over de plaatkringweer Va
stand toeneemt en daar de plaat
spanning VP constant blijft, moet
de anodespanning kleiner worden
— Va
dan Va. Omgekeerd, wanneer de
roosterspanning afneemt
(d.w.z.
-Jp
meer negatief), zal de anodestroom
------- t
o
ia afnemen, het spanningsverlies over
R dus ook en de anodespanning va 'V
zal toenemen. Dit is in de figuur ge
------------- 1
o
schetst voor een tijdsverloop van an
---Vg
derhalve periode. Daarbij is stilzwij
gend aangenomen, dat de anode
v<,
stroom net nul is op het ogenblik,
Fig. 3.1
dat de roosterwisselspanning mini
mum is. Op dat ogenblik is dus geen spanningsverlies over R en de
’ ~ va dus
’
j’aan de plaatspanning Vp. Ook hebben
anodespanning
gelijk
genomen, dat bij maximale roosterspanning de anodespanning
we aang
1 1anodestroom
---------- 1 is dan precies gelijk aan de plaatspanning,
net nul is; de
gedeeld door de plaatkringweerstand R, zodat de volle spanning Vp
nodig is om het spanningsverlies in R te dekken. Een en ander stelt
een ideale toestand voor, die practisch niet te verwezenlijken is, maar
gekozen om het principe van de vreemdbekrachtigde oscillator duide
lijk in het licht te stellen.
Het belangrijkste, dat we uit dit voorbeeld kunnen leren, is dat de
roosterspanningsverandering in fase is met de anodestroomverandering
en dat ze een halve periode voorijlt bij de anodespanningsverandering.
Dit punt is van groot belang, omdat daaruit valt af te leiden op welke
wijze een zelfbekrachtigde generator moet worden ingeschakeld.
1.
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In de zenderspractijk gebruiken we in de plaatkring geen weer
stand, doch een trillingskring, een condensator en een spoel in parallel
t.o.v. de plaatkringleiding. Wanneer de roosterkring niet wordt ge
ëxciteerd, zal de normale anodestroom door de spoel gaan en zal de
condensator een lading hebben. Verandert nu de anodestroom, dan
zal ook de stroom door de spoel veranderen, maar daardoor wordt de
rusttoestand verstoord, omdat de condensatorlading niet meer in
overeenstemming is met de nieuwe toestand. De condensatorlading
moet dus ook veranderen, maar deze verandering zal het ontstaan
van een electrische trilling tengevolge hebben. Denken we ons maar
eens het uiterste geval n.1. dat de roosterspanning zoveel verandert,
dat de anodestroomnul wordt. De condensator zal dan over de spoel
moeten ontladen en er zal in de trillingskring een gedempte trilling
ontstaan. De frequentie van die trilling is bepaald door de waarden
van L en C van die kring en de demping door de verhouding van R
en L. Door verandering van de roosterspanning kunnen we dus een
trilling in de plaatkring opwekken. Verandert de roosterspanning in
de frequentie van de vrije trilling van de plaatkring, dan zal de tril
ling in die kring het sterkst zijn en bovendien ongedempt worden. Dit
zullen we voor verschillende gevallen onderzoeken.
1. De anodestroom verandert sinusvormig met de excitatie. In dit geval
staat de trillingskring dus in een stroomkring, waarin een sinusvormig
veranderende gelijkstroom loopt. Principieel is dit hetzelfde, alsof de
gelijkstroom constant bleef en zich daar
naast, a.h.w. daarop afgedrukt een sinus
ba.
vormige wisselstroom ontwikkelt. De tril
1&
lingskring ondervindt geen invloed van de
gelijkstroom, maar wel van de wissel
L
stroom en moet een gedwongen trilling
C=T= Lc uitvoeren. In fig. 3.2 is de situatie van de
plaatkring geschetst. Neemt de anode
stroom van de buis toe, dan is in de LR
tak van de kring een stroomtoename in de
richting van het pijltje (richting AB). Deze
A
stroomverandering wekt een zelfinductiespanning op, die de verandering tracht
ö
tegen te werken, dus in de richting
-tdeze
spanningsverandeBA.
Door
Fig. 3.2
ring zal de condensator C worden
totale anodestroomvergeladen.
De
o i„a bestaat dus uit het verschil van de stroomtoename
andering
iL in
i de inductieve tak en de stroomtoename ic in de capacitieye
tak. Hetzelfde kan worden afgeleid voor een stroomafname ia.
Een anodewisselstroom is dus gelijk aan het verschil tussen de
wisselstromen in de inductieve en capacitieve tak van de trillings-
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kring*. Wij krijgen dus practisch gesproken een rondgaande wissel
stroom in de trillingskring en bovendien in de inductieve tak nog de
plaatgelijkstroom met daarop gesuperponeerd de anodewisselstroom.
We moeten nu nog onderzoeken welke conditie het gunstigst is.
Daarvoor kunnen twee voorwaarden gelden: óf de anodewisselspan
ning moet zo groot mogelijk zijn óf de stroom, dus de energie, in de
trillingskring moet zo groot mogelijk zijn. Zo groot mogelijke stroom
in de trillingskring betekent echter ook zo groot mogelijke anodewissel
spanning, want deze is weer gelijk aan de wisselspanning, die zich
over de condensator ontwikkelt. De anodewisselstroom ia wordt be
paald door de roosterexcitatie, onafhankelijk van de trillingskring.
Maar ia bestaat uit twee componenten 1l en ic, die weer worden
bepaald door de impedanties van de inductieve en capacitieve tak**’
Deze zijn weer afhankelijk van de frequentie van de wisselstroom, dus
de grootte van de rondgaande wisselstroom, dat is de stroom in de ca
pacitieve arm, is afhankelijk van de frequentie. Nu is, zoals bekend, de
stroom in een kring, bestaande uit zelfinductie, capaciteit en weer
stand in serie (en daarmee hebben we hier te doen bij de rondgaande
stroom) het grootst, wanneer de inductieve reactantie gelijk is aan de
capacitieve. De kringstroom ic d.i. de rondgaande stroom is dus zo
groot mogelijk, wanneer we de kring afstemmen op de frequentie van
de exciterende roosterwisselspanning, dus wanneer deze frequentie
overeenkomt met de frequentie van de
vrije trilling van de trillingskring. In v<x
fig. 3-3 is afgebeeld het verloop van
anodespanning en -stroom en roosterwisselspanning. Het opmerkelijke in
Va'Vp
deze figuur is, dat de anodespanning in
deze schakeling belangrijk hoger kan
worden, dan de plaatspanning, die
door de batterij wordt geleverd. Dit is
een gevolg van het feit, dat de anode
spanning in de rusttoestand practisch
onafhankelijk is van de plaatkringim- Vg +
pedantie, behalve dan een klein spano
ningsverlies in de weerstand van de
/
vq
spoel. De anodewisselspanning wordt
uitsluitend bepaald door de anodewisselstroom en de plaatkringimpedantie.
Fig- 3-3
De anodewisselstroom ontwikkelt over
die impedantie een wisselspanning, die, gedurende de helft van de
periode, dezelfde richting heeft als de plaatspanning en de anode
spanning dus groter maakt dan de batterijspanning. Dit betekent dus
* Dit verschil is een vectorieel verschil, geen algebraïsch!
** Zie hiervoor blz. 14 in hoofdstuk I
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Fig. 3.4 Een overzicht van de opstelling van de oude zenders PAOASD en
PAOLL te Amsterdam

een belangrijk betere werking met afgestemde plaatkring dan met
weerstand. Veronderstellen we een gelijke anodewisselstroom, dan
kan de amplitude van de spanning bij een weerstand hoogstens gelijk
zijn aan de halve plaatspanning; bij een afgestemde plaatkring gelijk
aan de plaatspanning. De wisselstroomenergie in de plaatkring is in
het laatste geval vier maal zo groot als in het eerste. Vandaar, dat als
belasting van de plaatkring van een h.f. generator nooit een weerstand
wordt toegepast.
2. Gedurende een halve periode van de rooslerexcitatie is er anodestroom. Deze
werkingstoestand kan worden verkregen door toepassing van een zo
grote negatieve roosterspanning, dat in de rusttoestand, zonder roosterexcitatie dus, de anodestroom net nul is. De anodespanning is dan
gelijk aan de plaatspanning. Neemt nu de roosterspanning toe, als
gevolg van de excitatie, dan zal er een anodestroom gaan vloeien.
Hierdoor ontwikkelt zich een spanning over de plaatkringspoel en de
condensator wordt geladen. Na verloop van een halve periode van de
roosterexcitatie zal de anodestroom weer ophouden te bestaan en de
plaatkringcondensator ontlaadt over de spoel. Er ontstaat een ge
dempte vrije trilling, waarvan de frequentie bepaald is door de waar
den L en C van de kring. Deze trilling duurt, totdat de volgende anodestroomstoot komt en de condensator opnieuw wordt geladen. Wanneer
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de stroomstoot voorbij is, ontstaat weer de gedempte trilling van de
condensatoren tlading.
Nu is het bekend, dat een gedempte trilling ongedempt kan worden
gemaakt, door telkens na verloop van een periode een weinig energie
toe te voeren, en wel net zoveel als in de voorgaande periode door
demping is verloren gegaan. We kunnen dus de in de trillingskring
ontstaande gedempte trilling ongedempt maken, door ervoor te zor
gen, dat de anodestroomstoot, die energie toevoert aan de trillings
kring, telkens samenvalt met het begin van de tweede periode van de
gedempte trilling. Maar dit betekent niet anders, dan dat de periode
van de roosterexcitatie gelijk moet zijn aan de periode van de vrije
trilling van de plaatkring. Ofm.a.w. de plaatkring moet worden afge
stemd op de frequentie van de wisselspanning, die het rooster exciteert.
Met de instelling van de negatieve roosterspanning kunnen we nog
wel verder gaan, zodat slechts gedurende een gedeelte van een halve
periode van roosterexcitatie door de buis anodestroom wordt opge
nomen. Ook dan ontstaat, omdat de plaatkringcondensator evengoed
een lading krijgt, een gedempte trilling in de plaatkring, die weer ongedempt kan worden gemaakt door de kring af te stemmen op de fre
quentie van de roosterexcitatie.
Niettegenstaande het feit dat de anodestroom helemaal niet sinus
vormig verandert, doet de anodewisselspanning dit wel, omdat deze
wordt opgewekt als een ongedempte trilling in de plaatkring. Dit is
een belangrijk voordeel, omdat we daardoor het nuttig effect van de
generator, d.i. de verhouding van de wisselstroomenergie in de trillingskring, tot de door
Va
de batterij geleverde
gelijks troomenergie,
sterk kunnen opvoe
ren, zoals we nog
zullen zien*.
3. De plaatkring is
afgestemd op het dubbele
(of een veelvoud) van de
i
frequentie van de rooslerexcitalie. Zoals uit
—t
o
eengezet, kunnen we
-Vg
de gedempte trilling
V9
in de plaatkring on
gedempt maken, door
telkens op het juiste
Fig. 3-5
ogenblik energie te
suppleren. We kunnen echter de plaatkring ook zo afstemmen, dat het
* Helemaal sinusvormig is de anodewisselspanning niet. Er ontstaan dus, naast de
grond trilling, harmonischer!, die echter betrekkelijk zwak zijn.
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aanvullen van de verliezen in de trillingskring door de anodestroomstoot, telkens optreedt na de tweede periode van de gedempte trilling.
Dit is b.v. voorgesteld in fig. 3.5. De op deze wijze onderhouden trilling
is dan ook ongedempt, maar de frequentie is het dubbele van die van
de bekrachtigende roosterwisselspanning. Op deze wijze hebben we
dusfrequentieverdubbeling gekregen. Frequentieverdubbeling kunnen we
niet krijgen, wanneer de anodestroom sinusvormig verandert; het is
dus nodig, dat de instelling van de generator (door goede keuze van
de negatieve roosterspanning) zo wordt gemaakt, dat de anodestroom
verandering belangrijk afwijkt van de sinusvorm en bestaat uit een
serie stroomstoten.
Theoretisch gesproken, kan men op de genoemde wijze de fre
quentie verveelvoudigen, zoveel men wil. Maar practisch stuiten we
op bezwaren, als ongunstige werkingstoestand van de buis, klein nut
tig effect e.d. Frequentie verdubbelen en -verdrievoudigen gaat als
regel wel zonder in tè ongunstige werkingstoestand te vervallen, (zie
ook hoofdstuk VII).
Zelf bekrachtigende generatoren of osciilatoren. In het voor
gaande hebben we eenvoudig aangenomen, dat er een roosterexcitatie
was. In dit gedeelte zullen we onderzoeken op welke wijze we die
roosterexcitatie kunnen krijgen.
Wanneer we een trilling in een kring hebben, b.v. in de plaatkring
van een buis, dan kunnen we een spoeltje koppelen met die kring en
dit opnemen in de roosterkring van die buis. In dit roosterspoeltje
wordt dan een e.m.k. opgewekt van dezelfde frequentie, als de stroom
in de plaatkring en deze e.m.k. kunnen we benutten als roosterexci
tatie. Op deze wijze, door terugkoppelen
van plaat- op roosterkring, moet het
dan mogelijk zijn, dat de plaatkringtrilling zich a.h.w. zelf exciteert en dus
-L-C
ongedempt kan worden. We zullen dit
nader onderzoeken aan de hand van
6'
fig. 3.6. De trillingskring wordt ge
vormd door spoel L en condensator C
in de plaatkring van de buis. In de ro.osterkring is opgenomen spoel L1? gekop
peld met de plaatkringspoel. De wissel
stroom in de trillingskring induceert in
Ó
een wisselspanning eg, die het roos
ter
exciteert. De grootte van de anodeFig. 3.6
wisselstroom is afhankelijk van deze excitatie. Willen we deze op een bepaalde waarde houden, dan is de
grootte van eg dus bepaald, De juiste waarde kunnen we instellen door
de sterkte van de koppeling tussen L
'2 en L te veranderen. Maar niet
alleen de grootte van eg is van belang. Want bij vreemdbekrachtigde
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generatoren is gebleken, dat, voor het onderhouden van de trillingen
in de plaatkring, de anodewisselspanning een halve periode moet na
ijlen bij de roosterwisselspanning. Beschouwen we de oscillator als een
bijzonder geval van de vreemdbekrachtigde generator - en het is
eigenlijk ook niets anders - dan stellen we zonder meer vast, dat daar
bij dezelfde faseverhoudingen moeten gelden. Dit kunnen we vinden
door de roosterspoel op de juiste wijze te verbinden, want onderling
verwisselen van de aansluitingen doet de richting van de geïndu
ceerde e.m.k. omkeren t.o.v. kathode en rooster.
Als er geen terugkoppeling is, zal bij inschakelen van de buis, om
dat er dan een anodestroomstoot optreedt, in de trillingskring L-C
een gedempte trilling ontstaan. Is die uitgetrild, dan is de toestand
stationnair geworden en de anodestroom is constant. Veronderstellen
we nu terugkoppeling met de juiste faseverhouding dan kunnen we
de volgende gevallen onderscheiden:
1. eg is te klein om de trillingen ongedempt te maken. De trilling
in de L-C kring zal nog een weinig worden geëxciteerd en dus langer
aanhouden, dan bij gehele afwezigheid van terugkoppeling. De dem
ping is dus kleiner geworden; door terugkoppeling hebben we dempingsreduclie gekregen. Was de faseverhouding van de terugkoppeling
verkeerd geweest, dan hadden we dempingstoename gekregen; de stationnaire toestand was dan vlugger bereikt, dan zonder terugkoppeling.
2. eg is groot genoeg om de trilling ongedempt te maken. In het
kritische geval, dat eg precies de juiste waarde heeft, zullen de trillin
gen dezelfde sterkte houden, die ze krijgen bij het moment van in
schakelen. Deze toestand is practisch niet instelbaar. Practisch is eg
steeds groter dan de kritische waarde; de trilling zou het tegengestelde
zijn van gedempt en steeds moeten toenemen in sterkte. Dit doet ze
ook in eerste instantie (het aanlopen of „opslingeren”), maar omdat
de anodestroom niet onbegrensd kan toenemen, zal tenslotte een stationnaire toestand worden bereikt, waarbij de trilling ongedempt is.
In het schema fig. 3.6 is over de aansluitklemmen van de plaatspanning Vp een condensator Co aangegeven, en wel met het volgende
doel. In de plaatkring treden stroomveranderingen op; we kunnen de
anodestroom opvatten als een gelijkstroom, waarop gesuperponeerd
een hf. wisselstroom. De laatste kan in het voedingssysteem voor de
plaatspanning een hoge impedantie vinden, wat niet bevorderlijk is
voor de goede werking. De hf. stromen geven we nu door middel van
de condensator Co een weg van lage reactantie buiten het voedings
systeem om. De condensator Co zal dus een goede micacondensator
moeten wezen.
Eisen, aan de oscillator te stellen. In de voorgaande paragrafen
hebben wij in het kort de werking van de oscillator besproken, waarbij
wij zagen, dat de oscillator eigenlijk een bijzonder geval van de
vreemdbekrachtigde generator is. Zo beschouwd dus op zichzelf niet
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belangrijker, dan b.v. de eindtrap van een zender. En toch is dit op
de keper beschouwd niet juist, daar de oscillator niet alleen de juiste
frequentie van onze uitzending bepaalt, doch ook, en dat is zeer be
langrijk, de stabiliteit hiervan vastlegt. Alvorens nu enige voor ons
amateurs, belangrijke oscillatorschema’s te bespreken, zullen we eerst
eens nagaan, welke de eisen zijn, die we aan een goede oscillator
mogen en moeten stellen. Deze eisen zijn:

a. De frequentie moet zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van de
aangelegde spanningen en de belasting.
b. De frequentie mag tijdens het bedrijf niet veranderen.
c. De energie van de harmonischen moet zo gering mogelijk zijn.
d. De oscillator moet in staat zijn de vereiste energie of spanning
te leveren.
e. De ijking moet accuraat en stabiel zijn.
f. De bediening moet eenvoudig zijn.
We zagen, dat er door de terugkoppeling dempingsreductie op
treedt, waardoor de trillingen zichzelf kunnen onderhouden en toe
nemen tot een stationnaire waarde, welke bepaald is door de grootte
van de anodestroom voor die waarde. De waarde van de anodestroom
in de stationnaire toestand is vastgelegd door de eigenschappen van
de gebezigde buis. In het algemeen trekt de oscillatorbuis in de station
naire toestand, behalve anodestroom, ook roosterstroom, welke benut
wordt voor het opwekken van de benodigde negatieve roosterspanning, (zie blz. 64). De grootte van de roosterstroom hangt af van de
grootte van exciterende roosterwisselspanning. Hoe groter deze is, des
te groter is de roosterstroom en omgekeerd. Het rooster wordt dus tot
ver in het positieve gebied uitgestuurd. Het rooster onttrekt energie
aan de uitwendige roosterketen, geeft dus een belasting hierover.
Daar de roosterketen altijd met de oscillatorfrequentie bepalende afstemkring is gekoppeld, zal er dus ook een belasting van deze kring
optreden door de roosterstroom. Deze belasting, die op te vatten is
als een weerstand over de afstemkring, verandert met de grootte van
de roosterstroom.
Stel, dat de aangelegde anode gelijkspanning verandert, b.v. toe
neemt, dan zal de anode wisselspanning toenemen, wat een toename
van de rooster wisselspanning tengevolge heeft. Hierdoor zal de roos
terstroom toenemen en daardoor de belasting over de afstemkring iets
veranderen. Nu wordt de oscillatie-frequentie niet alleen door de zelfinductie L en capaciteit C van deze kring bepaald, doch eveneens
door de weerstand R hiervan. In deze weerstand is ook de schadelijke
roosterbelasting verdisconteerd. Tengevolge van de anode gelijkspanningsverandering verandert de weerstand R iets door de roosterbelastingsvariatie en treedt er dus een verandering van de frequentie
op. Een verandering van de gloeispanning verandert de emissie van
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de buis, dus ook anode- en roosterstroom. Ook nu zal er dus een fre
quentie verandering optreden.
De invloed van de gloeispanning is in het algemeen groter op de
frequentie, dan de anodespanning. Indirect verhitte buizen zijn iets
in het voordeel tegenover direct verhitte buizen. Verderop zullen wij
zien, dat het in de schakeling mogelijk is deze invloeden practisch op
te heffen.
Langzame veranderingen tijdens het bedrijf treden op door ver
anderingen in de buisparameters. Door de verhitting van de buis
veranderen nl. de afstanden en afmetingen van de electroden, waar
door de inwendige buiscapaciteiten veranderen. Daar deze capacitei
ten over de LC-kring van de oscillator staan, verandert hierdoor de
totale afstemcapaciteit en dus ook de frequentie. De oscillator ,,kruipt”
uit zijn afstemming. Deze invloed is te verminderen door in de eerste
plaats de buis niet te zwaar te belasten en in de tweede plaats door
het toepassen van een relatief grote afstemcondensator. Ook door de
schakeling is deze invloed te verminderen. Verder treden er ook nog
frequentievariaties op door mechanische veranderingen in de onder
delen. Trillen van onderdelen of draden geven capaciteitsveranderingen en daardoor min of meer snelle frequentievariaties. Het is
dus zaak zeer goede onderdelen te gebruiken en alles stabiel te mon
teren met behoorlijk dikke draden. Liefst geen condensatoren en
weerstanden „in de lucht” monteren! De afstemcondensator mag
geen as hebben, die geïsoleerd is van de metalen eindplaten.
Door de LC-afstemkring loopt een grote rondgaande stroom, de
zg. kringstroom. Deze kringstroom I is ongeveer gegeven door:
I~QJawaarin:
Q = Kwaliteitsfactor van de spoel. Voor normale goede zendspoelen is Q == 100 ~ 400.
ia = Anode wisselstroom.
Bij een gewone 10 watt tetrode of penthode als oscillator zal ia 2Ï 30
mA = 0,03 Amp. zijn. Voor een Q = 100 zal de kringstroom 3 Amp.
bedragen. Hieruit volgt dus, dat er in de afstemkring geen grote
weerstanden mogen zijn. De afstemspoel moet zo gering mogelijke
h*f. weerstand bezitten, terwijl ook de afstemcondensator zo verliesvrij
mogelijk moet zijn. De kans op verhitten van de spoel is niet denk
beeldig, waardoor ook weer frequentieverandering kan optreden.
Voor de 80 meter b.v. zal de spoel gewikkeld moeten worden met
emailledraad van 1,5 mm diameter. (Zie hoofdstuk IV voor afmetin
gen en aantal windingen).
Het optreden van harmonischen is een onvermijdelijk gevolg van
de niet lineaire werking van de oscillatorbuis. Te verminderen zijn de
harmonischen door het gebruik van zeer goede afstemkringen en zo
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min mogelijk belasting hierover. Ook een zo klein mogelijke roosterstroom is gunstig in dit opzicht. Doch voor stabiele werking mag de
roosterstroom niet te gering worden, zal men dus een compromis
moeten zoeken.
De oscillator moet in staat zijn datgene te presteren, wat wij van
hem eisen, m.a.w. hij moet in staat zijn de benodigde energie of
excitatiespanning voor een volgende trap te leveren. Als tegenpres
tatie moeten wij er dan voor zorgen hem nooit of te nimmer over te
belasten! Dit gebeurt in de practijk nog maar al te veel. Verder geve
men de afstemcondensator de beste fijnregel-afstemschaal, die men
krijgen kan. De ijking geschiedt in kiloperioden. Om onder alle om
standigheden op deze ijking te kunnen bouwen, zal de oscillator zo
stabiel mogelijk moeten werken. Eenvoudige bediening is een eerste
vereiste, dus zo gering aantal afstemknoppen als maar mogelijk is.
Geen overbodige „zwengels!”
Wij raden de lezer dringend aan, deze paragraaf zeer aandachtig
door te lezen en te herlezen, tot men alles kan dromen. Zoals gezegd,
een goede oscillator is het ABC van de zender. Wij gaan nu over naar
de bespreking van enige beproefde oscillatoren.
Practische oscillatorschakelingen. Jarenlang was de z.g. Hartley oscillator de meest geliefde oscillatorschakeling. Dit komt, doordat
de schakeling zeer gemakkelijk oscilleert en niet erg kritisch is, wat
zijn instelling betreft. In de practijk is dit eer een na- dan een voor
deel, daar men al gauw een verkeerde instelling kiest en daardoor ver
hoogde frequentie-onstabiliteit krijgt. Een tweede nadeel is, dat over
de buiscapaciteiten tussen rooster-kathode en anode-kathode geen
extra capaciteiten staan, waardoor deze capaciteiten indirect een vrij
grote invloed hebben op de frequentie. In dat opzicht is de zgn.
Colpills-schakeling (hg. 3.8) in het voordeel. Hier zijn de buiscapaci
teiten overbrugd door relatief grote capaciteiten Ca en Cb (anodekathode capaciteit door de serieschakeling van Ca en Cb!), waardoor
hun invloed op de frequentie gering is. De Colpitts-schakeling is min
der in trek, daai' men, als men het goed wil doen, Ca en Cb beide
moet variëren. Maar een groot voordeel is, dat de impedantie voor
hogere harmonischen zowel in de rooster- als anode-kring klein is ten
gevolge van de condensatoren Ca en Cb- Eén groot nadeel bezitten
beide oscillatoren, zij voldoen niet geheel aan ons punt a. Wij komen
hierop terug en bespreken eerst de beide schakelingen.
De meest gebruikelijke schakelingen voor amateurzenders.
a. De Harlley- of driepuntschakeling. Deze is in principe voorgesteld in
fig. 3.7 en berust hierop, dat de roosterexcitatie niet wordt verkregen
door een afzonderlijke terugkoppelspoel, zoals in fig. 3.6, maar door
een aftakking te nemen op de spoel van de trillingskring. De gehele
kring staat tussen A en B, de plaatkringvoeding ligt aan een aftak
king E, zodat het deel AE van de spoel direct in de plaatkring ligt.
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Het deel BE vormt a.h.w., hoewel deel uitmakende van de L-G kring
de rooster- (of terugkoppel-) spoel. Het punt B kan nu niet direct, met
het rooster worden verbonden, omdat dit dan een hoge positieve span
ning t.o.v. kathode zou 1krijgen. Dit wordt voorkomen door gebruik
van een roostercondensator G1} die
tevens een lekweerstand Rx nodig
U-,
maakt, omdat anders de roosterkring
„open” zou zijn. De reactantie van
Cj moet klein, de weerstand Rjgroot
=£=c
Ct
zijn voor de hf. trillingen. Daar het
punt E een vaste potentiaal heeft
Ri
t.o.v. de kathode, moet de anodeE>
wisselspanning (punt A) een halve
periode in fase zijn verschoven t.o.v.
de roosterwisselspanning (punt B),
want in de trillingskring is een rond
Ó
ó
gaande wisselstroom. Op een ge
VP
+
geven moment zal b.v. de spanning
Fig3-7Hartley-oscillator
in A toenemen t.o.v. E; maar dan
zou E moeten toenemen t.o.v. B, dit
kan niet omdat E vastligt; het kan dus niet anders, dan dat B afneemt
t.o.v. E, terwijl A toeneemt. De spanningen in A en B veranderen dus
in tegenfase t.o.v. E, d.i. de kathode van de buis. De juiste faseverhoudingen voor dempingsreduc__
tie zijn dus aanwezig. Het oscil
leren kan nu worden ingesteld
door de aftak E op de spoel op
“F “aO| L
een gunstige plaats te nemen (ge
woonlijk op ongeveer één derde
van de spoel, gerekend vanaf de
i?.
roosterkant).
b. De Colpitts-schakeling. Deze
cschakeling, in principe geschetst
in fig. 3.8, biedt geen nieuwe ge
zichtspunten, vergeleken bij de
Ó
Hartley-schakeling. Het princi
Vp
+
piële verschil tussen beide schake
Fig. 3.8. Colpitts-oscillator
lingen is dit: bij de Hartley-scha
keling wordt de roosterexcitatie
afgetakt op de inductieve tak van de trillingskring; bij de Golspittsschakeling op de capacitieve tak door de afstemcondensator te ver
delen in twee, in serie geschakelde condensatoren Ga en Ct>. Ook hier
is een roostercondensator met lekweerstand nodig.
c. Schakelingen met capacitieve terugkoppeling. Het is niet altijd nodig
buiten de buis om voor terugkoppeling te zorgen. Ook door het in-
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wendige van de buis kan deze worden verkregen n.1. door de werking
van de rooster-anodecapaciteit. In rooster- en plaatkring worden twee
zelfinducties
en L2 opgenomen,
•pgenomen, die niet met elkaar zijn gekoppeld.
gekoppeld,
Terugkoppeling en dempingsreductie, dus de mogelijkheid van gene
reren, wordt bewerkstelligd door de
r---rooster-anodecapaciteit
'ag5 evenc» 1
tueel geholpen door een extra capa
Ccloj
citeit C' tussen rooster en anode
(fig-3-9)L?
Oscilleren kan alleen optreden,
als rooster- en anodekring zich wer
kelijk inductief gedragen. Daar Lj en
L2 altijd behept zijn met een zekere
eigencapaciteit, kunnen ze zich voor
een bepaald frequentiebereik ook capacitief gedragen; voor dat bereik
is genereren uitgesloten. Wanneer
Vp
+
Cag te klein blijkt, kunnen we gene
Fig- 3-9
reren inleiden door een extra conden
sator C', maar wanneer C' te groot
wordt gemaakt, is genereren weer uitgesloten. De frequentie van de
optredende trilling wordt bepaald door de grootheden Lls L2en Cag +C'.
Wanneer een van beide kringen, óf de rooster- óf de plaatkring,
wordt afgestemd en de andere ge
draagt zich inductief voor de fre
quentie, waarop is afgestemd, dan
kan door de invloed van Cag -|C' ook genereren optreden. Bij
kristaloscillatoren maken we hier
/*
van gebruik door de roosterkring
met behulp van een piëzo-electriI
sche kristal af te stemmen. (Zie
hoofdstuk VI).
Een andere toepassing is ge
schetst in fig. 3.10, waarbij roos
Ö
ó
ter- en plaatkring beide zijn afge
-}■
stemd (TPTG-schakeling). Het
Fig. 3.10. TP-TG-oscillator
eigenaardige van deze schakeling
is juist, dat het genereren op
houdt, als beide kringen precies op dezelfde frequentie zijn afgestemd
en als er, behalve Cag, geen andere koppeling tussen de kringen be
staat. Als regel wordt de frequentie vastgesteld door de afstemming
van de roosterkring en wordt de plaatkring zo ingesteld, dat ze zich
nog inductief gedraagt voor de frequentie van de roosterkring. Soms
is een extra terugkoppelcondensator tussen rooster en anode nodig,
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maar wanneer deze te groot wordt gemaakt zal het genereren weer
ophouden. (Zie ook hoofdstuk VII).
d. De zg- eleclronisch gekoppelde oscillaloren. (E.C.O.). De tot nu toe
besproken oscillatoren hebben allen als nadeel, dat, wanneer men
ze direct zou belasten, de afstemkring ongunstig zou worden beïnvloed.
Immers iedere variatie in de belasting uit zich dan in een wijziging
van de belastingsweerstand van de kring en geeft aanleiding tot frequentievariaties. Wij zien dus, dat de frequentie afhankelijk is van de
belasting en dus, zoals reeds gezegd voldoen we niet aan punt a. (Zie
blz. 56). Het is dus zaak, de frequentie onafhankelijk van de
’ belasting
’ ’
te maken. Hiertoe staan ons twee wegen open en wel:
1. Het achter de oscillator plaatsen van een
c zg.
o buffertrap,
rJ x(M.aster
O.scillator P.ower A.mplifier) die geen roosterstroom mag trekken en
dan dus geen belastingover
----- Jde oscillator-afstemkring
” ■
n
1
oplevert.
2. Het toepassen van een speciale schakeling met als oscillatorbuis
een
tetrode,
(beam power)
of penthode.
c9
Wij
zullen
L2o
hier de tweede
R^~
Rg
L1
oplossing
be
spreken.
De
cs~ ~ Q^s2 ~I~^a
eerste methode
komt in het vol
gende hoofd
+
a
stuk (zie blz.
80). De figuur
CN^
3.11 geeft ons de
schakeling, wel
ke door de Ame
m
2
rikaan J. B.
I
Dow in 1931 is
Rg
gepubliceerd.
- Rs =rca
li
(Proc. Institute
Radio
Eng.,
vol. 19, blz.
+
2059). Het is
cs
de
bekende
b
ECO-schake
Fig. 3.11. ECO-schakeling
ling. (E.lectron
C.oupled O.scillator). Nu is de belasting, welke over de kring L2 C2
komt, niet meer rechtstreeks met de kring Lx G1} welke de frequentiebepalende oscillatorkring is, gekoppeld. Er is alleen nog een capacitieve koppeling aanwezig via de inwendige buiscapaciteit. Hierdoor
zal er toch nog een, zij het geringe, frequentie-afhankelijkheid optreden
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voor belastingvariaties. Om dit te omzeilen gaat men tewerk volgens
figuur 3.11b, waarbij de invloed van de buiscapaciteit is opgeheven
door neutrodynisatie toe te passen. (Zie volgende hoofdstuk blz. 97).
De werking van de ECO is als volgt. Het schermrooster, het stuurrooster en de kathode vormen als het ware een triode met het scherm
rooster als anode fungerend. Deze triode is in driepuntschakeling aan
gesloten aan de kring Lj Cv Het schermrooster is voor wisselstromen
geaard via Cs, terwijl de kathode een h.f. wisselspanning heeft t.o.v.
aarde. Hierdoor is voorkomen, behoudens de geringe capacitieve
koppeling, reeds genoemd, dat de belasting terugwerkt op de oscillator. De door het schermrooster vliegende electronen worden door de
anode, die positief is t.o.v. dit rooster, naar zich toegetrokken. Het
resultaat is een wisselstroomcomponent in de anodestroom, die de
zelfde frequentie heeft als de oscillator. Door de electronenstroom
wordt dus hf.-energie geleverd aan de belastingkring L2 C2, terwijl
de belasting effectief afgeschermd is van de oscillator. Nu we de fre
quentie onafhankelijk van de belasting hebben weten te maken, is de
volgende stap, deze ook nog zoveel mogelijk onafhankelijk te maken
van de aangelegde spanning. Dit kunnen we doen door een juiste
keuze van de verhouding van anode- en schcrmroostergelijkspanning.
Bij een bepaalde verhouding nl. zal de frequentie vrijwel onafhankelijk
van de spanningen zijn. Men stelt de schermroosterspanning in met de
potentiometer Rs. Moet de oscillator over een groot frequentiegebied
gebruikt worden, dan kan het nodig zijn, Rs opnieuw in te stellen. De
juiste instelling kan men proefondervindelijk vinden, wat echter min
of meer omslachtig is. Daarom geven wij voor een normale 10 watt
buis de waarden van Rs1 en Rs2. Beide moeten 20 kilo ohm zijn bij
een anodespanning van ongeveer 350 volt. Hier volgen nog de waar
den van de te bezigen onderdelen:
Ci = 4 pF/meter golflengte
Cg = 300 pF
C2 = 2 pF/meter golflengte
Rg = 25 k Q
Ca = 5000 pF
Cs = 0,01 ;zF
10 watt buis en 350 volt anodespanning, (bv.
’
Rsi = 20 k P 1 Voor
= 20 k O j| RCA802 of Philips AL2).
R-S2 ==
R-Sl = 35 k n 1 Voor 25 watt buis en 450 volt anodespanning (bv.
R-S2 = 20 k Q | RCA807 of Philips PE06/40).
Li — L2 = Zie hoofdstuk XIII, blz. 302.
Opmerking. In beide gevallen moeten de weerstanden RS1
; en RS2
zijn. De vaste condensatoren
van het 10 watt type, draadgewonden,
dra;
1
’ zijn
"1 en wel liefst op de dubbele
moeten op hoge spanning ’berekend
bedrijfsspanning.
Daar de anodestroom uit impulsen opgebouwd is, die slechts over
een relatief klein gedeelte van de hf. periode vloeien, is de EGOschakeling uitermate geschikt voor het toepassen van frequentie-vermenigvuldiging. Als de kring Li C\ is afgestemd op een frequentie fls

63
dan kan de kring L2 C2 afgestemd worden op f15 doch ook op 2^, 3^
enz. Men moet zich echter goed voor ogen houden, dat het rendement
bij frequentie-vermenigyuldiging afneemt met de mate van vermenig
vuldiging. Geeft de buis bij versterking bv. maximum 10 watt hf.energie af, dan zal dit bij verdubbeling ongeveer 8 watt, bij verdrie
voudiging nog ongeveer 5 watt bedragen. Penthode- en beampowertetrode-buizen zijn geschikter voor dit doel, dan gewone tetrodebuizen en trioden.
Een voordeel van frequentie-vermenigvuldiging is nog, dat de oscillatorkring Lj CT practisch onafhankelijk is van de belasting. Men
gaat bij voorkeur niet verder, dan verdrievoudiging, daar anders de
uitgangsenergie te veel achteruit loopt, het rendement van de buis
te slecht wordt en er dus gevaar voor overbelasting op de anode op
treedt, terwijl de volgende trap tenslotte onvoldoende excitatie aan
zijn rooster krijgt.
Wil men de grootst mogelijke frequentieconstantheid bereiken,
dan kan men het oscillatorgedeelte nog in de Colpitts-schakeling uit
voeren. Daar door de condensatoren Ca en Cb de gehele kringstroom
vloeit, is het beter, hiervoor geen micacondensatoren te nemen, doch
liet liclst luchtcondensatoren. Men kan ze het best op één as mon
teren, waarbij Cb = 2 Ca. Daar de Colpitts minder soepel oscilleert,
dan de Hartley-oscillator, kan men Rg vergroten tot 40 kilo ohm. Bij
de Hartley-schakeling volgens hg. 3.7 moet de aftak op de spoel Lx
voor de kathode zo gekozen worden, dat er op iedere roosterwinding
ongeveer drie anodewindingen komen, dus een verhouding van één
op drie. Daar de ECO-schakeling beneden 40 meter golflengte niet
goed meer werkt, geeft men de kring Lx CT een bereik van bv. 40 tot
80 meter. Door verdubbeling of verdrievoudiging komt men dan op
de 20 meter band.
Het afstemmen van de kring L2 C2 geschiedt het best met behulp
van een mA-meter in de plusleiding van de anode gelijkspanning,
(zie fig. 3.11). Het verloop van de anode gelijkstroom lp tegenover de
ijking van de afstemcondensator C2 voor een vaste oscillator frequentie
fj is gegeven in de grafiek van figuur 3.12. Er zijn twee afstemmogelijkheden, nl. zo, dat er versterking optreedt, dus voor f2 = Q en voor
verdubbeling, dus f2 = 2 fr In beide gevallen vertoont Ip een zg. dip.
De getrokken lijn geeft het verloop van Ip weer in onbelaste toe
stand, de stippellijn in belaste toestand. Bij versterking is de dip in
beide gevallen groter en scherper, dan bij verdubbeling. Heeft men
achter de kring L2 C2 nog een versterkerbuis opgenomen, dan zal
het verloop van de roostergelijkstroom Ig2 zijn, zoals is weergegeven
in fig. 3.12. Minimum anodestroom Ip en maximum roosterstroom
Ig2 in de volgende trap moeten samenvallen. In het IVe hoofdstuk
over zenders, blz. 78, komen wij hierop terug.
De stroom mag in belaste-, zowel als onbelaste toestand nooit
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gedurende langere tijd de maximale, door de fabrikant opgegeven
waarde overschrijden. Voor een 10 watt buis en 350 volt is dit
40 mA, voor 25 watt en 550 volt 70 mA.
Stabilisatie van de osp
cillator. Wij zagen, dat de
frequentie door het instellen
van een bepaalde verhouding
tussen anode- en schermroosterspanning bij de ECO-schakeling, min of meer onafhan
•c kelijk is te maken van de aan
f
gelegde spanningen. Maar dit
houdt niet in, dat men daarna
geen bijzondere zorg meer
hoeft te besteden aan deze
spanningen. Integendeel is het
zaak, ze zelf ook zo constant
mogelijk te houden. Dit be
tekent, dat deze spanningen
zo onafhankelijk mogelijk moe
ten zijn van de belasting van
de
volgende trappen. Men
f Of if,
komt hier aan tegemoet door
b
óf een aparte voeding voor de
Fig. 3.12. Verloop van anode- en roosterstroom oscillator toe te passen, óf door
bij tetrode en pcnlode tijdens afstemmen
de voeding te stabiliseren met
behulp van neon stabilisatiebuizen e.d. Wij persoonlijk voelen het meest voor een aparte voeding,
hoewel het natuurlijk een kostbare oplossing
x
w is,, vooral als> men een
„potige” oscillator heeft, bv. een 807 met 500 volt anodespanning.
In verband hiermede is het het beste een oscillator te kiezen met maxi
mum 350 volt anodespanning, vooral als men van plan is een meertrapszender te bouwen. Voor de besturing van de volgende trap is dit
meer dan voldoende. Wij komen hier nader op terug bij de bespreking
van de gestuurde zenders.
Het stabiliseren van de amplitude van de oscillatortrilling draagt
ook zeer veel bij tot een stabiele frequentie. Het toepassen van een
roostercondensator met een lekweerstand in het oscillatorgedeelte
draagt hiertoe sterk bij. Immers wij zagen reeds, dat bij een toenemen
van de amplitude b.v. de roosterstroom ook toenam. Nu is de nega
tieve roosterspanning bij de toepassing van een lekweerstand Rg met
een roosterstroom Ig gelijk aan Ig Rg. Neemt nu Ig toe, dan neemt
de negatieve roosterspanning ook toe. Hierdoor zal de anodestroom
lp wat afnemen, tengevolge hiervan de anode wisselstroom ia en daar
door eveneens de amplitude van de trilling. Er treedt dus inderdaad

y

65
amplitude-stabilisatie op tengevolge van de automatische negatieve
roosterspanning. Wil men maximaal profijt van deze stabilisatie
trekken, dan mag de roosterstroom Ig niet te groot zijn, hoogstens 10
tot 15% van de maximale anode gelijkstroom Ia. Dit houdt in, dat de
roosterlekweerstand Rg zeker niet kleiner dan 25 kilo ohm mag wezen.
Nog een methode om de amplitude te stabiliseren is het toepassen
van een diode gelijkrichter, welke een deel van de trilling gelijkricht
en de zo opgewekte gelijkspanning aan een rooster van de oscillatorbuis, bv. het stuurrooster of het vangrooster toevoert. Bij de bespre
king van de zendschema’s komen wij hierop terug.
Oscillatoren voor hogere frequenties. De tot hier besproken
oscillatoren zijn met gewone LC-kringen niet goed bruikbaar beneden
de 20 meter, de ECO wordt in de buurt van de 30 meter zelfs al
minder stabiel.
S

R«0

Rg

Fig. 3.13 a.

:+
Fig. 3.13 b. Dubbele triode-oscillator met
niet afgetaktc LC-kring

Beneden deze golflengten zal het beter zijn, andere oscillatorsystemen te gebruiken. De gewone oscillator heeft meestal een geaarde
kathode. Men kan echter ook één van de andere electroden aarden,
dus het rooster of de anode. De ECO-schakeling is reeds een voor
beeld van een andere methode, nl. hier is het schermrooster op aardpotentiaal gebracht.
Een oscillator, die vooral op zeer hoge frequenties speciale voor
delen heeft, is die met geaard rooster. Het schema is in figuur 3.13a
gegeven. Een voordeel van deze schakeling is, dat oscilleren mogelijk
is met een zeer lage L/C-verhouding, wat een hoge frequentieconstantheid oplevert. De negatieve roosterspanning wordt ook hier
verkregen met een roosterlckweerstand Rg, waarbij het rooster via
de condensator Cg aan aarde ligt, hf. wel te verstaan! Een tweede
voordeel is, dat de LC-kring aan één kant aan aarde ligt, dus de
afstemcondensator ook. De ingangsweerstand van de buis tussen
kathode en aarde (rooster!) is relatief laag, waardoor enige belasting
van de afstemkring optreedt. Doch deze belasting is constant en daar
ze enige malen groter is, dan de belasting tengevolge van de rooster
stroom Ig, zal de invloed van Ig op de frequentie gering zijn. Overi
gens zijn deze invloeden gering te maken door de kathodetap op de
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spoel L zo dicht mogelijk bij aarde te zetten, als met een goede
werking is te verenigen. Bij een steile buis, wat een vereiste is, kan
het aantal windingen aan de anodekant vier tot zes maal dat aan de
aardkant zijn.
Belangrijk is, dat deze oscillator zeer geschikt is als oscillator in
een FM-zender, (Frequentie-Modulatie!), omdat de buis een hoge
uitgangsweerstand heeft en daardoor de reactantiebuis modulator
over de gehele kring kan worden geplaatst, wat bij de Hartley- of
Colpitts oscillator niet gaat. Men hoeft dus niet naar een juiste aan
passing te zoeken.
Daar de kathode op hf.-spanning staat, moet men hf.-smoorspoelen toepassen in de gloeidraad toevoerleidingen. Men maakt daar
door tevens bij indirect verhitte buizen de schakeling onafhankelijk
van de capaciteit tussen kathode en gloeidraad. In de figuur 3.13 c is
de voeding van de
gloeidraad aangeven
vooi'
indirect- en
direct verhitte bui
L
C
zen. De waarden van
de gebezigde onder
S
delen zijn als volgt:
Co
1^ = 25-50 kilo ohm.
O
o
Cg = 5°-300 PFs§
Co
2S
Ck = 100-? 500 pF
Cj = 10 pF/mtr A
Voor de hoogste
frequenties
gelden de
2
laagste waarden. Een
Fig. 3.13 c
ander voorbeeld van
de oscillator met geaard rooster is in de figuur 3.13 b gegeven. Hier
bij wordt de terugkoppeling verkregen via de buis B1? welke uitge
voerd is als buis met geaarde anode. (Kathodevolger). De voordelen
van deze schakeling zijn:
1. De spoel van de afstemkring heeft geen tap.
2. Zeer stabiele werking, zelfs op zeer hoge frequenties, ook met
lage kwaliteitsfactor van de afstemkring.
3. Men kan triodes, zowel als penthodes gebruiken.
4. De hoge ingangsweerstand.
5. Met één schakelaartje is over te gaan van kristalbesturing op
zelf oscilleren.
6. De LC-kring is aan één kant op hf. nulpotentiaal, dus bij parallelvoeding aan aarde te leggen.
Een practisch voorbeeld is in de fig. 3.13 d gegeven. Opdat de
afstemccndt n ator C aan aarde gelegd kan worden, is parallelvoeding
via de hf. smoorspoel Sm toegepast. Men kan natuurlijk evengoed
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serievoeding toepassen, zoals in fig. 3.13 b. Dan vervalt de smoorspoel Sm, doch moet de condensator C geïsoleerd opgesteld worden.
Practische waarden voor deze oscillator geven wij hier voor 6V6-buizen met tussen haakjes de waarden voor 807- of Philips PE06/40 buizen.
R5 = 100 k f2 (75
k f2)
Rx = ï5° k Q (100 k f2)
R2 = 100 k Q

(75

Rc =

k -j

150 k Q (100

k f2)

R7 = 100 k f2 (75
k f2)
Rj = 500 -Q (400 f2)
R.i =
5 k _Q
gLijiuirki, heeft men
Wanneer men de oscillator als kristal-oscillator gebruikt,
als voordeel, dat de belasting van het kristal zeer gering is. Immers
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Fig. 3.130. Dubbele tctrodc-oscillator met niet afgetaktc LC-kring

het kristal werkt als een serieresonantie-kring, heeft dus in resonantie
een zeer lage weerstand, wat tengevolge heeft, dat de weerstanden
Rki
kl en Rk2 in resonantie practisch parallel staan. Voorwaarde daar
voor is, dat Rkl — Rk2 veel groter, dan de serie weerstand van het
kristal moet zijn. Daarom zal Rk
5 k Q gekozen moeten worden.
De frequentiestabiliteit van deze kristaloscillator is zeer groot. Omdat
links en rechts van de afstemfrequentie de serie-reactantie van het
kristal sterk toeneemt en daardoor een snel afvallen van de excitatiespanning van de oscillator optreedt en deze dus direct stopt. De in
stelling van de kristaloscillator is zeer eenvoudig, daar de anodestroom een dip vertoont precies in afstemming, men zodoende nooit
foutief afregelt.

68

Voor meetdoeleinden kan men amplitude-begrenzing toepassen,
door in serie met C3 een weerstand van 100 kilo ohm op te nemen en
door het gebruik van aparte kathodeweerstanden. Zoals in fig. 3.13 d
is aangegeven, waarbij het kristal vervangen wordt door een weer
stand van 1 -? 5 kilo ohm.
Op zeer hoge frequenties past men vaak speciale LC-kringen toe.
In hoofdstuk XII komen wij hierop terug.
De Clapp-oscillator. Een interessante modificatie van de Collpitts
oscillator is gegeven door J. K. Clapp in het Maartnummer 1948 van
Proceedings of the Institute of Radio-engineers. De bedoeling van
Clapp is geweest, een oscillator te ontwerpen, welke instelbaar en
desondanks toch een grote frequentie-stabiliteit bezit. In de figuur3.i4
is het principe-schema gegeven.
In figuur 3.14 a is het originele
schema van Clapp gegeven, met
weglating van de roostercondensator, daar deze overbodig is en
hoogstens narigheid kan geven
uit met de frequentiestabiliteit. (Zie
artikel van PAoJQ in Juli-numC«T
-4 mer Electron 1948). Overeen
komstig de Collpitts-schakeling
+
staan ook hier over de inwendige
buiscapaciteiten relatief grote ca
a
paciteiten (C15 C2 en C4), wat,
zoals reeds gezegd, gunstig is,
daar veranderingen in deze buis
capaciteiten dan van weinig in
uil
vloed zijn. Het merkwaardige van
deze schakeling is nu, dat Cx en
C3 veel groter gekozen kunnen
worden, als bij de Collpitts, nl.
R,
csi
Gx = C2 = 1000 -r 2000 pF, af
hankelijk van de gebezigde fre
quentie. Dat deze capaciteiten nu
S!
zo groot kunnen zijn, komt door
het volgende. De condensator C3,
b
in serie met Lp wordt klein ge
Fig. 3.14. Clapp-oscillator
kozen, tussen 50 en 100 pF. Weliswaar wordt de afgestemde frequentie bepaald door L15 C 1, C2 en
C3, doch daar C3 zo klein is, is de frequentie vrijwel ~
geheell vastgelegd
des te scherper,
naarmate C3 kleiner
door de waarde van C3 en wel
1
’
wordt.
De afgestemde frequentie is bepaald door de volgende formule (zie
Tijdschrift voor Radiotechniek, Óctober 1949, blz. 309-312):
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waarin:
co2 = (2 tt)2 f2 de cirkelfrequentie.
Cv = de vervangingscapaciteit van CD C2, C3 in serie.
Rl= de spoelweerstand (hf.) van Lr
Ri = de inwendige buisweerstand.
De capaciteit Cv is dan:

c, + c2 + c3

Cv

c + Cc33

c + c3
CC,

1 A

Als Cx = C2 is dus C

C2 /

In ons geval zal dan:
1
.
ï
100 + 500
—1- =--1--= -----pF

Cv

500

100

100.500

zijn, of Cv = 522 = 83 pF (dus iets kleiner dan, C31). Inderdaad zal

dus C3 voor het grootste gedeelte de frequentie bepalen. Men kan dus
bij benadering aannemen, dat Lj en C3 een serie-afstemming vormen
tussen rooster en aarde, m.a.w. vormt er zich tussen die punten een
lage impedantie. Deze lage impedantie staat via C2 tussen rooster en
kathode, dientengevolge zal een variatie in de rooster-kathode buiscapaciteit van weinig invloed zijn. Deze relatief lage impedantie is dus
een voordeel tegenover de gewone oscillator. Uit de formule voor
a>2 zien wij, dat de verhouding van Ri,en Rj mede de frequentie bepalen.
Het is dus zaak Rl laag te houden, dus spoelen met een hoge Q,te
gebruiken. Tevens is het nuttig een buis met hoge Ri, dus met hoge
versterkingsfactor te gebruiken, wil men een redelijke steilheid, die
nodig is voor gemakkelijk genereren, behouden.
Daar Cj groot is, zal deze capaciteit, die in de noemer staat, ook
medewerken aan een goede frequentiestabiliteit. Men kan de fre
quentie met C3 instellen, waarbij C3 van 50 tot 100 pF moet lopen.
In de practijk levert deze schakeling, vooral op hogere frequenties,
wel moeilijkheden op, wat betreft genereren en afgegeven vermogen.
Daarom kunnen wij de beginnende zendamateurs deze schakeling
niet zonder meer aanraden. Wij hebben daarom een variant hierop
afgeleid, die in figuur 3.14 b is gegeven. Deze schakeling heeft een
goede stabiliteit, is soepeler in gebruik en geeft meer uitgangsvermogen. Een voordeel is ook de geaarde kathode, waardoor bij indirecte
verhitting gloeidraadsmoorspoelen vervallen. Men neme hier Cx =
800 tot 1500 pF en C2 = 600 tot 1200 pF, weer afhankelijk van de ge
bezigde frequentie. C3 is hier 75 tot 150 pF en Ck = 25 tot 50 pF.
Wij laten hier nu nog een stuklijst volgen voor de beide oscillatoren,
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waarbij de hoge waarden gelden voor 60 tot 90 meter, de lage voor 30
tot 45 meter. Tussen haakjes zijn de waarden voor hg. 3.14 b.
60 tot go meter
30 tot 45 meter
Ci = 1250 pF
(800 pF)
800 pF
(500 pF)
C2 = 1500 pF
f1200 pF)
1000 pF
(600 pF)
C3 = 50-100 pF (150-250 pF)
50-100 pF (100 — 150 pF)
R-i = 50 k Q
(35 k
(35 k ö)
5° k -Q
C4 = 5000 pF
5000 pF
Sj = hf. smoorspoel (zie blz. 81)
Ck =
(25-5° PF)
(25-50 PF)
Wij merken nog op, dat men als buis het best er een kan nemen
met een grote steilheid en een grote versterkingsfactor.
Het rendement van hf. generatoren. Zoals reeds werd opge
merkt, verstaan we onder het rendement van een hf. generator de
verhouding van de energie in de trillingskring tot de uit de plaatspanningsbatterij betrokken gelijkstroomcnergie. Dit nuttig effect is
afhankelijk van verschillende factoren, die we in het kort even zullen
bespreken.
Ten eerste hebben we de anodewisselspanning, die recht evenredig
is met de stroom in de trillingskring. Wanneer we de anodewissel
spanning opvoeren, onder overigens gelijk blijvende omstandigheden,
zullen we een beter rendement krijgen. Dit kan, door de roosterexcitatie te vergroten. Maar zijn daarbij ook grenzen ? Zeker. Want
we mogen de laagste waarde van de anodespanning, die tegelijk met
de hoogste waarde van de roosterspanning optreedt, niet te laag laten
worden en zeker niet lager dan de roosterspanningswaarde. Doen we
dit wel, dan zal een sterke roosterstroom optreden, die aan de anodestroom wordt onttrokken en dus de plaatkringenergie verkleint. Om
van andere effecten nog maar niet te spreken, b.v. te grote dissipatie
van het rooster, met als gevolg sterke verhitting en secundaire emissie.
De amplitude van de anodewisselspanning is dus begrensd en moet
kleiner blijven dan de plaatspanning (ongeveer 9/10 deel). Om toch
een voldoende energie in de trillingskring te krijgen, zonder dat de
anodewisselspanning te groot wordt, staan twee wegen open:
1. De plaatkring kan worden afgetakt, zodat slechts een deel van
de spoel tussen anode en plaatspanningsbatterij staat;
2. De capaciteit, dus de afstemcondensator, kan groot worden ge
maakt, wat met zich meebrengt, dat de spoel evenredig kleiner moet
worden genomen. De anodewisselspanning of tegenspanning wordt daar
door kleiner, zonder dat de energie in de trillingskring kleiner behoeft
te worden. Door gunstige dimensionering van de trillingskring, wat
in de practijk proefondervindelijk wordt gedaan, kunnen we dus me
dewerken om het rendement zo gunstig mogelijk te maken.
De tweede belangrijke factor voor het verkrijgen van een goed ren
dement is de grootte van de negatieve roosterspanning van de buis.
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Dit kunnen we op de volgende wijze verklaren. Wanneer we ervoor
zorgen, dat de anodewisselspanning steeds constant blijft, dus ook
de energie in de trillingskring, dan moeten we, wanneer we de roosterspanning steeds kleiner maken (meer negatief!), de roosterexcitatie
vergroten. Maar we zullen dan waarnemen, dat bij die vergroting
ook dat tijdsdeel van de periode gedurende welke de buis anodestroom
opneemt, steeds kleiner wordt. De gemiddelde, door de plaatspanningsbatterij geleverde stroom wordt dus ook kleiner. De aan de batterij
onttrokken energie neemt dus ook af, terwijl de energie in de trillings
kring gelijk blijft. Het rendement wordt dus groter. Op deze wijze
kan het rendement practisch tot ongeveer 80% worden opgevoerd.
De instelling van de juiste negatieve roosterspanning wordt in de
practijk ook weer experimenteel gedaan, vooral ook, omdat deze nega
tieve roosterspanning als regel niet door een batterij wordt geleverd,
doch automatisch wordt verkregen door gebruik te maken van een
roostercondensator en lekweerstand.
Het gebruik van roostercondensator en lekweerstand. Voor
al bij zelfbekrachtigde generatoren geeft toepassing van een vaste
negatieve roosterspanning (met het oog op gunstig rendement) moei
lijkheden, omdat de oscillator dan niet meer ,,aanloopt” bij inscha
kelen. Dit wordt ondervangen door de negatieve roosterspanning
a.h.w. automatisch te verzorgen door middel van een roosterconden
sator en lekweerstand (zie hg. 3.15). De werking van de rooster
condensator Cg en lekweerstand Rg is de volgende. Gedurende het
tijdsdeel van de roosterwisselspanningsperiode, dat het rooster positief
___ L
is t.o.v. de kathode, verzamelen electronen zich op het rooster en wordt
de condensator Cg dus geladen, zodat
het rooster een negatieve lading krijgt
t.o.v. de kathode. De condensator Cg
wordt over de lekweerstand Rg ont
laden gedurende de tijd, dat de roosterwisselspanning negatief t.o.v. de
kathode is. Maar Rg wordt zo groot
gemaakt, dat gedurende de tijd van
ontlading niet de gehele roosterlading
V?
dkan weglekken. Hetgevolg is, dat gedu
Fig.
3.15
rende de aanlooptijd van de trillingen
automatisch een zekere waarde van ne
gatieve roosterspanning wordt bereikt, terwijl een zekere roosterstroom
Ig blijft lopen. Deze gaat vanaf de kathode over Rg naar het rooster. Het
spanningsverlies Ig. Rg is dus de waarde van de negatieve roosterspan
ning. Waarden van roostercondensator en lekweerstand worden experi
menteel bepaald, zodat het rendement aan de te stellen eisen voldoet.
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Serie- en parallelvoeding. De voeding van de gelijkstroomenergie
voor de plaatkring van de buis kan op twee verschillende manieren
plaats vinden.
1. Serievoeding. Hierbij is de trillingskring een deel van de voedingskring en gaat de gelijkstroom voor ariodevoeding door de spoel van
die kring. In verschillende schema’s in dit hoofdstuk is serievoeding
geschetst.
2. Parallelvoeding. De anode van de buis wordt via een hoogfrequentsmoorspoel gevoed, terwijl de trillingskring tussen anode en kathode
staat. Door de anodeblokcondensator, die tussen anode en trillings
kring staat, wordt de gelijkstroom uit de laatste geblokkeerd, (blz. 67).
Wat de werkingswijze van de oscillator betreft, zijn beide schake
lingen gelijkwaardig, mits men erin slaagt een goede hf. smoorspoel
voor de anodeketen te maken. Dit is echter voor zeer hoge frequenties
nog al lastig, reden waarom serievoeding aanbeveling verdient. Hoewel
parallelvoeding uit veiligheidsoogpunt juist aan te bevelen is, omdat
de spanningen over de trillingskring dan kleiner zijn en dus minder
hoge eisen aan isolatie worden gesteld. Bij serievoeding moeten we
isoleren tegen batterijspanning plus trillingsamplitude; bij parallel
voeding tegen de batterijspanning, omdat de trillingsamplitude toch
kleiner is. Bij parallelvoeding worden echter hogere eisen gesteld aan
de blokkeringscondensator, dan bij serievoeding.

HOOFDSTUK IV
EENVOUDIGE ZENDERS

Onder eenvoudige zenders verstaan wij zenders, welke een betrekke
lijk gering vermogen aan de antenne afgeven, constructief eenvoudig
zijn en weinig moeilijkheden zullen opleveren in bouw en bediening.
Zenders dus, die door de amateur met weinig ervaring zonder veel
moeite gebouwd kunnen worden. Wij zullen alleen de standaard
typen bespreken, waarbij wij steeds uitbreidingsmogelijkheden voor
ogen houden. Hiermede bedoelen wij, dat men bij juiste uitvoering
achter de bestaande zender voor gering vermogen een trap extra kan
plaatsen, wanneer men op grotere vermogens wenst over te gaan.
In eerste instantie is het gebruik voor telegrafie vooropgesteld, wat
echter niet wegneemt, dat met in acht name van bepaalde voorzorgs
maatregelen deze kleinvermogen zenders zeer wel geschikt zijn voor
telefonie. In dit hoofdstuk zullen vele dingen besproken worden, die
ook voor de meer ingewikkelde zenders van groot belang zijn, zoals
bijvoorbeeld de koppeling aan de antenne, de koppeling tussen de
trappen onderling, neutrodyniseren, voeding e.d.
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De direct aan de antenne gekoppelde ECO-schakeling. In
het voorgaande hoofdstuk hebben wij op de blz. 6i de zg. Eco-schakeling gegeven. Deze schakeling leent zich zeer goed voor het gebruik
als klein vermogen zender. Met de bouw kan men er dan rekening
mede houden, dat men er eventueel later nog één of meer trappen
achter wil plaatsen. In de figuur 4.1 is het schema nog eens getekend,
waarbij gerekend is op aansluiting aan een dipool- of Zepp.-antenne.
(Zie hoofdstuk VUI blz. 194).
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Fig. 4.1

De figuur 4.1 a is bedoeld voor tetrodes, de figuur 4.1 b voor penthodes. Wanneer men de oscillatorkring een bereik geeft van 50 tot
90 meter, zal de zender geschikt zijn voor de 80, 40 en 20 meter band.
We passen dus versterking toe op de 80 meter, verdubbeling, respectivelijk verdrievoudiging op de 40 en de 20 meter. Met een passende
buis, bijvoorbeeld de Philips PE04/10 of de Amerikaanse 837 of 802
zal de zender in staat zijn 7 tot 12 watt hf. energie te leveren, af
hankelijk van de gebezigde golflengte. Wil men meer energie in de
antenne hebben, dan zal men een grotere buis moeten gebruiken,
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bijvoorbeeld de Philips PE06/40 of de Amerikaanse 807. Deze laatste
buis is een zg. beampower tetrode, waarbij in het schermrooster ge
sleuteld zal moeten worden. Met deze buizen zal men 15 tot 25 watt
hf. energie in de antenne hebben, afhankelijk weer van de golflengte,
waarop men uitzendt.
Wij merken hier op, dat de buizen in de ECO-schakeling niet die
hf.-energie kunnen afgeven aan de antenne, die zij als eindbuis in de
gewone bestuurde zender zouden geven. Dit is een gevolg van het
feit, dat zij op de eerste plaats hun eigen hf. stuurvermogen (excitatieplus gelijkstroomroosterverliezen) moeten suppleren. Op de tweede
plaats treedt er een begrenzende werking in de buis op tengevolge van
de amplitude-begrenzende werking van het stuurrooster en door de
relatief hoge schermroosterstroom, die nodig is voor het in stand
houden van de oscillatie-trilling in het oscillatorgedcelte. Men zal er
varen, dat men de antenne niet zover kan ,,inkoppelen”, als bij een
bestuurde eindtrap met dezelfde buis mogelijk zou zijn. Het schema
volgens figuur 4.1 b zal soepeler werken tijdens sleutelen, als dat vol
gens figuur 4.1 a, daar bij dit laatste schema de buis stopt met os
cilleren, als de sleutel „neer” staat. Daardoor is er bij minder juiste afregeling kans op sjirpen van de toon.
Wij leggen er de nadruk op, dat zorgvuldige bouw, het gebruik
van de beste onderdelen en zeer zorgvuldige constructie van de afstemspoelen een eerste vereiste is. Goede afscherming tussen rooster
en anodeketen is zeer belangrijk, ook bij verdubbeling en verdrievou
diging. Zonder goede afscherming gaat het weliswaar, doch met goede
afscherming gaat het veel en veel beter.
Een goede, consequent doorgevoerde afscherming is ook daarom
zo belangrijk, omdat wij deze ECO-zender beschouwen als onze eerste
schakel in de keten. Immers, wij gaan later verder en breien er een
tweede, eventueel derde trap aan!
Wij kunnen twee methodes van bouwen en monteren toepassen.
De eerste is montage op een bodemplaat, waar alle onderdelen en
buisvoeten boven komen (eventueel op steuntjes, afstandboutjes e.d.).
Tussen de afzonderlijke ketens (rooster, anode, enz.) komen dan me
talen schotten, terwijl het geheel geplaatst wordt in een metalen doos.
Zie hiervoor bv. de foto, in fig. 4.2 gegeven. Deze foto geeft ons een
goed idee van deze wijze van bouwen. Men krijgt zo een zeer logisch
geheel en perfecte afscherming, terwijl het zeer wel mogelijk is, op
deze manier geheel volgens „schema” te bouwen. Immers men kan
als het ware nu het gehele schema uit de opstelling en onderlinge
verbinding van de onderdelen in de kast aflezen, zoals men dat van
papier afdoet. Deze- wijze van bouwen is voor de beginner zeer aan
lokkelijk door zijn overzichtelijkheid. Voor het opnemen van de foto
was het deksel van de metalen doos natuurlijk weggenomen.
De tweede methode is de welbekende chassismontage, zoals deze
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Fig. 4.2
Foto welwillend afgestaan door Philips-Einhoven

ook bij de ontvangers algemeen gebruikelijk is. Hoe aanlokkelijk de
eerste methode ook is, toch menen wij, dat direct chassisbouw beter is.
Eerstens uit constructief oogpunt, daar tegenwoordig de meeste on
derdelen, zoals buisvoeten, vaste condensatoren e.d., niet meer op
bodemmontage gemaakt zijn. Verder heeft men dan de mogelijkheid
van ,,hoogbouw”, wij bedoelen montage in een frame, rekbouw,
waar dus de diverse panelen onder elkaar geplaatst worden. Dit is
zeer prettig, doordat men dan alles betrekkelijk vlak bij de hand heeft
en verder een geheel krijgt, dat op tafel of op de grond heel weinig
ruimte in neemt.
De foto in figuur 3.4 geeft een voorbeeld van chassis- en rekmontage.
Alle kleingoed, zoals weerstanden, vaste mica condensatoren en hf.
smoorspoeltjes komen onder het chassis, de grote onderdelen, zoals
afstemcondensatoren en spoelen, evenals de buizen, er boven. Men
plaatst schotten tussen de diverse afstemkringen. Bij de meertrapszenders zullen wij deze tussenschotten, dus de afscherming, aangeven
als punt-streeplijn, opdat men weet, wat streng van elkaar moet wor
den gescheiden.
Een zeer belangrijk punt is de aarding van de betreffende onder
delen en kringen. Men kan dit rechtstreeks aan het chassis ter bestem
der plaats doen, doch heeft dan als groot nadeel, dat er, soms zeer aan
zienlijke, hf. stromen door het chassis vloeien. De kans is dan niet
gering, dat een hf. sluitstroom van een volgende trap vloeit langs een

!

76
gedeelte van een voorgaande trap, wat aanleiding geeft tot ongewens
te koppeling. Wij hebben meermalen ervaren, dat een overigens zorg
vuldig gebouwde zender door deze aardingswijze volkomen onhan
delbaar werd tengevolge van koppelingen. Na het doorverbinden van
de aardingspunten, waarbij een logische volgorde natuurlijk werd
inacht genomen, door langs solderen van een 2 mm dikke roodkoperen
draad was de zender veel handelbaarder. Wij raden daarom aan in
de langsrichting een roodkoperen aardrail aan te brengen, bestaande
uit een strip koperband, van 10x2 mm2 bv., en liefst geheel ge
ïsoleerd van het chassis. Men voorkomt zodoende parasitaire stro
men door het frame. De rail aardt men aan het chassis op een punt,
zover mogelijk verwijderd van de ingangskring, in ieder geval slechts
op één punt! Alle onderdelen, die geaard moeten worden, kunnen dan
met zo kort mogelijke verbindingen en in logische volgorde met de rail
verbonden worden. Houdt men nu voortaan bij deze wijze van aarden
systematisch de volgorde, in de te bouwen schema’s gegeven, aan,
dan voorkomt men koppelingen langs de aardrail tussen de kringen
onderling en worden op deze manier in ieder geval directe genereerneigingen onderdrukt. In de figuur 4.3 is aangegeven, wat wel en wat
niet goed is.

1b
S C>7É
______
GOED
_____ Aarding op frame
(zonder rail)

FOUT

b

a

Fig. 4-3

De LC-afstemkringen moeten werkelijk
J ,,gesloten” zijn,. zoals in
fig. 4.3 a is aangegeven, daar dan de kringstroom, die groot is, ook
alleen door de kring vloeit en niet, zoals in fig. 4.3 b is aangegeven,
door de aardrail kan vloeien. Verder zien wij, dat in fig. 4.3 b de ingangs- en uitgangskringen over een deel met elkaar zijn gekoppeld.
Voor de waarde van de onderdelen wordt verwezen naar blz. 62, vo
rig hoofdstuk. Wij wijzen erop, dat het noodzakelijk is, een goede milliampère meter in de plus-anodeleiding op te nemen, daar men zonder
deze meter absoluut niet kan nagaan, wat men doet, bv. is dan niet te
controleren, of de antenne energie opneemt en of men niet gaat over
koppelen.
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De antennekoppeling. Hiervoor hebben wij.diverse methoden
tot onze beschikking, doch wij stellen voorop, dat alle galvanische
koppelingen (ook de koppeling van de antenne via een klein capaciteitje direct aan de anodekring!) wettelijk zijn verboden. Het eenvou
digst is inductieve koppeling met een eendraadsantenne, die een halve
golflengte lang is, gerekend vanaf zijn aansluiting aan onze zender,
tot aan de eindisolator.
Beter is de antenne uit te voeren als een z.g. dipool of wel een zepantenne toe te passen. (Zie hoofdstuk VIII, blz. 194e.v.).Wat men voor
een antenne-type wil toepassen, hangt vaak af van de plaatselijke
omstandigheden. Daar weet menige amateur in de grote steden van
mede te praten. (Niet waar OM XO?). In de fig. 4.4 zijn nu de meest
gebruikelijke koppelingen gegeven, waarbij fig. 4.4 a serie-afstemming
geeft, fig. 4.4 b parallel-afstemming.
De wijze van afstemmen, dus serie of parallel, wordt bepaald door
de lengte van de gebezigde voedingslijn, waarvoor wij verwijzen naar
blz. 198. Laat ons aan
nemen, dat wij een
la
koppelwijze volgens
fig. 4.4 a nodig heb
ben, dat wij dus vlak
bij een stroombuikop
de voedingslijn zitten.
De
koppelspoeltjes
van de link zullen
meestal slechts één
‘2
tot drie a vier win
dingen bedragen. Het
a
aantal moeten wij ex
perimenteel bepalen.
Aan de zenderkant
o
wordt het koppel
spoeltje,
behoorlijk
/Tc2
É> link
geïsoleerd van Lz,om
de tankspoel gewik
keld en wel aan de
A
plus hoogspannings2
kant. Het andere
b
koppelspoeltje van de
Fig. 4.4
link komt tussen de
antenne-verlengspoelen (beter voedingslijn spoelen!) L..a, waarbij de
onderlinge koppeling vast moet zijn. Dit bereikt men door de beide
spoelen La in één richting op een koker te winden en Ll er tussen. De
condensator Ca moet voor beide koppelmethodes vrij groot zijn, nl.
250 tot 500 pF; dit geldt voor alle golven tussen 20 en 100 meter.
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De afregeling van.de koppeling bespreken wij bij de afstemming in
de volgende paragraaf.
De condensator Ca dient geïsoleerd van het frame en het chassis
opgesteld te worden, dus isolatie steuntjes en isolatie-afstemas.
Het instellen en afstemmen van d.e zender. Als wij de zender,
die wij besproken hebben, gaan beproeven, doen wij dit als volgt.
Wij zetten de gloeispanning aan en controleren, of de gloeidraad
brandt. Daarna voeren wij schermroosterspanning toe en verlaagde
anodespanning. (Serieweerstand van 10.000 ohm in de plus anodeleiding!). Met een contróle-ontvanger gaan wij na, of het oscillatorgedeeltc van de ECO. het doet. Is dit zo, dan stellen wij ongeveerde
juiste frequentie in. Wij nemen de voedingslijn los van de zender en
gaan nu de anode-tankcondensator verdraaien, tot wij een dip vinden
in de anode gelijkstroom Ia. (Zie vooral blz. 64, fig. 3.12 en herlees
de tekst ter plaatse). Wij meten met onze frequentiemeter de frequen
tie. Zo die niet goed is, dan regelen wij die bij, door de oscillatortankcondensator iets te verdraaien en de anodekring op minimum Ia
bij te stemmen, de frequentie meten en als het niet juist is, herhalen tot
de gewenste frequentie eruit rolt. Met de weerstand van 10.000 ohm
in de plusleiding zal Ia minimum, dus in de afstemming, plus minus
10 mA bedragen voor een gewone buis, met 350 a 500 volt anode
spanning in normaal gebruik dan zonder Rs.
Nu sluiten wij de voedingslijn aan {zender even afzetlen\)9 schakelen
zender weer in en draaien aan Ca, tot Ia een maximum bereikt. Kun
nen wij een verloop van Ia verkrijgen als in fig. 4.5 is aangegeven, dan
IS de antenne afstemming goed. Hierbij geldt kromme I met de serie
weerstand Rs = 10.000 ohm,
kromme II met Rs = o, dus
m*
volle hoogspanning.
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Wij nemen aan, dat allesgoed
is.
Nu gaat zender weer af, Rs
60
er uit en zender bij. We lezen
nu Ia af, die dan voor een buis
40
met 500 volt anodegelijkspanning 55 a 60 mAmoet bedragen.
20
Is Ia groter, dan zullen wij aan
de zenderkant iets van onze
ca
0
linkkoppelspoel moeten afhalen,
bv. een halve tot een hele win
F>g- 4-5
ding. Men hale geen windingen
af aan de antennekant, tenzij de windingverhouding te gek wordt
(bv. één tegen vier a vijf.). Draait men Ca, dan moet Ia werkelijk ver
lopen, zoals fig. 4.5, kromme II dat aangeeft.
Meestal zal men niet zo gelukkig zijn, direct de goede aanpassing
te verkrijgen. Dimensioneert men echter antenne en feeder zo, als in
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het hoofdstuk over antennes en voedingslijnen op blz. 195 c.v. is be
sproken, dan zal men nooit veel mis zijn. Als het echter mis is, dan
zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste is er de mogelijkheid, dat ver
draaien van Ca practisch geen verandering van Ia geeft. Dan is er óf
te weinig linkkoppeling, dus zullen de linkspoeltjes vergroot moeten
worden, óf men zal op parallelafstemming over moeten gaan, aan
nemende, dat de spoelen La voldoende windingen hebben. (Ongeveer
zelfde aantal tezamen als L2 heeft.).
De laatste mogelijkheid, dus overgaan op parallelschakeling, is de
meest waarschijnlijke.
Een andere mogelijkheid is, dat Ia wel oploopt, bij verdraaien van
Ca, doch dat er geen afstemming is te vinden. Is Ia maximum voor Ca
vol in, dan moeten de spoelen La vergroot worden. Is Ia maximum
voor Ca op nul, dan moeten de spoelen La verkleind worden. Helpt
ook dit niet, dan zitten we te ver van de stroombuik op de voedingslijn
af en is parallelschakeling van La en Ca de enige oplossing (zie ook
hoofdstuk VIII, blz. 194 e.v.).
Een antenne-ampère meter is niet noodzakelijk en overigens meest
al van weinig practisch nut, daar in de meeste gevallen zijn aanwijzing
absoluut geen maat is voor de uitgestraalde hf.-energie. De voedings
lijn n.1. loopt vaak langs muren e.d., waardoor capacitieve verliezen
optreden, die Iant doen toe- of afnemen.
Wij wijzen er nog op, dat het meestal nodig zal zijn na afstemmen
van Ca, de anodekring bij te stemmen. Men stemt dan met de anodetankcondensator af op Ia minimum. De anodekring mag, na het af
stemmen van Ca, niet te veel verstomd worden; dit is een bewijs, dat
de koppeling met de antenne te vast is en een slechte toon is hier veel
al het gevolg van, plus een veel te brede afstemming. Verstemt het
afstemmen van de antennekring met behulp van Ca de anodekring
te veel, dan dient men de linkkoppeling losser te maken en zal Ia uit
eindelijk wat minder moeten wezen dan onze hypothetische 55 a 60
niA. Maakt u zich daar niet bezorgd over, want als er te veel ver
stomming optreedt, dan zal de zender, zelfs met wat grotere Ia, min
der aan de antenne afgeven, dan met de kleinere Ia bij juiste, wat
lossere, koppeling.
Nog cén raad willen wij hier geven en wel, maak bij serie-, zowel
als parallel-schakeling, Ca zo groot mogelijk, door eventueel de spoe
len La te verkleinen. Dit komt de stabiliteit van de zender ten goede,
daar capaciteitsveranderingen tengevolge van heen en weer zwaaien
de voedingslijn en/of antenne dan minder invloed hebben, m.a.w. zal
de toon beter zijn.
Tot slot van deze paragraaf nog het volgende. Het afstemmen van
een zender is veelal een kwestie van oefening en handigheid. Dat hier
aan nog wel eens het een en ander mankeert kunnen wij ook gauw
waarnemen, wanneer we zo eens naar verschillende amateurzenders
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luisteren (bv. Zondagsmorgens ongeveer elf uur op de 40 m en öo
80 m
band). Volgt men de zoeven aangegeven methode en gebruikt men
zijn dip-indicator als controle ontvanger, dan zal succes niet uitblij
ven. Ook de ervaring speelt een grote rol. Na enige tijd experimen
teren ondervindt men, dat bepaalde instellingen, bv. van Ca, de beste
resultaten geven.
Als men de antenne en de zender naar beste weten heeft afgestemd,
dan controleert men de toon in de dip-indicator, door het geven van
een serie v-tjes, die onberispelijk van toon dienen te zijn, dus kristal
helder en vooral stabiel.
De ECO-schakeling met versterkertrap. In de voorgaande para
grafen hebben wij een eenvoudige zender besproken met een enkele
buis in de ECO-schakeling. Hoe aantrekkelijk deze zender, die direct
aan de antenne is gekoppeld ook is, kleven er enige nadelen aan. Op
de eerste plaats is, zoals reeds gezegd, zijn aan de antenne afgegeven
hf. energie vrij gering, doordat de buis zelf zijn rooster- en oscillator
verliezen moet leveren. Verder is, en dat is van veel groter belang, de
kans, dat de toon tijdens seinen niet zo zuiver is, vrij groot. Dit is een
gevolg van het feit, dat tijdens sleutelen het oscillatorgedeelte óf af
slaat gedurende de seinrustpozen, (hg. 3.11 a), óf de oscillator met
verlaagde schermroosterspanning, dus zwakker oscilleert gedurende
die pozen (fig. 3.11 b). Een derde nadeel is wel, dat men om een groter
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antenne-vermogen te verkrijgen, een potiger oscillatorbuis moet toe
passen, bijv, een 807, wat onvoordelig is, daar in dat geval de te sup
pleren rooster- en oscillator verliezen toenemen door de hogere span
ningen, die nodig zijn en hierdoor bovendien een grotere kringstroom
door de oscillator-afstemkring gaat lopen, dan bij een kleinere buis
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met lagere anode- en schermroosterspanning. Door deze grotere
kringstroom is er meer kans op verwarmen van de spoel of de afstemcondensator en daardoor toenemende kans op frequentiedrift. Het
is altijd goed met het oog op de stabiliteit een zo laag mogelijk belaste
oscillator toe te passen.
Wij zullen nu nog een tweede eenvoudig schema bespreken, waar
mede op de eerste plaats meer energie aan de antenne wordt afge
geven en dat op de tweede plaats meer mogelijkheden biedt. In de
figuur 4.6 is het principe-schema van het hoogfrequent gedeelte ge
geven. Daar wij nu achter de oscillatorbuis een versterkertrap gaan
toepassen, kan de eerste buis Br, een kleiner type zijn, bv. een 6V6,
6F6 of Philips AL4 of EL5. Deze huistypen zijn zeer geschikt voor
de hier gebezigde schakeling. De anodegelijkspanning kan nu rond
250 volt zijn, welke spanning opgewekt kan worden met behulp van
een gewone psa transformator voor een ontvanger. Het oscillatorgedeelte is de gewone Eco-schakeling met geaarde kathode. In de
plaats van de afgestemde anodekring van ons eerste schema nemen wij
nu een hf.-smoorspoeltje (S2). Dit kunnen wij nu doen, daar de
buis B2 de antenne moet voeden en de buis Bj alleen het stuurvermogen voor buis B2 moet leveren. Bij gebruik van dit smoorspoeltje
is de zender te gebruiken op 80 en 40 meter, als wij de oscillatorkring
op 80 meter afstemmen en op 40 en 20 meter, als deze op 40 meter is
ingesteld. Voor de 40, resp. 20 meter zal dan de buis B2 als verdubbelaar moeten werken.
Het smoorspoeltje S2 moet 1i tot 2 ’54
/2 mH groot zijn, van goede
kwaliteit en in secties gewonden wezen. Een goed voorbeeld is bv.
de National Rioo, welke in drie secties is gewikkeld op een keramisch
lichaam in de vorm van een twee watt weerstand. Sectie-wikkeling
is absoluut noodzakelijk, daar de eigen capaciteit gering moet zijn
met het oog op capacitieve nevensluiting voor hf. Zou men de buis
B2 als verdrievoudiger willen laten werken, dus om te kunnen wer
ken op 80/80, 80/40 en 60/20 (resp. oscillator- en zendgolf zijn be
doeld!), dan zal men het smoorspoeltje moeten vervangen door een
afstembare LC-kring. Doch wij raden de beginner aan, eerst met een
smoorspoeltje te gaan experimenteren.
Als buis B2 nemen wij nu een 807, 837 of een Philips PE05/25,
waarbij wij 500 volt anodegelijkspanning toepassen. Gesleuteld wordt
in de schermroosterketen van de 807, waarbij in de seinrustpoze het
schermrooster geaard wordt. Door de volledige afschermende werking
van dit rooster (zie hoofdstuk II, blz. 43) zal dan de buis 807 geen
anodestroom trekken en dus ook geen hf. energie naar de antenne
gaan. Men kan ook sleutelen in de kathodeleiding met behulp van
een extra kathodeweerstand. Bij de bespreking van de voeding komen
wij hier op terug.
Het afregelen en afstemmen van de zender gaat geheel analoog aan
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de methode in de vorige paragraaf. Alleen mag nu de anodestroom Ia2,
bij volle belasting, in de buis B2 maximum 90 mA zijn, waarbij zijn
schermroosterstroom ongeveer 10 mA is en zijn stuurroosterstroom
2 mA. Deze waarden gelden voor de 807. Tot slot geven wij hier nog
een volledige stuklijst, waarbij wij voor de constructie van de afstemspoelen verwijzen naar de volgende paragraaf.
Stuklijst bij figuur 4.6
Cj = 4 pF/mtr A
C9 = 500 pF
C2 = 5000 pF
Ri = 30 k Q 1 watt
C3 = 10.000 pF
R2 = 1 k 12 2 watt
C4 = 1000 pF
R3 = 25 k
2 watt
C5 = 100 pF
R4 = 200 Q 5 watt
CG = 10.000 pF
"
r5 = 40 k I? 10 watt
C7 = 10.000 pF
r6 = 30 k Q 20 watt
C8 = 2 pF/mtr A
Si = S2 = 1 tot 2 y2 mH (zie tekst).
Ij = meter van 150 mA. de.
Rd—S3 = zie paragraaf over parasieten.
Voor de betekenis van de smoorspoel S3 en de combinatie Ra verwijzen wij naar blz. 85.
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Voeding van de zender. De zendspoelen. De voeding van dezen
der doen wij vanuit het lichtnet. De gloeidraden worden dus met wis-
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selstroom gevoed, terwijl de anode-en schermroostergelijkspanning ver
kregen wordt met een plaatspanningsapparaat (P.S.A.). In de fig. 4.7 a
is de voeding gegeven voor onze eenvoudige Eco-schakeling, terwijl
in de fig. 4.7 b de voeding is gegeven voor de tweede buis van fig. 4.6.
In fig. 4.7 a zijn:
SC = schakelaar.
C2 = 4—8 nV
V
= veiligheid. 200 mA.
C3 = 16—32 //F
S, = 10 Hy. 60 mA.
D
dubbele
’ '
diode, bv. AZi
Voor fig. 4.7 b gelden de volgende waarden:
Cj = 20.000 pF
Vx = V2 = veiligheid. 300 mA
C3 = 4 ^zF. 1000 volt Sx =10 Hy. 150 mA
C4 = 8—16/zF 560volt
De schema’s spreken voor zichzelf en zullen wel geen gedetailleerde
toelichting behoeven. Men gebruikc slechts eerste klas onderdelen,
terwijl alle gebezigde vaste condensatoren in het hf.-zendergedeelte
goede micacondensatoren moeten zijn. De condensatoren Cx over
het net kunnen rol-typen zijn.
De buizen Dx en D2 in fig. 4.7 b zijn gelijkrichters van het hoogvacuumtype met doorverbonden anoden, b.v. 5Y3 of 5Z3, Philips
AZ4e.d. Dit is gedaan om <de
’ ’benodigde
’ stroom van maximum 200
mA te kunnen leveren.
«
Cx = 20.000 pF
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Fig. 4.8

De gloeistroomtoevoer voor de zendbuizen moet aan één kant ge
aard worden, anders krijgen wij brom! Men kan de tweetrapszender
eventueel voeden vanuit één p.s.a., doch de lezer kent ons standpunt
hierin.
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Daar de seinsleutel meestal op enige afstand van de zender komt,
moeten wij op enkele punten letten. Ten eerste zal het mogelijk zijn,
dat ons sleutelsnoer wat h.f.-spanning kan oppikken1 en ten tweede
moeten wij de optredende sleutelklik wegwerken.
In figuur 4.8 is het schema gegeven, waarin:
Cj = 10.000 pF
Rj = 10.000 Q

R2 = 200 — 1000 Q

L =10 Hy, 150 mA
De combinatie C\—R2 dient, om vonkvorming aan de sleutel te
voorkomen, waardoor men de sleutelklik tot een minimum kan beperken. Niettemin zal men, vooral bij grotere vermogens, veelal nog
een hinderlijke klik overhouden, welke in de meeste gevallen vol
komen is weg te werken door in de minleiding van het 500 volts p.s.a.
een combinatie Ri — L op te nemen. Met de variabele weerstand Rj
stelt men in op minimum klik.
Krijgt men nu nog last met de buren, die een lange golf (200—500
m) ontvanger gebruiken, dan is het zaak bij hen een op de zendfre
quentie afgestemd zeefkringetje in de antenne van de BCL-doos te
plaatsen. Meestal is een op de zender afgestemde smoorspoel al vol
doende, welke het voordeel heeft ook op harmonischen te werken, wat
een zeefkring niet doet. Vóór alles moeten wij er op bedacht zijn de
buren geen overlast aan te doen met onze hobby, dus altijd voorzorgen
nemen en behulpzaam zijn. Dat vereist onze eer als amateur!
Nu geven wij, vooruitlopende op ons hoofdstuk XI, blz. 263, waar
de berekening en het ontwerp van spoelen ter sprake komt, enige
gegevens over de te bezigen afstemspoelen.
Voor de oscillatorspoel LT kiezen wij een koker van ongeveer 25
mm diameter, waarop wij 30 windingen draad van 0,8 mm emaille
wikkelen met een aftakking op 9 windingen. Het rooster komt dan
aan het begin van de wikkeling, de kathode aan winding 9, dus de
aftakking en het schermrooster aan het eind. Deze spoel is dan ge
schikt voor de 3,5 MH-band. (80 m). Voor 7 MH geven wij Lq 16
windingen met een aftakking op 6 windingen.
De spoel L2 krijgt dan een diameter van 50 tot 75 mm, en wordt
gewikkeld van dynamodraad van 2 mm dikte. Voor 80 m is het aantal
windingen 18, voor 7 MH (40 m) 10 windingen en voor 14 MH (20
m) neemt men 7 windingen. Men weet nu ook de afmetingen en windingstallen voor de spoelen La (zie, en herlees blz. 77 e.v.).
Men kan voor het smoorspoeltje S2 uit de figuur 4.6 een afgestemd
geval kiezen, door hem te wikkelen op een koker van 25 mm. Men
neemt dan draad van 0,2 mm emaille en geeft hem ongeveer 180win
dingen . Hij is dan geschikt voor de 3,5 MH en 7 MH-band.
Parasitaire trillingen in de zender. Onder parasitaire trillingen
verstaan wij in de radiotechniek, dus ook bij onze zenders, iedere
valse trilling, die optreedt in een zendercircuit, anders, dan de nor
male trilling, waarvoor dat circuit is gedimensioneerd. Parasieten,
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zoals we ze kortweg noemen, kunnen zowel in l.f., als h.f. versterkers,
als in ontvangers optreden.
Parasieten zullen, evenals normale trillingen, opgewekt worden,
als de condities, nodig voor hun instandhouding, aanwezig zijn. De
meeste moeilijkheden in zenders met afstemming, afregeling e.d. zijn
een gevolg van parasieten. Zij kunnen de uitstraling van valse zijbanden en draaggolven, overslagen in de zender, doorslaan van bui
zen en onderdelen, rendementsverlies en instabiliteit tengevolge heb
ben. Men kan hen van te voren niet voorzien en dan dus elimineren
bij de bouw van de zender. Vaak zal men ze dus moeten verwijderen,
nadat de zender klaar en in bedrijf is. De localisering van parasieten
of het parasitaire circuit is een studie op zichzelf en zal meestal leiden
tot een „knip en probeer” methode. Vaak zal verstemmen en dempen
van het parasitaire circuit, teneinde de valse trilling te stoppen, vol
doende en eenvoudig zijn, maar het opsporen van dat circuit is niet
zo eenvoudig.
Wij wijzen erop, dat het optreden van parasieten geen bewijs van
slechte constructie is. Integendeel zal een goed gebouwde zender er
meer last van hebben, dan een slecht gebouwde. Hier ter plaatse
zullen wij nog niet ingaan op de mogelijke parasitaire circuits, doch
wij zullen dat pas in het volgende hoofdstuk doen. (Zie dus blz. 110
e.v.). Wij wijzen er hierop, dat er in de zender meestal twee soorten
parasieten optreden, nl. die met zeer hoge frequenties (60—100 MH)
en met lagere frequenties in de buurt van de gebezigde zenderfrequentie, die meestal het gevolg zijn van toevallige afstemmingen (bv.
door smoorspoelen).
De TPTG-oscillator (zie blz. 60) is gebleken het basis-circuit te
zijn voor de meest voorkomende parasitaire trillingen. Om aan de
oscillatievoorwaarden te voldoen, moeten er een rooster- en een
anodeketen, die nagenoeg op dezelfde parasitaire frequentie zijn af
gestemd, aanwezig zijn, die een capacitieve koppeling hebben door
de rooster-anode capaciteit van de betreffende buis. Dit soort para
sieten is dus te stoppen door het opnemen van dempmiddelen in de
rooster en/of anodeleiding van de betreffende buis. Hierbij moet deze
demping wel werkzaam zijn voor de parasiet, doch natuurlijk niet
voor de zendfrequentie. Daar deze beiden meestal veel in frequentie
schelen, kan men voor de 3,5 - 7 - 14 MH band volstaan met het
opnemen van een klein smoorspoeltje van 8 tot 15 windingen van
5 a 10 mm diameter, zoals is aangegeven in de figuur 4.6 bij Ra en
S3. Bovendien is R<i nog overbrugd dooreen weerstandje van 10 tot
100 ohm. Deze combinaties hebben practisch geen invloed op de
zenderfrequentie.
Enige algemene opmerkingen. Wij hebben in dit hoofdstuk
slechts een drietal eenvoudige zendschema ’s besproken. Wij willen het
hierbij laten. Dit wil niet zeggen, dat er niet meer mogelijkheden zijn
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op het gebied van eenvoudige één of tweebuiszenders, doch het is de
bedoeling geweest iets te geven om mede te beginnen. De hier ge
geven schema’s werken betrouwbaar en zullen de beginner geen on
overkomelijke moeilijkheden opleveren. Wij willen hier nu nog enige
algemene opmerkingen en wenken geven. In de eerste plaats wijzen
wij er nogmaals op goede onderdelen te gebruiken en bij de draaicondensatoren vooral te letten op mechanische stabiliteit, nagaan of
de platenafstand groot genoeg is, (men heeft al gauw met h.f.-spanningen van tegen de 1000 volt te maken tussen de platen!) en of de
isolatie en de legering wel juist zijn. Het beste is eigenlijk speciale
zendcondensatoren, althans voor de afstemkringen in de anodeketens, aan te schaffen. Als antenne-seriecondensatoren voldoen
veelal goede ontvangtypen, mits ze niet te kleine platenafstand hebben.
De legering moet daarom goed zijn, omdat de stroom door de con
densator al gauw enige ampères bedraagt. Sleepcontacten op de as
kunnen veel last geven, vooral op hogere frequenties. (Denk aan het
huideffectl).
De te gebruiken buisvoeten moeten absoluut van het zendtype zijn,
liefst porcelein of keramisch en stevige veren en bussen als contactplaatsen bezitten. Gewone ontvangvoetjes voldoen, althans in de eindtrap, niet, door hun lichte uitvoering en kans op overslag.
Over de constructie van de spoelen is al één en ander gezegd.
Voor grotere vermogens en op de hogere en hoogste frequenties
zullen spoelen op kokers gewikkeld en dan met emaille of katoendraad te licht worden, weshalve men ze dan van buis of bandkoper kan maken. Men gebruike slechts roodkoper buis of band
en onder geen beding messing'. Koperband is uit electrisch oog
punt, vooral boven
7500 kp, beter dan
buis, doch bij re
latief veel windingen
is buis mechanisch
sterker. Een band<x_

met b
latiestrippen ook zeer
AS V D. SPO'üL
stabiel te ma
In de fig. 4.9 is de
Fig. 4-9
langsdoorsnede van
een spoel getekend,
waaruit we de invloed zien van het stroomverdringingseffect op hoge
frequenties. Door de zclfinductieve werking van de geleiders als zo
danig en van de spoel als geheel wordt de stroom verdrongen naar de
van de as afgekeerde zijde van de windingen. Voor buisvormige ge
leiders, krijgen wij dan een stroomverdeling, als in de figuur is aange-
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geven. Het gebruikte deel van de draaddoorsnede is relatief klein
tegenover de beschikbare doorsnede. Zoals wij zien, doet de gehele
kern niet mede aan de stroomgeleiding. Dat is de reden, dat men buis
kan nemen en geen massieve draad.
Bij Ci is nu de stroomverdeling in een bandwinding aangegeven.
Hier is de afmeting in de richting van de stroomverdringing slechts
gering tegenover de andere afmetingen. Wij voelen nu wel, dat het
zg. kantwikkelen van bandspoelen, dus met de grote afmeting in de
stroomverdringingsrichting, onjuist is. Bandspoelen hebben nog een
voordeel boven buisspoelen en wel dat de eigen capaciteiten van de
spoelen geringer worden, wat vooral bij zeer hoge frequenties van
belang is.
Als afmetingen van het band voor onze spoelen bevelen wij band
van 8 x 2 of 10 X 2 mm aan, of buis van 5 tot 8 mm. Voor spoelen
tot 10 windingen maakt men de diameter 70 mm. Boven 10 windingen
tot bv. 16 a 18 windingen is een diameter van 90 a 100 mm aan te
bevelen. Spoelen van 16 a 18 windingen kan men het best van dun
buis of band van 5 x 1 maken en dan op een geraamte gewikkeld.

zi. •
•:ÏJ
Fig. 4.10
Foto welwillend afgestaan door Philips-Eindhoven

Eventueel kan men uitgegloeid koperdraad van 4 mm nemen. (Be
neden 5000 MH!). De spoelen van band wikkelt men op een flesje en
schuift ze dan af, waarbij men er rekening mede dient te houden, dat
de uiteindelijke diameter door de veerkracht van het band een 10 a
20% groter is, dan die van de fles. De spoelen zijn stevig genoeg om

I

88
zelfdragend te zijn en kunnen op steunisolatoren worden gemonteerd
(zie de foto fig. 4.2). De verbindingen naar de condensator moeten
dezelfde doorsnede hebben, als de spoelwindingen, dus worden even
eens van band gemaakt. Immers de gehele kringstroom gaat ook door
die verbindingen! De overige hf. verbindingen kan men van 2 a 2l/2
mm blank of emailledraad maken. Aftakkingen op band- of buisspoelen moeten met goede klembanden of bouten gemaakt worden, dus
geen accuklemmen of dergelijkc!
Het toepassen van schermroosterbuizen. De terugwerking
van anodekring op roosterkring maakt neutrodyniseren noodzakelijk.
Bij gebruik van buizen, waarbij die anodeterugwerking zeer klein is,
wordt neutrodyniseren overbodig. Wanneer we dus een schermrooster
buis toepassen, kunnen we trap II veel eenvoudiger uitvoeren en is
het alleen maar nodig, door een goede micacondensator tussen
schermrooster en kathode ervoor te zorgen, dat het schermrooster geen
h.f. potentiaalverschil kan hebben t.o.v. kathode.
In hoofdstuk II is de werking van de S-tetrode uitvoerig besproken;
het resultaat zullen we hier nog eens samenvatten in de formule voor
de stuurspanning, waaruit de invloed van schermrooster- en anodespanning blijkt. Is vg de stuurrooster-, en zijn vsg en va resp. de scherm
rooster- en anodespanning dan is de stuurspanning:

Vst = Vg + v* + _^_,
gig2

gi

wanneer gj en g2 resp. zijn de versterkingsfactoren van de in hoofd
stuk II genoemde trioden I en II, waaruit de S-tetrode is opgebouwd*.
Voor een ideale S-tetrode zou g2 oneindig groot zijn, in de practijk
is deze toestand niet te bereiken en is gjg2 van de grootte-ordc van
250; gx ongeveer 5. Een getallenvoorbeeld demonstreert duidelijk de
invloed van vsg en va op de stuurspanning. Stel bv.: vg = — 10 V.;
v8g = 125 V.; va = 500 V.; gi = 5 en gjg2 = 250. Dan vinden we:
152

500

Vst = — i.o H--------- 1------- = 17 volt.
5
250

Maken we nu va = o, dan wordt v8t = 15 volt; wordt vsg daarentegen
o, dan is v8t = — 8 volt. Dit voorbeeld wordt nog geïllustreerd door
de karakteristieken uit fig. 2.6. Hieruit blijkt ook, dat we in de prac
tijk ervoor moeten zorgen, dat de schermroosterspanning constant
blijft. Dan alleen zijn stuurrooster- en anodespanning van invloed en
is de anodeterugwerking uiterst klein. Bovendien blijkt: hoe groter we
vg maken, des te kleiner de anodeterugwerking; dus wanneer we de
roosterexcitatie groter maken, wordt de terugwerking kleiner.
De anodeterugwerking wordt ook kleiner, door grotere waarde
van gxg2 of van v8g, maar hieraan kunnen we niets doen, omdat de
grenzen worden gesteld door de buizenfabrikant op grond van con* Zie voor afleiding: Radio en Radiocommunicatie, door J. Hagenaar
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structieve mogelijkheden. Meestal is gig2 ongeveer 250 en vsg onge
veer V4 vaDe energie-versterking van een S-tetrode is ongeveer 1 op 10 a 15,
terwijl bij een triode als h.f. versterker ongeveer 1 op 6 is te bereiken.
Voor dezelfde uitgangsenergie kunnen we dus bij toepassing van een
S-tetrode met een kleiner stuurvermogen, dus een kleinere stuurhuis
volstaan.
De physische eigenschappen van S-tetroden. De boven ont
wikkelde beschouwingen gelden, strikt genomen, alleen wanneer geen
rooster- en schermroosterstromen optreden. Zolang de anodespanning
groter is, dan de schermroosterspanning, zal er practisch geen scherm
roosterstroom lopen. Wordt Va echter kleiner, dan Vsg, dan ontstaat
een sterke Isg. In het grensgeval Va = Vsg is Isg = o, afgezien van
enkele storende invloeden, ontstaande door de constructie van de buis.
In fig. 4.11 is uitééngezet het verloop van Ia en Isg voor verschillende
waarden van de anodewisselspanning ea. Geval 1 geldt voor een kleine
impedantie in de anodeketen; geval
va
2 voor een impedantie, waarbij ea =
Va — Vsg en geval 3 een anodeimpedantie, waarbij ea > Va — Vsg.
In het laatste geval treedt een sterke
Va
schermroosterstroom op, terwijl de
anodestroom afneemt met het be
drag van die schermroosterstroom.
Vsq
Want de som van schermrooster- en
plaatstroom is constant en gelijk aan
de stroom, die door het stuurrooster
t
o
wordt doorgelaten.
Daar nu het schermrooster ook
i-a
niet meer ,dan een bepaalde energie
mag dissiperen, moet er bij het af
stemmen van de anodekring van een
t
S-tetrode steeds op worden gelet, dat
T
deze maximale schermroosterdissiLsg
I
1
patie niet wordt overschreden. Want
I
1
i
in afstemming neemt de anodewis
5 ' 1-2 l >o
*3
selspanning ea sterk toe (vooral, wan
neer de kring onbelast is) en wordt
— t
gemakkelijk de voorwaarde voor
Fig. 4.11
veilig werken, nl. ea
Va — Vsg,
overschreden en zal een sterke schermroosterstroom optreden (fig. 4.11
4.
geval 3). Afstemmen met verlaagde anodespanning geeft geen verbete
ring hierin; wel echter verlaagde schermroosterspanning. Heeft men
nu afgestemd, dan belast men de kring zoveel, dat Isg
o is en daarna
voert men Vsg op tot de gewenste waarde. Dan zal ISg niet meer

iA;
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nul zijn, maar groter. Hierop komen we terug bij het afstemmen van
zenders met S-tetroden.
In fig. 4.12 is het verloop van ia en isg geschetst, afhankelijk van
Vsg en voor verschillende waarden van de plaatkring impedantie.
Kromme 4 geldt dan voor een plaatkringimpedantie o, terwijl voor
3, 2 en 1 die impedantie steeds
uch
groter is gemaakt. Uit fig. 4.12
blijkt duidelijk dat telkens, wan
neer de schermroosterspanning
groter wordt, dan het minimum
van de anodcwisselspanning, de
anodestroom afneemt en een ster
ke schermroosterstroom optreedt.
Hebben we dus een tetrode
met constante roosterexcitatie,
dan zal, bij afstemmen van de
vsg
anodekring op de frequentie van
i
I
de exciterende wisselspanning, de
I
S9
I
I
anodestroom ia afnemen. Is de
I
I
I
I
I
anodewisselspanning ea daarbij
I
!
groter, dan de grenswaarde ea =
I
'i
Va — Vsg, dan zal een sterke
I
I
i
I
1
schermroosterstroom isgoptreden.
I
i
Als alles in orde is moet het mini
I
i
2/ 3. I (4
mum van ia op dezelfde afstem
fI
I
1
_____o vallen,
_______ ,
ming
als het maximum
1 ■ Vsg van isg. Gaan we dan de anodeFig. 4.12
kring belasten, dan wordt de
kleiner, de
an<todewisselspanning
'
' ' ,
'
anodestroom ia neemt toe en de schermroosterstroom isg neemt af.
In het algemeen is de instelling het gunstigst voor ea = Va — V(
buis ook
dan is dus isg = o; maar dan
cl-.* werkt
,,~.1^ de L-L
—1. net
— als een
---- --triode
(weliswaar als een triode met grote g, dus kleine anodeterugwerking,
waardoor neutrodyniseren overbodig is) en het gevolg is dat het plaatkring rendement van een S-tctrode niet groter is, als dat van een
triode. De energieverhouding van trap op trap, dus de energieversterking van een S-tetrode is gunstiger als bij een triode, omdat men
met een kleinere roosterexcitatie kan volstaan om dezelfde anodewisselspanning te krijgen. De verliezen in de roosterkring van een tetrode zijn dus kleiner, dan bij een triode, vandaar de grotere energieversterking.
Bij juiste afstemming en belasting is isg klein (theoretisch nul, practisch een kleine waarde); de anodestroomafname in afstemming is
klein. Dit in tegenstelling met de triode, waar ia buiten afstemming
sterk oploopt. Dit is voorgesteld in hg. 4.13, waarin het verloop van
i <

9i

ia voor een triode en ia en isg voor een tetrode bij het doorlopen van
de afstemming zijn geschetst. Uit de fig. zien we dat buiten afstem
ming isg negatief is. Dit is practisch bij
na altijd het geval, omdat we altijd met
-a
stuurroosterstroom werken en dan een
secundaire emissiestroom kan optreden
van schermrooster naar stuurrooster.
l
Dit wordt vaak nog in de hand gewerkt
i
I
doordat bij de fabricage van de buis
uaTeTR
een weinig van de emitterende stof van
de kathode verstuift en zich vastzet op
i
L>9
het schermrooster. Door de nabijheid
o
van de anode, die een hoge tempera
AFST
tuur krijgt, kan dan door z.g. terugverl
S4
hitting, schemiroosteremissie optreden.
Bij beampower tetroden blijft isg > o.
F>g- 4-» 3
Voor de aardigheid geven wij hier nog
eens het stroomverloop van de anodestroom Ia2 van de af te stemmen
eind trap met een triode in een tweetrapszender met het verloop van
zijn roosterstroom Ig2 en het verloop van de anodestroom Iai van de
Eco-oscillator.
In fig. 4.14 is aangegeven
I
Ja2
I
het verloop van de stromen
Ja,
--fIai, Ia2 en Ig2 tijdens het af
I
stemmen van L2C2, zonder antennckoppeling. De figuur de
monstreert duidelijk het ge
vaar van afstemmen bij volle
plaatspanning; buiten afstem
ming wordt de toelaatbare
anodedissipatie gemakkelijk
overschreden (Ia2 groot buiten
j
afstemming!).
Door de sterk begrenzende
werking van het schermroos
Jcj 2
WAARDE <3, vAf/ eMi'iiMt,
ter bij de tetrode (en natuur
d l|l
I
O
max lijk ook bij de penthode) zal
Jtahd v C 2
men tijdens het afstemmen
Fig. 4.14
dus niet zozeer bevreesd be
hoeven te zijn voor overschrij
den van de toelaatbare anodedissipatie, als wel voor het overschrijden
van de toelaatbare schermroosterdissipatie. Daarom moet tijdens af
stemmen Vsg gedrukt worden bij de tetrode en de penthode. Bij de
triode moet men Va drukken.
■——

I

3£

'3Z

!
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Nadere beschouwingen over frequentie-verveelvoudiging.
Wanneer een stroom of een spanning niet-sinusvormig, doch wel
periodisch verloopt, dan kunnen we die stroom of spanning opvatten
als de (meetkundige) som van een aantal zuiver sinusvormige stromen
of spanningen, waarvan de frequen
ties een geheel aantal malen de fre
quentie van de niet-sinusvormige
zijn. Deze sinusvormige componen
ten noemen we de harmonischen en wel
resp. de ie voor die componente, die
dezelfde frequentie heeft als de niet
t ontbondene; de 2e, die de dubbele
frequentie heeft enz. Kunnen we nu
bewerken dat de anodestroom van
een buis (triode of tetrode) niet-si
nusvormig doch periodisch veran
dert, dan kunnen we uit de harmo
nischen, waaruit die stroomverandering samengesteld is, door middel
van een afgestemde kring er één uitFig. 4.15
kiezen, waarvan de frequentie een
geheel aantal malen zo groot is, als
die van de roosterkring. De gewenste anodestroomverandering krijgen
•we door zg. stoolexcitatie, d.w.z. we geven de buis een zo grote negatieve
roosterspanning, dat slechts gedurende een gedeelte van de periode
van de roosterwisselspanning een anodestroom kan lopen (zie ook
hoofdstuk IV). Een en ander is aangegeven in fig. 4.15. Links van de
kromme voor vg is de ia-vg karak
teristiek van de buis geschetst (een
Ü.T
3ki_____
kwartslag uit de normale positie
gedraaid, zodat de vg-as verticaal
35
komt te staan). Daarboven het
verloop van ia, geconstrueerd uit
de karakteristiek en het verloop
van vg (zie de constructie van het
bepalen van de waarde iai op het
tijdstip tj). — Vg is de vaste ne
gatieve roosterspanning. Het ver
loop van de anodestroom is nage
Fig. 4.16
noeg „rechthoekig”, wat ook de
bedoeling is, want daardoor krij
gen we relatief sterke harmonischen. In fig. 4.16 is het verloop ge
schetst van de eerste en de tweede harmonische (eerste harmonische
gestippeld), wanneer de excitatie zo is, dat de buis gedurende een kwart
periode van de roosterwisselspanning in de verzadigingsstroom loopt.
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Mathematisch is dan aan te tonen, dat de amplitude van de eerste
harmonische gelijk is aan ij = 0,45 Is. en die van de tweede i2 = 0,32
Is. De amplitude van de derde harmonische is nog kleiner en gelijk
aan i3 = — 0,26 I8, waarbij het minteken aangeeft, dat de maxima
van deze harmonische 1/2 periode in fase zijn verschoven t.o.v. de
gelijktijdig optredende maxima van de eerste harmonische (zie b.v.
fig. 4.17). We zien dus dat de tweede harmonische niet zoveel zwakker
is als de eerste (ongeveer 30%) en dat deze manier van exciteren wel
aan te bevelen is voor verdubbeling van de frequentie.
Aan de hand van fig. 4.16 zullen we nu de zender naar fig. 7.12
even nader beschouwen. Uit fig. 7.12 zien we dan,dat de roosterwisselspanning zich zo over de buizen Vx
en V2 verdeelt, dat het rooster van
'4 T
Vymaximum positief is op hetzelfde
ogenblik dat dat van V2 maximum
negatief is m.a.w. tussen de roosterspanningen bestaat een faseverschui
ving van 1/2 periode. De anode
stroomstoten van beide buizen zijn
dus ook 1/2 periode t.o.v. elkaar ver
schoven; we krijgen dus per hele
periode twee stroomstootjes in de
trillingskring, in dezelfde richting,
omdat de anodekring parallel aan
beide buizen staat. Mathematisch
kunnen we dan aantonen, dat alleen
de even harmonischen aanwezig
kunnen zijn, wanneer we aannemen
b
dat de stroomstoten van beide bui
Fig. 4.17
zen gelijk en gelijkvormig zijn. Con
structief, met behulp van fig. 4.16 is
dit aangetoond in fig. 4.17, waarin voor beide buizen de harmonische
analyse is getekend met inachtname; van de faseverschuiving van de
anodestroomstoten. Uit fig. 4.17 zien we dat de eerste en derde harmonischen van de buizen elkaar opheffen, wat practisch wil zeggen
dat ze elkaar tegenwerken. Omdat in de trillingskring de ie harmo
nische niet kan optreden is neutrodyniseren in dit geval ook overbodig.
We willen nog even wijzen op een verkeerde wijze van afstemmen
van een verdubbelingstrap. Men vindt n.J. wel dat in de plaatkring
twee kringen in serie worden opgenomen, de eerste afgestemd op de
ie harmonische, de tweede kring op de tweede harmonische; de
laatste kring exciteert dan de volgende trap. In het gunstigste geval is
dan de amplitude van de 2e harmonische ongeveer 14% van die van
de ie harmonische, dus belangrijk ongunstiger dan bovengenoemd.
Deze methode moet dus worden afgekeurd.
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HOOFDSTUK V
ZENDERS MET EEN OF MEER

SCHEIDINGSTRAPPEN

Inleiding. In het vorige hoofdstuk hebben wij een tweetal zenders
van zeer eenvoudige constructie en bediening gegeven. Wij zullen nu
overgaan tot de beschrijving van meer ingewikkelde zenderschema’s,
waarbij gebruik gemaakt wordt van zg. scheidingslrappen. Een scheidingstrap heeft tot doel de eindversterker te scheiden van de eerste
trap of de oscillator, vandaar zijn naam. Het tussen eerste trap en
eindversterker schakelen van een separator heeft het grote voordeel
dat er een practisch volkomen constante belasting optreedt op de eer
ste trap. Verder laat men de separator veelal als frequentie-vermenig
vuldiger werken, wat een tweeledig voordeel heeft. Op de eerste
plaats zal de terugwerking nu minimaal zijn en op de tweede plaats
kan men de eindtrap altijd als zuivere versterker laten werken, waar
mede wij willen zeggen, dat de eindtrap dan niet als verdubbelaar of
verdrievoudiger behoeft dienst te doen.
Om het grootst mogelijke profijt te trekken van de separator, kan
men hem volkomen roosterstroomloos laten werken, waardoor er
vrijwel geen belasting optreedt op de eerste trap. Bij gebruik van een
Eco-oscillator is dit intussen niet noodzakelijk, daar de terugwerking
dan al zeer gering is. Wel geeft men de separator öf een zeer hoge
lekweerstand (100—250 k£>), óf men geeft hem een hoge roostervoorspanning in negatieve zin.
In beide gevallen, zowel bij telegrafie, als bij telefonie, heeft de
separator zin, mits men noch sleutelt, noch moduleert in zijn roosterketen. Men zal ervaren, dat bij juiste uitvoering van de separator de
zendertoon zeer mooi en de zenderafstemming zeer scherp worden.
Rest ons nog op te merken, dat men de roosterstroomloze separator
veelal buffertrap of kortweg buffer noemt.
De triode als h£.versterker. Tot nu hebben wij slechts zendertrappen met tetroden en penthoden besproken en de trioden buiten
beschouwing gelaten. Dit heeft de volgende reden. Bij de bespreking
van de tetrode op blz. 40 hebben wij er op gewezen, dat er bij de
triode een anodeterugwerking optreedt, waardoor als het ware anodeen roosterketen een verbinding met elkaar hebben. In feite treedt er
door de buis heen via de rooster-, anodecapaciteiten een koppeling op
tussen genoemde ketens. Hierop berust de TPTG-schakeling, welke
wij in hoofdstuk III op blz. 60 hebben besproken. Wij zien, dat de
triode in versterkerschakeling feitelijk niets anders is, dan een TPTG.
Maar daar het de bedoeling is, dat de trap als versterker, die van
buiten af bestuurd wordt, moet werken en niet als oscillator, zullen
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we voorzorgen moeten nemen, teneinde de schadelijke terugwerking,
welke oscilleren tengevolge kan hebben, op te heffen. Men doet dit,
door het toepassen van een zg. neutrodyne condensator. In de figuur 5.1
is één en ander in principe gegeven.
In hg. 5.1 b is het neutrodyniseren vanuit de roosterkring gegeven,
in hg. 5.1 a vanuit de anodekring. Er zijn meer schema’s voor ncutrodyniseren, doch deze zijn allen terug te voeren tot één van de hier
gegeven grondschakelingen. Onder de schema’s hebben wij de brugCN
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£
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C7r= L

Fig. 5-i

schakeling voor beide gevallen gegeven, welke gevormd wordt door
de inwendige buiscapaciteiten Gar - Crf - Car, de delen van de afstemspoel en de neutrodyne condensator CN. In de figuur is A- anode,
R - rooster en F - kathode.
Beschouwen we nu eens de lig. 5.1 a. Wij zien, dat er vanuit de
anodekring via de buiscapaciteit een spanning ear op het rooster
wordt teruggekoppeld, welke zich samenstelt met de uitwendig toe
gevoerde excitatiespanning eg en als resultante daarmede b.v. oplevert
de spanning eg' > eg (zie de lig. 5.1 c). Wij zien dus, dat op deze wijze
de trap tot genereren kan komen, als ear, dus ook eg' voldoende groot
wordt. De trap zal dus niet stabiel werken als versterker. Bezien wij
nu eens de LC-kring van de anodeketen en wel de spoel L. Deze spoel

*
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is in ons geval h.f. geaard bij het punt F. De uiteinden van L hebben
een h.f.-spanning t.o.v. aarde tijdens bedrijf en zijn in tegenfase t.o.v.
elkaar. Nu wordt ons direct het doel van de zg. neutrodynecondensator Cn duidelijk. Deze loopt nl. van een punt van tegengestelde
potentiaal tegenover de anode naar het rooster, koppelt dus een span
ning op het rooster terug, 180° uit fase met ear dus tegengesteld hieraan.
(De spanning eN in de fig. 5.1 c). Als wij nu CN zo groot maken, dat
in absolute zin / eN / = / ear /> dan heffen deze beide spanningen
elkaar op, de brug is in balans en de anode-terugwerking is opgeheven.
Heeft de spoel L nx windingen aan de anodekant en n2 windingen
aan de kant van Cn, dan zal de brug in balans zijn, dus / e^ / =
= / ear /, voor:
Cn 2ï

®'Gar’

Weet men nu Car, welke meestal voor zendbuizen opgegeven wordt
door de fabrikant, dan kan men ten naaste bij de juiste waarde voor
Cn berekenen. Dezelfde redenering geldt voor de fig. 5.1 b, waar de
brug ook in balans is te brengen met CnBij de enkelvoudige trap kiest men meestal nj = 2 a 3 n2. Heeft
men een balansversterkertrap, dan is natuurlijk nx = n2, tenzij men
de neutrodyne condensatoren aansluit op aftakkingen van de afstemspoel.
Een voorbeeld van een balansversterkertrap met trioden is gegeven in de figuur 5.2.
-Tïï^

Rd,

C,

3

%

—tqnsr

7
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------ <ÖW—
Rdq

S5

----- +
Fig. 5.2

Alleen de hier van belang zijnde onderdelen zijn van een aandui
ding voorzien. De combinaties Ra zijn reeds in hoofdstuk IVopblz.85
besproken en dienen ook hier weer voor het onderdrukken van para
sitaire trillingen. CnT en Cn2 zijn de neutrodyne condensatoren, welke
hier in de groofte-orde van de inwendige buiscapaciteiten dienen te
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worden uitgevoerd. Op deze condensatoren Cn komt een vrij hoge
spanning te staan nl. de scm van de anodegelijkspanning en roostergelijkspanning, vermeerderd met de som van anode h.f. wisselspanning
en roosterwisselspanning. Bij een anode gelijkspanning van 600 volt kan
men rekenen, dat Cn een spanning van maximum 1500 volt tussen zijn
platen draagt. Men dient hier terdege rekening mede te houden. De
weerstanden Rj en R2, welke 100 tot 200 ohm kunnen zijn, dienen
eveneens voor parasietonderdrukking. Wij komen hierop terug.
De condensator C3 komt in grootte overeen met de anode-roostercapaciteit van de voorgaande scheidingsbuis, aannemende dat deze
voorgaande trap enkelvoudig is. Is ook deze trap in balans, dan ver
valt C3. Deze condensator dient voor het verbeteren van de balans in
de eindtrap, wat te controleren is door de individuele roosterstromen
van de beide buizen B2 en B3 te meten. Als de balans perfect is, dan
moeten deze roosterstromen bij volle antenne belasting aan elkaar ge
lijk zijn.
De condensator C2-C2' is een tandem-type, waarvan de helften C2
en C2' volkomen aan elkaar gelijk moeten zijn. De smoorspoelen Sj en
S, kunnen goede 2,5 mH smoorspoeltjes zijn, terwijl de smoorspoel S3
een 1 oo-tal windingen op een kokertje van 10 mm diameter kan zijn.
In de volgende paragraaf zullen wij enige methoden van neutrodyniseren bespreken.
Het neutrodyniseren. Er zijn drie methoden voor de bepaling
van de juiste instelling van de neutrodyne condensator.
a) In de kring L2C2 nemen we een gevoelige thermo-koppel mAmeter op (b.v. 0—125 of o—250 mA). De gloeidraad van V2 wordt
ingeschakeld, doch de anodespanning Vai wordt niet ingeschakeld. We
stemmen L2C2 nu voorzichtig af op de frequentie van de stuurkring
en zullen dan de mA-meter zien uitslaan, meestal tot in de hoek, als
Cn erg ontregeld is. Dit is een gevolg van de z.g. doorstraling, d.w.z. er
komt via rooster-anodecapaciteit energie uit LjC! in L2C2. Door
draaien aan Cn kunnen we de uitslag van de meter verkleinen. Daarna
stemmen we L2C2 weer bij; draaien weer aan Cn enz. Met deze mani
pulaties gaan we door, totdat de kringstroom in L2C2 zo klein mogelijk
is, m.a.w. tot de doorstraling minimum is. Dit is dan de juiste stand
van Cn.
b) Bij gebrek aan een thermo-mA-meter kan men ook neutrodyni
seren op de roostergelijkstroom van V2; waartoe men dan in die
roostergclijkstroomketen een draaispoel mA-meter opneemt. Is Cn
niet goed afgeregeld, dan zal, wanneer men als boven met C2 door de
afstemming draait, de roosterstroom verspringen. Men moet nu Cn zo
afregelen, dat draaien aan C2 de roosterstroom bijna niet doet ver
anderen. Dan is men geneutrodyniseerd.
c) Men stemt de ontvanger af op de zendgolf. Is de neutrodyneïnstelling niet goed, dan zal draaien aan C2 zoals boven, een verandering
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van toon geven, wanneer L2C2 in afstemming komt (soms sprongsge
wijze wanneer de koppeling tussen LjCj. en L2C2 tamelijk sterk is). Cn
wordt nu weer zo ingesteld, dat draaien aan C2 nagenoeg geen ver
andering van toon geeft (bij zeer fijne instelling moet zelfs géén ver
andering zijn waar te nemen!). Dat is dan de juiste neutrodyneinstelling.
In dit verband willen we ook nog even wijzen op het grote belang
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van een goede afscherming van de stuurtrap. Is die niet goed afge
schermd, dan is buiten de anode-roostercapaciteit van B2 om ook nog
terugkoppeling tussen L2C2 en I^Cj mogelijk en deze kan oorzaak zijn,
dat neutrodyniseren onmogelijk is, of slechts zeer gebrekking kan zijn.
In zo’n geval kan de toon van de zender slecht zijn. De afscherming
moet goed geaard zijn, om ook capacitieve koppelingen te voorkomen.
We moeten, vooral bij enigszins groot vermogen, bedacht zijn
op te hoge verwarming van de afschermkast, die de frequentie
constantheid kan beïnvloeden. Soms is het nodig koelgaten te maken.
Deze make men rond (niet te grote ronde gaten veranderen niets aan
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de afschermende werking; langwerpige gaten of spleten kunnen de
afscherming belangrijk slechter maken!) en bij voorkeur in die wanden
of in het deksel zover mogelijk van de versterkerbuizen verwijderd.
Bij het neutrodyniseren van een balanstrap zal men ondertussen
ervaren, dat als men tewerk gaat, zoals hierboven is beschreven, men
de brugschakeling voor verscheidene standen van Cn in balans kan
brengen. Bekijken wij fig. 5.3 eens, waarin wij de brug voor de balans
trap hebben getekend. Tengevolge van de doorstraling zal in de kring
L?C2 een kringstroom Ik gaan lopen. Zet men nu Cnj (of CN2!) op een
willekeurige waarde, draait men daarna Gn2 (of CnJ) rond, dan ver
loopt Ik volgens een kromme, zoals in 1 — 1 en 3—3 is gegeven. Voor
een zeer bepaalde stand van de neutrodynecapaciteiten zal Ik een
minimum hebben. Geven wij CN1 nu een andere vaste stand, dan is
weer door instellen van CN2 een minimum Ik te verkrijgen. Doch
slechts voor die stand, waarbij CN1 = CN2 *—’ Car is, zal Ik een zeer be
paald minimum bereiken. Hierin hebben wij dus een waardevolle
indicatie voor’juiste neutrodyneïnstelling. Als de neutrodynes ongelijk
zijn, dan zal de ene anode een andere h.f. spanning t.o.v. aarde
hebben, als de andere, b.v. eai en ea2, zoals in de fig. 5.3 d is voor
gesteld. Uit deze figuur is ook te zien, dat men deze beide spanningen
kan opvatten, als te zijn samengesteld uit twee gelijke, t.o.v. elkaar
1800 uit fase zijnde, h.f. spanningen eai' en ea2' en een spanning ep,
welke beide anoden gelijktijdig t.o.v. aarde hebben. Deze spanning
ep geeft een stroom Ij, die eenzelfde verloop zal hebben als Ikm met
de standen van de neutrodynes. Men kan dus ook bij het neutrodyni
seren Ij meten, zowel als Ik- Doch voor ons amateurs is dat wel wat
te veel van het goede!
In de practijk kan men meestal wel volstaan met op het oog CN1 en
CN2 gelijk te maken. Verder zal het bij een balanstrap van enig ver
mogen, eigenlijk dus één met flink stuurvermogen, mogelijk zijn een
absorptie-golfmeter met een gloeilampje met de kring L2C2 te kop
pelen en dan CN1 en CN2 af te regelen op minimum oplichten van het
gloeilampje. Dit gaat ook zeer scherp.
Tenslotte wijzen wij er nog op, dat een „scheve” excitatie, dus
waarbij egl en eg2 niet gelijk zijn, meestal dan zowel in grootte als fase,
eveneens als gevolg heeft een zekere spanning ep tegen aarde, waar
voor de roosters Rj en R2 parallel zijn te denken. Dit geval is in de
fig. 5.3 b aangegeven. De roosters worden gelijkfasig geëxciteerd en
wij zien, dat de grootte van Ix bepaald is door o.a. de grootte van ep.
Nu zal inderdaad het effect van scheef instellen van de netrodynes
een invloed op de schakeling hebben, alsof men in de roosterketen een
spanning ep introduceert. Wij gaan hier verder niet op in, daar ons
dat te ver zou voeren.
Tot slot wijzen wij er nog op, dat men uit de figuren zou besluiten,
dat de brugschakelingen frequentie-onafhankelijk zouden zijn. Voor
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niet te hoge frequenties is dit ook wel zo, doch voor frequenties boven
5 MH gaat dit niet op, daar dan de zelfinductie en strooicapaciteiten
van de bedrading, condensatoren e.d. een rol gaan spelen. Bij overgang
op een andere frequentie moeten de neutrodynes daarom nagesteld
worden. Men kan de instellingen eventueel markeren voor het gemak.
De zender met één scheidingstrap. Na de uitweiding over de
triode en het neutrodyniseren keren wij weer tot ons onderwerp terug,
de drie-trapszender, waarvan het schema is gegeven in de figuur 5.4.
Het oscillatorgedeelte hebben wij niet weer in cxtenso getekend, daar
dit gelijk is aan een van de reeds in hoofdstuk IV besproken typen.
Het best kiest men hiervoor de Eco-schakeling uit de fig. 3.1 1, blz. 61.
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Fig. 5.4. Drie traps zender met scheidingstrap
De streep-stiplijnen geven de afscherming aan. Wij laten hier eerst de
stuklijst volgen, waarbij voor Bt een 10 watt tetrode is aangenomen
en voor B2 een 807 of soortgelijke buis.
Stuklijst bij figuur 5.4
2 watt
Ri = 100—150 kf2 1 watt
R5 = 50 Q
r2 = 800—1000 f2 2 watt
rg = 10 kf2 2 watt
R3 = 150 k£?
2 watt
r7 = 600 Q 10 watt
R4 = 25—
--50
50 kP
k£?
2 watt
50 pF lucht
C, — 5000 pF mica
= 5000 pF mica
C8 = 5000 pF mica
= 5000 pF mica
C9 = 5000 pF mica
C10 = 2 pF per meter
= 2 pF per meter
= 1000 pF mica
= 500 pF mica
100 pF mica
Co =
St = S2 = 2,5 mH
Li )
Zie tekst
L2
S3 = 1 — 2,5 mH
L3—Lj
S4 = zie tekst
De koppelcondensator C6 is als micacondensator van 100 pF aangegeven,. waarbij~ hij aangesloten is op
L.r Deze
. een tap
. op
. de spoel
.
tap komt ongeveer op 2/3 van Lp gerekend vanaf de onderkant. Beter
kan men ook voor C6 een variabel luchtcondensatortje nemen van

c, =
c2
c;

§
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maximum 75 pF. Dan kan de tap vervallen. Het is dan mogelijk de
excitatie op het rooster van de eindtrap, de 807, naar believen te
regelen. Men zal nl. ervaren, dat een te grote roostercondensator C6,
vooral bij tetroden, en dan Ln zonder tap uitgevoerd, een te vaste
koppeling van stuurrooster aan de anodeketen van Bi tot gevolg heeft,
waardoor de roosterstroom van de buis B2 te klein wordt en de buis
Bj ongustig belast wordt! De ingangscapaciteit van de 807 is vrij
groot! Een voordeel van een variabele Cfi is, dat men zeer eenvoudig
een excitatiekromme kan opnemen. Wij komen hier nog op terug.
Er is bij deze zender gerekend op twee psa’s, n.1. één voordeoscillator en de schcrmroostervoeding voor de buis B2, het 300 of 250 volts
psa, dat in totaal dan ongeveer 60 mA zal moeten leveren, en een
600 volts psa voor de anodevoeding van de buizen B: en B2. Dit psa
moet in staat zijn 160 mA te leveren.
De afstemming geschiedt weer, zoals reeds op blz. 78 in hoofdstuk
IV is besproken. Wij laten hier ter oriëntatie enige waarden van de
diverse rooster- en anodestromen volgen. De roosterstroom van de
buis Bj zal 0,3-1 mA bedragen, afhankelijk van de frequentie, waar
op de roosterkring is afgestemd. De anodestroom van Bj zal volbelast,
dus met maximum benodigde excitatie op de eindbuis B2, ongeveer
30-40 mA zijn. Heeft men zeer goede kringen en goed rendement,
dan zal deze anodestroom zelfs kunnen dalen tot 20 a 25 mA. Een
vaste waarde is intussen niet op te geven, daar deze anodestroom van
te veel factoren afhangt.
De schermroosterstroom van de buis B, zal tussen 3 en 7 mA be
dragen, afhankelijk van de grootte van de serieweerstand R4 en de
anodestroom.
De roosterstroom in de eindbuis B2 zal bij volle belasting, dus
maximum antenne-energie, 3 a 5 mA bedragen. Hierbij is dan de
anodestroom van B.» ingesteld op 100 mA met als schermrooster
stroom daarbij plusminus 10 mA.
Men zal in de practijk natuurlijk kleine afwijkingen constateren,
doch, zoals gezegd, de hier gegeven waarden zijn informatorisch.
Zonder antenne-belasting zal de buis B.» een anodestroom van 10—
20 mA trekken, afhankelijk van de kwaliteit van de kring L2 - Glo en
de afgestemde frequentie. Hierbij zal de roosterstroom oplopen tot
maximum 10 mA, doch de schermroosterstroom tot 40 a 60 mA! Op
passen is dus de boodschap! Immers het schermrooster dissipeert dan
0,04 x 300 = 12 watt minstens en voor de 807 mag dit rooster nooit
meer dan 3,5 watt dissiperen! De zender onbelast afstemmen met volle
spanningen op de eindtrap is dus absoluut verboden! Daarom is het aan te
raden een beveiliging aan te brengen, die tijdens oplopen van de
schermroosterstroom automatisch de schermroosterspanning verlaagt.
Wij komen hier op blz. 109 bij de voeding op terug.
De smoorspoel S.} is een spoel van een 80-tal windingen op een
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kokertje van 15 mm diameter, waarbij het draad emailledraad van
0,3 mm kan zijn.
Wil men de 80 meter-, 40 meter- en 20 meter-band bestrijken, dan
moet de oscillator een bereik hebben van 75 - 1 70 meter. De buis Bj
moet dan ook steeds verdubbelen en kan daardoor de eindtrap zowel
op 80 meter, als op 40 meter en 20 meter als versterker werken, waar
door men altijd verzekerd is van een goed rendement en grote antenneenergie. Wil men ook op de 10 meter-band werken, dan moet ook de
eindtrap verdubbelen. Wij geven hier een lijstje van de in te stellen
afstemmingen.
Eco
L2C10
LiC4
OSC.
anode
160
160
8o
8o
160
8o
40
40
120 (80)
120 (80)

40
40

20
20

20
IO

Lukt het om de Eco-oscillator een bereik van 75—160 meter te
laten bestrijken, dan kan men voor de 20 en 10 meter de tussen haakjes
geplaatste instelling toepassen. Anders laat men de Eco verdriedubbeien, wat bij goede constructie zeer wel gaat.
Onderzoek van de trappen. Wanneer wij onze drietraps zender
in werking hebben gesteld, is het van belang na te gaan, of de diverse
trappen juist zijn ingesteld, met name b.v. of de eindtrap wel vol
doende rendement heeft en niet overbelast is. Het rendement van de
eindtrap hangt, behalve van de kringkwaliteit van zijn anode-afstemkring, en natuurlijk ook van de antenne-aanpassingskring, nog af van

V92
*92

f
’kZ

*02

Lr

s

E

3E

‘a

^Lk

HE

R

lm.

F»g- 5-5
de excitatie, dus van de h.f. roosterwisselspanning, kortweg de excitatiespanning. Deze excitatiespanning wordt geleverd door de voor
gaande scheidingstrap.
In fig. 5.5 is de roosterkring van de eindtrap nog eens getekend met
weglating van de niet van belang zijnde onderdelen. Heeft men een
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voldoend grote roosterlekweerstand in de roosterketen, dan kan men,
door de roostergelijkstroom Ig2 te meten, uitrekenen hoe groot de h.f.
excitatiespanning aan het rooster is voor een bepaalde waarde van
Ig2. In de roosterketen treedt n.1. gelijkrichting op, waarbij het rooster
als pickdiodevoltmeter fungeert, mits de lekweerstand niet te klein is.
(ten minste 5000 ohm). Men dient dan tevens nog rekening te houden
met eventuele extra negatieve roostervoorspanning, die buiten de over
de lekweerstand ontstane voorspanning aan het rooster wordt toege
voerd, b.v. de spanning Vk2 over de kathode weerstand. Uit de fig. 5.5
zien wij, dat de totale roostervoorspanning gelijk is aan:
Vgt = Ig2 Rg2 + Ik2 R-k2 — Vg2 4- Vk2,

waarin:

Ig2 = roosterstroom
Rg2 = roosterlekweerstand
Ik2 = kathodestroom
Rk<> ~ kathodeweerstand.
Verder is Ik2 de som van rooster-, schermrooster- en anodestroom.
Daar, zoals gezegd, de buis in zijn roosterketen als piekvoltmeter
werkt, zal dan de excitatiespanning eg gelijk zijn aan Vgt, dus:
eg — vgt-

Wij hebben zo dus een mooie controle op onze excitatie. Voor een 807
met 550 volt anode gelijkspanning zal eg •—' 80 volt moeten bedragen.
Wij merken hier nog op, dat als ig de roosterwisselstroom is, welke
de buis opneemt uit de excitatiekring, de volgende betrekking bij
goede benadering geldt tussen Ig2 en ig, n.1.:
'g — 2 Ig2-

Wij zijn zo in staat, uit te rekenen, hoe groot het aan het rooster
toegevoerde wisselstroomvermogen is, rekening ermede houdende, dat
de zo gevonden waarden van eg en ig piekwaarden zijn. Dit vermogen
is dan:
wr =

= I52Vgt.

De roosterstroom Ig2 is dus, zoals we zien, in staat ons heel wat over
de roosterkring te vertellen.
Voor de 807 met Ig2 = 3 mA en Vgt = 80 volt is het excitatie ver
mogen Wr = 3.io~3.8o = 0,24 watt. Dit is dus het vermogen, dat
onze scheidingstrap moet suppleren.
Met behulp van de grootte van de excitatiespanning is het nu moge
lijk, het h.f. uitgangsvermogen in de antenne te regelen. In de fig. 5.5
hebben wij voor de bespreking van een en ander schematisch de
anodeketen opgetekend. Als men niet beschikt over een antenneampèremeter, voor het meten van de antennestroom IA, dan kan men
met behulp van een eenvoudige piekvoltmeter ook het verloop van de
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te meten karakteristieken nagaan. (Zie voor de piekvoltmeter hoofd
stuk X, blz. 238). In de fig. 5.6 a en b zijn de krommen getekend,
die ons interesseren.
In fig. 5.6 a is de z.g. low-power karakteristiek getekend. (Zie hier
voor hoofdstuk VI, blz. 127). Met behulp van deze kurve kunnen wij
nagaan, welke waarde van excitatie de juiste is voor onze eindtrap.
Deze waarde is in de figuren aangegeven. Dat is n.1. die, waarvoor IA
begint om te buigen. Zouden wij een grotere excitatiespanning toe
passen, dan zal de antennestroom IA practisch niet meer toenemen,
terwijl de anodestroom Ia wel toeneemt. Het rendement gaat dan dus
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achteruit, wat niet de bedoeling is. Wordt de excitatie te groot, dan
kan de antennestroom IA zelfs achteruitgaan.
Het opnemen van deze kromme gaat als volgt te werk. Men begint
met de zender normaal af te regelen, waarbij de excitatie ruim dient
te zijn en stelt de anodestroom Ia op zijn juiste, maximumwaarde in.
(Voor de 807 dus 90 a 100 mA). Daarna gaat men de excitatie telkens
iets verminderen, b.v. door middel van C6, die dan variabel moet zijn.
Eenvoudiger zal het meestal gaan met behulp van de koppelcondensator Ci, door de excitatie op de buis Bj te verlagen. Iedere waarde
van Ig2 levert dan twee overeenkomstige waarden Ia2 en IA op. Men
zet deze waarden in een grafiek uit als functie van eg en verkrijgt zo de
gewenste kromme. In ons geval buigt IA om voor Ig2 = 3,2 mA, wat
dus tevens onze juiste waarde is. Wij kunnen er wel op rekenen, dat
dan tevens het rendement in de eindtrap zo hoog mogelijk is.
Uit een en ander volgt, dat het wel zaak is, de excitatiekromme
eens te gaan opnemen. Anders weet men nooit precies, of de zender
wel juist is ingesteld.
Een andere karakteristiek, die van belang is, als men in de anode
van de eindtrap wil gaan moduleren, is de z.g. „High power”
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karakteristiek. (Zie hoofdstuk VI, blz. 125). Hierbij laat men de
excitatie op het rooster op volle sterkte en gaat men nu Ia en IA als
functie van Va en Vsg opnemen. Men varieert nu beide spanningen
gelijktijdig, waarbij men er voor moet zorgen, dat Va en V,’Sg steeds
dezelfde verhouding tot elkaar hebben. Men krijgt dan een karakteristiek, zoals in fig. 5.6 b is gegeven. Als de excitatie goed is, zal de
antennestroom verlopen volgens de lijn IA. Is de excitatie onvoldoen
de, dan krijgt men een verloop volgens IA'.
In de fig. 5.6 c is tot slot nog de afhankelijkheid gegeven van de
antennestroom van de schermroosterspanning Vsg. Men begint weer
de zender naar beste weten met
normale spanningen af te stem •* ‘a
’A
1
men. Daarna gaat men Vsg
I
variëren van o tot maximaal
1
1
toelaatbare waarde en noteert
telkens IA, Ia en Isg. Men zet
1
deze drie waarden als functie
I
van Vsg uit. Tijdens de me
tingen blijven de excitatie en
Va constant op hun maximum
waarde. Ook nu zien wij, dat
boven een bepaalde waarde van
Vgg, IA niet meer toeneemt, ter
wijl Ia zowel als Isg blijven toe
Fig. 5.6 c
nemen en zelfs in versterkte
mate. Dit is een bewijs van af
nemen van het rendement. Uit deze grafiek volgt dus, dat het geen
zin heeft, de schermroosterspanning hoger te maken, dan strikt nood
zakelijk is.
Voor de triodebuis als eindversterker kan men dezelfde excitatiekarakteristieken opnemen, als in de fig. 5.6 zijn gegeven met een over
eenkomstig verloop. Ook dan treedt onderexcitatie direct aan het
licht. Overexcitatie heeft bij de triode niet die grote invloed op IA,
als bij de tetrode en penthode en is overigens ook niet zo schadelijk.
Een juiste instelling is intussen ook bij de triode aan te bevelen.
Enkele opmerkingen over de afstemming. Bij de afstemming
van een eindtrap van een zender kunnen zich enige eigenaardigheden
voordoen, die de moeite waard zijn gememoreerd te worden. Ter ver
duidelijking van een en ander is in fig. 5.7 a het stroomverloop van
Ia en Ig in de eindtrap als functie van de afstemming uitgezet en wel
voor belaste toestand.
Wij zien, dat in de afstemming de anodestroom Ia een duik neemt,
een „dip” vertoont, terwijl op het moment, dat Ia minimum wordt,
de roosterstroom Ig maximum wordt. Vallen dit minimum en maxi
mum precies samen, dan is de zaak gezond. Echter komt het vaak
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voor, dat dit niet zo is, maar dat Ig even voor, of even voorbij het
minimum van Ia zijn maximum bereikt. Dit is niet in de haak en kan
enige oorzaken hebben. Bij de triode-eindtrap, die geen parasieten
vertoont, is het een bewijs, dat óf de neutrodyne condensator niet
juist is ingesteld, óf dat de afscherming niet perfect is. Meestal zal bij
regelen van de neutrodyne redding brengen.
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Bij de tetrode of penthode is het een bewijs voor koppeling tussen
anode- en stuurroosterkring door óf slechte afscherming, óf onvol
doende scherm- en(of) vangroosterontkoppeling.
Op zeer hoge frequenties kan de aarding in de zender er debet
aan zijn.
Een verloop van Ig, zoals de stippellijn geeft, dus dat ook Ig een dip
vertoont, is een bewijs dat er óf een parasiet aanwezig is, óf een zeer
sterke koppeling tussen antenne en voorgaande trap. Men zal n.1.
ervaren, dat een zender, vooral met een triode in de eindtrap, op een
dummy-antenne een stroomverloop volgens fig. 5.7 a heeft en met een
antenne dat volgens fig. 5.7 b. Dit duidt erop, dat er ergens dan een
grote aardstroom gaat lopen, of dat de zender „volgestraald” wordt
door de voedingslijn of de antenne. Een goede afscherming en juist
ingestelde antenne is de oplossing.
Een verloop van Ig, zoals gestippeld is aangegeven, kan ook een
gevolg zijn van te geringe excitatie, vooral bij de triode, doch neemt
men het voorgaande in acht, dan zal men deze oorzaak uit kunnen
sluiten.
Koppelwijzen tussen de trappen onderling. Tot nu toe hebben
wij steeds capacitieve koppeling aangenomen tussen de trappen
onderling, zoals de condensatoren C\ en C6 in fig. 5.4. Deze wijze van
koppeling heeft als voordeel de eenvoud en is daardoor de goed
koopste. Echter geeft deze koppelmethode op hogere frequenties vaak
moeilijkheden, doordat ze te weinig excitatie oplevert, afstemlast kan
veroorzaken en vooral, dat deze methode, bij balansschakelingen
gauw onsymmetrieën introduceert en bij de enkelvoudige uitvoering
aanleiding kan geven tot ongewenste capacitieve effecten. Verder
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werkt ze het ontstaan van parasitaire trillingen in de hand, zoals we
nog zullen zien. Tot slot wijzen wij er nog op, dat bij capacitieve kop
peling over de afstemkring van de voorgaande trap buiten de anoderooster capaciteit, ook nog de rooster-kathodecapaciteit komt te
staan. Hierdoor kan op zeer hoge frequenties, waar voor een behoor
lijke L/C-verhouding de afstemcondensator veelal zeer gering wordt
gekozen, de capaciteit over de kring tengevolge van inwendige buiscapaciteiten en bedradings-capaciteiten te groot worden.
In de fig. 5.8a is nu ter verduidelijking nog eens de capacitieve
koppeling getekend met de eventuele parasitaire capaciteiten erin.
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Wij zien, dat via Co en Ck, die beide groot zijn tegenover Car en
Crk, deze beide laatsten over Ca komen te staan.
In de fig. 5.8 b is nu een inductieve koppeling gegeven met behulp
van de ons reeds bekende link-koppeling . Men heeft nu twee afstemkringen nodig, n.1. één in de anodeketen en één in de roosterketen van
de te exciteren trap. Weliswaar is deze uitvoering dus kostbaarder,
doch de scheiding tussen voorgaande en volgende trap is nu ideaal.
De buiscapaciteiten staan nu slechts over hun eigen afstemkring, ter
wijl de terugwerking van volgende trap op voorgaande trap zeer ge
ring wordt en daardoor de zender soepeler in het bedrijf. Eventueel
kan men de afstemspoel Lg zoveel windingen geven, dat zijn eigen
afstemming, bepaald door zijn wikkelcapaciteit, vermeerderd met de
buiscapaciteit Crk van de te exciteren buis en zijn zelfinductie, onge
veer gelijk is aan de gewenste zendfrequentie. Dan kan de condensator
Cg vervallen. Legt men de eigen afstemming van Lg ongeveer midden
in de te bestrijken band, dan houdt men de excitatie op de volgende
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trap redelijk constant, ook al verandert men zijn zendfrequentie iets.
Een voordeel van de inductieve koppeling is nog, dat men geen last
krijgt met de koppeling, als men, speciaal bij een schermroosterbuis,
een penthode of tetrode moet exciteren. Heeft men dan als Cr een vaste
condensator, dan komt het vaak voor, dat tengevolge van de zware
belasting over de voorgaande anodeketen geen afstemming in deze
kring is te vinden, ofwel dat de excitatie onvoldoende is met een te
hoge anode gelijkstroom in de voorgaande trap. Dit euvel treedt bij de
inductieve koppeling niet op, indien de koppeling niet te vast is.
Tot slot wijzen wij er nog op, dat het natuurlijk mogelijk is, de
spoelen La en Lg rechtstreeks inductief met elkaar te koppelen. De
koppeling zal vrij los moeten wezen. Een nadeel van deze koppelwijze
is het altijd aanwezig zijn van een parasitaire capacitieve koppeling,
omdat de spoelen onderling een geringe capaciteit vormen. Vooral bij
balanstrappen is dit schadelijk, omdat men dan vrij sterke onbalans
kan krijgen. Daarom prefereren wij persoonlijk de tussenschakeling
van een link. Zie voor de extra capacitieve koppeling nog blz. 188 e.v.
Voeding en beveiliging van de drietrapszender. In hoofdstuk
IX worden de constructie en voeding van gloeistroomtransformator
en gloeidraad, respectievelijk plaatstroomtransformator en anodespanning, besproken. Wij gaan hier ter plaatse op deze problemen
niet in. Hoe men zijn gloeidraden wil voeden, met gelijkspanning
(accu b.v.) of met wisselspanning (transformator) doet er met onze
moderne radiobuizen weinig toe. Alleen bij direct verhitte buizen zal
men een electrisch midden op de gloeistroomketen moeten maken,
teneinde gloeidraadbrom te voorkomen. Dit bespreken wij later.
In onze hg. 5.4 hebben wij twee anodespanningen aangenomen,
n.1. 300 volt en 600 volt. Iedere buis heeft een door een condensator
overbrugde kathodeweerstand (R2 - C2 en R7 — C8). De bedoeling
van deze weerstanden is, bij wegvallen van de excitatie, of tijdens
sleutelen, te voorkomen dat de betreffende buizen Bj en B.2 overbelast
komen te staan. De weerstanden R2, resp. R7 kiest men daarom zo
groot, dat zonder excitatie de buizen B* en B2 niet meer dan 75 % van
hun maximaal toelaatbare anodevermogen opnemen.
De potentiometer R3 - R4 voor het schermrooster van de buis B,
heeft ook de bedoeling te voorkomen, dat het schermrooster van deze
buis overbelast raakt. Men kan eventueel over R3 een neonbuisje van
de juiste spanning aanbrengen, teneinde de schermroosterspanning te
stabiliseren, waardoor de frequentieconstantheid van de zender toe
neemt. De smoorspoelen Sx — S3 — S4 dienen om het hoogfrequent uit
de plaatgelijkspanningsbronnen te houden. Komt er n.1. h.f. op een
psa, dan kan dit aan de anoden van de gelijkrichtbuizen komen en
hierdoor is er kans, dat de zender, ondanks goed afgevlakte psa’s, toch
gaat brommen!
Een gevaar, waar wij reeds op wezen, is het optreden van de ge-
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vaarlijk hoge schermroosterstroom in de buis B2, als de antennebelasting weggenomen is en de kring L2 - C10 in afstemming staat. Men
kan hieraan tegemoet komen, door in serie met S3 een weerstand van
voldoende grootte op te nemen en deze later kort te sluiten, als men
de antenne heeft bijgestemd. Een tweede methode, die een extra buis
kost, is gegeven in de fig. 5.9.
De buis B3 is een buis van het 6L6 type en is met zijn anode ver
bonden aan het schermrooster van de te beveiligen tetrode of penthode
in de eindtrap. De benodigde schermroosterspanning wordt nu afge
nomen via een weerstand Rs van het psa van de eindtrap, dus recht
streeks van de 4- 600 volt. Anode en schermrooster van buis B3 zijn
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doorverbonden, m.a.w. de buis B3 werkt als een triode. Zijn kathode
is geaard en zijn stuurrooster krijgt zijn negatief vanaf de roosterlekweerstand van de buis B2.
We slaan nu twee vliegen in één klap. Valt de excitatie van buis B2
weg, dan valt de negatieve roosterspanning van buis B3 weg. Hierdoor
trekt B3 hogere anodestroom, de spanningsval over Rs wordt groter,
de schermroosterspanning van B2, die het verschil is tussen de psaspanning en het spanningsval over Rs, daalt en de schermrooster
stroom dus eveneens. Valt de belasting weg, of zouden wij met volle
anodespanning de eindtrap onbelast afstemmen, dan wil de scherm
roosterstroom ontoelaatbaar toenemen. Hierdoor neemt echter de
spanning over Rs sterk toe en wordt de schermroosterspanning tot een
veilige waarde verlaagd. Ook nu zal de buis B3 een handje helpen,
omdat door de grote schermroosterstroom de stuurroosterstroom van
B2 door R6 afneemt, dus ook het negatief aan Bs, die daardoor neiging
heeft meer anodestroom te trekken.
Men zal in de practijk de waarde van R3 soms iets moeten wijzigen,
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teneinde buis B3 juist te doen functionneren. Men kieze R6 tussen6000
en 15000 ohm. De weerstand Rs moet ongeveer 25000 ohm, 15 a 20
watt bedragen.
Het voordeel van buis B3 is, dat hij ook een beveiliging vormt bij
het optreden van omgekeerde schermroosterstroom. Men kan de buis
B3 eveneens als modulatorbuis benutten, zoals wij later nog zullen zien.
Wij wijzen er nog op, dat het soms zijn nut kan hebben, in serie
met de roosterleiding van B3 een weerstandje van 10000 ohm op te
nemen en het stuurrooster van B3 via een condensator van 0,005 /xF
h.f. te aarden met het oog op doordringen van h.f. in de buis B3.
Instabiliteiten in de zender. Parasieten. De moderne buizen
met hun grote steilheid geven gauw aanleiding tot instabiliteit van de
zender, wat zich uit in een brede ,,klik”band bij het sleutelen van de
zender en het z.g. spatten in de band, soms zelfs nevenfrequenties.
Deze instabiliteiten treden vaak op bij een zender, die zo op het oog
goed is. Men kan hieraan met geen enkel klikfilter tegemoet komen.
Het feit, dat de zender volbelast niet oscilleert, is geen garantie, dat
hij niet intermitterend oscilleert bij het sleutelen of tijdens de modulatiepieken, of als hij iets verstemd staat. Zelfs een zuivere signaaltoon
op de werkfrequentie is geen bewijs, dat er geen parasitaire trilling op
een andere frequentie optreedt. Vooral de z.g. beam power tetroden
en dan in het bijzonder de 807, geven door hun grote energie-gevoeligheid veel last, zonder dat men het in de gaten heeft.
De zendei' moet zo zijn, dat met het kristal eruit getrokken of kort
gesloten oscillatorkring en alle trappen net zoveel negatief, als ze
nodig hebben om veilig te staan, er geen oscilleren optreedt bij ver
draaien van de afstemmingen. De anodestroom van de eindtrap moet
niet veranderen daarbij.
Als men de zender klaar heeft en deze is goed gebouwd, dan zal er
meestal een parasitaire trilling optreden, zowel bij de triode als de
tetrode in de eindtrap, in de buurt van 100 a 150 Mp. De anoderoostercapaciteit van de tetrode (en penthode!) is meestal onvoldoende
om TP-TG werking te geven. (Zie blz. 60) op de lagere frequenties
en ook op de zendfrequenties. Maar op frequenties van 100 Mp en
hoger is deze anode-roostercapaciteit, hoe klein ook, voldoende om de
eindtrap als TPTG oscillator te doen werken; vooral bij slecht afgeschermde l.f. buizen, zoals EL3, 6V6 en 6L6, treedt dit verschijnsel
gemakkelijk op, evenals bij onvoldoende afscherming tussen rooster
en anodeketen.
Zulke fouten zijn vaak heel moeilijk te constateren bij de normale
instellingen. Daarom dient men de roostervoorspanning aan de eindbuis zoveel te verlagen, dat deze buis net maximum op zijn anode
dissipeert. Dan is de kans op parasieten groter, dan bij de normale in
stelling. Deze parasiet op hoge frequentie kan men constateren, door
de afstemcondensatoren op nul te draaien. (Minimum capaciteit!).
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Als dan de anodestroom van de eindbuis plotseling verandert of op
loopt, is er een parasiet aanwezig. Iedere trap in de zender dient men
zo na te gaan, tot de oscillator, als deze een Eco is, toe. Met een
absorptiegolfmeter kan men de parasiet meten met behulp van de
verandering in anodestroom, die optreedt, als de golfmeter in afstem
ming komt.
In de fig. 5.10a is nu dik aangegeven, welke delen van de zendtrap
de afstemketens vormen voor deze parasiet op hoge frequenties. Het
zijn dus de verbindingsdraden van de capaciteiten met de buis, die
door hun zelfinductie oscilleren mogelijk maken. Deze parasiet in de
2 meter-band is het eenvoudigst te onderdrukken, door in serie met
de betreffende leidingen, een dempsmoorspoeltje, zoals reeds is be
sproken, aan te brengen. Een soortgelijk schema treedt op bij de
balanstrap.
Soms hoort men beweren, dat korte verbindingen deze parasitaire
trillingen zo hoog in frequentie maken, dat ze stoppen. Dat is misschien
wel juist voor de normale werkspanningen in de zender, doch tijdens
bedrijf treden ze dan toch wel weer op, vooral in de modulatiepieken.
Bovendien hebben ook de buisbedrading en de capaciteiten enige
zelfinductie, die niet is op te heffen door korte bedrading.
Een goede methode voor het voorkomen van deze parasieten, zowel
in de enkelvoudige, als in de balanstrap, is aangegeven in de fig. 5.10b.
Hier is de aardingswijze van de roosterkring van de betreffende buis
een andere als voor de anodekring, m.a.w. wij maken de aarding van
de verschillende kringen verschillend. De weerstand Rj = 50 a
100 ohm.
Het aanbrengen van de combinatie C2 - R2 tussen de h.f. nul
punten van de betreffende kringen geeft vaak een algehele verbete
ring, wat betreft rest h.f. spanningen tussen de trappen onderling,
vooral als men genoodzaakt is nogal lange verbindingen tussen buis en
kringen te gebruiken. De waarden van C2 en R2 zijn 1000 pF, resp.
100 ohm.
Wij wijzen erop, dat de vaak aanbevolen kleine weerstand in het
schermrooster, vóór de ontkoppelcondensator, weliswaar vaak ver
betering geeft, doch even vaak dan juist op de werkfrequentie ernstige
moeilijkheden veroorzaakt, zelfs al is de waarde slechts klein (b.v.
10 ohm).
Buiten parasieten op zeer hoge frequenties kunnen er ook parasi
taire trillingen op lagere frequenties optreden, n.1. frequenties beneden
de zendfrequentie en waarvan de zclfinducties van de gebezigde smoorspoelen de maatgevende grootheden zijn. Deze parasieten treden
voornamelijk op bij geneutrodyniseerde trioden, doch indien de ge
bezigde ontkoppelcondensatoren in de rooster- of anodeketen of in
beide onvoldoend groot zijn, dan treden ze ook op in penthode- en
vooral bij tetrodetrappen. In fig. 5.10c is nu het schema van een ge-
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wone tussen- of eindtrap, die in de roosterstroom loopt, getekend
onder weglating van de niet essentiële onderdelen. De trap kan een
geneutrodyniseerde trap zijn, het kan ook een trap zijn, om van enkel
voudig op balans te kunnen overgaan. Zo op het oog zou men zeggen,
hier kan niets gebeuren. Maar als men naar fig. lod ziet, dan ziet men
direct, dat dat maar schijn is! Uit deze figuur volgt, dat er in rooster
en anodeketen twee parallelkringen met de smoorspoelen aanwezig
zijn! De eerste kring is C4 - Co - C3 in serie over Sr Hierbij kunnen
wij aan nemen, dat Cx min of meer kortgesloten wordt door de spoel
Lx, omdat over het algemeen de zelfinductie van Sx veel groter, dan
die van Lx, is.
In de anodeketen wordt een parallelkring gevormd met C2 en C2'
parallel, C7 hiermede in serie en dit geheel over S2. Tussen de punten
a en b zit dan nog de spoel L2, doch ook hier zal de zelfinductie van S2
veel hoger zijn dan die van L2. Komen nu deze beide kringen onder
ling ongeveer in afstemming, dan hebben wij weer te doen met de
, ..
en de parasitaire trilling is er. Men kan
bekende TPTG-schakeling
zijn bereidwilligheid van optreden,
deze parasiet herkennen aan
;
als men één van de afstemcondensatoren of beiden maximum draait,
dus geheel of nagenoeg geheel in. Dit dus in tegenstelling met de h.f.
parasiet.
De remedie tegen de parasiet van lagere frequenties is één van de
smoorspoelen vervangen door een weerstand van 500 a 1000 ohm,
overbruggen door een weerstand van deze waarde of, als dat niet gaat
met het oog op de te blokkeren h.f. spanning, een weerstand van de
genoemde waarde er mede in serie te schakelen en wel voor de ontkoppelcondensator.
Wij wijzen erop, dat bij de triodeschakelingen de neutrodyne con
densatoren niet effectief zijn ter voorkoming van parasitaire trillingen,
daar ze in de enkelvoudige schakeling meestal kortgesloten zijn te
achten door een zelfinductie, die klein is voor de parasitaire frequ
entie, zie b.v. fig. 5.ioc en d, terwijl in balansschakelingen de buizen
voor de parasitaire trilling in feite parallel werken. (Zie b.v. blz. 98,
fig. 5.3 bij de verklaringen voor het neutrodyniseren).
Over het algemeen zullen tetrode en penthode versterkers weinig
last geven en immuun zijn voor de meeste typen van parasieten, om
dat de scherm- en vangroosters, althans bij de specifieke zendtypen,
zeer goed afschermen, mits... ze op h.f. nulspanning t.o.v. de
kathode zijn! Is er echter voldoende zelfinductie in de schermroosterleiding aanwezig, dan is het weer mogelijk, dat er parasieten van het
TPTG-type optreden, waarbij het schermrooster fungeert als anode
in een gewoon triodecircuit.
Hoewel wij ons hier bezighouden met parasitaire trillingen in afge
stemde h.f. versterkers, wijzen wij erop, dat deze niet beperkt zijn
hiertoe, doch ook kunnen optreden in ontvangers, in niet afgestemde
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h.f. versterkers en evenzo in 1.1'. krachtversterkers, kortom, overal waar
buizen van relatief grote steilheid worden gebezigd en waar smoorspoelen toegepast worden. Waar mogelijk zullen wij dus smoorspoelen
trachten te vermijden en vooral moet men proberen ze te verwijderen
in de rooster- en anodeketen van dezelfde buis. Kan dit niet, dan kieze
men smoorspoelen van verschillende zelfinductie en type, waardoor
hun parasitaire afstemmingen verschillend worden. Inductieve koppe
ling tussen anodekring voorgaande en roosterkring volgende trap
maakt het mogelijk zonder smoorspoelen te werken. In de fig. 5.4 kan
men de smoorspoelen Sx en S3 gerust vervangen door weerstanden van
ongeveer 500 ohm.
Men zal, vooral bij groter vermogen, veelal ervaren, dat door het
elimineren van de ene parasiet, er een andere gaat optreden op een
geheel andere frequentie. Het is daarom goed, meteen maar met deze
mogelijkheid rekening te houden en van te voren maatregelen tegen
beiden te nemen.
Tot slot komen wij nog even terug op de weerstand R2 in de anode
afstemkring van de fig. 5.2. Zou men deze weerstand eruit gooien en
het midden van de spoel L2 verbinden met het punt tussen de afstem condensatoren C2 - C2Z, dan vormen deze condensatoren met de helf
ten van de spoel L2, twee afstemkringen % L2 - C2 en J/2 L2 - C2'.
Daar C2 en C2' in serie met elkaar en de hele spoel L2 de afstemming
bepalen, zullen de twee bedoelde parasitaire afstemkringen ieder ook
ongeveer zijn afgestemd op de zenderfrequentie. Echter zullen ze niet
precies gelijk zijn door onderlinge verschillen in C2 en C2' en in de
spoelhelften, waardoor dus de ene buis wel, de andere niet in afstem
ming kan komen te staan en is onze balans weg! Dat is het ene gevaar
en daarom R2. Het tweede gevaar is de mogelijkheid van gelijke aardingswijze in rooster- en anodeketen en dus de mogelijkheid geopend
voor een lage frequentie parasiet. Men passé dus dan altijd R2 (en
ook Rx) toe.
Wij wijzen er ook nog op, dat men tetroden en penthoden nooit meer
exciteert dan nodig is. Vooral de 807 is zeer gevoelig voor overexcitatie, waardoor de goede eigenschappen van deze buis verloren
kunnen gaan. Verder is de 807 nooit volkomen stil te krijgen in balans
schakeling en ook niet in enkelvoudige schakeling op de 60 Mp. Het
schakelen van een zeer kleine capaciteit tussen anode en eigen rooster
van de betreffende buis in de vorm van twee naast elkaar gebogen
draadjes is meestal afdoende. De oorzaak van het oscilleren is een ge
volg van de zelfinductie + de parallel daaraan liggende eigencapaciteit van de schermrooster buisbedrading, die een afstemkring vormen
met een eigen frequentie in de buurt van 60 Mp. Bovendien treedt er
op die frequentie een fasedraaiing van nagenoeg 180° op van de via
Gar (anode-roostercapaciteit) en het schermrooster op het stuurrooster
teruggekoppelde spanning, waardoor een zekere mate van overcom-
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pensatie optreedt, die maakt, dat het neutrodyniseren van de 807 de
zaak verergert. Dit verklaart het feit, dat een extra koppeling tussen
anode en rooster de zaak weer gezond maakt, hoewel men dit zo
zonder meer niet zou verwachten. De buizen van kleinere afmetingen
moeten normaal geneutrodyniseerd worden, indien ze last geven op
de hogere frequenties.
De viertrapszender voor groter vermogen. Voor grotere antennevermogens, b.v. 100 watt en meer, komt men vooral op de
hogere frequenties niet meer uit met een drietrapszender. Men zal
dan moeten overgaan tot vier trappen. Dit zal in het algemeen ook
noodzakelijk zijn, als men, uitgaande van een kleine, zeer stabiele,
oscillator, zoals de Clapp-oscillator, een zender voor 50 watt eindtrap-vermogen en voor alle banden wil maken.
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In fig. 5.11 is nu het principeschema van een viertrapszender ge
geven. De oscillator is als een blokje aangegeven. Men kan ieder type
gebruiken. Als tweede trap hebben wij ter afwisseling eens een triode
aangenomen, die op dezelfde frequentie werkt, als onze oscillator.
Daarom is deze trap geneutrodyniseerd, wat echter voor frequentievermenigvuldiging ook geen bezwaar is! De buis V2 is vanuit zijn
eigen anodekring geneutrodyniseerd, teneinde de excitatie op zijn
rooster, door het vermijden van een aftak dus op zijn excitatiekring,
zo groot mogelijk te houden. Geseind wordt b.v. in de schermroosterkring van buis V3, die een 807 kan zijn of een PE06/40. De weerstand
R8 moet dus de hele anodespanning (500 volt) kunnen verdragen. Als
eindbuis is gerekend op een ioo watt tetrode, zoals b.v. de QB2/75.
Men kan bij gebruik van een kleine oscillator hiervoor ook een 807
nemen.
Wij geven direct een afstemschema voor de diverse trappen en
laten eerst een stuklijst volgen.
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R2 = 75 k<?
1 watt
R3 = 50 k£?
2 watt
R4
10—30 kf2 2 watt
R5 = 25 kÖ
3 watt
R6 = 5 kD
5 watt
R7 = 8 kP
5 watt
Rs = 16 kf?
20 watt
R9 = 3 kD
5 watt

CN = neutrodyne
C2 = 250 pF max. of 10 pF per m
golflengte
C3
5 PF Per m golflengte
C4 = 5 PF per m golflengte

Vg3 l Deze spanningen kan men af
leiden met behulp van kathodeweers tanden
De waarden van de overige onderdelen kan men uit het voorgaande
halen.
Er is aangenomen, dat de eerste drie trappen en het schermrooster
van trap IV op één psa van 500 volt staan, terwijl trap IV een af
zonderlijk psa voor plaatspanning heeft. Er wordt geseind in het
schermrooster van trap III. Met de sleutel „op” zit trap III dichtge
knepen; trap IV wordt dan niet geëxciteerd en geeft dus geen energie
in de antenne.
Voor de allerhoogste frequenties (14000 en 28000 kp/sec.) verdient
het aanbeveling ook in trap III frequentieverdubbeling toe te passen,
of van trap I op trap II frequentieverdrievoudiging. Daardoor wordt
r_ J:. r„_..----- j.
.... .........
.............
op
die frequenties de stabiliteit ........
verhoogd.
We laten enkele voorbeelden
volgen van de frequentie instellingen voor verschillende bereiken.
Bereik
Trap I
Trap II
Trap III
Trap IV
3500 kp/sec 1750 kp/sec 3500 kp/sec 3500 kp/sec 3500 kp/sec
7000 kp/sec 3500 kp/sec 7000 kp/sec 7000 kp/sec 7000 kp/sec
14000 kp/sec 3500 kp/sec 7000 kp/sec 14000 kp/sec 14000 kp/sec
28000 kp/sec 4667 kp/sec 14000 kp/sec 28000 kp/sec 28000 kp/sec
Sleutelen van de zender. „Break” in. Op blz. 83 hebben we
reeds iets over het sleutelen gesproken. Wij zullen hier
'nu wat nader
ingaan op de diverse mogelijkheden, die er zijn
& om de zender te
sleutelen. Men zou b.v. in de primaire van de voeding van één van de
trappen kunnen sleutelen, waardoor de hoogspanning van de betref
fende trap in en uitgeschakeld zou worden. Dit is echter geen aan te
bevelen methode, in de eerste plaats, omdat het niet zo best is voor de
betreffende transformator, daar die in het rythme van de tekens in- en
uitgeschakeld wordt. In de tweede plaats echter zou bij de stand
„uit”, dus tussen twee tekens in, wel direct de primaire netspanning
weg zijn, doch de secundaire hoogspanning niet, omdat de afvlakcondensatoren eerst moeten leeglopen. Omgekeerd zal bij het „in”
schakelen wel de netspanning direct aanwezig zijn, doch het zal even
duren voordat de hoogspanning weer „vol” is, daar de afvlakcondensatoren moeten worden opgeladen. Het resultaat kan zijn een sjil
pende toon.
Het is daarom beter in de zender zelf te sleutelen. Men kan dit doen
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in een roostergelijkstroomleiding, in de kathode of in de anodeleiding.
Het sleutelen in de anodeleiding heeft twee bezwaren. In de eerste
plaats komt de sleutel onder hoogspanning te staan, in de tweede
plaats moeten wij een vrij grote stroom in- en uitschakelen. Ditzelfde
geldt voor sleutelen in de kathodeleiding.
Het meest aantrekkelijke is het sleutelen in de stuurroosterketen,
omdat deze keten meestal de laagste spanning ten opzichte van de
aarde heeft. Om dit goed te doen, heeft men echter een extra roosterspanningsapparaat nodig.
Het sleutelen in de oscillator, wat voor ,,break in” nodig kan wezen,
is vaak een lastige kwestie. Het best gaat dit nog bij de Eco of de tri te t
en bij kristalbesturing, door sleutelen in het schermrooster. Dit hebben
wij in het vorige hoofdstuk al aangegeven. Een relatief hoge C/Lverhouding in de afstemkring van het oscillatorgedeelte maakt het
sleutelen altijd eenvoudiger, wat betreft de kans op sjilpen van de
toon. Van belang is ook, dat de oscillator niet te zwaar is belast, daar
een zwaar belaste oscillator gevoeliger voor sjilpen is.
Het sleutelen in een voorgaande trap, inclusief in de oscillator,
brengt mede, dat bij sleutel op, dus als de h.f. besturing wegvalt, de
volgende trappen niet alleen volledig dood en stil zijn (geen backwave dus), doch ook, dat ze absoluut veilig staan. Geen grote anodeen schermroosterstromen! Met behulp van voor de ruststand vol
doende grote kathodeweerstanden in de diverse trappen is te bereiken,
dat er voldoende negatief op de roosters komt, om de buizen veilig
te zetten.
Verder is het funest, als er h.f. spanningen aan de contacten van de
seinsleutel optreden. Men moet daarom altijd een h.f. filter, bestaande
uit een h.f. smoorspoel en condensator, in de sleutelleiding opnemen
en zo dicht mogelijk bij de sleutel.
De controle op sleutelklikken is zeer belangrijk. Men doet dit het
best met een ontvanger zonder ASR en met uitgeschakelde BFO. Als
alles goed is, hoort men slechts bij neerdrukken van de sleutel een
lichte klik; bij opkomen van de sleutel mag men niets horen. Wel mag
de ontvanger, waarmede men controleert, niet worden overbelast,
daar hij dan zelf klikken kan produceren. Het best controlere men
daarom op een hogere harmonische. Men schakelt eerst de gesleutelde
trap in en als dat in orde is, dan controlere men pas het klikken van de
daarop volgende trappen. Grote uitgangscapaciteiten in de psa’s,
vooral van de eindtrap, verbeteren door de sterke reductie van de
klikken, een en ander vaak aanzienlijk. Het aanbrengen van een
goede h.f. smoorspoel in een gemeenschappelijke plus-hoogspanningsleiding kan de klikken sterk reduceren, evenals het aanbrengen van
goede mica condensatoren over de psa-uitgangen en het lichtnet.
(Grootte plm. 10000 pF).
Beampower-tetroden trappen geven vaak aanleiding tot sleutel-
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klikken ver naast de draaggolf, b.v. 50 a 150 kp er naast. Niet goed
geneutrodyniseerde trappen doen dit ook vaak. Dit is een gevolg van
parasieten van lage frequenties. Veelal is één en ander, althans bij de
tetrode, op te heffen door de betreffende trap te neutrodyniseren. Het
is zaak de zender geregeld te controleren.
Sjilpen van een trap kan men zeer goed controleren op een harmo
nische van de zender, daar dan de variaties verveelvoudigd te voor
schijn komen. Men stemt op een lage beat note af en sleutelt de zender
met verschillende snelheden. Men controlere aan beide zijden van de
beat note, om zeker te zijn, dat het links en rechts klopt.
In plaats van de sleutel rechtstreeks in de leiding te plaatsen, kan
men ook met een relais seinen. Dan is er slechts een lage spanning aan
de sleutel. Het relais moet in staat zijn, onze seinsnelheid te kunnen
volgen.
De gewone seinmethoden zijn in hoofdstuk IV reeds besproken. Wij
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geven hier nog een electronische schakeling voor het blokkeren van
een stuurrooster. Fig. 5.12 geeft de schakeling. Wij gaan uit van een
psa, waarover een buis B hangt. Als de sleutel op is, ligt zijn rooster
aan de kathode (aarde) en trekt de buis dus een anodestroom Ia2Hierdoor treedt er over de weerstand R5 een spanningsval, groot Ia2R5
op. Is de sleutel neergedrukt, dan krijgt het rooster van B een hoge
negatieve voorspanning via de potentiometer Rj - R2, de buis zit dicht
en Ia2 = o. Dan treedt er dus geen spanningsval op over R5. Met dit
spanningsval kan men het rooster van één van de zendbuizen, liefst in
een voorgaande trap, dichtdrukken, door R5 op te nemen in die
roosterkring, zoals in de figuur is aangegeven. Men kieze voor de buis
B een steile buis met grote versterkingsfactor, opdat B reeds bij ge
ringe negatieve roosterspanning dicht zit.
anode1en------schermDe stuklijst voor een6L6
CL2met doorverbonden
*
1---------1---rooster is:
Rx = 10 k£? 15 watt
Ci =
50 MF
R2 =
1 kf2 2 watt
C2 = 5000 pF
R3 = 250 k£? % watt
R4 = 250 k£? % watt
T = hoogspanningstransformator. 2 X
5 watt
R5 — 10
300 volt/50 mA
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Men kan het best voor B een aantal, b.v. 2 of 3, parallelgeschakelde
6L6-buizen nemen. Iedere buis afzonderlijk geeft ongeveer 50 volt
spanningsval tussen anode en kathode bij 20 mA. Twee buizen parallel
reduceert het spanningsval tot 25 volt bij 20 mA. Men moet rekening
houden met de lekweerstand in de zender. Deze komt parallel over
R5, dus moet R- dan zoveel groter worden gekozen, dat de vervangingsweerstand van R5 en R
RgK parallel, weer 10 k.Q
k£? is.
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Een interessante mogelijkheid is het seinen niet baliastbuis. Dit is sche
matisch aangegeven in fig. 5.13. Deze seinmethode moeten we wel in
trap II (bij een drietrapszender) of in trap III (bij een viertrapszender) toepassen, omdat we een tamelijk grote anodeweerstand RA
op moeten nemen. Deze weerstand moet n.1. zo groot zijn, dat met
de sleutel „op” de anodespanningen van de buizen V2 en Vb nagenoeg
nul zijn.
De werking van de ballastbuis Vb is de volgende. Is de sleutel „op”,
dan zijn van Vb rooster en kathode direct verbonden en deze buis zal
dus een grote plaatstroom opnemen, zodat over de weerstand RA een
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groot spanningsverlies
optreedt. Dit is dan n.1.
gelijk aan VRA = (Iab
+ Ia2)RA, De anodespanningen op V2 en Vb
zijn dan gelijk aan Va2l
= 500 — VRA. Wan
neer VRA = 500 V. is,
dan is Va2l = o, wat
ideaal zou zijn, want
dan zou V2 geen exci
tatie aan V3 leveren.
Va2l kan echter niet nul
zijn, want dan zou Vb
ook geen plaatstroom
opnemen. Va2l meet dus
altijd een zekere waarde
hebben, grootgenoegom
Vb een behoorlijke plaat
stroom te laten opnemen.
Om dus Va2I zo klein
mogelijk te houden, moet
Vb een ia - vg karakte
ristiek hebben, die zo
Fig. 5.14. Overzichtsfoto van dezender PAOASD ver mogelijk links van de
te Amsterdam.
nullijn ligt, m.a.w. Vb
moet een grote steilheid
en kleine inwendige weerstand en versterkingsfactor hebben.
Drukken we nu de sleutel S neer, dan geven1 we Vb zoveel negatieve
roosterspanning, dat ze voor de dan optredende anodespanning,,dicht”
zit. Dan is dus Iabn = o en het spanningsverlies over RA is dan gelijk
aan Ia2n X RA. De plaatspanning van V2, dus ook van Vb is dan Va2n
= 500 — Ia2n'RA, m.w.a. dan exciteert V2 trap III weer normaal.
Doordat bij de sleutel „op” Va2 niet nul is, zal trap III nog zwak
worden geëxciteerd en dus ook nog, zij het dan ook weinig, energie in
de antenne geven. Om dit te voorkomen, geeft men V3 nu zoveel nega
tieve roosterspanning, dat de buis bij die zwakke excitatie nog net
„dicht” zit. Meestal betekent dit, dat men V3 150 a 200 volt extra
negatieve roosterspanning moet geven; dit moet experimenteel wor
den bepaald. De kleine energieafgifte in de seinpauzes moet wel
worden onderdrukt, omdat de wettelijke bepaling het werken met een
z.g. rustgolf verbieden. Een gevolg van deze grote negatieve rooster
spanning voor V3 is, dat we de lekweerstand meestal moeten ver
kleinen tot 3000 a 10000 ohm om met de sleutel „neer” nog voldoende
energie in de antenne te krijgen,
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Welke buis komt nu in aanmerking voor ballastbuis? We weten
reeds, dat wc een buis nodig hebben met kleine g, grote S en kleine
Ri. Deze buis moet bij heel lage anodespanning en nul volt roosterspanning een grote plaatstroom opnemen. We zullen een practisch
voorbeeld bespreken. Stel, dat trap II met de sleutel „neer” 30 mA
plaatstroom opneemt. De weerstand RA is b.v. 4000 Q. De plaatspanning van V2 is dus nu 500 — 120 = 380 volt. Deze spanning moet bij
sleutel „op” minstens tot 100 volt (liefst lager) worden gereduceerd.
Als we voor deze nieuwe toestand Ia2 = o stellen, moet de buis Vb dus
een stroom Iai, — 100 mA opnemen, immers het spanningsverlies over
Ra moet nu 400 V. zijn en de stroom dus 4oo/4ooo X 103 = 100 mA.
De buis Vb moet dus bij va = 100 volt en vg = o een stroom ia = lOomA
opnemen. Er zijn niet veel buizen, die aan deze voorwaarde voldoen.
Het seinen met ballastbuis is zeer soepel en beperkt de sleutelklik
tot een minimum, omdat de sleutel geen stroomvoerende leidingen
onderbreekt. Er treedt nu alleen klik op door de plotselinge spannings
verandering. Dit kan voor het grootste gedeelte worden ondervangen,
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door parallel aan de sleutel weer een condensator en weerstand te
plaatsen. Dit moet nu echter dubbel worden uitgevoerd, omdat rusten werkcontact beide in gebruik zijn.
Bij de penthode en de tetrode kan men de ballastbuis natuurlijk in
het schermrooster opnemen.
Op blz. 270 hebben wij aangegeven wat break in behelst. In „Elec
tron” van Maart 1951 stond het kernachtig uitgedrukt als „inbreken”.
Niet gek, want dat is het eigenlijk ook. BK (afkorting voor break in)
vereist een aparte antenne, althans als men het wil toepassen bij
telegrafie, daar er geen omschakelrelais is, dat snel genoeg de punten
en strepen zou kunnen volgen. Deze extra ontvangantenne moet zover
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mogelijk van de zendantenne afblijven en loodrecht op de richting
van de zendantenne staan. Deze extra antenne moet als invoer een
laagohmige coaxiale kabel hebben. Het enige, dat voor BK vereist
wordt, tenminste bij zendenergie boven 10 watt, is, dat de ontvangantenne van de ontvanger wordt afgeschakcld in electrisch opzicht,
tijdens uitstralen van de eigen zendantenne. Dit afschakelen moet men
niet letterlijk opvatten, daar kortsluiten al voldoende is. Dit gebeurt
met behulp van de seinsleutel of de handgreep van de microfoon,
welke een BK-relais bedient, dat de antenne kortsluit. Verder kan men
de gevoeligheid van de ontvanger tijdens de eigen uitzending sterk ver
kleinen, wat gelijktijdig met het kortsluiten van de antenne plaats vindt.
In fig. 5.15 is het schema gegeven, in fig. 5.15a voor een geaarde
coaxiale kabel, in fig. 5.15 b voor een niet-geaarde voedingslijn. Deze
schakeling voldoet goed. Men sluit in de ontvangperiode de extra
kathodeweerstand Rj kort. Waarden zijn:
Rj = 60 k.0 1 watt
R2 = 100 kï2 1 watt
R3 = gewone waarde voor kathodeweerstand.
Voor fone hoeft het relais niet zeer snel te zijn, voor telegrafie is een
snel opkomen, teneinde Rj snel vrij te geven, wel gewenst.

HOOFDSTUK VI
MODULATIESYSTEMEN

Inleiding. In de voorgaande hoofdstukken zijn uitsluitend telegrafiezenders besproken. De gestuurde zenders zijn echter alle geschikt
te maken voor telefonie, ook al zijn ze oorspronkelijk alleen voor tele
grafie opgezet.
Om telefonie d.i. het gesproken woord, muziek enz. uit te zenden
heeft men een z.g. draaggolf nodig, d.i. een ongedempte golf. Een
hoofdvoorwaarde voor telefonie, tenminste bij de gebruikelijke modulatiesystemen, is, dat de frequentie van de draaggolf zo constant moge
lijk is. Dit betekent dus dat we bij voorkeur gestuurde zenders zullen
gebruiken voor het opwekken van die draaggolf. Niet-gestuurde
zenders, oscillatoren, zijn alleen toelaatbaar bij FM-modulatie.
Onder moduleren verstaan we het veranderen van de draaggolf even
redig met de sterkte en in de frequentie van de laagfrequente tril
lingen dus van de uit te zenden telefonie. Die verandering van de
draaggolf kan op twee manieren optreden, waarvan we of de ene of
de andere willen bewerkstelligen. Soms treden ze echter, meestal
buiten onze wil, gelijktijdig op, wat dan aanleiding geeft tot vervor
ming enz. De bedoelde modulatiemethoden zijn:
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a) Amplitudemodulatie, waarbij de amplitude’ van de draaggolf evenredig
met de sterkte en in de frequentie van <de l.f. trillingen wordt veranderd.
b) Frequentiemodulatie, waarbij de frequentie van de draaggolf wordt ver
anderd evenredig met de sterkte en in de frequentie van de uit te
zenden telefonie.
Fasemodulatie, waarbij de fase van (de
’ draaggolf
'
wordt gewijzigd,
AT‘ zullen
u
nu eerst amplitudelaten wij verder buiten beschouwing. Wij
modulatie bespreken.
Amplitudemodulatie. De amplitude> van de draaggolf is recht
evenredig met de amplitude van d
de antennestroom. Alle modulatieverschijnselen kunnen we dus terugvoeren op antennestroomveranderingen. Het resultaat van modulatie moet dus
zijn, dat de antennestroom verandert. Wordt er
niet gemoduleerd dan hebben we een constante
stroom Iant in de antenne. Moduleren we met
een enkele, sinusvormige l.f. trilling (de l.f. tril
lingen van telefonie zijn weliswaar zeer gecom
pliceerd, maar kunnen dan toch weer worden
ontbonden in zuiver sinusvormige trillingen) dan
moet de antennestroom dus variëren tussen de
grenzen Iant
I2 en Iant — I2 ,wanneer I2 de
sterkte van de modulerende trilling is. In fig. 6.1
is het verschijnsel getekend; we zien duidelijk de
som Iant + D en het verschil Iaut — I2 optreden.
Uit deze figuur kunnen we ook het begrip modulatiediepte afleiden. Onder de modulatiediepte k
Fig. 6.1
verstaan we de verhouding van de sterkte van de
modulerende trilling tot de sterkte van de draaggolf. Dus k = I2/Iant
in fig. 6.1.
Maken we een wiskundige analyse van een amplitude-gemoduleerde trilling, dan voert dit tot een zéér eenvoudig resultaat, wanneer we
tenminste een enkele sinusvormige modulerende trilling aannemen.
Voor die analyse verwijzen we naar de handboeken. De gemoduleerde
trilling bestaat uit drie componenten:
1. de eigenlijke draaggolf met amplitude Iant en frequentie, gelijk aan
de frequentie fo van de zender;
2. een zijgolf met een amplitude % k- Iant en een frequentie gelijk aan
de som van de frequentie fj van de modulerende trilling en de zenderfrequentie fo, dus fo + fj.;
3. een zijgolf met een amplitude % k•Iant en een frequentie gelijk aan
het verschil van de frequenties van gemoduleerde en modulerende
trilling, dus fo — f3;
waarin k de modulatiediepte is.
Ten opzichte van de draagfrequentie komen voor elke modulerende
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trilling zij frequenties, nevenfrequenties, en wel symmetrisch. De af
stemming van een telefoniezender is dus ,,breder” dan die van een
telegrafiezender en wel des te breder, naarmate de hoogste frequentie
van de telefonie hoger ligt. Daarom kunnen, zonder onderlinge sto
ring, ook minder telefonie- dan telegrafiezenders in een bepaalde
frequentieband worden ondergebracht. Daarom is in de wet ook be
paald dat een telefoniezender geen grotere bandbreedte mag hebben
dan 10000 p/sec. We mogen ft dus nooit groter nemen dan 5000 p/sec.
Voor goede spraakweergave hebben we voor f, een bereik nodig van
150—3000 p/sec. Voor muziekweergave mogen we dan gaan tot 5000
p/sec., wat voldoende wordt geacht. Hoger te gaan heeft ook weinig
zin, omdat de afstemscherpte van de LC-kringen, zowel in ontvangers
als zenders, toch een belangrijke verzwakking zou geven op de aan de
amateurs toegewezen en gebruikte frequenties.
De modulatiediepte k = I2/Iant wordt maximum voor I2 = lant.
k drukt men meestal uit in %; k is dus maximum 100%. Dan wordt
de gehele draaggolf benut voor modulatie; dit is wel het voordeligst
met het oog op de ontvangststerkte, maar gewoonlijk kan noch de
zender, noch de ontvanger 100% modulatie verwerken zonder ver
vorming te geven.
De invloed van modulatie op antenne-energie en -stroom.
Als de antenneweerstand R P is* en de stroom Iant> dan is de an
tenneënergie: Nant = I2ant'R. Moduleren we nu, dan ontstaan naast
de draagtrilling twee andere trillingen, elk met een stroomsterkte van
% k- Iant- Elke zijband heeft dus een energie Nx — (V2 k-Iaut)2 X R.
De totale antenneënergie bij de gemoduleerde trilling is dus:

N ant = I"ant • R + 2 X y4 k2 . I2ant . R = I2ant . R (I + k2/2).

Voor 100% modulatie is k = 1; de antenneënergie wordt dan dus
N'ant = 3/? I2anfR = % Nant- De antenneënergie neemt dus toe met
de helft bij 100% modulatie. Hiervan komt in elke zijband weer de
helft, zodat bij 100% modulatie slechts x/4 van de draaggolfenergie in
elk van de zij banden aanwezig is. Dc energie in de zij banden is een
maat voor de reikwijdte van een telefoniezender. Uit bovenstaande
volgt dus dat de te overbruggen afstanden bij een telegrafiezender
over het algemeen groter zijn dan bij een telefoniezender van hetzelfde
antennevermogen.
De antenne-ampèremeter (thermokoppel of hittedraad) wijst de
effectieve waarde van de antennestroom aan; de aanwijzing is dus
evenredig met de wortel uit de energie. Bij een modulatiediepte van
k, zal de meter dus een stroom aanwijzen van Im = Iant V (1 -|- k2/2),
wanneer Iant de ongemoduleerde antennestroom is. Voor 100% mo
dulatie (k = 1) wordt dit Im = Iant V % = *>225 Iant, dus een
Dit is dc zg. stralingsweerstand, zie hoofdstuk VIII.
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stroomtoename van 22,5%. Het verband tussen de modulatiediepte k
en de verhouding van gemoduleerde en ongemoduleerde antennestroom is grafisch uitgezet in fig. 6.2. Een zeer nauwkeurige be
paling van de mo
dulatiediepte
geeft
de aanwijzing van de
antenneampèremeter
niet, zoals uit fig. es
6.2 blijkt. Voor 50%
modulatie b.v. is Im/
lant = 1,06 en een fa
stroomtoename van Ca
6% bij modulatie is
op de gebruikelijke
meters met quadraxtische schaal zeer
* - /moeilijk vast te stel
len.
Het principe van
tt4 r»
ut
1:.' ut uf H t.i Ut ui
tf} f'8 U9
Ut Ut Uï Ifv
modulatiemethoden. Uit het voor
Fig. 6.2
gaande blijkt, dat we
kunnen moduleren,
wanneer we een grootheid in de zender kunnen vinden, waarmede de
antennestroom recht evenredig verandert. Dit blijken te zijn of de een
of andere roosterspanning of de plaatspanning van een versterkerbuis.
Veranderen we b.v. de plaatspan
ning Va van een versterkerbuis, dan
blijkt (zie fig. 6.3) dat de anodestroom
JaJ 1;
en de antennestroom binnen wijde
11
grenzen recht evenredig met Va ver
anderen. In fig. 6.3 is het stuk pr van
de antennekarakteristiek recht, evenals
de anodestroomkarakteristiek. Veran
deren we dus Va recht evenredig met de
l.f. trillingen (m.a.w. passen we anode
modulatie toe) dan zal ook de antenne
stroom evenredig met die l.f. trillingen
Fig. 6.3
veranderen. De bochten in de karak
teristiek moeten we mijden, omdat
daarin de antennestroomveranderingen niet meer evenredig met de
modulerende trilling zijn en dus vervorming optreedt. Willen we dan
100% modulatie bereiken, dan moeten we de plaatspanning zo in
stellen, dat, in ongemoduleerde toestand Iant precies op de helft van
het lineaire deel pr valt, dus volgens uv. Verwaarlozen we het kleine

I2Ö

stukje op (en dat is practisch toelaatbaar), dan kunnen we, zonder
vervorming te krijgen, Iaut recht evenredig met Va veranderen tussen
o en 2Ïj, dus 100% moduleren.
Voor telegrafie zouden we op I2 (rs) instellen, dus op de dubbele
waarde van de antennestroom bij telefonie. De antenneënergie is dus
bij telegrafie-instelling vier maal zo groot als bij telefonie-instelling.
Maar ook de anodestroom Ia is recht evenredig met Iant«
In de fig. 6.3 moeten wij, om Iant twee maal zo groot te maken, ten
einde de telegrafie-instelling te bereiken, de anodespanning Va twee
maal zo groot maken. In de telegrafie-instelling zal in dit geval dus
j-opgenomen
----------- /r
-i zo groot worden,
de
gelijkstroomenergie
(IaƒV7 a) ----vier maal
als bij de telefonie-instelling. Het ren
dement van de buis is nu, als we af
zien van de kringverliezen

3.J

11

= Nant/Na X IOO%.

Daar zowel Nant als Na evenredig
kwadratisch toenemen, zal bij anodespanningsmodulatie het rendement
van de buis constant blijven; de te
moduleren trap kan hier dus met hoog
rendement werken.
V
3
F- 6
In plaats van de antennestroom Iant
(en de anodestroom Ia) als functie van
Va, de anodegelijkspanning, op te nemen en in grafiek te zetten, kan
men Iant en Ia ook als functie van één der roosterspanningen (stuur-,
scherm- of vangrooster) Vg opnemen. Men krijgt dan een soortgelijk
verloop als in fig. 6.3, waarbij langs de horizontale as dan de betref
fende roosterpiekwisselspanning moet worden uitgezet. Ook nu is in
telegrafie-instelling het afgegeven antennevermogen Nant = I2antRant
vier maal zo groot, als in de telefonie-instelling. De anodestroom I3
is ook weer twee maal zo groot, doch daar we nu één van de rooster
spanningen variëren en de anodegelijkspanning constant houden,
wordt dus nu het opgenomen vermogen Na slechts twee maal zo groot
in de telegrafie-instelling. Het gevolg hiervan is, dat nu het rendement
7) kwadratisch toeneemt. Daar men in de telegrafie-instelling kan
rekenen op een rendement?/ = ± 70%, zal dit in de telefonie-instel
ling de helft hiervan, dus ±35% bedragen. In fig. 6.4 is nu Vgl, de
stuurrooster-excitatiespanning als veranderlijke spanning gekozen.
Met evenveel recht hadden wij de scherm- of vangroosterspanning
kunnen nemen.
In fig. 6.5 is nu nog een grafiek gegeven voor de anodestroom Ia als
functie van de roosterpiekwisselspanning Eg = eg y/ 2, waarbij wijVa,
de anodespanning als parameter hebben gekozen (n.1. Va = 200400-600-800 volt). Uit deze grafieken kan men de nodige con-
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clusies trekken omtrent de modulatie-geschiktheid van de trap.
Wij zien, dat de grafiek voor Va = 800 V. in de oorsprong O be
gint bij Eg = o en dan lineair toeneemt tot Eg
200 V. en voor
hogere waarden van Eg gaat ombuigen. Dit ombuigen is een gevolg
van een pseudo verzadigingsverschijnsel. Doordat het stuurrooster in
de piek van de roosterexcitatie sterk positief wordt, waardoor de door
de roostermazen heenvliegende electronen met grote snelheid tegen
de anode opbotsen en daar electronen vrijmaken. Daar de piek van
de roosterexcitatie samenvalt met minimum spanning aan de anode
(zie fig. 3.1, blz. 49) zullen deze electronen tegen de normale electronenstroom in naar het rooster gaan, in plaats van naar de anode
terug. Hierdoor neemt Ia met
toenemen van Eg niet meer toe, Ja Jamt
het is dus a.h.w. alsof de buis iJ,
verzadigd is. Iedereen, die wel
eens een zender-eindtrap heeft
afgestemd, kent dit verschijnsel,
dat dus een aanwijzing is bij
oversturing van de buis.
^^2
Dat voor Va — 800 V. Ia net J,
begint te lopen, bij Eg = o, wil
niets anders zeggen, dan dat de
buis hier in klasse B is ingesteld,
dus voor Va = 800 V. net afge
knepen staat. Voor b.v. Va =
400 V. begint Ia net te lopen,
50
’oo
iso
<too
E^.ejVé
als Eg = 95 volt, d.w.z. dat
Fig. 6.5. Instelling van de h.f. buis als
voor deze waarde van Va de
gemoduleerde zendcrbuis
buis in klasse C staat. Immers
dan zal Ia pas gaan lopen, als

s

Eg = Vgt

Vga.

waarin: Vgt = totale negatieve roosterspanning;
fknijpspanning voor de beschouwde anodespanning
anodespanningV
Vga = alkmjpspanningvoor
va-.
In ons geval is dus Vgt 95 volt hoger dan de afknijpspanning Vga bij
Va = 400 V.
In de figuur is nu aangegeven, hoe de buis werkt als klasse B ver
sterker, hier dus bij Va = 800 V.
Wij zien ook, hoe de buis zal werken als klasse G versterker, n.1. bij
Eg = 200 V. langs de getekende verticale lijn. Dit is dus de wer
king als anode-gemoduleerde buis, terwijl de lijn B de werking als
rooster gemoduleerde buis geeft. Als nu Ia2 = 2lai (resp. voor Va =
800 V. en 400 V.), dan is de trap lineair. Is dit niet zo, dan zal men de
roosterexcitatie Ég iets lager moeten kiezen, dan wel de instellingen
iets wijzigen.
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Wij wijzen nu nog op het grote verschil tussen de anodemodulatie
en de roostermodulatie. Bij anodemodulatie wordt de zijbandenenergie geleverd door de modulator, die dus in de practijk met even
grote buizen moet worden uitgerust, als de zendbuizen. De anodedissipatie van de zendbuis blijft constant tijdens moduleren. Bij
roostermodulatie hoeft de modulator slechts de betreffende extra
roosterverliezen te leveren, meestal 2 a 5 watt, terwijl de gemoduleer
de zendbuis zelf de zij bandenenergie moet leveren. In ongemodu
leerde toestand wordt deze energie aan de anode in warmte omgezet,
m.a.w. is dan de anodedissipatie maximum en neemt af bij modu
leren. Nu hebben wij dus een kostbare zendtrap nodig. De piekwisselspanningen in de anodeketen zijn nu de helft van die bij anode
modulatie. Op de gecombineerde modulatie komen wij ter plaatse
terug.
Modulatiesystemen. Op verschillende wijzen kunnen de zoeven
behandelde principes worden toegepast voor modulatie. We zullen
alleen de hoofdsystemen behandelen en niet alle mogelijke (en vooral
onmogelijke, door sommige amateurs „uitgevonden”) variaties daarop,
a) De Heisüig-modulaliemethode. * Deze methode van plaatmodulatie is
voor lange tijd de enige methode geweest, die door amateurs werd ge
bruikt. Dit komt hierdoor, dat men met deze methode gemakkelijk
goede spraak-verstaanbaarheid kan verkrijgen, terwijl de telefonieinstelling niet die zorg vereist, die andere methoden kenmerkt. Im
mers, bij deze methode beïnvloedt men direct de door de eindbuis van
de zender opgenomen energie en daardoor worden eventuele vervor
mingen door verkeerde instelling niet meer versterkt, zoals bij lowpower- en roostermodulatie altijd het geval is.
In fig. 6.6a is de schakeling voor Heising-modulatie aangegeven.
Hierin is Vz de zendbuis en Vm de z.g. modulatorbuis. Zoals we weten
verandert de anodestroom Iz van deze buis evenredig met de plaatspanning; het gehele stelsel zendbuis en antennesysteem kunnen we
dus opvatten als een weerstand Rz = Vaz/Iz. Hieruit volgt, dat ver
andering van Vaz een verandering van Iz tengevolge heeft, dus
modulatie.
Zendbuis en modulatorbuis worden uit dezelfde hoogspanningsbron
over een gemeenschappelijke l.f. smoorspoel L gevoed. Verandert nu
(b.v. door l.f. trillingen) de roosterspanning vgm van de modulator,
dan zal ook de anodestroom Im veranderen. Deze verandering geeft
door de reactantie van L een spanningsverandering en daar de hoog
spanning Vb constant is moet de anodespanning Vaz op de zendbuis
veranderen en bijgevolg de anodestroom van Vz en de antennestroom. Wanneer de smoorspoel een voldoend hoge reactantie heeft
t.o.v. de inwendige weerstand van Vm zijn de veranderingen even-

* Door Heising het eerst aangegeven in Aug. 1921: „Proc. Inst. of Radio Engineers”
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redig met de roosterspanningsveranderingen vgm. De reactantie van L
moet voor de laagste fre
quentie van de telefonie
ongeveer 3 a 4 maal de
1
AriT.
inwendige weerstand van
—o
Vm zijn. Met een smoorspocl van minstens 30
H, wordt aan deze voor
waarde wel voldaan.
«Dccnt.
In fig. 6.6 b is het z.g.
vervangingsschema van
de modulatie-methode
aangegeven; de onder
delen, die van invloed
zijn vindt men aange
geven. Hieruit lezen we
V<az=Vg
ook een andere verkla
ring van het modulatiesysteem. Wanneer L
groot genoeg is, moet de
totale voedingsstroom It
constant blijven. Dan
Vb
moet elke verandering
1
H SP
van im gelijk zijn aan een
f7777)
evengrote, doch tegen
Fig. 6.6
gestelde verandering van
iz, waaruit volgt dat er
modulatie moet optreden. Omdat It constant is wordt de methode ook
wel constante slroommodulatie genoemd. Het gehele systeem modulator —
pl lis zendbuis neemt een zekere
-i-Lfc
constante energie op; immers
Jt
X—S~f—O +
Vb en It blijven constant. Maar
.
r
i-z
L
door de werking van de modu
lator (onder invloed van de
l.f. roosterwisselspanning op
Pim
Vb deze buis) verandert de ener=T=C,
gïeverdeling tussen de beide
Viz
I
groepen en daardoor krijgen
I
we modulatie. Het kan ‘wor
den aangetoond, dat de wer
king van de modulatorbuis
-oonder deze omstandigheden
Fig. 6.6 b
het gunstigst is, wanneer R2 =
betekent: ongeveer).
Daar deze voorwaarde niet altijd
2 Rjm ('
„
zonder meer is te bereiken, moeten we vaak door middel van een

4
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Fig. 6.7 De oude zender PAOLL te Amsterdam.
Krislalgestuurde tclefoniezendcr met schermroostcrbuizen.
Op de tafel de microfoonversterker, daarboven de microfoon.
transformator ,,aanpassen” tussen modulator en zendbuis. Dit be
spreken we verderop bij de practische uitvoering. Bij juiste instelling
van een en ander zal dan vaz (en dus Iz en Iant) veranderen recht
evenredig met de sterkte van de microfoon- (of pick-up-) stromen, die
na behoorlijke versterking het rooster van Vm exciteren.
Wanneer we hg. 6.6a en 6.6b nog even bekijken dan vinden we de
condensator C\ die de h.f. stromen van Vz buiten de modulator om
moet afvoeren. Verwaarlozen we de invloed van de h.f. smoorspoel Sm
op de l.f. veranderingen, dan komt dus Cj in het vervangingsschema
parallel aan Rz te staan, dus in de plaatkring van de modulator.
Wanneer Cj nu te groot wordt gemaakt, dan zal deze de werking van
de modulator voor de hoge tonen beïnvloeden (capacitieve shunt op
Rz).’Om dit te voorkomen nemen we Cx nooit groter dan 1000 ppE.
Ook moeten we verdacht zijn op serieresonantie van Cj en L bij de
hoogste muzikale frequenties (waarvoor de hoogspanningsvoeding een
kortsluiting is), want dan staat de weerstand van de smoorspoel parallel
aan Rz en sluit deze practisch kort. Bij L = 30 H. en C\ kleiner dan
1000 /x/xF kan deze resonantie pas optreden bij een frequentie groter
dan 10.000 p/sec. en valt dus niet meer in het bereik van de muzikale
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frequenties en zeker niet, wanneer we de frequenties boven 5000 p/sec.
niet meer gebruiken (zie boven).
Het voordeel van de Heising-modulatie methode is reeds genoemd.
Daarbij komt nog, dat we slechts te doen hebben met één afgestemde
h.f. kring, die gemoduleerde energie voert. De kans op verzwakken van
de hoge tonen door te scherpe afstemming is dus zeer klein.
Een nadeel van dit modulatiesysteem is, dat we een modulatorbuis
van groot vermogen moeten gebruiken en dus ook een grote voorversterking om deze buis behoorlijk te exciteren. Voor 100% modulatie
moet immers de antenneënergie met 50% toenemen; daartoe moet de
anodestroom variëren tussen nul en 2 maal de waarde in rusttoestand;
in de piekwaarden moet dus de zend buis 4 maal de energie van de
rusttoestand opnemen en deze
A
energie moet door de modula
•
'Jant
torbuis worden geleverd, ter III
—Ja»,
wijl in de nulwaarde de moduf*5
latorbuis deze viervoudige enerv*1
Ja 2
gie moet kunnen opnemen.
Daartoe is nodig dat, om b.v.
één 10-watt-zendbuis te modu
.□a,
leren, twee tot vier buizen van
hetzelfde vermogen, parallel ge
schakeld, als modulator worden
gebruikt. Dit maakt het overi
Vd2
Ê>
gens zo mooie systeem zeer
kostbaar.
Fig. 6.8
b) De „low-power” modulatiemethode kunnen we toepasseni om de zeer kostbare Heising-methode
te vervangen. De methode is niet anders dan plaatmodulatie in een
voortrap. In hoofdstuk V is bij het onderzoek van de instelling van
een telegrafiezender het opnemen van de low-powcr-karakteristiek
reeds besproken. Voor telefonie moeten we natuurlijk de instelling
anders maken en weer zo, dat we halfweg in het lineaire gedeelte van
de antennestroomkarakteristiek werken. Met de nodige voorzorgen
kunnen we dan in de plaatkring van een van de voorgaande trappen
moduleren. In een meertrapszender kunnen we, theoretisch ge
sproken, in elke trap, behalve de stuurtrap, moduleren, maar we
moeten er altijd op verdacht zijn, dat modulatie een belastingsverandering betekent en dus aanleiding kan geven tot frequentievariaties.
We moeten dus de gemoduleerde trap zo kiezen, dat de terugwerking
op de stuurtrap zo gering mogelijk is.
Om op enkele gevaren te kunnen wijzen, geven we in fig. 6.8 nog
eens schematisch het verloop van de stromen in een drietrapszender,
wanneer we de plaatspanning van trap II veranderen. Zoals reeds ge
zegd maken we de telegrafie-instelling volgens lijn AB, de telefonieIJ
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instelling volgens uv (Iantm = 3A Iant t)« We zien duidelijk uit de
figuur, dat door de verandering van Ig2 de plaatstroom laj van de
stuurhuis iets varieert, m.a.w. dat er kans op frequentiemodulatie is.
Zouden we plaatmodulatie in trap III toepassen, dan zou weliswaar
door veranderen van Ig3 de belasting op trap II veranderen, maar de
variatie van Ig2 zou dan nul zijn; de stuurtrap zou dan constant zijn.
Low-power modulatie in een 3-trapszender geeft dus meer kans op
frequentiemodulatie dan Heising-(high-power) modulatie in dezelfde
zender. Beter is dus: of de zender kristalgestuurd te maken, of in trap
III van een 4-trapszender te moduleren. Ook kunnen we Ig2 óf zo
klein óf zo groot mogelijk maken; zo klein mogelijk om de belastingsverandering zo miniem mogelijk te houden; zo groot mogelijk om de
verandering klein te houden t.o.v. de totaalbelasting. Men prefereert
natuurlijk het werken met zo geringe Ig2 als maar mogelijk is (ideaal
is: Ig2 = o). De invloed van de verandering van Ig2 is dat Iant en Ia3
niet geheel lineair verlopen maar meer volgens de gestippelde krom
men in fig. 6.8.
Ook het optreden van Ig3 is enigszins van invloed op de vorm van de
krommen Iant en Ia3. Door Ig3 wordt n.1. de plaatkring van trap II
belast en bij groter worden van Ig3, dus toenemende belasting op die
kring, zal de amplitude van de anodewisselspanning dus de excitatie
van trap III kleiner worden. Het gevolg zal zijn een afname van Ia3 en
Iant, ongeveer zoals door de streepstippellijn in fig. 6.8 is aangegeven.
De kromming van de modulatiekarakteristieken wordt daardoor
groter; de kans op vervorming dus ook. Om dit tegen te gaan moeten
we of Ig3 zo klein mogelijk houden, of trap II zo zwaar belasten dat
verandering van Ig3 weinig invloed meer heeft. Het laatste is het beste,
omdat we daarmede tevens bereiken, dat de afstemming van de LCkring van trap II minder scherp wordt en de mogelijkheid van ver
zwakken van de hoge tonen dus wordt gereduceerd. De LC-kring van
trap II wordt dus extra gedempt en hiermede stoten we op een eigen
aardige tegenstrijdigheid bij low-power modulatie: we moeten een
behoorlijke excitatie op trap III geven en we moeten de exciterende
kring dempen (waardoor de excitatie belangrijk afneemt) om vervor
ming tegen te gaan. Dit nadeel weegt echter ruimschoots op tegen het
voordeel van een kleinere modulatorbuis en voorversterking en ge
ringer kans op h.f. in het modulatorgedeelte. De kwaliteit is trouwens
zeer goed te maken.
Practische uitvoering van Heisingmodulatie. Naast de prin
cipiële beschouwingen over modulatie, biedt ook de toepassing van
verschillende systemen nog wel enige moeilijkheden. De uitvoering
van de systemen zullen we weer in dezelfde volgorde doornemen als de
voorgaande theoretische beschouwingen.
In fig. 6.9 is het schema geschetst van een 3-trapszender met Hei
singmodulatie, zoals het meestal in de practijk wordt toegepast. In de
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anodeleiding van de zendbuis wordt bij A een weerstand opgenomen,
die in rusttoestand de anodespanning op Vz3 zoveel verlaagt, als nodig
is om in het midden van de modulatiekarakteristiek in te stellen. Deze
weerstand draagt er tevens toe bij om de modulatiediepte, met ge
geven modulatorbuis Vm, groter te maken, dan zonder die weerstand
------
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Fig. 6.9
mogelijk is. Of, wat hetzelfde is, het gebruik van die weerstand laat
een kleinere buis Vm toe.
In het schema fig. 6.9 is de smoorspoel uit de principiële be
spreking vervangen door de transformator T,ft. Zoals reeds werd
opgemerkt, moet, om de
<’ gunstigste resultaten te bereiken, Rz =
2 Rhn zijn. Aan deze voor
waarde wordt als regel niet
—
voldaan en dan moet door
middel van een transformator
I
de juiste aanpassing worden ge
1 X 5
zocht. Maar hier stoot men op
y
aJ
Rlm
een tegenstrijdigheid. De mo
dulator moet n.1. zoveel moge
Fig. 6.10
lijk energie aan de zendbuis
kunnen leveren, maar ook moeten de spanningsveranderingen zo
groot mogelijk worden gemaakt. In fig. 6.10 is deze tegenstrijdig
heid in twee diagrammetjes uitgezet; fig. 6.10a geeft het verloop
van de anodewisselspanning van de modulator, afhankelijk van
Rz/Rim, fig- 6.10b dat van de afgegeven energie. De anodewisselspan
ning wordt maximaal voor Rz oneindig groot; de afgegeven energie
voor Rz = 2 Rim. Voor Rz > 2 Rlm neemt de energie echter niet
zo sterk af en daarom kiezen we als regel Rz = - • 3 a 5 Rim> v°l“
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gens fig. 6.ioa neemt dan de wisselspanning niet zo sterk meer toe.
Nu is Rz = Vaz/Iaz en Rlm is bekend. Voldoet Rz nu t.o.v. Rlm
niet aan de gestelde voorwaarde, dan kunnen we de transformatieverhouding van Ta berekenen uit u = 0,45 a 0,57 V (Rz/Rim) om aan
de zoëven genoemde grenzen te voldoen. De zendbuiswikkeling van
Ta krijgt dan u-maal zoveel windingen als de andere. De wikkelingen
worden zo geschakeld dat de anodestromen Iaz en Iam tegengesteld
gericht zijn t.o.v. de kern; dan is de gelijkstroommagnetisatie het
kleinst (zie hoofdstuk IX).
Na het voorgaande zal het geen al te grote moeilijkheden opleveren,
de zender goed af te regelen, zodat goede kwaliteit van de modulatie
verzekerd is. Tijdens moduleren moet de anodestroom Iaz van de
zendbuis, evenals zijn roosterstroom, practisch constant blijven. In de
practijk mag Iaz iets oplopen, doch niet meer dan 10%. Doet hij dat
niet, doch loopt Iaz terug, dan kan dat één van de volgende oorzaken
hebben:
1) De zendbuis heeft te weinig excitatie.
2) De zendbuis heeft te weinig negatieve roosterspanning.
3) De belasting in de anodeketen van de zendbuis is te groot.
4) Men moduleert zwaar over.
5) Het zender psa heeft te kleine afvlakcapaciteit in zijn uitgang,
waardoor de plaatspanning daalt tijdens moduleren.
Een anode-gemoduleerde zendbuis vereist een flinke roosterexcitatie; men kan bij een triodebuis, die volbelast werkt, rekenen, dat zijn
roosterstroom dan ± 20% is van zijn anodestroom.
Te weinig negatieve roosterspanning gaat bij voldoende excitatie
gepaard met te grote roosterstroom. Men maakt dan de roosterlekweerstand groter. In doorsnede kan men rekenen, dat de anodegemoduleerde trap ongeveer 2 maal de afknijpspanning aan negatieve
roosterspanning moet hebben. Ook al geeft men de buis een kathodeweerstand, dan zal het toch altijd aanbeveling verdienen, een extra
roosterlek van 2 tot 5 kilo ohm toe te passen, daar dan de spanningsregeling van de voorgaande trap zeer verbetert en dus de lineaire
werking evenzo.
Wat de belasting in de anodeketen betreft, merken wij op, dat men
er sterk op moet letten, de antennekring niet te overkoppelen. Een
juiste koppeling met juiste afstemming is van groot belang voor goede
kwaliteit. Een foutieve neutrodynisatie kan ook oorzaak zijn van
teruglopen van Iaz tijdens moduleren, evenals bij tetroden en penthoden een parasitaire koppeling tussen anode-en roosterkringen. Men
kan dit direct herkennen aan een min of meer slingeren of teruglopen
van de roosterstroom. Wij wijzen er nogmaals op, dat bij elke be
lasting van de eindtrap tijdens afstemmen minimum Iaz moet samen
vallen met maximum roosterstroom. (Zie hoofdstuk V, blz. 106).
Zwaar overmoduleren zal meestal oplopen van Iaz tenge-
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volge hebben, tenzij tevens ook de modulator overbelast raakt.
Te sterk oplopen van de anodestroom kan één van de volgende
oorzaken hebben:
1) Parasitaire oscillaties in de gemoduleerde trap.
2) Overmodulatie.
3) Foutieve neutrodynisatie of koppeling tussen rooster- en anodekringen.
4) Verlies aan hoge tonen in de afstemkring of antennekring.
Wij merken op, dat het zeer wel mogelijk is, dat een ogenschijnlijk
„stille” eindtrap in de piek van de modulatie toch nog een parasiet
vertoont. Dan is de anodespanning 2 maal de bedrijfsspanning en dat
is een toestand, die men in de practijk niet kan nabootsen. Extra
demping zal dan uitkomst geven.
Roostcrmodulatie. Als eerste voorbeeld van roostermodulatie
zullen wij de stuurroostermodulatie bespreken. Hierbij moet de buis,
als men het goed wil doen, in klasse B worden ingesteld. Immers dan
alleen is 100% modulatiediepte mogelijk. De negatieve roostervoorspanning aan de te moduleren buis moet dus gelijk zijn aan de afknijpspanning; het liefst moet deze spanning ontleend worden aan een
apart roosterspannings-apparaat. Het gebruik van een roosterlekweerstand is af te raden. Tijdens moduleren neemt de roosterstroom Ig
n.1. toe, waardoor de roostervoorspanning zich in het rythme van de
gemiddelde modulatie zou veranderen en zodoende de draaggolf van
de zender eveneens. Im
mers, als de door de voor
gaande trap geleverde ex- r—
citatiespanning constant
blijft, gaat de door de
eindtrap afgegeven h.f.
energie op en neer met de
roosterspanning.
In fig. 6.1 ia is nu in
principe aangegeven, hoe
1
men stuurrooster modu
latie kan verwezenlijken.
In serie met de roostergeJ
lijkstroomleiding komt de
modulatie transformator.
Deze kan men meestal
Fig. 6.1i a
wel gewoon 1 op 1 wik
kelen, waarbij men erop
te hebben. Met een
moet rekenen ± 5 watt l.f. en<iergie
w ter beschikking
«...
6V6 of EL3 en 250 volt anodespanning komt men als eindbuis in de
modulator ruimschoots uit. Over de secundaire van de transformator
komt een extra belastingweerstand Rg van ± 3 a 4 maal de aanpas-
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singsweerstand van de modulatorbuis, dus voor de 6V6 ± 15 kP.
In fig. 6.1 ib is de anodestroom-roosterspanningskarakteristiek getekend. Aan het rooster, dat in
J< J9
klasse B is ingesteld (Vgl in de
figuur) wordt door de drijver een
1
h.f. spanning egh toegevoerd. Als
I
modulatiespanning egL is hier
l
I
een spanning aangenomen, die
1
Ja.
I
de buis net ± 100% moduleert.
l
In de instelling loopt de anodeI
stroom Iao. In de positieve piek
1
van de totale roosterspanning eg
is Ia = 2Ïao, in de negatieve piek
is Ia — o. Wij zien duidelijk, dat
dit voor de roosterstroom Ig niet
zo is. Deze is nul voor Vg = o en
in de periode tussen Vg = o en
Vg = Vgj. In de positieve piek
van eg is Ig groot, omdat Ig niet
lineair verloopt. Dit verklaart,
waarom Ig oploopt tijdens modu
leren. Dit heeft verder tot gevolg,
dat de h.f. drijver, zomin als de
Fig. 6.11 b
modulator trouwens, niet con
stant wordt belast. Deze niet line
aire belasting wordt bij de modulator onschadelijk gemaakt met de
weerstand Rg. De belasting op de h.f. drijver neemt dus toe met de
modulatie en varieert met de l.f.
component. Een en ander maakt
dus, dat:
I
1) de exciterende h.f. trap het in de
l
I
modulatiepiek vereiste h.f. ver
s/
I
mogen moet kunnen leveren.
I
1
2) de exciterende h.f. trap in staat
1
moet zijn een constante h.f. span
/1
I
z I
ning te behouden bij binnen ruime
I
I
l
I
grenzen variërende belasting.
1
I
Aan deze eisen komt men tege
I
I
moet door de voorgaande trap, de
I
_______
I
drijver van de eindtrap dus, zo te
f9o
tE3’
dimensioneren, dat hij in staat is
Fig. 6.11 c
ongeveer 3 maal zoveel h.f. energie
te kunnen leveren als voor normaal bedrijf in de modulatiepiek zou
nodig zijn. De extra energie wordt dan weggewerkt in een over de
LC-rooster- of anodekring geschakelde dempweerstand R. (Zie fig.
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6.11 a). Men kan deze extra weerstand ook vervangen door een diode
met een uitwendige belastingweerstand.
Daar de roosterstroom varieert, zal het eventuele negatieve roosterspannings-apparaat zelf geen hoge weerstand mogen vertegenwoor
digen, daar anders ook in dit apparaat spanningsvariaties op gaan
treden. Men kan de zendbuis ook wel een kathodeweerstand geven in
plaats van een apart roosterspannings-apparaat, welke weerstand zo
moet worden gekozen, dat de spanningsval erover in de ongemodu
leerde toestand ongeveer gelijk is aan de afknijpspanning van de buis.
Het instellen van de gemoduleerde trap is niet eenvoudig en levert
vaak veel meer moeilijkheden op, dan men bij Heising-modulatie ont
moet. Bij de trap met vast negatief kan men als volgt te werk gaan.
Men begint met de zendbuis, na instellen in klasse B, flink te exciteren,
zodat hij met hoog rendement werkt (± 65%). Men stemt de zender
met normale belasting af. Nu neemt men, zonder aan een enkele afstem
ming iets te wijzigen, een excitatiekromme op, dus anodestroom Ia en
antennestroom Iant als functie van Eg = eg V2 (de piekspanning dus,
die men kan meten met een piekvoltmeter b.v.). Stel, dat wij voor Iant
een kromme vinden, zoals die in fig. 6.11 c met I is aangegeven. Deze
kromme I is niet erg geschikt, door zijn niet lineair verloop. Men kan
in zo’n geval de antennekoppeling iets losser maken en krijgt dan
kromme II. Kromme III is voor nog wat lossere koppeling, dus nog
wat geringere belasting in de anodeketen van de zendbuis. Deze
laatste kromme III is goed en hiervoor zijn de ongemoduleerde in
stelling Ego en de piekroosterspanning 2Ego aangegeven. Nu contro
leert men, of de buis in de instelling met als roosterexcitatiespanning
Eg0 niet overbelast staat. Als bij deze instelling de anodestroom is Ia0,
dan neemt de buis op
Wo = lao Vab.

waarin: Vab = de anodegelijkspanning.
Daar in deze instelling het h.f. rendement 33% is ongeveer, zal de
buis dus in totaal i 1 % maal de aan de anode in warmte omgezette
h.f. energie opnemen, dus mag W?, als de toelaatbare dissipatie met
Wd wordt aangeduid, maximaal zijn

Wo = 1,5 wd.
Als dit goed is, dus aan deze voorwaarde is voldaan, kan men gaan
moduleren. Anders moet men de belasting op de eindtrap nog iets
verlagen. Wij wijzen er nog op, dat het psa van de eindtrap, dat de
anodegelijkspanning moet leveren, een goede spanningsregeling moet
hebben, dat wil zeggen, dat zijn afgegeven spanning tijdens deze
metingen absoluut constant moet blijven.
Vangrooster- en schermroostermodulatie. Het moduleren in
het vangrooster, evenals dat in het schermrooster bij penthoden, geeft
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dezelfde resultaten, als in het voorgaande bij stuurroostermodulatie is
besproken. Alleen is nu het totale beeld wat minder gecompliceerd,
omdat h.f. excitatie en l.f. modulatie aan aparte roosters worden toe-
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gevoerd, zodat de eisen, die ten opzichte
van de stuurroosterzijde-aan
v
*
de drijver moesten worden gesteld bij de stuurroostermodulatie, hier
komen te vervallen. Dit impliceert
hwr
|lm
onder meer, dat de trap in klasse C
kan worden ingesteld, wat tengevolge
/
I
/
heeft, dat nu geen aparte roostervoor/
I
spanning behoeft te worden aange
/1
I
lm
legd. Men kan nu roosterlek -f- kathoI
I
J'
deweerstand toepassen. Het rende
I
ment in de ongemoduleerde toestand
I
' I
en de juiste telefonie-instelling kan
I
I
I
I
daardoor iets hoger worden, n.1. 35 a
I
I
40 %. Ook nu, en dit geldt vooral voor
I
I
I
vangroostermodulatie, behoeft de mo
I
I
dulator maar heel weinig l.f. energie
I
1
g
-------Z~~ö +
te leveren, slechts enkele watts. Wij
p- 6 12 b
hebben in de practijk twee Philips
PC 1,5/100 in balans in het vangrooster gemoduleerd met als modulator-eindbuis een AL4, dat is een buis
die ongeveer hetzelfde presteert als een EL3. De l.f. wisselspanning aan
het vangrooster voor 95 % modulatiediepte (waarbij de totale niet
lineaire vervorming slechts 2,8% was) bedroeg 180 volt, waarbij de
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totale l.f. energie slechts 3,2 watt bedroeg. Bij kleinere zendbuizen
wordt dit natuurlijk nog minder. Wel moeten de buizen geschikt zijn
voor vangroostermodulatie. In fig. 6.12a is nu in principe geschetst,
hoe vangroostermodulatie in de practijk kan worden verwezenlijkt.
Nu komt de uitgangstransformator van de modulator in het vangrooster. De afsluitweerstand R = 10 a 15 k.Q, de verhouding van de
transformator kan nu zijn 1 op 1 tot 2 op 1. Erg veel maakt het niet
uit, daar men met R de juiste belasting kan instellen.
De afregeling van de gemoduleerde trap gaat nu als volgt in zijn
werk. Men exciteert de buis normaal, als nodig zou zijn voor een
goede telegrafie-instelling en met Vvg = o. Men koppelt de antenne
zover in, dat de buis ongeveer 3 maal zijn toelaatbare anodedissipatie
opneemt. Is de zender goed afgeregeld, dan neemt men een modulatiekarakteristiek op, zoals in fig. 6.12 b is getekend, door de vangroosterspanning Vvg negatief te maken. De juiste telefonie-instelling is
weer in het midden van het rechte deel bij Ianto- Veelal zal men er
varen, dat men het vangrooster mag uitsturen tot in het positieve ge
bied. (Gestippeld getekend in de figuur). Door de antennekoppeling
wat vaster te maken, zou men de kromme wat meer naar het negatieve
gebied verschuiven, doch dan loopt men de kans, dat de buis in de
telefonie-instelling te veel opneemt.
Bij penthodebuizen heeft men gauw overexcitatie. Mocht uit de
grafiek blijken, dat de buis niet goed volgt, dan kan de oorzaak vaak
overexcitatie zijn. Een goede waarde voor Ig in de telegrafie-instelling
is ongeveer 5 % van de betreffende anodestroom Ia, dus
Ig 2Ï °>°5 IaEen voordeel van vangroostermodulatie is, dat het vangrooster ook
gedurende een groot deel van de positieve modulatieperiode geen
stroom trekt. Feitelijk behoeft de modulator dus slechts energie te
leveren gedurende de korte momenten, dat er vangroosterstroom
loopt en dat is alleen in de positieve pieken van de modulatie. Een
Philips PE 06/40 kan b.v. 100% gemoduleerd worden met twee 6C5buisjes in balans.
Wij wijzen er op, dat men er voor moet waken, dat er geen h.f.
doordringt in het l.f. gedeelte, daar dit door de geringe l.f. energie van
de modulator funest is. Daarom moet de smoorspoel S2 zeer goed zijn.
Waarden van de onderdelen zijn:
Rt = 15 a 20 k£>
'
G! = 50 a 100 pF
R2 = 300 a 500 f2,
C2 — 1000 pF mica
(afhankelijk van de
C3 = 2000 pF mica
de buis)
buis)
R = 10 a 15 k£>
C4 = 5000 pF mica
C5 = 2000 pF mica
Het moduleren van S-tetroden. Gebruiken we schermroosterbuizen in de zender, dan levert modulatie van die trap speciale moei-
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lijkheden op. Roostermodulatie is mogelijk, maar plaatmodulatie in
een schermroosterbuis is niet goed mogelijk, als gevolg van het feit, dat
er afwijkingen in de werking van de S-tetrode optreden, wanneer de
anodespanning lager wordt dan de schermroosterspanning. Na het
geen hierover werd besproken in hoofdstuk IV behoeft dit weinig toe
lichting meer. De telefonie-instelling eist een lagere anodespanning
dan de telegrafie-instelling (theoretisch ongeveer de helft); de scherm
roosterspanning blijft dezelfde. De anodewisselspanning zal dan, in
ongemoduleerde toestand, groter zijn dan het verschil tussen anodeen schermroosterspanning en de buis zal een sterke schermroosterstroom opnemen. Het gevaar dat de toelaatbare schermroosterdissipatie wordt overschreden is dan groot. Bovendien zullen er, wanneer
de anodespanning va gelijk is aan de schermroosterspanning, eigen
aardige verschijnselen optreden, waarop we niet nader zullen in
gaan. Nemen we een
p
ConïT*^’
karakteristiek op van het
Yo>* C IHM
Joot
verloop van antennestroom, anodestroom enz.
|U
^9«3*
afhankelijk van de plaatspanning van een scherm
‘Ja >
roosterbuis, een z.g. sta
tische modulatiekarakteristiek dus, dan zullen
vsg. we de afwijkingen wel
p. 6
zien verschijnen en ook
opmerken, dat plaatmo
dulatie bij een schermroosterbuis niet het gewenste systeem is.
Er is echter een andere methode n.1. moduleren dooi' veranderen
van de schermroosterspanning. We weten dat de spanning van het
schermrooster van grote invloed is op de anodestroom. Het blijkt nu
dat de antennestroom vrijwel rechtevenredig met de schermrooster
spanning V6g verandert. Mathematisch is aan te tonen, dat voor
Vsg = %Va de maximale h.f. energie wordt afgegeven. Hieruit volgt
dus dat voor de telefonie-instelling V8g = ~ V4 Va zal moeten zijn. Inder
daad vindt men bij onderzoek dat de instelling van V8g ongeveer % a
1/6 Va moet zijn. Deze afwijking vindt vermoedelijk zijn oorzaak in de
buisconstructie, die b.v. nog altijd een kleine anode-roostercapaciteit
overlaat.
In fig. 6.13 is het verloop van de diverse stromen in de eindtrap ge
geven, afhankelijk van de schermroosterspanning. De krommen voor
ïant en Ia3 verlopen nagenoeg lineair met de schermroosterspanning.
De telegrafie-instelling is gegeven door de lijn pq, de telefonie-instel
ling door uv.
Een andere mogelijkheid van moduleren zou zijn dat Va en Vsg
in een constante verhouding zouden worden veranderd evenredig met
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de l.f. trilling; op elk ogenblik zou dan moeten gelden ea/e8g = constant.
Neemt men een statische modulatiekarakteristiek op, dan zal men op
merken, dat deze practisch recht wordt. In de volgende paragraaf
zullen wij deze methode
bespreken.
Meervoudige modula
tie. Zoals reeds vroeger is
opgemerkt, kan men in
plaats van enkelvoudige
modulatie ook twee- of
meervoudige modulatie toe
passen. Een voorbeeld is
het moduleren in de anode
en het schermrooster. Zelfs
kan men in alle roosters ge- —
lijktijdig moduleren, even
tueel nog gecombineerd
met anodemodulatie. Wij
zullen ons slechts beperken
4tot tweevoudige modulatie.
Fig. 6.14 a
In fig. 6.14a is nu een een
voudig voorbeeld gegeven van gecombineerde anode-schermroostermodulatie. Daar de anode en het schermrooster in fase zijn, wat be
treft hun besturende invloed
). J,
op de anodestroom, zullen zij
s in fase moeten worden ge
Jamt
ëxciteerd, wat de l.f. modulatie
betreft. Wij dienen er dus
voor te zorgen, dat altijd ge
durende de modulatieperiode
de verhouding V8g/Va con
stant blijft. Een oplossing, die
dit in de practijk zeer voldoen
de benadert, is in de figuur
gegeven. Het schermrooster
—Js
komt via een weerstand Rsg
o
rechtstreeks aan de anodezijde
van de modulatietransformaFig. 6.14 b
tor. Deze weerstand Rsg moet
zo groot zijn, dat de gelijkspanning aan het schermrooster in de bedrijfstoestand juist de goede waarde heeft. De waarde van Rsg is dus:

11

ï

Rsg =

I

Vao — Vsgo
MgO

De aanpassingsweerstand, die de zendtrap vertegenwoordigt voor

>
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de modulator en die dus mede de transformatie-verhouding van Tm
bepaalt, is:
Vao

Ram —

lao + Isgo

Het nu benodigde l.f. vermogen is nagenoeg gelijk aan dat van de
gewone anodespanningsmodulatie. Het is te berekenen uit de anodespanning maal de som van Ia en Isg.
Na het voorgaande kan deze methode wat de instelling betreft, geen
moeilijkheden opleveren. In fig. 6.14b hebben wij het verloop van Iant,
Ia en ïsg gegeven als functie van Va 4- Vsg. Gestippeld is het verloop
van de roosterstroom Ig gegeven. Wij zien, dat tijdens moduleren Ig
practisch constant blijft.
Een tweede methode van gecombineerde modulatie is de z.g.
kathode-modulatie. Hierbij is de modulatie een combinatie van roosterspannings- en anodespanningsmodulatie. De l.f. energie wordt nu toe
gevoerd aan de kathodeketen van de buis en zowel de roosterspanning
als de anodespanning variëren tijdens moduleren.
Wij merken op, dat nu de kathodeketen van de gemoduleerde buis
vrij moet zijn van die van de andere zendertrappen in de zender, dat
wil dus zeggen, dat de buis een afzonderlijke gloeistroomtransformator
moet hebben. Eventuele gloeidraad-ontkoppclcondensatoren mogen
niet groter dan 2000 a 3000 pF zijn.
De werking is als volgt. Daar tijdens moduleren zowel de anode
spanning als de roosterspanning veranderen, zal het buisrendement
eveneens variëren. Het anoderendement is minimum in de ongemodu
leerde toestand, loopt op met moduleren en bereikt zijn maximum in
de modulatiepiek en voor k = 100%. Het rendement in de telefonieinstelling is afhankelijk van de verdeling van de modulatie over
rooster en anode. Hoe meer men de anode moduleert, hoe hoger is
het rendement in de instelling. In fig. 6.15a is nu een grafiek getekend,
die de afhankelijkheid van de energieverdeling en het anoderende
ment geeft, als functie van de toegepaste maximale anodespanningsmodulatiediepte Ka. In de grafiek zijn:
Va. = het anoderendement van de buis in procenten;
Wo — het door de buis opgenomen vermogen in procenteni van het
vermogen, dat bij 100% anodemodulatie zou 1worden opgenomen;
Wu = het afgegeven h.f. vermogen in procenten van het afgegeven
vermogen bij 100% anodemodulatie en berekend op 75%
rendement.
Wm = het benodigde l.f. vermogen in procenten van Wo.
Als ka = o, dus als wij met zuivere roosterspanningsmodulatie
hebben te doen, is ?? = 33%. Als ka = 100%, dus zuivere anode
modulatie, is ï?a = 75%. Dit zijn de rendementen in de ongemodu
leerde telefonie-instelling. Tussen deze twee uitersten kunnen wij

iedere gewenste instelling kiezen. WO
Een goede waarde is een ka = %
50%. Dan is het rendement on
gemoduleerd 60% en de toe 8o
laatbare ingangsenergie 70 %
van die voor zuivere anodemodulatie. Het afgegeven h.f. ver 60
mogen is dan 55 % van dat bij
zuivere anodemodulatie, terwijl 40
het benodigde l.f. vermogen
25 % van Wo is. Wij hebben dus
een modulator nodig, die onge 20
veer de helft moet leveren, van
wat hij bij zuivere anodemodu
latie zou moeten leveren.
o
10
hO
6o
80 */0
100
In fig. 6.15b is nu een practische uitvoering van kathode- Fig. 6.15a. Instelling bij kathodcmodulatic
modulatie gegeven. De in serie
met de kathodeleiding opge
heeft aan de aardzijde een aftak,
nomen modulatictransformator
1.
waarover het rooster via een potentiometer R3 is aangesloten. Men
stelt met R3 de mate van roostermodulatie in. De roosterc
lekweerstand Rj moet laagfrePquent kortgesloten worden met
de condensator GP De zends,
buis Bx, welke een triode, tetrode of pentode mag zijn, is
in klasse C ingesteld. Het af
regelen van de buis zal die
gene, die het voorgaande aan
R
R1
C1
2
C3
dachtig heeft doorgelezen, geen
moeilijkheden opleveren. De
-0
waarden van de onderdelen
zijn:
Lf
C = 0
o—50 pF
Gx = 4 ■o tninstens
= 1000 pF
4
R3
Cs = 16 /xF minstens
Ri = 5 è 10 k.Q voor een
triode, 15 a 20 k.Q voor
Fig. 6.15 b
een penthode
R2 == 500 £?, 6 watt
R3 = 2000 Q, 3 watt.
De aanpassingsweerstand, die de zendtrap vertegenwoordigt voor
de modulator, is in eerste instantie te berekenen uit:

c2
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Vao
Ram — Ka • •?— •
Aao

De roostertap op de transformator komt op ongeveer de helft van
de secundaire wikkeling.
Gecombineerde piekmodulatie. Uit het voorgaande is ons wel
gebleken, dat men door het toepassen van meervoudige modulatie
tracht de voordelen van de roostermodulatie, n.1. een kleine moduc
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Fig. 6.16

lator, te behouden bij een redelijk h.f. rendement. Op allerlei ma
nieren heeft men getracht het h.f. rendement zo hoog mogelijk te
maken met behoud van geringe benodigde l.f. energie. Doherty,
Gaudernack, Taylor e.a. hebben diverse oplossingen gegeven, die er
allen op neer komen, dat men twee in plaats van één zendbuis toe
past. De ene buis werkt als een vol geëxciteerde, in klasseC ingestelde,
buis met hoog rendement. De tweede buis staat eveneens in klasseCen
is zo geëxciteerd, dat hij in ongemoduleerde toestand net nog dicht
zit. Wordt er nu gemoduleerd, dan kan buis één alleen maar naar
„beneden” werken, terwijl buis twee alleen maar in de positieve modulatiehelft werkt. Buis één levert dus de „down” modulatie, buis
twee de „up” modulatie.
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In fig. 6.16 is nu een voorbeeld gegeven van deze in de Hollandse
literatuur als supermodulatie bekend staande modulatie. Het hier ge
geven schema wijkt in zoverre van de bekende schema’s af, dat wij hier
vangroostermodulatie toepassen, waardoor men vele moeilijkheden
aan de stuurro os terzijde vermijdt. (Zie bij vangroostermodulatie). De
beide buizen kan men in ons schema even sterk exciteren onder gelijke
roostercondities. Dit is zelfs wel aan te bevelen. De buis
is de buis,
die de „neer” modulatie moet leveren; deze buis staat dus vol open.
De buis B.2 staat, normaal dus in de telefonie-instelling, nagenoeg
dicht (in te stellen met potentiometer R8) en levert
de „op” modulatie. Al
vorens nu verder op het
schema in te gaan, zullen
ywwwwwci
M\\\U\W
wij aan de hand van de fig.
6.17 de werking nader uit
leggen.
In fig. 6.17a is de op
bouw van de gemoduleerde
draaggolf getekend. Het
aandeel van de buis B, is
aangegeven met de lijn I,
dat van buis B2 met II. In
de fig. 6.17b en c is een en
mwuuv:
ander nog eens, maar nu
voor de buizen afzonderlijk
getekend. De figuren spre
ken voor zichzelf. Fig.
6.17b geldt voor de buis
a
Bj, dus de energieversterFig. 6.17
ker (PA). In ongemodu
leerde toestand is de vangroosterspanning van buis Bj nul. Wordt er
nu gemoduleerd, dan verloopt de vangroosterspanning volgens evg.
Doch daar de buis boven A verzadigd is, draagt de positieve helft van
de modulerende spanning eVg, niets bij aan de positieve modulatiepiek
(zie fig. 6.17a kromme I). Slechts het gearceerde deel komt er te voor
schijn. In de negatieve helft van de modulatie (zie evgl) daarentegen
volgt de kromme I de gehele modulatiekromme. Dat is dus onze
„neer” modulatie. In volgemoduleerde toestand zal dus de anodegelijkstroom van buis Bn Iai, teruglopen en wel voor 100% modulatiediepte tot ongeveer 0,65 a 0,70 Iai. De buis neemt dan dus onge
veer 30 % minder op.
In fig. 6.17c is de situatie voor buis B2 gegeven. In de ongemodu
leerde toestand staat de buis in het punt A', dat wil dus zeggen, dat de
buis een negatieve vangroosterspanning - Vvg2 heeft, groot genoeg,

/I A
V

V- y/.

i.j6

om de buis bijna af te knijpen. Wordt er nu gemoduleerd, dan verloopt de vangroosterspanning aan B2 volgens de kromme evg2. Wij
zien dat in de negatieve helft van de modulatie de buis dicht blijft,
doch nu in de positieve helft van <evg2
. open gaat. Dat wil dus zeggen,
rxp” modulatie,
dat de buis de positieve modulatiepieken, dus /-]«
de „op
levert. (Zie kromme II in fig.
hg. 6.17a).
....
Keren wij nu terug naar het schema. De stuurroosters krijgen hun
excitatie van de kring LC via de koppelcondcnsatoren Cx en C2. De

Fig. 6.17
beide buizen krijgen op de bekende wijze hun negatieve roosterspanningen en moeten voor Vvgi = Vvg2 = o gelijke roosterstromen
trekken. (In te stellen met C1} resp. C2). In de anodekringen is de afstemkring C13 opgenomen. De buis Bj is met zijn anode aan de
top van Lj, de buis B2 is met zijn anode op ongeveer het halve aantal
windingen van Li aangesloten. Dit moet zo gedaan worden, omdat de
beide buizen, van h.f. standpunt bezien, zeer verschillend werken. De
gemiddelde anodegelijkstroom van buis B2 tijdens 100% modulatiediepte is ongeveer 1,35 a 1,40 maal de anodestroom Ia, van buis Bx in
gemoduleerde toestand.
De schakeling van de vangroosters is te volgen uit de figuur. Het
vangrooster van Bj gaat via S3 en Rö naar aarde, of, zoals wij hebben
getekend, naar de kathode. Het vangrooster van B2 krijgt via de

s
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potentiometer R8 een negatieve voorspanning vanaf een apart vangroosterspanningsapparaat. De weerstanden R5 en R6 zijn l.f. ontkoppelweerstanden en moeten kortsluiten van de modulatietransformator Tm voorkomen. Het l.f. modulatievermogen wordt via Cn en
C12 aan de vangroosters toegevoerd. Met de potentiometer R7 kan
men de l.f. spanning aan Bx naregelen. Bij 100% modulatiediepte
moet de antennestroom 22 % oplopen (zie blz. 125). Men kan met R7
een en ander bijregelen. Daar de waarden van de onderdelen voor een
deel afhangen van d
’
’
de gebezigde
buizen,
geven wij hier slechts informatorische waarden. De van de buis afhankelijke waarden staan
tussen ().

Cx
C2
C3
C4
C6
Co
C7
c~8

c9

C10
Cu
C12
C13
C14

=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

5° pF

50 pF
1000 pF
1000 pF
5000 pF + 8 a 16
5000
„
.pF -j- 8 a 16 /xF
5000 pF
5000 pF
2000 pF
2000 pF
0,1
0,1 /xF
3,5 pF per m golflengte
500 pF

= (10 a 15 k£?)

r2 = (10 a 15 k.Q)
r3 = (300 a 500 Q)
R< =
r5 =
r6 =
r7 =
r8 =

(300 a 500 P)
15 k/2
15 k£?
20 k£?
25 kï2 (5 watt)

sx
So
S3
S4

goede h.f. smoorspoelen

Voor gewone 25 a 50 watt pentoden zal VXo
vg maximaal ongeveer
—200 volt zijn. Over het algemeen zal deze spanning lager zijn, doch
met R8 is zij in te stellen.
De condensatoren C5 en C6 moeten niet alleen h.f., doch ook l.f.
ontkoppelen. Vandaar de parallelschakeling van 5000 pF en 8 a 16/xF.
Men lette goed op de polariteit bij het gebruik van electrolyten.
Heeft men penthoden, die tijdens moduleren een vrij grote vangroosterstroom gaan trekken (dit geldt vooral voor de buis Bx), dan kan
eventueel R5 (of RG of beide) door l.f. smoorspoelen worden ver
vangen. Meestal zal dit niet nodig zijn. Onze modulator zal dus in
staat moeten zijn, ongeveer 200 volt l.f. wisselspanning op te wekken
over de weerstand R7 bij een l.f. vermogen van 3 a 4 watt. Met een
6V6, EL3 of soortgelijke modulatorbuis komt men er dus ruimschoots.
De transformator Tm kan desnoods 1 op 1 worden uitgevoerd. Dan
kan men R7 verlagen tot 8 a 10 kïZ Beter kan men hem 1 op 2 laten
omhoog transformeren.
Absorptiemodulatie. Een modulatiemethode, die de laatste tijd
op zeer hoge frequenties weer opleeft voor brede-band-modulatie, is
de z.g. absorptiemodulatie. Dit is wel voor de amateurs de oudste
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modulatiewijze. De ouderen onder ons zullen zich dit nog wel her
inneren uit de tijd omstreeks i92o/’22. In fig. 6.18 is het principe ge
tekend. Over de afstemkring LjCj van de zendbuis Bj is een buis B2
geschakeld. Deze buis absorbeert in de ongemoduleerde toestand de
helft van de door de buis Bx geleverde h.f. energie en zet deze in
warmte om in de weerstand Rr Aan het rooster van de buis B2 voert
men de l.f. modulatie toe. In de negatieve helft van de modulatieperiode gaat de buis B2 meer of minder ,, dicht”, absorbeert dus minder
h.f. energie. In de positieve modulatieperiode daarentegen gaat de
buis verder open en absorbeert meer h.f. energie, dan in de ongemodu
leerde toestand. Er treedt dus amplitude-modulatie van de h.f.
energie op en ons doel is bereikt. De geabsorbeerde energie verdeelt
zich over Rj en de
’ ’buis;
’ ; een deel wordt aan de buisanode in warmte
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Fig. 6.18. Absorpticmodulatie
omgezet. De buis B2 moet van dezelfde grootte, als de buis B1 zijn.
Waarden van de onderdelen zijn:

c

= 2 a 3 k£? 25 watt
= 100 a 200 pF
R2 = 100 Q 3 watt
C4 = 1000 pF
(afhankelijk van de buis B2)
C3 = 5000 pF + 16 /zF
Co = 1000 pF
51 I! goede smoorspoelen
52 I
C7 = 1000 pF
Als de h.f. energie in de eindtrap 50 watt is, dan moet B2 dus 25 watt
dissiperen. De anodestroom Ia door de buis B2 zal dan ongeveer 70 mA
zijn, waarbij de anodedissipatie ± 10 watt is.
Frequentiemodulatie. Wij hebben gezien, dat bij AM de ampli
tude van de zijbanden van de h.f. trilling in het rythme van de modu
lerende l.f. trilling wordt gewijzigd. De bij AM opgewekte zijbanden,
waarvan de ligging in het frequentie spectrum bepaald wordt door de
modulatiefrequentie of -frequenties, worden geleverd door de modu
lator, als wij Heising moduleren, of door de zendbuis bij andere modulatiemethoden. Hierbij blijft de amplitude van de draaggolf constant.
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Slechts de amplitudi van de zijbanden variëren. Moduleren wij b.v.
met toon 1000, dan ontstaan er twee zijbanden, die links en rechts van
de draaggolf liggen op een afstand hiervan van 1000 per. Strikt ge
nomen stemmen wij de kringen van onze eindtrap alleen af op de
draaggolffrequentie en zijn deze kringen ten opzichte van de zij
banden iets buiten afstemming. Dat wil dus zeggen, dat de zijbanden
een faseverschuiving hebben tegenover de draaggolf. Hieruit volgt dat
AM altijd gepaard gaat met een, zij het in het algemeen zeer geringe,
fase en frequentie modulatie (PM en FM). Onder normale omstandig
heden zijn deze PM en FM zo gering, dat zij geen invloed uitoefenen
op de uitzending.
Bij FM als modulatiemethode nu verandert de frequentie in het
rythmevan de over te dragen l.f. modulatietrillingen en blijft hierbij de
amplitude van de gemoduleerde totale h.f. trilling constant. De fre
quentie van onze zender wandelt nu heen en weer in een frequentiegebied, waarvan de draaggolffrequentie de centrale frequentie is.
De maximale afwijking, die de frequentie door de modulatie onder
gaat ten opzichte van de draaggolffrequentie, noemt men de frequentieZivaai. Deze zwaai is onafhankelijk van de frequentie van de modu
lerende l.f. trilling, doch wordt alleen bepaald door de amplitude van
modulerende l.f. trilling. De frequentiezwaai geeft men gewoonlijk
aan in het aantal kiloperioden, dat de frequentie maximaal afwijkt
van de draaggolffrequentie. De momentele waarde van de frequentie
verandering wordt dus bepaald door de ogenblikswaarde van de
amplitude van de modulerende l.f. trilling. Dus als wij b.v. met 100 p
moduleren en de amplitude van de l.f. trilling is i volt, dan zal b.v.
de zwaai i kp zijn. Zouden wij nu met b.v. 1000 p en i volt amplitude
moduleren, dan zou de zwaai weer i kp zijn. Alleen zou nu de be
schouwde zijband, die dus op i kp van de draaggolf afligt, 1000 maal
per secunde verschijnen en verdwijnen, in het eerste geval slechts
100 maal.
Uit het voorgaande volgt dus, dat we hier niet, zoals bij AM,
kunnen spreken van een bepaalde modulatiediepte. Door het inachtnemen van bepaalde voorzorgen in de zender met het oog op de band
breedte, kan men de frequentiezwaai willekeurig groot maken, zonder
dat er, zoals bij AM, een effect zou optreden, dat men overmodulatie
zou kunnen noemen.
Bij FM zal dus de bandbreedte, die de zender inneemt, niet be
paald worden door de maximale modulatiefrequentie, doch door de
maximale amplitude van de modulerende trilling. De bandbreedte
van de FM-zender zal in het algemeen groter zijn, dan die van de
overeenkomstig gemoduleerde AM-zender. Daar bij FM de amplitude
van de totale h.f. trilling niet toeneemt, zal het totale h.f. vermogen
niet toenemen en niet groter zijn, dan in de ongemoduleerde toestand.
Daar er echter wel zijbanden ontstaan, bij FM, moet dus het ver-
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mogen verdeeld worden over de draaggolf en die zij banden; de ampli
tude van de draaggolf in gemoduleerde toestand is dus kleiner, dan
die in ongemoduleerde toestand. Het vermogen, bepaalt door het ver
schil van deze amplitudi, verdeelt zich over de zij banden. Er kunnen
zelfs momenten optreden, dat alles in de zijbanden zit en de draaggolf
nul is. Verder zijn de amplitudi van de met elkaar corresponderende
zijbanden links en rechts van de draaggolf niet altijd even groot en
neemt hun amplitude af met de afstand van de draaggolf.
De verhouding van de maximale frequentiezwaai tot de modu
lerende l.f. trillingsfrequentie noemt men de modulatie-index. Meestal
kiest men hiervoor de verhouding van maximale zwaai tot maximale
over te dragen l.f. frequentie. Is b.v. de maximale zwaai 18 kp en de
maximale over te dragen frequentie 3 kp, dan is de modulatie-index kj:
18

Ki

z-

— = o.
3

Als men kj = 1 maakt, dan neemt de zender dus evenveel ruimte in
beslag als de AM-gemoduleerde zender met dezelfde maximum l.f.
frequentie. Men spreekt dan van smalle band FM, aangeduid met
NFM (= Narrow band FM). Bij de practische bespreking van FM
zullen wij ons in hoofdzaak tot NFM beperken, daar deze ook op de
gewone amateurbanden kan worden toegepast en dan zekere voor
delen biedt.
Een voordeel van FM boven AM is de betere signaal/ruis-verhouding. Dit komt, doordat alle electrische storingen in het radiogebied,
inclusief de in de ontvanger opgewekte ruis, h.f. trillingen zijn met
veranderlijke amplitude. Als nu de FM-ontvanger dus alleen aan
spreekt op frequentieveranderingen en niet op amplitudevariaties,
dan zullen de storingen en de ruis slechts dan invloed uitoefenen op de
ontvangst, als zij behalve amplitudevariaties ook nog onderhevig zijn
aan faseveranderingen. Door een grote zwaai toe te passen, kan men
hun invloed, ten gevolge van die faseveranderingen, zeer gering maken.
Een tweede voordeel, en dan aan de zenderzijde, is dat voor het
moduleren practisch geen h.f. vermogen wordt vereist, omdat er
tijdens moduleren geen energieveranderingen in de zender optreden.
Als bij de zender de frequentiezwaai recht evenredig is met de
amplitude van het modulerende signaal, dan is de zender lineair. Af
wijkingen hiervan geven dus vervormingen. De afstemkringen in de
zender zullen zo breed in afstemming moeten zijn, dat de maximale
frequentiezwaai goed wordt doorgegeven.
Practische uitvoering van FM. Om onze zender frequentie te
moduleren, moeten wij zijn frequentie op de een of andere manier
wijzigen in afhankelijkheid van de l.f. modulatie. In de practijk zijn er
twee methoden in gebruik. Dit zijn: a) de z.g. directe methode} b) de
z.g. indirecte methode.
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Bij de indirecte methode gaat men uit van een zeer stabiele oscillator, b.v. een kristaloscillator. De fase van de h.f. trilling van deze
oscillator wordt nu in het l.f. rythme gevarieerd en deze faseveranderingen worden met een of ander netwerk in frequentievariaties om
gezet. De zo verkregen frequentiezwaai is over het algemeen zeer
gering. Daarom past men zeer hoge frequentievermenigvuldiging toe
op het aldus verkregen f.m. signaal. Als men n.1. de frequentie n maal
vermenigvuldigt, wordt de frequentiezwaai ook n maal zo groot. De
indirecte methode is nogal gecompliceerd en kostbaar, waardoor hij
niet erg geschikt is voor amateurgebruik. Veel eenvoudiger en goed
koper is de directe methode. Hierbij wordt een van de frequentie be
palende elementen van de oscillator in het rythme van de modulatie
gevarieerd. Men doet dit direct bij de oscillator, vandaar de naam.
In hoofdstuk VII hebben wij de reactantiebuis, die wij hiervoor ge
bruiken, besproken, zodat wij voor de werking hiervan naar dat
hoofdstuk verwijzen.
De reactantiebuis werkt als een zelfinductie of capaciteit, afhanke
lijk van de schakeling. De grootte van deze Lr of Gr is, zoals in hoofd
stuk VII is gegeven, bepaald door de steilheid van de reactantiebuis.
Door deze steilheid Sr te wijzigen kunnen wij zijn zelfinductie of capa
citeit wijzigen. Aan één van zijn besturende roosters leggen wij dus een
vaste negatieve voorspanning en superponeren hierop de l.f. modu
latie. De door de buis vertegenwoordigde Lr of Gr varieert dan in het
rythme van de modulatie. Schakelen wij nu de buis parallel aan de
LG-kring van de oscillator, dan is de zaak gezond. Daar wij gewoon
lijk de frequentie van de oscillator instellen, door de afstemcondensator variabel te kiezen, kan men het best de reactantiebuis als een
zelfinductie laten werken. Dan beïnvloedt hij een constante grootheid
in de schakeling.
Iedere verandering van de aan de rooster van de reactantiebuis aan
gelegde spanning zal dus een overeenkomstige verandering in de
draaggolffrequentie geven. Hier stuiten wij op een tegenstrijdigheid.
Voor een goed volgen van de modulatie, dus grote gevoeligheid, zal de
frequentieverandering per volt roosterspanning zo groot mogelijk
moeten zijn. Voor een goede stabiliteit van de zender daarentegen zou .
dat juist andersom moeten wezen. Om grote gevoeligheid te ver
krijgen, zou men een buis met grote steilheid en geringe roosterruimtc
moeten kiezen. Om grote stabiliteit te verkrijgen met het oog op de
constantheid van de gemiddelde draaggolffrequentie zou men een
buis met grote roosterruimte moeten hebben, waardoor het stelsel
minder afhankelijk wordt van de roosterspanning. Doch dan moet
men een grotere l.f. spanning toepassen.
Men kan de frequentiezwaai aan de reactantiebuiszijde regelen
met behulp van de RC-spanningsdeler en de amplitude van de
modulatiespanning. Bij vele buizen en vooral op zeer hoge frequenties
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is de inwendige capaciteit tussen rooster en kathode vaak al voldoende
voor de vereiste fasedraaiing.
In fig. 6.19 is nu het schema gegeven van een directe FM-zender
voor NFM. In fig. 6.19a is de oscillator 4- reactantiebuis getekend,
in fig. 6.19 b het modulatorgedeelte. Wij hebben als reactantiebuis een
hexode gekozen, omdat men nu de mogelijkheid heeft het h.f. en het
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Fig. 6.19. Smalle band frequentie modulatie

l.f. gedeelte van elkaar te scheiden. Immers, men kan nu gescheiden
roosters benutten voor de l.f. regeling en de h.f. reactantie-schakeling.
Kiest men een ECH21, dan kan men het triodegedeelte als oscillator
benutten. Dit is in de figuur aangenomen. Wij wijzen er nog op, dat de
reactantiebuis zo ruim moet wezen, dat hij ongestraft de anodewisselspanning ea van de oscillator kan verdragen, zonder overbelast te ge
raken. Een oscillator met 500 volt anodespanning kan men beslist niet
besturen met een EF6, 6L7 of ECH21 als reactantiebuis! Daar de
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reactantiebuis in het h.f. gedeelte komt, moeten de verbindingen zo
kort mogelijk zijn.
Om geen vervormingen te introduceren, dient de reactantiebuis in
het midden van zijn karakteristiek te worden ingesteld en mag hij niet
l.f. worden overgeëxciteerd. Een wat te ruime buis is daarom wel aan
te bevelen.
Om met NFM de grootst mogelijke geluidsterkte bij de ontvangst
te garanderen, moet de frequentiezwaai de gehele flank van de ontvanger-afstemkromme bestrijken. (Zie hoofdstuk VII). Wordt de
zwaai te groot, dan treden er in de ontvanger vervormingen op (niet
in de zender!), is de zwaai te klein, dan bestrijkt hij slechts een deel
van de flank en is de ontvangst te zwak, d.w.z. de geluidsterkte! De
veldsterkte op zichzelf kan groot genoeg zijn. Om hieraan tegemoet te
komen, mede met het oog op de intensiteitsverschillen tijdens spreken,
dus om de grootst moge
lijke geluidsterkte aan
de ontvangkant te ga
randeren, moeten wij bij
de zender een begrenzer
in het l.f. gedeelte toe
passen, die de modulatiepieken
afvlakt en
ZONDER
MET
daardoor een grotere
Fig. 6.20. Invloed van begrenzing
gemiddelde zwaai toe
staat. In de fig. 6.19b
doet het rechter deel van de dubbele triode dienst als begrenzer. Met
R7 stelt men de grens, waar de begrenzer het l.f.. niveau op afvlakt, in
en met Rn kan men de grootte van de modulatiespanning aan de
reactantiebuis instellen. Fig. 6.20 demonstreert de invloed van een
begrenzer.
Wij zien, dat met de begrenzer het gemiddelde niveau veel hoger is.
Door het begrenzen van de modulatiepieken introduceren wij
hogere harmonischen in de modulatie. Een frequentie 2000 geeft er
dan 4000 - 6000 - 8000, enz. bij. Om deze hogere harmonischen weer
uit de modulatie, althans het grootste deel, kwijt te raken, passen
wij een onderdoorlaatfilter toe, dat als afsnijfrequentie 3000 per. heeft.
Dit filter, S3 - S4 - S5 - G10 - Cn - C12, in de fig. 6.19, is afgesloten
met de weerstand Rn = 5000 Q. Met behulp van de voor een n-sectie
gegeven formule uit hoofdstuk VII vindt men dan de in de stuklijst gegeven waarden.
De kathode van de reactantiebuis moet absoluut op h.f. als op l.f.
nulpotentiaal zijn, anders treedt er brom op. Dit zal ook zo zijn, als er
h.f. doordringt in het l.f. gedeelte. Dit geldt trouwens niet alleen bij
FM, doch ook bij AM!! Goede afscherming is gewenst.
Wij wijzen nog op het volgende:
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1) Past men frequentievermenigyuldiging toe na de oscillator, dan
wordt de zwaai ook vermenigvuldigd. Bij overgaan op een
andere band dient men hiermede rekening te houden, door veran
deren van de l.f. ingangsspanning. Deze moet n.1. evenredig worden
verminderd met de vermenigvuldigingsfactor. Gaat men b.v. van
verdubbelen op verdrievoudigen, dan moet de ingangsspanning tot
het 2/3 gedeelte worden teruggebracht.
2) De kringen van de zender moeten zeer precies in afstemming worden
gebracht, daar anders ongewenste amplitude modulatie ontstaat door
instelling op de flank van de afstemkromme van de betreffende kring.
Tot slot geven wij hier de stuklijst:
Rj = 100 kf? Rn = 5 kP
10000 pF mica
Cs
R2 = 400 Q
C. = 2 a 5 pF
R3 = 30 kf2
C5 = 5 pF per m golflengte
R4 = 50 k_Q S3 = 0,26 /zH
C. = 1000 pF mica
R5 = 500 kf? S4 = 0,26 /zH
100 pF mica
C7 =
= 0,1 /zF rol type
R6 = 50 k£? S5 = 0,13
R- = 500 k£?
C9 = 0,01 /zF
Rs =
50 k£? C, = 1000 pF mica G10 = 0,02 /zF
R9 = 40 kP
= 10000 pF
Cu = 0,02 /zF
mica-}-50/zF C12 = 0,01 /zF
R10 = 40 kP
Tot slot sommen wij nog de voordelen van FM op. Dat zijn:
1) Zeer kleine modulator.
2) De zender kan volle energie met hoog rendement leveren.
3) Sterke reductie van de storing in de BCL. Dit is vooral van belang
in dichtbevolkte streken en steden.
4) Gunstige signaal/ruis-verhouding.
Het modulatiegedeelte van de zender. Tot nu toe hebben wij
bijna uitsluitend het h.f. gedeelte van de gemoduleerde zender be
schouwd. Slechts bij FM hebben we reeds kennis gemaakt met een
deel van de modulator. Deze bestaat n.1. uit twee gedeelten en wel:
a) het voorversterkcr gedeelte, dat is het deel, dat de microfoon- of
weergeverspanningen rechtstreeks versterkt en als spanningsversterker
is uitgevoerd;
b) de energieversterker, dat is het deel, dat de voor het moduleren
benodigde l.f. energie moet leveren.
In fig. 6.21 is een voorbeeld gegeven van een microfoonvoorversterker. In feite is dit niets anders als een één-, twee- of drie-traps
weerstand gekoppelde versterker. Het aantal trappen hangt af van de
gebezigde microfoon of weergever enerzijds, de gewenste l.f. uitgangsspanning anderzijds. Daar het bouwen van een goede weerstandsversterker wel algemeen bekend geacht mag worden, gaan wij hier niet
op in. Voor ons van meer belang is de energieversterker. Men kan
deze het best in balans uitvoeren, waarbij strikt genomen triodebuizen
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Fig. 6.21
Foto welwillend afgestaan door Philips-Eindhoven

de voorkeur zouden verdienen, daar deze de minste kans op l.f. ver
vorming geven. Echter zullen tetroden of penthoden ook zeer goed
bruikbaar zijn, vooral de z.g. beampower tetroden, zoals de 807. Zeer
geschikt zijn ook de Philips penthoden EL34 voor groter vermogen en
de EL3 voor b.v. 25 watt l.f. vermogen. Men kan de modulator-eindtrap in klasse A, klasse B of klasse AB schakelen. (Zie hoofdstuk II).
Als men de versterker in klasse B of AB bedrijft, dan worden de buizen
uitgestuurd tot in het positieve roosterspanningsgebied. De voorgaan
de trap, de z.g. drijver, moet dus in staat zijn de eventuele roosterverliezen te suppleren. Doordat de anodestroom van de modulator
varieert in het rythme van de modulatie, moet het psa voor deze trap
in staat zijn de anodestroomstoten te kunnen leveren. De spanningsregeling moet perfect zijn, opdat de anodespanning niet op en neer
gaat met de modulatiediepte.
Als men in de modulator b.v. twee 807 buizen in balans gebruikt,
zal men als drijver een 6V6 moeten toepassen, daar deze in staat is de
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roosterverliezen te suppleren. Indien mogelijk, is het beter de buizen
niet zo ver te exciteren, dat er grote roosterstromen gaan lopen. Dan
kan men de trap in balans exciteren met een dubbeltriode, zoals de
ECC40 e.d. Verwacht men roosterstromen, dan kan men een tussentransformator toepassen tussen drijver en eindtrap, zoals in fig. 6.22
is aangegeven.
De secundaire wikkelingen van de drijvertransformator zijn ge
scheiden uitgevoerd getekend. Nodig is dit niet, doch het kan van
voordeel zijn, als men wil experimenteren met tegenkoppeling. De
modulatietransformator Tm is secundair stroomloos geschakeld, waar
door deze niet een te zware kern nodig heeft. Bovendien kan men

Td

r3

Bd

Tm
R!

%

Rö

R6

1 3
o

lR7

r2

5

%

BmH
—o

+
Fig. 6.22

met de combinatie C2 - Sx de lage tonen ophalen. Men brengt deze
combinatie in serieresonantie voor b.v. 40 of 60 p., waarbij dan:
40 of 60

1

2 7i 1/ Lh- Cf

De kathodeweerstanden R6 en R7 geven een zekere mate van tegenkoppeling, terwijl R5 een tegenkoppeling geeft tegen onbalans. Voor
de buizen EL34 kan men de volgende waarden aanhouden:

Ri — R2 = 5 kP 3
R3 = R4 = 500 42 %
R5 =
5° & 1
r6 = r7 = 100 Q 1
2 k42 1
r8 =

watt
watt
watt
watt
watt

C2 = 0,5 a 2 /zF, afhankelijk van
de smoorspoel Sj

De weerstanden R;3 en R4 zijn dempweerstanden, om parasieten
tegen te gaan.
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In fig. 6.23 a is een voorbeeld gegeven van een l.f. mengschakeling.
Deze schakeling maakt het mogelijk van microfoon op pick-up over te
gaan met behulp van de potentiometers Px en P
1 2. Men sluit de pick-up
’
r--------- -- - - ] vja een
b.v. aan op de klemmen 1 - 2 en de microfoon,
eventueel
i>-
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Fig. 6.23 a

voorversterker, aan de klemmen 3-4. Achter de mengtrap kan men
een fase-omkeertrap plaatsen en daarachter
<
de modulator-eindtrap.
In fig. 6.23b is het mengen met
enkelvoudige buis gegeven. De
"6
weerstanden R6 en R7 voorkomen
aarden van het rooster bij „dicht”
draaien van P4 of P2.
Voor de figuren gelden de
1
r7
waarden:
P2
Pj = P2 = 500 k£?
X
z1^Rj = R2 = 250 kP
R3 = R44 = 100 kf2
2,5 k£?
r5 =
r6 = R7 = 500 kf?
Fig. 6.23 b
Ci = 100 /zF 12,5 volt
HOOFDSTUK VII

BIJZONDERE SCHAKELINGEN

Inleiding. In dit hoofdstuk zullen wij een aantal schakelingen en
schakelelementen bespreken, die ons voor de amateur wel van belang
schenen, hoewel zij niet altijd algemeen gebruikelijk zijn. Na enige
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aarzeling hebben wij hiertoe ook de kristalschakelingen gerekend,
omdat deze meer en meer verdrongen zijn door de VFO. Dit is ook
wel begrijpelijk, omdat het kristal de zender bindt aan een bepaalde
frequentie, wat met het oog op de sterke bandenbezetting slechts na
delen geeft. Daar komt nog bij, dat wij in de Eco- en de Clapp-oscillator schakelingen hebben, waarvan de frequentie-stabiliteit die van
de kristaltrap benadert. In verband met de zeer hoge frequenties,
zoals de 144 Mp-band, krijgt het kristal weer iets van zijn oude glans
terug, daar het niet zo eenvoudig is een VFO te maken, die op de hoge
frequentie, waarop hij toch altijd nog moet werken, ondanks de vol
gende frequentievermenigvuldiging, voldoende stabiliteit heeft.
Verder is men er sinds de oorlog in geslaagd goede kristallen, die niet
al te duur zijn, te fabriceren voor 10 tot 30 Mp. Een andere moeilijk
heid, waarop men stuit bij een gewone oscillator, voor 10 tot 30 Mp
ontworpen, is de frequentiemodulatie door brom e.d. Bij een kristaloscillator heeft men daar practisch nooit last mede. Kristalsturing
geeft een grote frequenticconstantheid, terwijl de ruimte, die een
kristalbestuurde zender in de frequentieband inneemt, zeer gering is,
de afstemscherpte dus zeer groot.
Men heeft de laatste jaren zeer veel nieuwe kwartssneden gevonden,
welke bepaalde voordelen, zoals ongevoeligheid voor temperatuur
e.d., bezitten t.o.v. de reeds bekende sneden. Het zou ons echter te ver
voeren deze alle te gaan bespreken; daarom beperken wij ons hier
slechts tot de twee meest bekende sneden, n.1. de X- en de Y-snede.
Wie meer hierover wil weten, verwijzen wij naar de vakliteratuur.
Wij wijzen er hier op, dat men door de wijze van schakelen kan be
reiken, dat het kwartskristal zich gedraagt als een serieschakeling van
L, C en R, dan wel als een parallelschakeling van L, R en C. Op
beide manieren krijgt men gelijkwaardige resultaten.
De eigenschappen van piëzo-electrische kristallen. Door J. en
P. Curie werd ontdekt, dat sommige kristalsoorten, zoals tourmalijn
en kwarts, electrische ladingen vertoonden, wanneer ze onder mecha
nische druk werden gebracht. Ook het omgekeerde bleek waar; wan
neer deze kristallen in een electrisch veld, dus b.v. tussen de platen van
een geladen condensator, werden gebracht, trad een vormverandering
op. Deze verschijnselen worden piëzo-electrische verschijnselen genoemd.
Door W. G. Cady* werden deze eigenschappen nader onderzocht en
uitgewerkt tot een systeem om radiofrequenties te meten of te contro
leren. Sedertdien vindt kwarts in de radio-zendtechniek een uitge
breide toepassing voor het opwekken van h.f. trillingen van constante
frequentie. Want de piëzo-electrische eigenschappen treden niet alleen
op bij statische toestand, doch ook bij dynamische toestanden, d.w.z.
wanneer het electrische veld, waarin het kwartskristal zich bevindt,

* „The piezo-elcctric resonator”, Proc. Institute of Radio Engineers, 1922.

159
varieert van sterkte of richting,
volgt de vormverandering van
het kristal deze variaties ook. Net
als elk ander lichaam bij voor
keur trillingen uitvoert, die wor
den bepaald door zijn vorm, af
metingen en toestand (denk b.v.
aan stemvorken, snaren van mu
ziekinstrumenten, enz.), heeft
ook een kwartskristal eigenfre
quenties, waarin het bij voorkeur
trilt. Door te zorgen, dat de fre
quentie van de electrische veldveranderingen overeenkomt met
een eigenfrequentie van het kris
tal zullen we met geringe electri
sche veranderingen sterke mecha
nische trillingen van het kristal
kunnen opwekken. Onder om
standigheden kunnen deze me
chanische trillingen zelfs zo sterk
Fig. 7.1 Een stuk ruw kwarts kristal en
worden, dat het kristal wordt
enkele geslepen resonatoren.
vernield.
De eigenfrequentie van de
vrije mechanische trillingen van een lichaam worden bepaald
door de vorm, de afmetingen en de toestand van de omgeving, waarbij
’ 'Wordt
4r
--------- waarin
b.v. temperatuur een rol speelt.
de physische toestand,
het kristal verkeert, constant gehouden, dan is ook de frequentie van
de vrije mechanische trillingen constant. Met een piëzo-electrisch
kristal kunnen we daarom trillingen van een zeer constante frequentie
opwekken. Om het grootste effect te bereiken moet het kwartsplaatje
op bijzondere wijze uit het ruwe kristal worden gesneden en verder
zeer zorgvuldig worden geslepen. Met betrekking tot de stand van de
assen in het ruwe kristal t.o.v. de afmetingen van het uitgesneden
kristalplaatje, bestaan twee mogelijkheden om het piëzo-electrisch
effect zo prominent mogelijk te maken. Deze mogelijkheden staan be
kend onder de namen X-snede en Y-snede, waarvan de laatste in de
zendtechniek het meest gebruikelijk is. Kwartsplaatjes volgens de Ysnede vervaardigd trillen n.1. het gemakkelijkst.
Het electrische equivalent van een gemonteerd kwarts
plaatje. Monteren we een rechthoekig kwartsplaatje van dikte d en
lengte 1 (fig. 7.2) tussen twee platen A en B, dan hebben we a.h.w.
een condensator met kwartsisolatie. Maar een condensator met zeer
bijzondere eigenschappen, want de reactantie is voor die frequenties,
1 1 aan
die gelijk
zijnde eigenfrequenties van het kwartskristal, zeer klein

i6o

als gevolg van de piëzo-electrische eigenschappen. Het kan n.1. worden
aangetoond, dat een kwartskristal, gemonteerd op de wijze van fig.
7.2, kan worden opgevat als een electrische trillingskring. De elecirische trillingskring, die dan gelijkwaardig is met de mechanische
A
eigenschappen van fig. 7.2 is geschetst in fig.
~
77 7.3. Deze bestaat dus uit een capaciteit Co
/ A'
//yy en daaraan parallel een serieschakeling van
ZZ
L, R en C, waarbij deze drie grootheden
J
worden bepaald door de vrije mechanische
B
trillingen van het kristalplaatje. De capaciFig. 7.2
teit Co is die van de condensator gevormd
door de platen A en B uit fig. 7.2, maar met
kwartsisolatie en kan dus worden berekend uit de oppervlakte van
de platen, de afstand en de diëlectrische constante van kwarts
(s = 4,6).
De eigenfrequenties van een kwartskristal worden hoofdzakelijk be
paald door twee afmetingen n.1. de dikte en de lengte. Meten we dikte
en lengte in cm dan zijn de hiermede overeenkomende eigenfrequen
ties van het kwartsplaatje resp. ongeveer 285/d en 270/I kp/sec. Ruw
benaderd kunnen we dus zeggen dat de eigenfrequentie gelijk is aan
300 kp/sec. (A — 100 meter) per mm van de afmeting die de trilling
bepaalt. Want het blijkt dat de kwartsplaat zowel in de dikte (trans
versaal) als in de lengte (longitudinaal) een piëzo-electrische trilling
kan uitvoeren.
Trouwens dit zijn niet de enige trillingsmogelijkheden.
_
_
Er zijni er
vele, ieder voor r'*
’ weer met‘ een eigenfrequentie,
r
zich
bepaald door de
speciale wijzen, waarop het plaatje in mechanische trilling kan komen.
Zo is b.v. een opvallende eigenfrequen
tie die, waarvan de frequentie wordt
bepaald door de verhouding 1/d. Hier
Co
uit volgt dat een kristalgenerator meer
B
A
afstemmingen kan hebben, omdat
elke trillingsmogelijkheid weer andere
waarden van L, R en C geeft. Tussen
c
R
twee frequenties van het kristal kunnen
Fig. 7-3
ook zwevingen in een hoorbare fre
quentie optreden; het kristal gaat
~ ”. Dit ~
,,zingen
geeft soms aanleiding tot breken van het kristal.
De volgende overwegingen kunnen dienen bij de keuze van een
kwartskristal. Het moet dun zijn, zodat met betrekkelijk geringe span
ningen een sterk electrisch veld kan worden opgewekt. Bij voorkeur
moet het lang en smal zijn en gebruikt worden in longitudinale me
chanische trilling om de gewenste trillingstoestand zo goed mogelijk
vast te leggen. Het volume mag echter weer niet te klein zijn, omdat
anders het effect niet voldoende is. Dit voorzover het betreft de lagere
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frequenties. Voor hoge frequenties is transversale trilling te prefe
reren ; de plaatjes worden bij voorkeur rond of vierkant gemaakt om
de gewenste trillingsvorm goed te definiëren. In dit geval moeten de
vlakken zo zuiver mogelijk vlak en parallel worden geslepen.
De kristaltrillingen zijn zeer zwak gedempt en zijn dus gemakkelijk
in stand te houden. Dit komt ook hierdoor tot uiting, dat de verhou
ding van L en R in fig. 7.3 zeer groot is en de capaciteiten C en Co
zeer klein. Co bedraagt gewoonlijk enkele pF, C enkele honderdste
delen van pF, L meerdere H, terwijl R enige honderden Q is. Voor
de eigenfrequentie van het kristal zal dus de grote reactantie van de
condensator Co kortgesloten zijn door de weerstand R van enkele
honderden f2, omdat voor de frequentie co, waarop het kristal reso
neert het product co2LC = 1 is en de
keten LRC zich dus gedraagt als een
weerstand R. Buiten resonantie is de
PL c =4=
impedantie van de keten LRC zeer
groot, zodat enkel de reactantie van
Co van belang is. Hierop is een me
3
thode gebaseerd om de werkzaam
heid van kwartsresonatoren te on
derzoeken.
Onderzoek van kwartsresona
toren. Een oscillator, waarvan de
frequentie gemakkelijk kan worden
gevarieerd, wordt gekoppeld met
een trillingskring LC, waarin een
*
^T
hittedraad- of thermogekoppelde
Fig- 7-4
mA-meter is opgenomen. Denken
we een ogenblik de kristalresonator KR weg en nemen we de stroom I
op bij verschillende frequenties, dan vinden we een kromme als i in
fig. 7.4, een afstemkromme van de LC-kring. Zetten we nu de kwarts
resonator parallel aan C en laten we aannemen dat de afstemming van
KR ligt in het frequentiebereik van kromme 1. Nemen we nu weer een
kromme op dan zullen we vinden, dat bij een zekere frequentie x de
kromme I een zeer scherpe inzinking 2 vertoont, x is dan de eigenfrequentie van de kristalresonator. Want bij deze frequentie wordt de
condensator C geshunt door de betrekkelijk kleine equivalente weer
stand R van de kwartsresonator en is de trillingskring LC dus sterk
gedempt. Bij deze proef moet de frequentie van de oscillator zeer fijn
regelbaar zijn, omdat de inzinking 2 zeer scherp en nauw is als gevolg
van de uiterst scherpe afstemming van de kwartsresonator. Het han
dige van deze methode van onderzoek is, dat de eigenfrequentie x van
de resonator wordt bepaald, onafhankelijk van de grootheden L en C.
Op deze manier kan ook de invloed van de luchtspleet op de eigen
frequentie van de resonator worden vastgesteld. Want de electroden,
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die het kwarts opsluiten zullen nooit absoluut precies tegen het kwarts
liggen; er zal steeds een luchtlaagje zijn en heel vaak wordt dit verstelbaar gehouden om de frequentie nog een weinig te kunnen ver
schuiven. Bij bepaalde afmetingen
van de luchtspleet is het zelfs on
mogelijk dat het kristal in trilling
C i
CO
komt, omdat de eigentrillingen van
de lucht in de spleet dit beletten.
Nemen we de luchtspleet mee in
aanmerking, dan moet ook het verL
c
R
vangingsschema fig. 7.3 worden ge
Hg- 7-5
wijzigd tot dat van fig. 7.5. Hierin
hebben L, R en C en ook Co dezelfde
betekenis als in fig. 7.3, doch in serie staat nog een kleine capaciteit C1}
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die de invloed van het luchtlaagje of de
luchtspleet tussen kwarts en electroden
voorstelt.
O
De invloed van de schakeling op
de kristalfrequentie. In dit hoofd
stuk is een schakeling van een kristalgenerator aangegeven. Aan de hand
Fig. 7.6 b
van die schakeling zullen we enkele ver
schijnselen bespreken, die van iinvloed zijn op de kristalfrequentie.
tt .
•• ___ a?______ vi*ïi____
a) De invloed van de kristalhouder. Het
zal1 i_bij
metingen blijken, dat ver-
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groten van de electroden voor een bepaalde luchtspleet de frequentie
iets zal doen afnemen. Verkleinen van de electroden zal tengevolge
hebben, dat het kristal reeds bij kleine luchtspleet zal ophouden te
oscilleren. Bij kleiner worden van de electroden wordt immers de koppe
ling van het kristal met de trillingsketen van de generator steeds losser.
In de practijk neemt men meestal de topelectrode (die met het
rooster van de buis is verbonden) iets kleiner, dan het kristal is, terwijl
de onderste electrode iets groter is dan het kristal. Fig. 7.6a* is een af
beelding van een goede kristalhouder, fig. 7.6b is een tekening van de
doorsnede.
b) De invloed van de temperatuur. De gevolgen van temperatuursver
andering zijn moeilijk vooruit te zeggen. Temperatuursverandering
is van invloed zowel op het kristal zelf, als op de houder. Sommige
gemonteerde
kristallen
hebben een positieve temperatuurscoëfficient d.w.z.
Meta.au
dat de frequentie afneemt
=_ B
aaw waeBflgaggsggiBgewj A/TBC/T
met toenemende tempera
iT
tuur, andere hebben een
ll
negatieve temperatuurscoëfficient. Soms komt
|C
1
het ook voor dat de kristalfrequentie indifferent is
voor temperatuursveran
deringen, dit is het ideale
Fig. 7.7
geval.
Om de invloed van
temperatuursveranderingen te elimineren, monteren we het kristal in
een thermostaat, d.i. een kast, waarin op een of andere wijze de tempe
ratuur constant wordt gehouden. Men kan dit doen door gebruik te
maken van een z.g. contactthermometer, d.i. een inrichting die bij het
bereiken van een bepaalde temperatuur de warmtebron uitschakelt en
deze weer inschakelt zodra de temperatuur weer te laag wordt. In
fig. 7.7 is een thermostaat geschetst, die door een amateur gemakkelijk
is te maken. In deze figuur is T de contactthermometer; K het kristal;
L het verwarmingslampje; R een ralais; C het contact voor de verwarmingsstroomkring en B een batterij. Wanneer bij stijgende tem
peratuur door de contactthermometer de stroomkring BR wordt ge
sloten, wordt contact G onderbroken en de lamp gaat uit. Bij dalen
van de temperatuur wordt de stroomkring BR weer onderbroken en
G weer gesloten. De verwarmingslamp wordt dan weer ontstoken. Het
relais R kan van een electrische bel worden gemaakt; T is bij een
opticien of instrumentenhandel te kopen. De grootte van de lamp is
* Dc afbeeldingen fig. 7.6 zijn welwillend afgestaan door de N.V. Ncderlandsche
Seintoestcllenfabriek tc Hilversum.
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Fig. 7-8
Foto welwillend afgestaan door Philips-Eindhoven

afhankelijk van de grootte van de kast. Fig. 7.8 toont ons de thermo
staat met de schakelinrichting.
c) De invloed van de lekweerstand. De frequentie neemt af, wanneer de
lekweerstand kleiner wordt; de invloed is
j
echter gering. Een capaciteitje parallel aan
X
het kristal zal de frequentie ook doen af
nemen; wordt de parallelcapaciteit te groot,
i
dan komt het kristal niet meer in trilling.
Een kristal zal soms niet willen oscilleren bij
een buis met grote rooster-kathode-capaci___
teit. In dat geval gebruiken we dan een
3o
c'
" kleine roostercondensator (< 10/z/zF) in
Fig. 7-9
serie met het kristal.
d) De invloed van de plaatkring. Veranderen
we de capaciteit van de plaatkring, dan gaat dit gepaard met een zeer
kleine frequentieverandering. Fig. 7.9 toont ons de frequentieverande
ring in perioden per seconde, afhankelijk van de capaciteit van de plaat
kring. We zien dat de frequentieverandering het sterkst is in de buurt
waar de capaciteit Cr resonantie van de plaatkring op de kristal-
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frequentie geeft. Zoals bij de TPTG-schakcling (zie hoofdstuk III)
werd opgemerkt, kan geen genereren optreden, wanneer plaat- en
roos terk ring op dezelfde frequentie zijn afgestemd. De frequentie van
de vrije trilling van de plaatkring van de kristaloscillator moet altijd
iets kleiner zijn dan de kristalfrequentie, want de plaatkring moet zich
inductief gedragen.
Bij de condensatorstand
begint het stelsel te oscilleren. Men zal
vinden, dat een instelling bij C2, dus niet vlak bij Cr, de beste resul
taten geeft. Bij C2 heeft men in een stuurzender maximale excitatie
voor de volgende trap en grote frequentie-constantheid. Deze is
eigenlijk bij C\ het grootst, maar dan heeft men weinig excitatie.
We willen nog opmerken, dat bovenstaande alleen geldt voor zuiver
vlak en parallel geslepen kristallen. Is een kristal niet zuiver geslepen,
dan treedt vaak een groot aantal eigenfrequenties vlak naast elkaar
op, waardoor afwijkingen op kunnen treden.
e) De invloed van gloei- en anodespanning. De invloed van deze spanningen
is gering, vooral die van de anodespanning. Verhogen van de anode
spanning verlaagt de frequentie iets, maar dit is haast niet merkbaar.
De invloed van de gloeispanning, die groter is, kan tot minimum
worden teruggebracht door als buis een indirect verhitte buis te ge
bruiken. De kathode, zowel als de gloeidraad, dienen dan terdege te
worden geaard met het oog op brom.
Het psa voor de kristaltrap, en dit geldt eveneens voor een VFO,
moet zeer goed afgevlakt worden, opdat de rimpel in de anode-gelijkspanning minimaal is, b.v. hoogstens 0,05%.
Kristalschakelingen. De vroeger meest gebruikelijke kristalschakeling was die, waarbij het kristal tussen rooster en kathode werd
geschakeld en in de anode een op de kristalfrequentie afgestemde
parallelgeschakelde LC-kring was opgenomen. Deze schakeling ver
toont een grote overeenkomst met de TPTG-schakeling. Inderdaad
kan men in deze schakeling het kristal opvatten als een kring met L
en C parallel. In deze schakeling dient dus ook weer de anodeketen
een inductieve reactantie te vormen t.o.v. de kristalfrequentie, terwijl
de terugkoppeling tot stand wordt gebracht door de anode-rooster
buiscapaciteit. Zou men nu als buis een tetrode ofpenthode toepassen,
dan zou de buiscapaciteit Car te gering zijn, om voldoende terugkop
peling, nodig voor het onderhouden van de trillingen, te geven. Red
ding brengt dan het aanbrengen van een extra capaciteitje van 5 a
15 pF tussen anode en rooster. Daar zowel rooster- ah anodekring
inductief moeten wezen, wil de zaak oscilleren, zal de opgewekte fre
quentie iets hoger zijn, dan de mechanische resonantiefrequentie van
het kristal.
Een tweede methode was het schakelen van het kristal tussen anode
en rooster, terwijl de anode weer op de kristalfrequentie werd afge
stemd met een parallel-LC-kring. Nu werkt het kristal als een serie-
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schakeling van L en C. Ook nu dient de anodekring inductief te zijn
voor de kristalfrequentie, terwijl de opgewekte frequentie iets lager is,
dan de eigen mechanische kristalfrequentie. Dit is zo, omdat het kristal
nu een capaciteit moet vormen tussen anode en rooster, wil de oscillator oscilleren. En een serieschakeling van L en C werkt capacitief,
als de frequentie, waarop de kring werkt, lager is, dan de eigen resonantiefrequentie.
Daar deze schakelingen zo algemeen bekend zijn, gaan wij er hier
niet verder op in, doch geven wij hier de Eco-kristalschakeling, weer
gegeven in fig. 7.10.
In serie met de roostercondensator is nu het kristal opgenomen.
Daar voor oscilleren de combinatie C3 - k als een condensator moet
werken en het kristal
hier weer als serie-LCkring fungeert, is de
Ri
oscillatiefrequentie iets
B
lager dan de mechani
—v
sche
kristalfrequentie.
!
De kring Lx - C\ wordt
C6
Lz
afgestemd op de kristal
frequentie, terwijl de
iHOH
C3
K
kring L2 - C6 afgestemd
C6T
kan worden op deze fre
C4T 1
quentie of een harmoni
sche hiervan. Met een
goed kristal is het moge5
lijk de kring L2-C6 af
te stemmen op maximaal de 8ste harmonische, d.w.z. men heeft dan
nog aantoonbare en bruikbare excitatie van de volgende trap. Het is
ons persoonlijk gelukt zo direct van 7 op 56 Mp te komen. Op die
manier kan men met een drietrapszender reeds 20 a 30 watt antennehf. vermogen bereiken op 56 Mp.
Als buis dient men een kleine zendpenthode met apart uitgevoerd
vangrooster te gebruiken, zoals b.v. de Philips PE04/10. Echter mag
men nooit hogere schermroosterspanning toepassen, dan 150 volt met
het oog op overbelasten van het kristal! Men geve de buis wat auto
matisch negatief via R3, opdat de buis niet overbelast komt te staan,
als het kristal afslaat. De spoel Li wordt afgetakt op ± x/4 a 1/5 deel
van het aantal windingen, gerekend van het rooster af. Wij geven hier
weer de stuklijst, welke slechts informatorisch geldt, daar een en ander
natuurlijk afhangt van de gebezigde buis.
Cj = 5 pF/m golflengte met maximum 200 pF
C2 = 10000 pF mica
C3 = 100—300 pF, keramisch of mica
C4 = 10000 pF, mica
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C5 = 500 a 1000 pF mica
C6 == 3,5 pF/m golflengte met maximum 150 pF
Ri = 50—100 k£> 2 watt, afhankelijk v. d. tot. spanning
r2 = 50 kf2 1 watt
r3 = 200 Q 2 watt
r5 = 2 a 5 k.Q 2 watt.

De waarden (aantal windingen e.d.) van Lj en L2 hangen af van
het gebezigde kristal.
De kristalafstemming vindt men in de practijk vrij eenvoudig, door
verdraaien van Gr Draait men door de kristalafstemming heen, dan
verandert de anode-gelijkstroom van de buis vrij sterk. De anode-
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Fig.7.11. Kristalbestuurde VFO

afstemming herkent men door de dip in de anodestroom. Overigens
geldt alles, wat bij de gewone oscillator is gezegd, ook hier. In fig.
3.13 b is reeds een voorbeeld gegeven van een kristaloscillator, waarbij
een extra buis voor de terugkoppeling is gebruikt. Ook in die schake
ling kan men het kristal opvatten als de serieschakeling van L, G en R.
Men kan in elke zender de VFO zonder meer door een kristal
oscillator vervangen, vooropgesteld, dat zij van gelijk vermogen zijn.
In fig. 7.11 is nu nog een andere kristalschakeling gegeven. In feite
is het een gewone mengschakeling, zoals men in de superheterodyne
ontvanger ook toepast. De bedoeling is deze. Als kristal wordt één
toegepast, waarvan de eigen frequentie buiten de gewenste band ligt.
De buis B., is nu een gewone kristalschakeling volgens fig. 7.10. De
buis Bn de mengbuis, is als Eco-oscillator geschakeld. Men mengt nu
de kristaltrilling met de in de Eco opgewekte trilling. In de anodeketen van de mengbuis BT treden nu behalve de genoemde trillingen
ook de som- en de verschilfrequentie van beiden op. Met de afgestem
de parallelkring L3 - C7 selecteert men nu één van de laatste trillingen.
Stel nu b.v., dat de kristalfrequentie fk, de Eco-frequentie fE is, dan
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treden in de anodeketen de frequenties fk + fE en fk — fE op. Laat
ons nu eens aannemen, dat wij een kristal bezitten van 6200 kp. Men
wil nu een frequentie opwekken, die valt in de 40 m band, stel b.v.
7200 kp. De Eco-frequentie moet dan zijn:
fE = 7200 — 6200 = 1000 kp.

De 40 m band loopt van 7000—7300 kp; dat wil dus zeggen, dat met
een kristal van 6200 kp, de Eco instelbaar moet zijn van 800—1 lookp,
opdat wij de gehele band kunnen bestrijken. In de fig. 7.11 hebben
wij dus een VFO, met als voordeel, dat het instelbare oscillatorgedeelte op een relatief lage frequentie werkt. Dit is inderdaad een voor
deel, daar een oscillator voor lagere frequenties zeer stabiel kan wor
den uitgevoerd en dan ook zeer stabiel werkt. De uitgangsspanning in
de anodeketen over de kring L3 - C7 is gering. Daarom zal men een
extra versterkertrap moeten toepassen, om een normale, met een gewone VFO vergelijkbare, uitgangsspanning te verkrijgen,
Wij laten hier een stuklijst volgen voor een Philips ECH42.

c7

= 3,5 pF per m golflengte
Ci = 5 pF per m golflengte
C8 = 500 pF mica
C2 = 1000 pF mica
Cs = 250 a 500 pF mica
= 1000 pF mica
Ri = 50 kQ 2 watt
= 250 pF mica
Ro = 50 k_Q V2 watt
R“3 = 100 kQ % watt
C6 = 5 pF per m golflengte
Schakeling voor T
frequentievermenigvuldiging.
„ „• Iedere verOm
sterkerschakeling is geschikt voor ffrequentievermenigvuldiging.
;
echter een behoorlijk rendement voor de gewenste harmonische te
verkrijgen, zal men toch enige voorzorgen moeten in acht nemen.
Zoals we zullen zien, zal de anodestroom van de buis veel harmonischen van behoorlijke amplitude bevatten, als de vorm van de anode
stroom impulsen rechthoekig is. Nu is de excitatiespanning van de
buis nagenoeg sinusvormig, omdat wij meestal afgestemde kringen
toepassen in dc roosterketen. Als de buis niet in de verzadiging loopt,
zal dus de anodestroom sinusvormig zijn, of wel zullen de optredende
anode-impulsen toppen van de sinus zijn (A, B of C-instelling). Laten
wij de buis in de verzadiging lopen, dan plat de anodestroom af; voor
waarden voor frequentievermenigvuldiging zijn dus:
1) De buis moet zo sterk geëxciteerd worden, dat hij in de verzadiging
loopt.
2) Hoge negatieve roosterspanning, opdat de anodestroomimpulsen
zo goed mogelijk de rechthoek benaderen.
3) Goede kringen in de anodeketen.
In het algemeen geeft een negatieve roosterspanning iets groter, dan
de afsnijspanning een sterke tweede harmonische in de anodeketen
en veel geringere derde en hogere harmonischen. De derde harmo-
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nische neemt sterk toe 'met toenemen van het negatief. Een goede
waarde van de roostervoorspanning is daarom
&
1,5—2 maal de afknijpspanning.
Met een triode kan
men niet hoger dan de
o
vijfde harmonische komen
L>
R;
Met een tetrode of een
penthode gaat het veel
beter, daar deze door de
a
C6T 5!
vorm van zijn karakteris
tiek veel meer harmonischen produceert, dan de
triode en wel vooral de
oneven
harmonischen.
Met een penthode of tetro
de kan men gemakkelijk
tot de negende harmo
nische gaan.
Voor verdubbelen is de
enkelvoudige
trap niet de
c2
L,
beste, daar dan om de
andere periode een im
puls in de anodeketen op
R2 .
b
treedt (zie fig. 4.16). Hier
21
—/75W- 4voor is de schakeling vol
gens fig. 7.12 de aange
==
wezen schakeling. Wij
zullen deze schakeling
A
A
eens nader gaan bekijken.
Wij zien, dat de roos
ters in balans worden ge
ëxciteerd, terwijl de ano
den parallel staan. De
bedoeling hiervan is de
volgende. Stel, dat wij al
leen buis Bx gebruikten.
Daar op het rooster een
spanning met frequentie f
wordt gedrukt en de ano
deketen is afgestemd op
Fig. 7.12
de frequentie 2f, zullen de
door de buis geleverde impulsen in de anodeketen om de periode voor
de anodespanning met 2f optreden (impulsen I in de fig. 7.12c).
O

i
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Nemen wij nu aan, dat buis B2 ook werkt, dan zal deze buis dicht
zitten als Bi open is en een impuls levert. Als Bi dicht zit gaat B2 open
en levert een impuls (impuls II in de fig. 7.12c). Wij zien nu direct het
voordeel. Iedere halve periode van de anodespanning (met de dubbele
frequentie f) treedt er een impuls op, in plaats van iedere hele periode.
Het resultaat is, beter rendement en meer h.f. vermogen.
Deze trap moet een negatieve roosterspanning hebben van
maal de afknijpspanning. Zijn rendement is dan voor de tweede har
monische rond 58%. Ook voor verviervoudigen is deze trap geschikt
en geeft dan een hoger rendement, als met de enkelvoudige trap is te
bereiken, n.1. ongeveer 40%. Een voordeel van deze trap is nog de
symmetrische belasting op de voorgaande trap.
De in fig. 7.12 a gegeven schakeling, welke bedoeld is voor de voe
ding van een balansversterker, is bruikbaar voor niet al te hoge fre
quenties, om maar iets te zeggen tot 30 Mp. Dit is een gevolg van de
parallelschakeling van de anoden; daardoor is de symmetrie verstoord
in de anodeketen. Intussen kan men hieraan tegemoetkomen door het
aanbrengen van een symmetrie-condensator C3, welke een capaciteit
moet hebben, gelijk aan de buiscapaciteit Gar. Voor het voeden van
een enkelvoudige trap verandert de anodeketen in fig. 7.12 b.
Wij geven weer een stuklijst.

C, =
c. =
C3 =
C4 =
C5
C6 =
Rt =
r2 =

2000 pF mica
3,5 per m golflengte
3—20 pF lucht
50 è 150 pF ( afhankelijk van de frequentie

500 pF mica
300— 1000 Q 5 watt
100 Q 2 watt.

De waarde van Rj hangt natuurlijk af van de gebezigde buizen en
of men lekweerstanden toepast of niet. Men kan deze trap zeer ge
schikt als versterker gebruiken, door eenvoudig één van de buizen te
doven. Hij doet dan dienst als neutrodyne condensator.
Een gewone balanstrap, zoals gegeven is op blz. 96 kan alleen
oneven harmonischen geven.
Daar de hier gegeven schakeling alleen geschikt is voor niet te hoge
frequenties, kan men hem het best direct achter de oscillator laten
volgen.
Anodebasis- en roosterbasischakeling. In hoofdstuk II
hebben wij reeds kennis gemaakt met de klassieke versterkerschakeling
voor triode en penthode buizen. Hierbij wordt de roosterwisselspanning
toegevoerd tussen het rooster en de kathode, waarbij de versterkte
spanning wordt afgenomen tussen anode en kathode vanaf een in de
anodeleiding opgenomen impedantie. Voor laagfrequent versterkers

I
I
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kan deze impedantie een weerstand, een ijzerkern smoorspoel of trans
formator zijn. Voor hoogfrequent versterkers kan deze impedantie een
afgestemde LC-kring, een smoorspoel of weerstand wezen. Dit type
versterker, dat wel kathodebasisschakeling wordt genoemd, heeft
enige typerende eigenschappen. Naast een behoorlijke spannings- en
energieversterking heeft deze versterker een zeer hoge ingangsimpedantie, dat is de impedantie, die de gebezigde versterkerbuis, ge
rekend tussen zijn rooster en kathode, vertegenwoordigt voor de voor
gaande aandrijvende trap. Verder heeft de buis een relatief lage uitgangsimpedantie (althans geldt dit voor trioden), waarbij wij hier
onder deze impedantie rekenen de impedantie, die de buis vertegen
woordigt tussen zijn anode en kathode. Zoals bekend bedraagt voor
energieversterkers de juiste aanpassingsimpedantie of-weerstand voor
trioden in deze schakeling rond 2000—3500 ohm en voor penthoden
en tetroden 4000—6000 ohm.

i

R

____
a

%

W2 E'u

Ir

b

Fig- 7 >3

In fig. 7.13c is de klassieke versterkerschakeling zeer principieel
nog eens weergegeven onder weglating van alle niet ter zake doende
spanningen e.d. Hierin is egi de ingangs-roosterwisselspanning, eu de
uitgangswisselspanning = i R en R de belastingweerstand of -im
pedantie.
In de practijk komt het nu voor, dat men van een versterkertrap
met relatief hoge uitgangsweerstand moet overgaan op een zeer lage
weerstand, b.v. een kabel of iets dergelijks, waarbij de beschouwde
versterker een gewone spanningsversterker kan zijn met b.v. 100 k.Q
in zijn anodeketen als belastingweerstand. Om deze aanpassing moge
lijk te maken, schakelen we de buis van de volgende versterkertrap
volgens fig. 7.13 a. Dit is de z.g. anodebasisschakelingy beter bekend
onder de naam kalhodevolger. Deze schakeling heeft enige voordelen
en wel:
1) een hoge ingangsweerstand;
2) een zeer lage uitgangsweerstand;
3) is in staat een zeer brede frequentieband door te geven zonder
merkbare lineaire vervorming (amplitude afval bij hogere of zeer lage
frequenties);
4) zeer geringe niet lineaire vervorming (kromme vervorming).
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Als wij deze schakeling doorrekenen, dan vinden wij voor de af
hankelijkheid van de anodespanning van de excitatiespanning:
Cu =

g

r

R

■+8 eg
S’R + _^_
-^ ’

1 +g
waarin: g = versterkingsfactor van de buis
Ri = inwendige weerstand van de buis.
Wij hebben hier dan een triode in de schakeling voorondersteld.
Nadere beschouwing van deze formule doet ons zien, dat wij als het
ware de buis kunnen vervangen denken door een andere buis in de
schakeling volgens fig. 7.13c met de volgende eigenschappen:

een versterkings factor

g' = __g_.
1 + g

een inwendige weerstand

R'.-ÏL.
I + g

Als wij dit invullen, krijgen wij:
R
cu = g' eg R 4- Rf’

Als nug^i is, dan is g/i d~ g
1 en zal R1/1 +g<^ R zijn. Hier"
uit volgt, dat de buis in de roosterbasisschakeling niet versterkt en
alleen de roosterspanning, welke is opgedrukt op een hoge weer
stand, één op één transformeert in een anodespanning eu, over een
zeer lage weerstand R/. Door deze lage inwendige weerstand R/ zal
de uitwendige belasting R — 3 a 5 X Ri' ook laag moeten zijn. Door
de lage waarden van R zullen parasitaire capaciteiten, zoals buiscapaciteiten e.d., weinig invloed uitoefenen op de frequentiekarakteristiek van eu. De trap is wat dat betreft uitnemend geschikt als bredeband-versterker. In feite is de trap een spanningstegengekoppelde ver
sterker met 100% tegenkoppeling. Hierdoor is de trap tevens zeer
ongevoelig voor veranderingen in de aangelegde spanningen en in de
buisparameters.
Een andere schakeling van de triode als versterker is in fig. 7.13 b
weergegeven. Dit is de z.g. roosterbasisschakeling of geaard rooster ver
sterker. Dit versterkertype heeft enige karakteristieke eigenschappen.
1) Zijn ingangsweerstand is relatief laag.
2) Zijn uitgangsweerstand is vrij hoog.
3) De trap behoeft niet te worden geneutrodyniseerd.
4) De aandrijvende trap en de buis staan in serie.
Bij de gewone versterker volgens fig. 7.13 c neemt de ingangsimpedantie op zeer hoge frequenties sterk af, terwijl het verder bij de
triodeversterker niet wel doenlijk is een voldoend frequentie-onafhan-
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kelijke neutrodynisering te verkrijgen door de zelfinducties van toe
voer- en verbindingsdraden. De ingangsimpedantie van de roosterbasisschakeling nu is veel meer frequentie-onafhankelijk op zeer hoge
frequenties. Daar het rooster nu geaard is, werkt het als een scherm
tussen kathode en anode, wat de mogelijkheid van zelf-oscilleren
sterk reduceert. In feite wordt de anode-kathode capaciteit Cak nu
sterk gereduceerd. Hierdoor heeft de roosterbasisschakeling nog een
voordeel, n.1. de relatief lage uitgangscapaciteit, welke hier gelijk is
aan Car, de anode-roostercapaciteit. Dit in tegenstelling bij de
kathodebasisschakeling met neutrodyne capaciteit, waar de uitgangs
capaciteit tenminste 2 Car is. De roosterbasisversterker zal dus in staat
zijn een grotere bandbreedte te verwerken.
Dat de drijvende trap en de versterkertrap in serie werken en beiden
R, volgt
energie afgeven aan de
1 ’belasting
’ ''
’ * uit
*' de volgende overweging.
De spanning egi en de anodcspanning ea zijn ten opzichte van de
kathode 180° uit fase, zodat de spanning tussen rooster en anode
eu —
= egi +
r ea
< . Als nu de anodewisselstroom i is, de roosterwisselstroom igi, dan is:
= i(egl + ea)
energie aan de belasting R
Wo
Wbo = 1 Cy,
door de buis aan R geleverd
door de drijver aan R geleverd wdo = iegi
door de drijver totaal geleverd
Wdot = (i + igi) egi
Wboi = igi‘egi*
door de buis opgenomen
Door deze seriewerking is de uitgangsenergie dus een bedrag i eK1
groter. Nu is in het algemeen i = 3—10 maal igi, dus zal men de
drijver zo zwaar moeten maken, dat deze in staat is buiten de roosterverliezen ook nog het bedrag i egj te leveren. Dat komt er dus op neer,
dat de drijver practisch 10 maal zoveel energie moet leveren, als een
normale drijver, die een kathodebasistrap voedt. Zoals gezegd, is zijn
surplus-energie echter niet verloren, doch gaat naar de antenne. Als
is de versterkingsfactor van de buis, dan is de uitgangsspanning eu:

eu = iR = (i 4- g) egi

R
R + Ri*

De spanningsversterker is dus iets groter dan bij de gewone trap.
Men kan aantonen* dat de ingangsweerstand van de roosterbasisschakeling is:
Rsi—Sd’

waarin: Sd = de steilheid van de buis.
Voor de triode 6AC7 b.v. is Sd = 9 mA/V, is dus Rgi = 110 Q.
De uitgangsweerstand Ru is:
Ru = (g + 1) Rgi + Ri♦ Polytechnisch tijdschrift van 17 Mei 1949, blz. 3514. (Uitgave A)
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De buis heeft dus een relatief hoge uitgangsweerstand. Men zou de
buis nu kunnen vervangen denken door een andere buis, welke de
volgende karakteristieken heeft:
Een versterkingsfactor: g' = 1 + g. Een inwendige weerstand:
Ri' — (1 4- g) Rgi + R-iOok hier treedt tegenkoppeling
op, evenals bij de anodebasisschakeR1
ling; hier hebben wij te maken met
stroomtegenkoppeling.
A —
eui
De fase-omkeertrap. Bij l.f.
versterkers moeten wij vaak over
gaan van een enkelvoudige trap op
B
eU2 een balanstrap. Men kan dan een
tussentransformator toepassen, doch
RZ
dit is vaak een kostbare geschiede
nis. Een andere mogelijkheid geeft
ons de kathodevolger. Deze moge
Fig. 7.14 a
lijkheid is in fig. 7.14a geschetst.
De kathodeweerstand R uit fig.
7.13 a wordt gesplitst in twee stukken Rj en ^-2
R. j waarbij Rj = R2.
De weerstand R2 komt in de kathode, de weerstand Rj in de anode.

è

eui
R3

RS

F"ZL

HF1

m

e9i

R1

I

r2

T

R6

R?

I—

C3

ï

eU2

Fig. 7.14 b. Fase-omkeer-schakclingen
De punten A en B voeren nu gelijke wisselspanningen tegenover
aarde, doch zijn ten opzichte van elkaar 180° uit fase. Vanaf de punten
A en B kunnen wij dus een balanstrap voeden. De spanningen eui en
eU2 zijn gelijk en de helft van de ingangspanning egi. Immers de
kathodevolger versterkt niet. In de practijk kan men voor de buis een
penthode nemen enRj = Rj = 20—50 kI2 maken. Beter is het een
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ruime triode te nemen en dan R2 = R2 = 2—5 k/2 te kiezen. Dan is
de kans op kathodebrom vaak minder.
Een andere mogelijkheid van fase-omkering geeft ons fig. 7.14b.
Hier treedt wel versterking op en is gebruik gemaakt van de bekende
mengbuis ECH21 of EGH42. Het te versterken en in balans door te
geven signaal wordt toegevoerd aan het rooster van het triode-gedeelte. De versterkte en 180° in fase t.o.v. elkaar verschoven span
ningen worden via de koppelcondensatoren C2 en C3 afgenomen (eui
en —eU2). De kathodeweerstand R2 is zeer groot, waardoor een fikse
tegenkoppeling ontstaat voor onsymmetriespanningen, doch niet voor
de balansspanningen. Voor een balansuitgangsspanning van 2 X 7,5
volt iis een ingangsspanning
' - ---------------'---------* 0,35
---------1- nodig,
- - j!van ±
volt
De waarden van de
onderdelen
d------’ J1- zijn:
"
Cx = 0,01 /xF roltype
R, = 1000 k£? y2 watt
r2 = 1200 k£? x/2 watt
C2 = 0,03 /xF roltype
C3 = 0,03 /xF roltype
R3 = 125 k£? y2 watt
R4 = 125 k£? y2 watt
y2 watt
Rö = 35°
Rg = 500 k£? y2 watt
R7 = 300 k£? y2 watt
Er zijn nog vele andere schakelingen van faseomkeerbuizen, b.v. de
bekende, waarbij men (een extra buis toepast en deze op zijn rooster
voedt vanuit de anodeketen van de andere buis. Wij gaan hier niet op
in, daar deze schakelingen veelal veel last kunnen geven met het oog
op onsymmetrieën en genereren.
De RC-oscillator. Tot nu toe hebben wij oscillatoren besproken,
waarin als afstemkringen uitsluitend LC-schakelingen werden toege-

II------- ------------------- .
%

f [7
Rr

<$)r3

HF

r5

eu

R(

c5

iH—

I”7

£

r9

r8

1

+

Fig- 7-»5

past. Voor laagfrequente doeleinden, dus om lage frequenties op te
wekken, zijn deze oscillatoren niet zo geschikt, omdat men dan vervalt
in constructief moeilijk te verwezenlijke kringen (grote L’s en zeer
grote G’s).
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Een oplossing is de z.g. zwevingstoongenerator. Deze bevat twee
oscillatoren, die b.v. op 200 kp werken en waarvan de uitgangen in
een mengtrap gemengd worden. Men leidt dan de verschilfrequentie
uit de oscillatorenfrequenties af en zorgt ervoor, dat deze in het hoor
bare gebied (25—16000 p.) valt. Door de ene oscillator vast en de
andere variabel te maken, kan men de gewenste frequentie in het
hoorbare gebied instellen. Deze apparaten zijn duur en lastig af te
regelen.
Een andere oplossing voor een l.f. toongenerator is door William R.
Hewlett gegeven in de vorm van de z.g. RC-oscillator, waarvan het
schema in fig. 7.15 is getekend.
Dit type oscillator bevat alleen weerstanden en condensatoren. De
frequentie wordt bepaald door de RC-combinatie R, - Cx - R2 - C2
en is gegeven door de vergelijking:
fo =

2*1^ R2 C: C2

In feite hebben wij hier te maken met een gewone l.f. versterkertrap
met de beide buizen Bt en B2, waarbij tussen de uitgang- en ingangsketen van deze versterker het RC-netwerk Rj - R2 - Cj - C2 als posi
tieve terugkoppelketen is aangebracht. De juiste faseverhouding
tussen in- en uitgang wordt verkregen door de parallelschakeling van
Rj en Cj en de serieschakeling van R2 en C2. Als aan de gegeven ver
gelijking is voldaan, klopt de fase-verhouding en genereert de zaak,
waarbij een sinusvormige trilling afgenomen kan worden over R10.
Buiten de positieve terugkoppeling is ook nog negatieve terugkop
peling, dus tegenkoppeling, toegepast met behulp van de over de uitgangsspanning aangesloten potentiometerschakeling R3 - R4. Het
verbindingspunt komt aan de kathode, welke 180° uit fase is met de
betreffende anode. Met behulp van de weerstand R4 kan men de mate
van de tegenkoppeling regelen, dus ook de amplitude van de ge
ge-
genereerde trilling. (In feite dus eveneens het oscilleren). Als men
voor R3 een niet lineaire weerstand kiest, d.w.z. een weerstand, waar
van de waarde afhankelijk is van de stroom, die er door gaat, krijgt
men een automatische stabilisatie van de amplitude van de trilling bij
veranderen van de frequentie. Hiertoe kan men voor R3 een Philips
kaarslampje van 15 watt/220 volt nemen.
Als men de condensatoren
en C2 op één as plaatst en Cx = C2,
dan worden R4 en R2 ook aan elkaar gelijk, waardoor de ingestelde
frequentie bepaald is door:
fo =

277 RC

waarbij dus R = Rj = R2 en C = Cx = C2.
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Zijn
en C2 b.v. ieder maximaal 500 pF (dus een gewone twee
voudige condensator), dan moet R zijn:
voor f =
100 p. en C = max. is R = 3,3 megohm,
voor f = 10000 p. en G = max. is R = 33 kiloohm.
Als nu de minimum capaciteit van Gj en C2 b.v., met de bedrading
e.d., 80 pF is, dan zal men dus telkens een frequentiegebied kunnen
bestrijken van 1 op 8. In ons geval dus van i100 op
_r800 p., resp. 10—80
kp. Voor de buis B2 kan men ook een kathodevolger toepassen; zo zijn
er
--------- ------------------------------------------ 1”1.
J__l_ .
---------------1_-_ .
er nog meer -varianten
mogelijk, doch
wij gaan
hier niet op •in. XX
Voor
gewone buizen, zoals de EF36 e.d. volgt
' : hier een informatorische
stuklijst:
r7 = 2 megohm
Ri
C2 = max. 470 pF
zie de tekst
Ro
C3 = 16 /xF 500 V.
r8 = 2,5 k£?
R3 = zie de tekst
= 2 /xF
r9 = 150 k.Q
15 k£?
R.i =
R 10 =
= 0,25 /xF
75
R5 = 250 k£?
Co = 100 /xF
Rg = 100 k£?
max. 470 pF C7
8 /xF
C,
Als buizen kan men iedere goede h.f. penthode gebruiken. Wel moet
Bx een zeer goede isolatieweerstand tussen rooster
de gebezigde buis Bj
di extreem hoge waarden van Rj
en kathode bezitten met het oog op de
bij zeer lage frequenties (20—50 p.). Rj fungeert als roosterlek en voor
20 p. b.v. ligt de berekende waarde van Rj in de buurt van 20 meg
ohm! Zou nu b.v. de parasitaire lek tussen rooster en kathode ook
20 megohm bedragen, dan is de werkelijke waarde in het netwerk

§

20 X 20

werkzaam voor R. ----- —---- = 10 megohm!
20 + 20
Filter schakelingen. In hoofdstuk I hebben wij in principe de
filterschakelingen besproken. Hierbij hebben wij de practische uit
voering buiten beschouwing gelaten. Wij gaan er hier nu verder op in
en zullen die schakelingen geven, die voor onze hobby van belang
kunnen zijn. Eén toepassing van het onderdoorlaatfilter zagen wij bij
smalle band FM in het vorige hoofdstuk. Een andere toepassing is
gegeven in de modulatiedieptemeter in hoofdstuk XI. In de fig. 7.16
zijn de belangrijkste schakelingen bijeengevoegd en welrr- en T-typen
van onderdoorlaat, bovendoorlaat, banddoorlaat en bandstop filters.
In fig. 7.16a zijn de onderdoorlaatfilters gegeven, links het T-type,
rechts het 7t-type. Fig. 7.16 b geeft de bovendoorlaatfilters, fig. 7.16c
de banddoorlaatfilters en tenslotte geeft fig. 7.i6d de bandstopfilters.
Dit zijn z.g. constante k-filters. Voor alle schakelingen geldt hier, dat
de karakteristieke weerstand k, die we als afsluitweerstand R moeten
kiezen, is gegeven door de eenvoudige vergelijking:

R = K
Voor de figuren 7.16c en d is dan nog:
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Fig. 7.16. Filter-schakelingen

R = k = /Ll= /!..
C2
Ci

In
111 de
VIV fig. 7.16a
/«Ivcl is Vlk^
de aidllljll
afsnijfrequentie
VL|UVli liv 1&,
fa, UU0
dus UV
de JL.frequentie waar de
doorlaat ophoudt, gegeven door de vergelijkingen:
1

Gt =

fa7r “ 4 ^^ÏTc ’

^LC

Voor de T-sectie is dan

en voor de n sectie

R
L=—
7- en C =
71 fa

7lfaR

1
R
L =---- 7- en C = 4 7tfaR
4 TC fa
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Voor de bovendoorlaatfilters volgens fig. 7.16 b is een en ander:

T-sectie

n-sectie
fa =

4 n 1/ L C

fa

R

L=

L=A

4 7T fa

7rfa

C=

G =---------- •
4 n fa R

n fa R

-

Voor de banddoorlaatfilters volgens fig. 7.16c hebben wij de verge
lijkingen :
7t - sectie

T-sectie

R = /k= /h.

R

v c2

Li =

G

R

k=

f2 ~~ fi ,
1

l2

fg-fj

4
f2
(f2-fx)R

= (f2-fx)R

4^V2

2

4 n fj f2

xirj-fjR'

(1*2 — fl)

C1 =

4 7t fj f2 R

Ca

V Ct

R

c2 =

1

tt(f2-fx)R

En tenslotte gelden voor de bandstopfilters (fig. y.iöd):

T-sectie

n- sectie

R = /h- /h.
V C2

L1==

C

2

=

R

Lx =

Tïfl f2

R
471 (f2—fx)
f2~fl .

TrfifaR

= /Li= /h.
C2

(f2-fx)RT

4^(f!-f1)R‘

C1

l2

V Cx

C1
L2 =

* Cj

(ft—fx)R.
n flf2

4«(f,-rI)R'
R
4* (f2—fi)

r
2

f*~fi
^fil*2‘
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Reactantiebuis. Bij de directe FM, waar de frequentie van de
oscillator direct wordt gevarieerd in het rythme van de modulatie,
doet men dit meestal door het variëren van één van de de frequentie
bepalende grootheden.
Hiervoor in aanmerking komen de zelfinductie of de capaciteit van
de frequentie bepalende LC-kring van de oscillator. Men kan dit
mechanisch doen, doch het is ook mogelijk dit electrisch te doen met
behulp van een z.g. reactantiebuis. De werking van deze buis berust
hierop, dat een fasedraaiende spanningsdeler aan het stuurrooster een
tegenover de hoogfrequente anodewisselspanning in fase verschoven
anode wisselstroom opwekt. De op deze wijze verkregen reactantie
(beter zou zijn impedantie) is bij gelijkblijvende spanningen alleen af
hankelijk van de buissteilheid. Of deze reactantie, die de buis dan ver
tegenwoordigt tussen zijn anode en kathode, capacitief of inductief is,
-p

iê

HR>

■

Tca

£

1

.Cl

’cr

—<
b

Fig. 7.17

hangt af van de richting, waarin de anodewisselstroom wordt ver
schoven (voor- of naijlend).
In fig. 7.17a en b zijn nu de twee voor ons van belang zijnde
schema’s getekend. In fig. 7.17a werkt de buis als een capaciteit, in
fig. 7.17b als een zelfinductie. De resp. waarden, die zij vertegenwoor
digen, zijn te berekenen met de volgende formules:
Cr = C2 Rj S.

Lr

_ C, R2
S

De weerstanden R* resp. R2 en de condensatoren C2 resp. C\ zijn
vaste, niet veranderlijke typen. Om dus Cr, resp. Lr te kunnen vari
ëren, moeten wij de steilheid S van de buis in het rythme van de
modulatie veranderen. Dat wil dus zeggen, dat als buis een buis met
variabele steilheid dient te worden toegepast. Dit beperkt onze buizenkeuze dus tot ontvangbuizen. Daar door de buis een zekere h.f. wissel
stroom, afkomstig van de te besturen oscillator, gaat vloeien, zullen
wij de oscillator hierop moeten baseren. Zouden wij een te potige
oscillator toepassen, dan zouden wij onze reactantiebuis kunnen op
blazen!
Met de in fig. 7.17a en b gegeven schakelingen krijgt men geen
zuiver 90° fasedraaiing, m.a.w. de buis werkt als een capaciteit, resp.
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zelfinductie met parallel daarover een ohmse weerstand, die de oscil
lator belast. Deze extra belasting kan op zeer hoge frequenties zo
groot worden, dat de oscillator hierdoor uitscheidt. Om precies 90°
fasedraaiing te verkrijgen, kan men een dubbel RG-netwerk toe
passen, zoals in fig. 7.17c is aangegeven. De voorwaarde hiervoor is te
berekenen uit de formule:
fo =

2 71 Urx r, cx C2

waarin: f0 = de draaggolfifrequentie van de oscillator.
De bij de fasedraaiing optredende weerstandscomponent, die de
oscillator extra belast, is frequentie-afhankelijk en geeft daarom aan
leiding tot ongewenste amplitudemodulatic tijdens moduleren. De
fig. 7.17c onderdrukt bij juiste keuze van Rn R2, Cx en C2 deze onge
wenste AM in sterke mate.
Voor practische waarden verwijzen wij naar het hoofdstuk VI,
waar een zenderschema voor directe FM met reactantiebuis is uit
gewerkt.

HOOFDSTUK VIII

VOEDINGSLIJNEN EN ANTENNES
Inleiding. De door onze zender opgewekte hoogfrequente energie
moet in de ruimte uitgestraald worden, in de vorm van electro-magnetische golven, zoals wij reeds gezien hebben. Het is nu de taak van de
antenne deze hoogfrequente energie zo effectief mogelijk in radio
golven om te zetten. Een andere taak van de antenne is nog, de radio
golven in de juiste richting te dirigeren, willen wij zoveel mogelijk
profijt van hem trekken en dus indirect ook van onze zenderenergie.
Door deze eisen, die wij aan de antenne moeten stellen, is het een
dwingende voorwaarde, dat onze antenne vrij in de ruimte wordt op
gesteld, dus zo vrij mogelijk van gebouwen, bomen en dergelijke ob
stakels. Deze obstakels absorberen radiogolven. Een en ander heeft
tengevolge, dat wij niet in staat zijn de antenne zo dicht bij de zender
te kunnen brengen, dat wij deze direct aan de LC-kring van de
zendereindtrap kunnen koppelen. Wij dienen zodoende een kanaal,
een soort energie-transportband, tussen zender en antenne in te
voeren; dit kanaal moet dus de voor de uitstraling bij de zender aan
wezige energie van de zender naar de antenne transporteren en dit
bovendien zo effectief en verliesvrij mogelijk doen. Wij doen dit ge
woonlijk met behulp van een z.g. voedingslijn, ook wel genaamd trarsmissielijn (feeder).
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Uit deze beschouwing volgt dus, dat de voedingslijn alleen bedoeld
is, om de hoogfrequente energie naar de antenne te voeren; de voe
dingslijn, de naam zegt het al, doet dus niet mede aan de straling zelf,
dat moet de antenne doen. Men komt nog vaak de misvatting tegen,
dat de voedingslijn zelf ook bijdraagt aan de straling, zodat men vaak
de menig hoort verkondigen, dat een antenne met een zeker type
voedingslijn anders straalt als dezelfde antenne met een ander type
voedingslijn, b.v. een coaxiale kabel, in plaats van een lijnstuk. Dit is
pertinent niet zo, vooropgesteld, dat men bepaalde, hierna aan te
geven, voorzorgen in acht neemt. Doet men dit, dan zal het er uit het
oogpunt van antennestraling niets toe doen, hoe men de antenne
voedt.
Men kan de voedingslijn niet zo zonder meer aan de LC-kring van
de zender aansluiten, doch men moet een z.g. aanpassing toepassen
tussen lijn en zender. Ook tussen de lijn en (de
’ antenne moet de juiste
aanpassing aanwezig zijn.
Ook bij de sterkstroom, de 50 perioden wisselstroom, past men
transmissielijnen en kabels toe, waarbij men vaak ook aan moet passen
tussen zender (dus hier de generator) en de lijn enerzijds, door het
tussenschakelen van een geschikte spannings- of stroomtransformatoraanpassing, anderzijds ook wel tussen lijn en verbruiker. Immers de
generatoren in de centrale geven meestal niet de voor de transmissielijn gewenste spanning en zal dus een spanningsaanpassing met een
transformator moeten worden toegepast.
Zoals men bij de sterkstroom lijnen met hoge spanning en lage
stroom toepast, zowel als lijnen met lage spanning en daarmede ge
paard gaande hoge stroom, hebben wij soortgelijke gevallen bij onze
antennevoeding. Ook daar hebben wij te maken met voedingslijnen
met relatief hoge spanningen (hoge lijnimpedantie) en idem met rela
tief lage spanningen (lage lijnimpedantie).
Een groot verschil tussen de sterkstroom]ij n en de antennevoedingslijn is, dat in de sterkstroom de lengte van de transmissielijn
meestal klein is tegenover de golflengte, wat op radiogolven niet meer
opgaat. Immers voor 50 perioden is de golflengte van de sinustrilling
6000 km! En voor een radiogolf van 5 megaperioden is de golflengte
nog slechts 0,06 km of wel 60 m! Men begrijpt dus wel, dat nu de af
metingen van de voedingslijnen een rol en soms zelfs een beslissende,
gaan spelen.
Een tweede groot verschil met de sterkstroomlijn is gelegen in het
feit, dat de belasting, aan de sterkstroomlijn aangesloten, veelal sterk
wisselt met de tijd en de belasting aan de antennevoedingslijn con
stant of nagenoeg constant is.
Na deze inleiding gaan we over tot de bespreking van de voedings
lijnen.
De voedingslijn (Lopende^golf). Een electro-magnetische gol
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plant zich voort met de lichtsnelheid c = 3.106 m/sec., dat is 300000
km per secunde. Dit is zeer snel, doch voor onze hoogfrequente voedingslijnen toch weer niet zo snel, dat de toestand langs de lijn stationnair is. Hoe hoog de snelheid ook is, toch zal het een eindige, zij het
zeer korte, tijd kosten, als de golf langs de lijn van het ene punt naar
het andere gaat. Stel b.v. dat wij te doen hebben met een sinusvormige
golf van 10 MP, dat is dus
met een golflengte van 30 m.
«on
I \°°5
O
ooas K
Dat wil dan zeggen, dat de
tijdsduur van iedere periode
van deze wisselstroom 0,1 /z
sec. (microsecunde = één . = 0 A
millioenste secunde) is. In de
fig. 8.1 a is nu deze sinusvor
mige golf met golflengte van 0.025
30 m tegen de tijd uitgezet.
Wij zien dus, dat na 0,025 P
sec. de spanning, als wij eens 0-05
aannemen, dat fig. 8.1a de
keuze voor de spanning is,
van nul tot maximum is toe 0-075
genomen. Weer 0,025 P secdus na totaal 0,05 p sec. is de
spanning weer nul, om via 0-01
een negatief optimum, bij
0,075 p sec., ten tijde t =
0,10 p sec. weer nul te wor 0.0125
den. In 0,1 p sec. is dus een
hele periode doorlopen. In
deze zelfde tijd is de golf 0.015
echter precies een hele golf
lengte, zijnde 30 m, langs de
lijn voortgeschreden! (Aan- stat.
nemende, dat de golf met de
lichtsnelheid langs de draad
Fig. 8.i
loopt.) We snappen nu wel
wat er langs de lijn gebeurt. Sluiten wij nu onze sinusvormige span
ning E met frequentie 10 MP aan de lijn aan en is E = o ten tijde
t — o, dan zal aan het begin van de lijn na 0,025 P secmaximum
zijn, doch in een punt PT op de lijn, een kwart golf, dus 7 % m in ons
geval, van A af de spanning nog nul zijn. Na 0,05 p sec. is de spanning
in A weer nul, doch in Pj nu maximum en in een punt P2, op een halve
golf, dus 15 m van A af, nog nul, enz. Wij zien, dat de golf langs de lijn
loopt en dat de grootte van de spanning langs de lijn op ieder moment
en van punt tot punt wisselt. In de figuur is een en ander nog getekend
,o.l>
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voor t = 0,075 — 0,10 — 0,125 en 0,15 /x sec., terwijl in de eindtoe
stand de golf langs de gehele lijn loopt, zoals b.v. in het laatste figuurtje
is aangegeven voor E = o in A.
Uit de hier gegeven beschouwing volgt nog iets anders. In ieder
punt van de lijn doorloopt de spanning (en ook de stroom in de lijn)
alle waarden van de aangelegde hoogfrequente wisselspanning ge
durende de tijdsduur van één periode, zoals hij dat ook doet aan het
begin van de lijn. Als er geen verliezen zijn, zal men daarom dus
langs de gehele lijn met een meter dezelfde spanning (of stroom)
meten, daar de meter de gemiddelde waarde aanwijst. De fase van de
stroom of spanning varieert van punt tot punt, als we deze meten in
twee verschillende punten en gelijktijdig, gerekend tegenover het be
ginpunt van de lijn.
Als we nu de lijn zo voeden, dat in Ax het aanvangspunt, stroom en
spanning in fase zijn, dan zullen zij in ieder punt van de lijn en op
ieder moment in fase zijn en zal dus de impedantie, tussen twee gelijke
punten PenQ (zie de figuur) op de lijn gemeten, overal dezelfde zijn
en wel een zuivere weerstand. Deze waarde van de hier beschreven
impedantie is voor iedere lijn een zeer bepaald bedrag en daarom heet
deze impedantie de karakteristieke impedantie van de lijn en men geeft
hem aan met Zo. Wij merken op, dat bij al deze beschouwingen is
aangenomen, dat de lijn oneindig lang is.
In de practijk echter zal onze voedingslijn niet oneindig lang zijn,
doch slechts een eindige lengte hebben, enige tientallen meters. In de
karakteristieke impedantie Zo hebben wij nu een hulpmiddel, om
onze eindige lijn zich te doen gedragen, als was hij oneindig lang.
Daartoe sluiten wij de lijn aan zijn uiteinden af met een ohmse impe
dantie, gelijk aan Zo. Het is dan net, alsof wij het oneindig lange stuk
lijn, dat wij aan onze korte lijn hadden moeten knopen, hebben ver
vangen door Zo. Door het aanbrengen van deze „afsluit” impedantie
is dus onze lijn „aangepast”. In een aangepaste lijn loopt de golfenergie dus van de zender naar de belasting en wordt daar geheel
geabsorbeerd.
De voedingslijn (Staande golf). Wat zal er nu gebeuren, als de
lijn eens wordt aangesloten op een impedantie, welke niet gelijk is aan
de karakteristieke impedantie Zo? Bij de aangepaste lijn is de impe
dantie van de lijn in ieder punt langs de lijn even groot en gelijk aan
Zo; daarom is de verhouding van spanning en stroom dus constant
langs de lijn.
Laat ons eens aannemen, dat wij de lijn kortsluiten aan het einde,
dus dat Za = o. Het resultaat zal dan zijn, dat er aan het eind geen
spanning is en zal er ook geen energie opgenomen worden. Verder zal
er een grote stroom optreden in het kortgesloten einde. Komt er nu
een golf, lopende van de zender naar het kortgesloten einde aan, dan
keert deze daar ter plaatse eenvoudig om en wandelt weer terug naar
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de zender. Er treedt reflexie op en wel totale. Wat we nu dus hebben
is het volgende. In ieder punt van de lijn treden nu een spanning en/of
een stroom op, die de golfenergie vertegenwoordigen, welke loopt van
zender naar kortsluiting en een tweede spanning en/of stroom, die de
golfenergie vertegenwoordigen, die terugloopt van kortsluiting naar
zender. Beschouwen wij weer eens alleen de beide spanningscomponenten; de gereflecteerde spanningscomponent loopt met dezelfde
snelheid terug, als de heenlopende spanningscomponent. Zijn ogenblikswaarde zal dus verschillend zijn in ieder punt langs de lijn. Op
sommige punten langs de lijn zullen heengaande en teruggaande golf
in fase zijn, in andere daarentegen
zullen ze ten opzichte van elkaar uit
1
fase zijn. In die punten, waar ze vol
ledig in tegenfase zijn, heffen ze elkaar
KORTGESLOTEN
op en is op die punten de spanning dus
E
nul. In de punten, waar ze in fase zijn,
tellen de spanningen zich bij elkaar op.
Gaan wij nu met een spanningsmeter
OPE N
langs de lijn meten, dan krijgen wij een
gemeten spanningsverloop, zoals in fig.
Z/Zo
8.2 is aangegeven. In het kortgesloten
punt k is E = o en telkens een halve
•E
golf verder ook. Een kwart golf uit k is
E maximum en dit maximum herhaalt
zich, gerekend vanuit dit punt B, om de
halve golf. Meten wij de stroom, langs
1
de lijn, dan is deze juist maximum in
het punt k en nul in B, terwijl wij, ge
Fig. 8.2
rekend vanaf deze beide punten, steeds
om de halve golf dezelfde toestand
meten, dus óf I = o óf I = maximum.
Voor de lijn open in het eindpunt, dus feitelijk een oneindig grote
' ’ nu
impedantie Z aan het einde, treedt hetzelfde verschijnsel op, doch
is natuurlijk de stroom I = o en de spanning E maximum aan het
eind. De gemeten spannings- en stroomverdeling is in de fig. 8.2 aangegeven.
Het is dus, alsof de golf stilstaat op de voedingslijn. Daarom spreekt
men nu van z.g. staande golven, in tegenstelling met de in de vorige
paragraaf besproken lopende golven. Wordt nu de lijn aangesloten op
een impedantie, die niet nul of oneindig is, doch ook niet gelijk aan de
karakteristieke impedantie Zo, dan zal er een gedeelte van de energie
van de aankomende golf in deze impedantie worden geabsorbeerd en
het overblijvende gedeelte wordt teruggezonden naar de zender. Er
treedt nu gedeeltelijke reflectie op en de stroom en spanningsverdeling
zal dan zijn zoals in fig. 8.2 is aangegeven, waarbij er dus maxima en
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minima optreden in stroom- en spanningsverloop. De grootte van deze
maxima en minima worden bepaald door de mate van „mis-aanpassing”, dus de afwijking van de waarde van de afsluitimpedantie van
Zo. Is de afsluitimpedantie Z < Zo, dan treedt er een stroommaximum
op aan het einde van de lijn; is omgekeerd Z > Zo, dan treedt er een
spanningsmaximum op. Juister gezegd, is voor Z < Zo de stroom I
door Z groter, dan voor het geval, dat Z = Zo en voor Z > Zo is I
door Z kleiner, dan de stroom door Z, die optreedt voor Z = Zo.
Niet alleen de waarde van de afsluitingsimpedantie interesseert ons,
doch ook de ingangsimpedantie van de lijn, die correspondeert met
die afsluitimpedantie. Noemen wij:
Zz = de impedantie aan de zenderkant, dus in de lijn gekeken,
Ze = de impedantie, aan het eind van de lijn, van de zender dus
afgerekend,
dan is de ingangsimpedantie Zz gegeven door:

Z‘

z,

(8.1)

als de lijn een oneven aantal malen een kwart golflengte lang is en
Z2 = Zc....................................................... (8.2)

als de lijn een even aantal malen een kwart golflengte lang is.
Formule (8.1) kan nog opgelost naar Zo worden geschreven:
Zo = l Zz Ze
....................................... (8-3)
Dat wil dus zeggen, dat als wij twee impedanties aan elkaar willen
aanpassen, wij dit kunnen doen door ze met elkaar te verbinden via
een voedingslijnstuk van een kwart golflengte, waarvan de karak
teristieke impedantie Zo gelijk is aan de wortel uit het product van de
beide aan elkaar aan te passen impedanties. De kwart golflengte lijn
speelt hier de rol van een transformator. Dit is een zeer belangrijke
eigenschap van de lijn en men maakt hiervan dan ook in de zeer korte
golftechniek gebruik.
Straling van de voedingslijn. Wij kunnen een drietal typen voedingslijnen onderscheiden en wel:
a) de open voedingslijn, welke bestaat uit twee, in één vlak op een af
stand van elkaar gespannen geleiders;
b) de voedingslijn, bestaande uit twee parallelle geleiders, vlak naast
elkaar in een rubberband opgenomen;
c) de coaxiale kabel, waarbij één geleider, de buitengeleider, hol is en
de tweede geleider binnen deze buitengeleider langs diens as is aan
gebracht.
De onder b en c genoemde typen stralen niet. Als men geen be
paalde voorzorgen in acht neemt, kan de open voedingslijn, onder a
genoemd, gaan stralen. Dit moet voorkomen worden, daar anders ten
eerste de stralingskarakteristiek, waar we later nog over zullen spreken,
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van de antenne beïnvloed wordt en in de tweede plaats minder hoog
frequente energie de antenne zal bereiken.
Hoe is het nu mogelijk, dat een voedingslijn toch nog kan stralen?
Als een geleider, een draad, een wisselstroom voert, dan ontstaat er
rond de draad in de ruimte een electro-magnetisch veld, dat met de
lichtsnelheid in de ruimte voortsnelt . Bij de laagste frequenties (50 per.
e.d.) heeft dit veld, dat toeneemt als de stroom in de draad toeneemt,
voldoende tijd om naar de geleider terug te keren, als de stroom in de
draad weer afneemt, omdat de periodiciteit van het verschijnsel rela
tief laag is en dus langzaam. Doch op de radio frequenties hebben de
velden, die slechts een betrekkelijk korte afstand doorlopen, geen tijd
terug te keren naar de geleider, omdat de doorlooptijd van de perio
diciteit van de stroom zo klein is, dus voordat de volgende periode
begint. Hierdoor zal een deel van de in het genoemde veld opge
hoopte clectro-magnetische energie niet, meer in de geleider terug
keren, doch in de vorm van radiogolven in de ruimte verdwijnen, met
andere woorden, er treedt straling van de draad op. De hoeveelheid
uitgestraalde energie hangt o.a. af van de lengte van de geleider in
samenhang met de frequentie of golflengte van de hoogfrequente
stroom. Nu is de lengte van de voedingslijn meestal1 een aanzienlijk
deel van een golflengte, soms zelfs enige malen een golflengte lang.
„
Als de dubbeldraads voedingslijn nu volkomen symmetrisch is, dan
lopen in overeenkomstige punten in de draden gelijke, doch tegenge
stelde stromen en zullen de beide door de afzonderlijke draden opge
wekte velden elkaar opheffen, dus het veld rond de voedingsdraden
nul zijn. Er treedt dus geen straling op. Practisch zal echter, zelfs bij
volkomen symmetrie van de stromen, de lijn toch iets stralen, omdat
de draden van de lijn op een weliswaar geringe afstand zijn gespati
eerd, doch deze afstand, vooral op kortere golflengten, tegenover de
golflengte niet is te verwaarlozen. Men kan als stelregel aanhouden,
dat als deze afstand d < 0,01 A, dus kleiner dan één honderdste van
een golflengte, de straling verwaarloosbaar klein is, vooropgesteld dat
de stromen gebalanceerd zijn, zoals beschreven.
De straling is verder nog evenredig met de grootte van de stroom
door de lijn. Hieruit volgt direct, dat de staande golf voedingslijn er
uit dat oogpunt slechter aan toe is, dan de lopende golf voedingslijn,
daar bij de eerste de stroommaxima groot zijn. Echter zal bij voldoend
kleine spatie de staande golflijn eveneens practisch niet stralen.
Een veel ernstiger factor is, als er een geringe onbalans in de lijn
stromen onderling optreden. Als deze niet precies gelijk zijn in over
eenkomstige draadpunten (naast elkaar liggende punten), dan zal dit
zeker resulteren in een straling van betekenis. Deze straling laat zich
niet voldoende verminderen door het reduceren van de spatie. Wij
merken hier op, dat onsymmetrie in de lijn vele oorzaken kan hebben,
b.v. door verkeerde voedingsmethode. Deze soort onsymmetrie zal
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alleen aan de zenderkant opgeheven kunnen worden. Een andere oor
zaak is de onsymmetrische „ligging” van de voedingslijn tegenover de
omringende obstakels, zoals muren van huizen, bomen e.d., waardoor
capacitieve lekken en verschillen een rol spelen. Een remedie hier
tegen is kruisingen in de voedingslijnen toepassen, zoals in de fig. 8.3
aangegeven. Men bereikt dan een twee
ledig doel, mits men de kruizingen aan
brengt, voorzover een staande golf lijn
betreft, in stroommaxima. Het eerste wat
Fig. 8.3
men bereikt, is een betere symmetrische
ligging tegenover aarde, muren e.d. In
de tweede plaats zullen dan de in eikaars verlengde liggende delen van
de lijn elkanders velden op gaan heffen. Dit volgt uit de pijlrichting
van de stroom. Wij zien, dat, langs de draad gezien, nu ook in die
richting de stromen tegen elkaar in lopen of van elkaar af.
Onbalans en karakteristieke impedantie van de voedings
lijn. Wij hebben zojuist al één van de oorzaken van onbalans in de
voedingslijn aangegeven, n.1. onsymmetrische ligging tegenover de
omgeving. Hier is, zoals gezegd, aan tegemoet te komen door vrije op
hanging en het aanbrengen van kruisingen.
Een tweede, veel voorkomende, oorzaak ligt bij de voeding aan de
zenderkant tengevolge van de koppeling aan de zend
spoel. In de fig. 8.4a is een voorbeeld van inductieve
koppeling gegeven tussen zendspoel en voedingslijn,
a
waarbij de koppeling gestippeld is geaccentueerd.
Door deze koppeling treden gelijke en tegengestelde
stromen in de draden op. Buiten deze inductieve kop
peling is echter ook altijd een capacitieve koppeling aan
wezig, zoals in de fig. 8.4 b is aangegeven. Deze voedt
de lijn in een richting, m.a.w. werkt de lijn als het op
gaande stuk van een T-antenne en is het gevolg van de
capacitieve koppeling twee gelijke en in dezelfde rich
ting verlopende stromen. Het resultaat van de induc
tieve en capacitieve koppeling tezamen is voorgesteld
in de fig. 8.4c. De inductieve en capacitieve stromen
stellen zich samen met als resultaat in de ene draad de
Fig. 8.4
som van de beide stromen, in de andere draad het verschil. Er resulteert dus een stevige onbalans en de voedingsdraden gaan
stralen, wat: we juist niet wensen. Deze onbalans zal groter zijn,
naarmate:
1. De koppeling vaster is.
2) Het oppervlak van de benodigde spoelen in het koppelvlak groter
wordt.
3) De zijde van de zendspoel, waar wij de koppelspoel aanbrengen,
een hogere h.f. spanning tegenover aarde heeft.
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Aan punt 1) kunnen wij tegemoet komen door de soort van kop
peling, die wij toepassen. Wij komen hier nog op terug. Aan het punt
2) kunnen wij vaak niet veel doen, daar de zendspoel met het oog op
het af te geven zendvermogen en de daardoor bepaalde h.f. stroom
door de spoel niet te klein mag worden. Het punt 3) maakt het noodnood
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zakelijk
de koppelspoel
te koppelen metx. een
zijde
van
zo mogelijk
h.f.
nulspanning tegen aarde, dus met de zijde, waar wij de gelijkspanningsbron aan de
zendspoel verbin
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den. Een methode,
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tussen
zendtrap en kopkelspoel te reduce
ren is het toepassen
van de reeds in
hoofdstukV,blz. 107
besproken link-kopI-----peling. Een tweede
— —E
methode is de toe
E--------passing van een ge
aard scherm van
Faraday. Dit is de
meest ideale me
thode.
Het F a r a d a yscherm is een soort
kam van koper
draad, waarbij de
langsdraad,
waar
E—
een reeks koperdra
Fig. 8.5
den loodrecht en
evenwijdig aan el1kaar zijn
”
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gesoldeerd,
geaard wordt. Aan de bovenkant blijven dus de
draden, die op een afstand van hun dikte zijn gespatieerd, vrij van
elkaar, opdat er geen kortgesloten winding kan worden gevormd. Dit
scherm komt nu tussen zendspoel en koppelspoel, zodat de parasitaire
capaciteiten tussen de spoelen onderverdeeld worden in twee aan twee
geaarde capaciteiten (n.1. op het scherm geaard). De capacitieve kop
peling tussen de spoelen is dan opgeheven, omdat de capacitieve stro
men nu naar aarde worden afgevoerd.
In de fig. 8.5 a en b hebben wij nu de twee voor ons in aanmerking
komende koppelmethoden gegeven, die voor de staande golf voedingslijn het meest geschikt zijn. De fig. 8.5a geeft de koppelwijze van de
voedingslijn aan de zender voor het geval van een stroommaximum
yo
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aan het begin van dc lijn. De spanning is dan minimum aan het begin
en dus is de impedantie van de lijn, RL, gekeken in de lijn, laag. Met
behulp van de seriecapaciteiten kan men dan de voedingslijn in af
stemming brengen, terwijl men tevens kleine onsymmetrieën in de
voedingsstromen kan wegwerken door de seriecapaciteiten iets scheef
in te stellen.
In de fig. 8.5 b is de koppelwijze gegeven, die men kan toepassen,
als de stroom minimum is aan het begin van de lijn (dus de spanning
maximum!), dat wil dus zeggen, dat de lijn impedantie Rh dan hoog
is. Wij kunnen nu een parallel LC-kring toepassen, wat zekere voor
delen kan hebben. In de eerste plaats zal de koppeling tussen zendspoel en koppelspoel meestal zeer los worden, waardoor de capacitieve
koppeling geringer wordt. Verder zal de onderdrukking van harmonischen beter zijn. Zie verder voor de koppeling tussen lijn -f- antenne
en zender verderop, blz. 198 e.v.
Rest ons nu nog enige aandacht te schenken aan de karakteristieke
impedantie Zk van de lijn. De karakteristieke impedantie van de
open voedingslijn met lucht als diëlectricum tussen de draden onder
ling is te berekenen uit de afmetingen met de volgende formule:
Zk = 276. log.-^- ohm

(8.4)

waarin: d = afstand van de draden, hart op hart;
2r = diameter van de gebezigde draden;
beide afmetingen in dezelfde eenheden gemeten, dus
cm, mm, inches enz.
Voor een draaddikte van b.v. 2 mm en een afstand d van 20 cm is
Zk = 552 ohm, voor d = 10 cm is Zk = 470 ohm. Veel lager komt
men niet, of men zou de afstand d onpractisch klein moeten maken.
De karakteristieke impedantie van een coaxiale kabel is uit de af
metingen af te leiden met de volgende formule:
Zk = 138 log. — ohm
r2

(8-5)

waarin: 2rx = de binnendiameter van de buitengeleider;
21'2 = de diameter van de binnengeleide!';
beide afmetingen weer in dezelfde eenheden.
Deze laatste formule geldt strikt genomen alleen voor kabels met lucht
of vacuum als diëlectrische ,,vulling”, dus als de gebezigde afstandsstukken voor het op de plaats houden van de binnengeleider niet te
dicht op elkaar volgen. Als de lijn is gevuld met een of andere diëlec
trische middenstof met diëlectrische constante c, dan moet men Zk nog
met 1/V/£ vermenigvuldigen. De coaxiale kabel is daar op zijn plaats,
waar men lopende golf voeding wenst toe te passen. Staande golf
voeding met de coaxiale kabel is niet raadzaam met het oog op even
tuele doorslag.
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Er zijn z.g. twinleads, dat zijn vlakke band voedingslijnen, waarbij
de parallelle geleiders zijn opgenomen in een rubber of plastiek band,
in de handel voor voeding van antennes bij klein vermogen, zenders
en ontvangers. Men kan deze krijgen met een karakteristieke impe
dantie van 53 ohm, en 75, 150 of 300 ohm. Getwiste draad, b.v. licht
snoer, heeft een
= 120 — 140 ohm. Wij wijzen er hier even op, dat
de hier genoemde voedingslijnen (twinleads, maar vooral lichtsnoer’)
sterke h.f. verliezen kunnen geven, als ze nat zijn. (Regen!)
Tenslotte wijzen wij er nog op, dat de electrische lengte van de voe
dingslijnen, uitgedrukt in de golflengte, altijd iets korter is, dan zijn
overeenkomstige fysische lengte. Dit verschil in lengte bedraagt voor
frequenties tussen 3 en 30 megaper. ongeveer 5 % en boven 30 megaper. 6%. Men moet bij het afmeten daar rekening mee houden. Dus
wil men b.v. voor A = 40 m een 3/4 A voedingslijn maken, dan meet
men dus af een stuk, ter lengte van 3/4*4O-o,95 = 28,5 m, wat 1,5 m
korter is dan een 3/4 A lengte. Doet men dit, dan zal de staande golf
verdeling van I en E precies zijn als het moet zijn.
Wij hebben misschien wat uitvoerig stilgestaan bij de voedingslijn,
doch voor een goed begrip en de belangrijkheid van de lijn op uh f.
was dit noodzakelijk!
Antennes (Algemene opmerkingen). Zoals reeds aan het begin van
dit hoofdstuk in de inleiding is opgemerkt, dient de antenne voor het
omzetten van de door onze zender via de voedingslijn aan de antenne
toegevoerde h.f. energie in straling, dus electromagnetische golven,
welke in de ruimte verdwijnen. Nu zijn er antennetypen, die naar alle
zijden stralen, terwijl andere typen dit slechts doen in b.v. het hori
zontale vlak; nog weer andere antennes en dat zijn de typen, die voor
ons vaak het meest in aanmerking komen, stralen slechts in zeer be
paalde richtingen en onder zekere hoeken. Afhankelijk van de eisen,
die wij stellen, zullen wij moeten besluiten uit de ons ten dienste
staande gegevens, welk type antenne voor ons geval de voorkeur ver
dient. Om dit besluit te kunnen nemen, dienen wij echter een en
ander over de algemene eigenschappen van de antennes te weten.
De belangrijkste eigenschappen van een antenne of antennesysteem
zijn zijn polarisatie, zijn stralingshoek, stralingsweerstand en het stralingsdiagram, dat rekenschap geeft van de richting of richtingen van
maximale straling.
De polarisatie van een antenne wordt bepaald door zijn positie ten
opzichte van aarde. Een vertikale draad zendt z.g. vertikaal gepolari
seerde golven uit, terwijl een horizontale draad horizontaal gepolari
seerde golven opwekt. In het ene geval is dan de periodieke golfuitwijking, die loodrecht plaats vindt op de voortplantingsrichting, ge
legen in een vlak loodrecht op aarde (vertikaal!) en in het tweede
geval in een vlak, evenwijdig aan aarde (horizontaal!). Combineert
men horizontale en vertikale antennes, dan worden beide typen
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golven uitgestraald en dat doet een antenne, die onder een hoek verloopt, ook. Wij wijzen er op, dat het op frequenties tussen 3,5 en 30
megaper. weinig uitmaakt hoe de golven zijn gepolariseerd.
De stralingshoek^ dat is de hoek waaronder de antenne maximum uit
straalt, dus die de richting van grootste veldsterkte aangeeft, wordt be
paald door de polarisatie van de uitgestraalde golven, de hoogte van
de antenne boven aarde, de electrische lengte van de antenne en de
gesteldheid van de bodem. Nu vindt de straling niet scherp plaats
onder een bepaalde hoek, doch is verdeeld over een meer of minder
groot boekgebied, afhankelijk van de opgesomde factoren en waar
binnen een hoek van maximum straling is aan te wijzen. De stralings
hoek wordt gemeten in een vlak, loodrecht op aarde en ten opzichte
van een raaklijn in dat vlak aan de aarde. Antennes, die in alle rich
tingen langs de aarde uitstralen, zijn b.v. de z.g. T-antenne en een
geaarde of vlak bij aarde zijnde vertikale antenne van 54 of 54
lengte (A = golflengte). Horizontale antennes stralen meestal maxi
mum in de richting loodrecht op hun lengterichting en dan nog onder
een hoek met aarde, terwijl zij niet of nagenoeg niet in hun lengte
richting stralen.
De impedantie van de antenne is in ieder punt de verhouding van de
spanning en de stroom in dat punt. Bij de lopende golf antenne is deze
impedantie dus overal gelijk, bij de staande golf antenne daarentegen
verandert deze impedantie van punt tot punt, evenals bij de staande
golf voedingslijn. De impedantie van een antenne is van belang met
het oog op het aansluiten van de antenne aan de voedingslijn, daar hij
dan de aan te passen impedantie voor de betreffende lijn vormt.
De impedantie, die rekenschap geeft van de uitgestraalde energie,
beter gezegd van de hoeveelheid van de beschikbare h.f. energie, die
in electromagnetische golven wordt omgezet, is de s Iralingsweerstand
Rs. Beschouwt men de antenne als een spanningsbron, dan is de stralingsweerstand Rs op te vatten als de uitwendige weerstand voor deze
bron, terwijl de inwendige weerstand van de bron rekenschap geeft
van de in de antenne optredende h.f. verliezen door ohmse weerstand,
lekverliezen in de isolatoren en de daarin optredende diëlectrische
verliezen. Wij wijzen er nog op, dat Rs geen weerstand is in de ge
wone zin, omdat hij geen reëel deel is van één of andere impedantie,
welke gemeten zou kunnen worden tussen twee klemmen. Immers Rs
kan niet gedefinieerd worden als de verhouding van de spanning en
de stroom in een punt van de antenne, want b.v. bij de staande golf
antenne zou Rs dan van punt tot punt veranderen en zelfs nul of on
eindig kunnen zijn en bij de lopende golf antenne zou Rs gelijk aan de
karakteristieke impedantie Zr zijn. De stralingsweerstand van een
antenne varieert met de lengte, de hoogte van de antenne boven aarde
en de geleidbaarheid van de grond.
Om na te gaan in welke richtingen en vlakken een antenne van een
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bepaald type straalt, zijn aan de hand van ingewikkelde bereke
ningen z.g. stralingsdiagrammen opgesteld, die rekenschap geven van de
stralingsverdeling in een bepaald vlak. Wij dienen natuurlijk de stra
ling in de ruimte, dus drie dimensionaal, te beschouwen, daar de stra
ling zowel in het vertikale, als in het horizontale vlak plaats vindt.
Men geeft daarom veelal twee stralingsdiagrammen voor de betref
fende antenne en wel een vertikaal en een horizontaal diagram.
De door de antenne opgewekte veldsterkte is evenredig met de door
de antenne vloeiende stroom. Als de antenne een staande golf type is,
zullen die delen van de antenne het meest bijdragen tot de opbouw
van het antenneveld, die de grootste stroom voeren.
Wanneer een antenne relatief dicht bij de aarde is geplaatst, en dat
is voor onze antennes altijd zo, dan zal de straling van de antenne
hierdoor beinvloed worden.
In de eerste plaats zullen zijn stralingsdiagrammen gewijzigd wor
den in afhankelijkheid van zijn hoogte boven aarde door de reflectie
van de uitgezonden electromagnetische golven aan de aardopper
vlakte.
De invloed van de reflectie op het stralingsdiagram hangt af van de
oriëntatie van de antenne ten opzichte van aarde en, zoals gezegd, van
zijn hoogte boven aarde en tenslotte van de conditie van de grond (ge
leidbaarheid). De gereflecteerde golven kunnen in fase zijn met de
direct uitgestraalde golven, waar ze evenwijdig mee vallen; dan
. zullen ze deze versterken. De gereflecteerde golven kunnen ook in
tegenfase zijn, waardoor zij de directe golven geheel of gedeeltelijk
kunnen opheffen. Dit is de reden, dat verandering van de hoogte het
gehele stralingsbeeld kan veranderen. Met name de stralingshoek
wijzigt zich voor één en dezelfde antenne met het veranderen van de
hoogte boven aarde. Dit is van groot belang, daar men het zo in de
hand heeft de richting van maximale straling naar believen te kunnen
veranderen.
Wij wijzen er op, dat de stralingshoek van groot belang is, speciaal
voor de hogere frequenties, daar deze hoek de afstand bepaalt, waar
over de antenne zal kunnen „werken”. Voor het overbruggen van
grote afstanden op b.v. 7 megaper. zal de stralingshoek kleiner moeten
wezen dan voor het overbruggen van kleinere afstanden op dezelfde
frequenties. Zoals bekend, zal een radiogolf, die door de ruimte loopt,
in de ionosfeer gereflecteerd worden, doordat zich daar geïoniseerde
lagen bevinden (o.a. de Heaviside laag). De hoogte, waarop deze
reflectie plaats vindt, hangt af van de electronenconcentratie ter
plaatse en varieert van 80—300 km. Nu is er voor onze radiogolf een
z.g. critische hoek van inval, waarvoor nog net reflectie zal optreden
en waarvan de grootte verandert met de frequentie van de radiogolf.
Voor grotere invalshoeken, dan deze critische invalshoek, treedt gehele
of gedeeltelijke absorptie van de radiogolf op, doordat deze dan in de
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laag kan doordringen. Het zal dus zaak zijn, de stralingshoek van de
antenne kleiner te kiezen dan deze critische hoek, willen wij verzekerd
zijn van totale reflectie in de hogere luchtlagen. De critische invals
hoek neemt af met het toenemen van de irequentie, wat dus inhoudt,
dat de stralingshoek van onze antenne voor de 14 megaper. kleiner
moet wezen, dan op 7 megaper. Nu zal bij een horizontale antenne de
stralingshoek kleiner worden, als de antennehoogte vergroot wordt.
Voor 14 megaper. zal de hoogte van de antenne boven aarde om die
reden, wil men tenminste grote afstanden overbruggen, met zo gering
mogelijk stralingsverlies, 3/4 tot 1 A moeten wezen en op 28 megaper.
nog groter. Op 7 megaper. zal deze hoogte J/4 tot y2 A moeten be
dragen. Heeft men nu een antenne, die men zowel voor de 7 megaper.
als voor de 14 en 28 megaper. toepast en men hangt deze ongeveer
20 m hoog, dus een y2 A voor de 7 megaper., dan voldoet men, zoals
een eenvoudig rekensommetje duidelijk maakt, automatisch aan de
genoemde voorwaarden.
Staande golf antennes (dipool e.d.). Ondei' staande golf antennes
verstaan wij de typen, waarbij langs de antenne punten zijn aan te
wijzen, waar de stroom steeds nul is, dus z.g. stroomknopen. Tussen deze
punten ondergaat de stroom dan de normale veranderingen van een
wisselstroom, doch op verschillende plaatsen met verschillende amplituden.
De normaal op frequenties tussen 3,5 en 30 megaper. toegepaste
antenne is een horizontale draad, waarvan de lengte een halve golf,
of een veelvoud hiervan, is. Voor de 7 megaper. band dus ongeveer
20 m lang, of enige malen 20 m.
Is de antenne een y2 A lang, dan spreekt men van een dipool, Hertztype of doublet antenne. Evenals bij de staande golf voedingslijn zal de
werkelijke lengte van de antenne gelijk moeten zijn aan de electrische
lengte, die weer iets korter is, dan de fysische lengte van de golf in de
vrije ruimte. Voor frequenties tussen 3,5 en 30 megaper. kan men de
antenne weer ongeveer 5 % korter maken, dus voor b.v. 40 m golf
lengte is de lengte van de dipool:
ld = 0,95^2 A = 19 m.

In de fig. 8.6 is nu de stroom en spanningsverdeling langs de an
tenne gegeven voor verschillende lengten. Voor een horizontale an
tenne moet volgens de wet van Kirchkoff de stroom I aan de uiteinden
nul zijn, zodat wij de lengte van de antenne % A, A of in het algemeen
y2 nA moeten rïiaken. Bij een vertikale draad met de voet bij aarde
ligt het geval anders. Dan is de stroom I in de top nul, doch moet
aan de voet maximum zijn. Bij dit type antenne moet de lengte dus
zijn 1/4 A, 3/4 A, enz., een oneven malen een kwart golf dus.
Wordt de vertikale antenne niet geaard en hangt hij vrij van aarde,
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dan geldt de stroom en spanningsverdeling als voor de horizontale
antenne en dus is ook zijn lengte zo te kiezen.
Beschouwen wij nu eens de stroom en spanningsverdeling voor de
halve golf antenne, zoals in de fig. 8.6 is getekend. In het midden is de
stroom maximum, daar treedt een z.g. slroombuik op, terwijl de span
ning daar door nul gaat, een spanningsknoop vertoont dus. Aan de uit
einden treden spanningsbuiken op; wij dienen dus de einden van de
antenne behoorlijk af te isoleren tegenover de masten, waaraan de
antenne wordt opgehangen.
De stralingsweerstand van (de dipool is ongeveer 73 ohm en wordt
gerekend in het midden van1 de antenne
_-E
aanwezig te zijn. Deze weerstand van 73 J
ohm is dus de waarde, waarop wij onze
voedingslijn moeten aanpassen, als wij de
antenne in het midden willen voeden ten
minste. De impedantie van de antenne is
bij de dipool in het midden minimum en
wel gelijk aan Rs, dus 73 ohm, en neemt
naar de uiteinden toe. De werkelijke
waarde aan de uiteinden hangt af van de
hoogte van de antenne, de constructieve
opbouw (draaddikte e.d.) en de positie ten
opzichte van de grond. Maakt men de dia
meter van de antennedraad groot, dan
X
neemt zijn capaciteit toe en daardoor daalt
zijn impedantie, dus ook zijn stralings
weerstand Rs. Hierdoor zal het mogelijk
Fig. 8.6
zijn van de eenvoudige dipool een brede
band antenne te maken. Immers door het
toenemen van de capaciteit daalt de L/C-verhouding, waardoor de
kwaliteitsfactor Q daalt, zodat de resonantiekurve van de antenneafstemming minder scherp wordt. Hierdoor is de antenne in staat
over een breder frequentiegebied te werken. Dit frequentiegebied
neemt toe, als de oppervlakte van de antenne toeneemt door de ver
groting van de draaddikte en hiervan maakt men gebruik op de zeer
hoge frequenties, waar de golflengte klein is en een brede band an
tenne op zijn plaats is, b.v. voor FM of televisie.
De stralingsfiguur van de halve golf antenne is niet symmetrisch en
gelijk naar alle richtingen, doch verandert met de hoek, die de be
schouwde richting maakt met de as van de antenne. Zoals reeds is op
gemerkt, is de straling maximum loodrecht op de antennelengte richting
en nul in deze richting. In de fig. 8.7 a nu is het horizontale stralingsdiagram gegeven van een vrij in de ruimte opgehangen % A antenne
(horizontale). Met de pijl a is de relatieve grootte van de straling,
loodrecht op de antenne, aangeduid, met pijl b de relatieve grootte
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van de straling in een richting, die een hoek a maakt met de richting
van maximumstraling a. Wij zien, dat b < a is, dat beduidt dus, dat
de straling in de richting b kleiner is. Langs de antenne is de straling
’ terwijl
■
1 de‘ stralingsfiguur
1
' 1links
> en en
rechts
rechts
vanvan
de de
antenne
antenne
symme
symme
nul,
trisch is, dat betekent dus, dat de antenne in die beide richtingen
evenveel straalt.
Zouden wij de antenne
nu vertikaal uitvoeren, dus
met één uiteinde bij aarde,
dan zou het stralingsdiagram
een cirkel zijn met de
HORIZONTAAL
voet van de antenne als
middelpunt. Dan straalt de
*
<0°
antenne in het horizontale
vlak in alle richtingen ge
6°
lijkmatig.
2\\ *’°
b ’
c
In de fig. 8.7 b is nu het
z.g. verlikale stralingsdiagram getekend voor de ho
----- 1_ o?
rizontale antenne met een
VERTIKAAL
lengte 1 = % A op een
hoogte h = x/4 A boven
aarde. Hierbij is het dia
gram gegeven in het vertie kale vlak door de vektor a
d ,
,Z*
gebracht, dus in de rich16
’ ting van maximale straling.
De elevatiehoek wordt ge
meten van aarde af. De
VERTIKAAL
rechte lijnen, straalsgewijze
vanuit Ö verlopend, geven
de stralingsrichting aan. De
.£
23 cirkels, genummerd 0,5 —
1 —-1,5 — 2,0 geven de re
latieve stralingssterkte aan
HOR'ZONTAAL
Uit de fig. 8.7 b zien wij
Fig. 8.7
dus, dat de dipool, op een
hoogte h = A/4 boven
aarde, maximaal straalt onder een hoek van 90° met aarde, dus lood
recht omhoog, terwijl langs aarde geen straling optreedt.
Uit het voorgaande weten wij nu, dat deze antenne niet best ge
schikt zal zijn voor uitzenden op de 7 en 14 megaper. Immers, hoe
hoger frequentie, hoe kleiner de critische invalshoek in de ionosfeer moet wezen, dus ook de stralingshoek van onze antenne. Deze
antennehoogte zal zeer geschikt zijn voor de 3,5 Mp (megaper.), dus
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voor de 80 m band. Immers op deze golflengte zullen de radiogolven
practisch onder alle hoeken gereflecteerd worden, waardoor geen h.f.
energie verloren gaat in de hogere luchtlagen. Dit verklaart ook,
waarom de 80 m zo geschikt is voor het overbruggen van relatief kleine
afstanden.
Voor de 7 Mp (40 m band) ligt de optimum hoek in de buurt van
450, onze stralingshoek moet daar dus beneden blijven. Een dipool op
een hoogte h = % A zal voor deze golflengte dus de aangewezen an
tenne zijn, daar hier de straling beneden de 450 is samengebundeld.
Daar de invalshoek kleiner is, worden nu grotere afstanden over
brugd, wat niet wegneemt, dat vooral in de morgenuren, zo tussen 9
en 12 uur, kleinere afstanden met succes worden ,,gewerkt”. In de
vooravond is echter de langere afstand, boven 1000 km, de bevoor
rechte.
Voor de 20 m band (14 Mp) ligt de critische hoek in de buurt van
de 350; men zal dan de antennehoogte zo dienen te kiezen, dat de
straling beneden, laat ons zeggen 20°, wordt gebundeld. Een hoogte
van A voldoet hier, zij het ten dele, aan. Voor deze hoogte concentreert
de straling zich rond de 150; doch in een tweede lus ook nog rond 48°,
wat nu weer niet zo gewenst is. Heel erg is dat nu ook weer niet, daar
deze tweede lus verkeer op kleinere afstanden (400—1000 km) moge
lijk maakt. Intussen is de 20 m de aangewezen band voor lange af
stand verkeer. Daar de critische hoek voor 30 Mp zeer gering is, zal
het zaak zijn, alle straling te concentreren rond io°, dat komt neer
op een hoogte h > 2 A.
Zou men nu in staat zijn voor iedere golfband een antenne op te
richten, dan kan men door het kiezen van de juiste hoogte dus aan
alle eisen voldoen. Echter, wie heeft de ruimte enz. daarvoor? Zelfs
het ophangen van een dipool voor de 80 m band, dus met lengte 40 m,
is meestal niet mogelijk. Is dit wel zo, dan is men practisch direct klaar
voor alle banden. Immers, h = 1/i A voor 80 m, is h = V2 A voor de
40 m band, h == A voor 20 m enz., dus wat de vertikale stralingshoeken
voor de diverse banden betreft, is het in orde. Alleen... de lengten
kloppen dan niet meer, daar voor de 40 m band nu 1 = A is, voor de
20 m band is 1 = 2A, enz. Dit heeft voornamelijk invloed op het hori
zontale stralingsdiagram, zoals fig. 8.7 laat zien voor 1 = A en
voor 1 = 2A. Voor een lengte 1 = A treedt nu practisch horizontale
straling in alle richtingen op, behalve langs de antenne, terwijl voor
1 = 2A er nieuwe richtingen van nulstraling bijkomen.
Resumerende besluiten wij dus, dat, als wij de ruimte hebben, en
wij willen op alle banden werken, een antenne van 40 m lengte en op
20 m hoogte de aangewezen antenne is. Hebben wij die gelegenheid
niet, en dat zal bij de meesten van ons wel zo zijn, dan kiezen wij een
lengte 1 cï 20 m op een hoogte h = 15 — 20 m en dan kunnen wij op
frequenties van 7 Mp en hoger de antenne met een voedingslijn ge-
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gebruiken. Voor de 80 m band kunnen wij dan de antenne eventueel
als geaarde T-antenne benutten.
Voeding en afstemming van de horizontale antenne. Op
blz. 139 hebben wij in fig. 8.5 a en b reeds aangegeven, welke twee
methoden van aanpassing ons ten dienste staan bij het koppelen van
de voedingslijn aan de zender. Nu zal het optreden van een stroom
buik, resp. een spanningsbuik aan de zenderkant van de lijn afhangen
van de lengte van de lijn en de stroom- resp. spanningsverdeling over
de antenne. Als we met een % A-antenne hebben te doen, in zijn fundamentele golf aangestoten, dan treedt er in het midden van de
antenne een stroombuik op. Voeden wij nu de antenne ook in het
midden, dan zal er om de
Ja.
halve golf een stroombuik
langs de voedingslijn optre
r
den. Maken wij dus onze lijn
LyN
£ 3!
een y2 A lang, dan is er een
s
stroombuik bij de zenderzijde, maken wij daaren
Ja*
tegen de lijn J/4 A of een on
even malen een J/4 A lang,
dan krijgen wij daar ter
plaatse een spanningsbuik.
Aan de hand van deze ge
gevens kunnen wij nu be
palen, of wij serie, dan wel
paral lelafstemming moeten
toepassen.
c.
-JA.t
In de fig. 8.8a is nu het
schema gegeven van een anFig. 8.8
tennc-koppeling, die het ons
mogelijk maakt met behulp van twee doorverbonden stekers en vier
stekerbusjes zeer eenvoudig van serieafstemming (contacten 1 - 2 3—4 open) over te gaan op parahelafstemming (1 en 2, resp. 3 en 4
doorverbonden).
In de fig. 8.8 b is nu het stroomverloop gegeven van de anodestroom Iaz en de lijnstromen IA tegenover de stand van de afstemcondensatoren Cx en C2. De getrokken kurve voor IA geldt voor
stroomvoeding, terwijl de gestippelde lijn voor spanningsvoeding
geldt. Dan is de lijnstroom natuurlijk zeer gering. Bij het instellen
en afstemmen van de zender op blz. 77 hebben wij de afregeling van
de linkkoppeling e.d. reeds besproken, weshalve wij er hier niet meer
op terugkomen. Wel raden wij aan de afregeling en instelling zo te
maken, dat de condensatoren Cj en C2 voor de laagste frequentie,
waarop men wil zenden en waarvoor de voedingslijn ook als voedings
lijn wordt benut? zo groot mogelijk zijn. Wij bedoelen dus liefst geheel
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ingedraaid. Men heeft dan de grootst mogelijk capaciteit over de de
afstemming
keten en dan zullen capaciteitsverandering»
- ” . . bepalende
.ƒ“
’ ’ jen
tengevolge van in de wind slingerende voedingslijn en rantenne weinig
invloed hebben. Staan Cj en C2 nu weinig in, dan is dit wel zo. Men
lette dus op zijn anodestroom in de eindtrap. Deze moet, ook bij
sterke wind, in de afstemming zo stil mogelijk staan.
Het is raadzaam in iedere draad van de voedingslijn een thermo
koppel ampèremeter
'
op te nemen. (Zie hoofdstuk X, blz. 228). —
Dan
heeft men direct in <de gaten, of er onbalans aanwezig is. Verder plaatst
men de meters in de voedingslijn, dus achter Cj
~ en Ö
C2,
, ;anders loopt bij
parallelschakeling de grote kringstroom door I...
A1 en I[A2 en is er kans
op doorbranden van de meters. Als men 50 watt input heeft op de
eindtrap, dan zal de maximale lijnstroom ongeveer 0,7 tot 1,2 ampère
bedragen, afhankelijk van het feit, of de voedingslijn mooi vrij loopt
of wel veel capaciteit heeft tegenover de omgeving. Een en ander
hangt ook af van de frequentie en bij capacitieve lekstromen zijn deze
het hoogst bij de hoogste frequentie.
Het voorgaande geldt voor de voeding met een staande golf,,open”
voedingslijn. Voedt men met een coaxiale kabel of een twinlead, dan
zal men het best of rechtstreeks de kabel of lijn aan de linkkoppelspoel
Lk! kunnen aansluiten, ofwel serievoeding toe moeten passen. Recht
streekse aansluiting aan L]{1 kan alleen, als men een kabel of twinlead
met Zk = 70 ohm heeft en men een dipool gebruikt op zijn fundamen
tele golf aangesloten. Dan is zijn stralingsweerstand ook 70 ohm en is
de lijn ,,lopend”.
Past men een kabel of twinlead toe met Zk = 300 ohm, dan moeten
wij tussen lijn en antenne een T/4 X aanpassingslijn schakelen, die de
300 ohm lijn aanpast aan de stralingsweerstand van onze antenne.
Met behulp van formule (8.3) op blz. 186 en de tabel op blz. 307
kunnen wij dan bepalen, hoe deze aanpassingslijn moet worden ge
construeerd. Daar men echter met dergelijke kabels aan één vaste
zendfrequentie is gebonden en wij juist graag op diverse banden met
een en dezelfde antenne willen werken, is deze voedingswijze alleen
geschikt voor die amateurs, die slechts één band willen bestrijken. Wij
gaan hier daarom niet verder op in en verwijzen belangstellenden
naar de jaargang 1948 van het Veronblad „Electron”, blz. 106 en 246.
Enkele bijzonderheden over de montage van antenne en
voedmgslijnen. Voor het op afstandhouden van de voedingslijnen
kan men het best gebruik maken van houten balkjes van 1,5 bij 1,5 cm
of plankjes, welke men uitkookt in parafine of wel goed droogt en dan
flink schellakt. Als houtsoort is een taaie soort te verkiezen met het oog
op breken. Men steekt de draden door gaatjes, zoals in de fig. 8.9 is
aangegeven en worden dan op de juiste plaats vastgezet. De plankjes
moeten op niet te grote onderlinge afstand worden gemonteerd om
bewegen van de draden t.o.v. elkaar tot een minimum te beperken.
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Men zou de voedingsdraden natuurlijk ook op afstand kunnen houden
met isolatoren, doch dan wordt de lijn gauw te zwaar.
De tuien (afspandraden) van de antennemasten moeten in zo klein
mogelijke stukken (van ten hoogste drie meter lengte) door isolatoren
worden onderverdeeld om absorptie van energie te voorkomen.
Kruisingen in de lijn kan men maken met behulp van een houten
kruis, waarbij men de ene draad onderlangs, de tweede bovenlangs
legt. Als het hout goed is uitgekookt, of geschellakt, dan is de isolatie
perfect.
De invoeren van de voedingslijnen moeten zeer goed zijn. De be
kende ebonieten huisjes met bout erdoor zijn absoluut onvoldoende.
Py<?ex isoL/xTORr.n

Mast

Ar<T

I

I

GESOLDEERD

Fig. 8.9

Goede porceleine of pyrexglazen doorvoeren moeten gebruikt worden
en de doorvoerbout mag geen hout raken! Het liefst moet aan de in
voer een stroombuik liggen, doch bij een multiband-antenne gaat dit
natuurlijk slechts voor enkele banden op.
Als katrol in de masten dient men een zeer goed gesloten type
zonder zijdelingse speling te benutten, terwijl de diameter van de rol
niet te klein mag wezen, een en ander met het oog op gemakkelijk op
hijsen en verminderen van de kans op vastlopen. Als hijsdraad raden
wij aan gevlochten ijzer- of dun staalkabel te nemen, deze goed in te
vetten en dit bij tijd en wijle te herhalen. Touw is niet aan te bevelen
met het oog op rekken.
Voor de bespreking van antennes voor uh.f. werk verwijzen wij naar
blz. 206.
Speciale antennes voor ontvangst. Over het algemeen kan men
dezelfde antenne voor zenden en ontvangen toepassen. Bij break-in

■

201

I

I

I

kan dit moeilijkheden met zich brengen, die natuurlijk zijn op te
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Fig. 8.10

vangen door het toepassen van een z.g. zend-, ontvangrelais in de
antenne. Volledigheidshalve geven wij hier nog enkele, speciaal voor
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ontvangst bedoelde, antennetypen. Dit neemt niet weg, dat ze ook
voor zenden te gebruiken zijn.
Als eerste type noemen wij de z.g. V-anlenne. Deze is weergegeven
in de fig. 8.10a en bestaat uit twee onder een hoek a uit elkaar lopende
draadstukken ter lengte 1. De lengte 1 kan men het best 1/4 A kiezen,
doch heeft men hiertoe geen ruimte, dan mag men 1 verminderen tot
t/5 a 1/6 A. De hoek a varieert van 45—ioo°. De grootste hoek geldt
voor de kleinste lengte 1. Wij wijzen erop, dat deze antenne bedoeld is
voor hen, die weinig plaatsruimte hebben. Men kan de antenne af
spannen op twee paaltjes van b.v. 3 a 5 m in de tuin of desnoods aan
de schutting. De antenne ontvangt het best uit de pijlrichtingen en
niets loodrecht daarop. De antenne is ook bruikbaar als zendantenne.
In fig. 8.10 b is de gevouwen dipool gegeven, ook al bedoeld voor hen,
die niet veel ruimte ter beschikking hebben. De lengte 1 van het hori
zontale stuk moet men zo groot kiezen, als de ruimte toelaat en in
ieder geval niet kleiner dan 2/4 A. De antenne heeft een wat scherpere
richtwerking in het horizontale vlak; de vertikale stralingsfiguur blijft
in de richting van maximale straling vrijwel onaangetast. Men hange
deze antenne zo hoog mogelijk op. Vooral het type a, de V-antenne is
zeer geschikt als extra antenne.
Als voedingslijnen raden wij staande golflijnen aan, daar deze
weinig last geven met aanpassen. De einden van de antenne, die verti
kaal verlopen, zie type b, kan men nog opvouwen tot een soort lijn,
waardoor men ze stralingsvrij maakt. Dan hebben de uiteinden geen
invloed meer op de straling van het horizontale stuk (zie fig. 8.10c).
Samengestelde antennes. In het voorgaande hebben wij kennis
gemaakt met enkelvoudige antennes, bestaande uit een enkele draad.
De voor ons belangrijkste antenne was de z.g. dipool, dat is een halve
golf antenne in de ruimte. Wij zagen, dat zijn vertikale stralingsdiagram afhankelijk is van zijn hoogte boven aarde, terwijl zijn hori
zontale stralingsdiagram uit twee cirkels bestaat. Soms zal het ge
wenst zijn, ook in het horizontale vlak de straling scherper in een be
paalde richting te bundelen. Dit is niet te bereiken bij de horizontale
dipool door het veranderen van zijn hoogte boven de aarde. Door een
aantal dipolen naast, onder of achter elkaar te plaatsen is het nu
mogelijk ook het horizontale diagram binnen ruime grenzen te wij
zigen. Zulk een samengestelde antenne noemt men een gerichte antenne,
terwijl men de samenstellende dipolen de elementen van het antennesysteem noemt.
Wanneer men een antenne opbouwt uit een aantal naast elkaar en
in eikaars verlengde liggende dipolen, spreekt men van een collineaire
antenne. Een voorbeeld van een collineaire antenne hebben wij al be
sproken en wel onze multiband antenne op blz. 197. Immers, op de
80 m band b.v. werkt hij als één dipool, in het midden gevoed, terwijl
hij op de 40 m band zal werken als twee naast elkaar liggende halve
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golf dipolen. In fig. 8.11 a is nu een voorbeeld van een collineaire
antenne gegeven met zijn horizontale diagram. In dit geval hebben
wij drie in fase gevoede dipolen aangenomen met voeding in het
midden. Daar de stromen in de elementen in de pijlrichting lopen,
spreekt men hier van „in fase” voeding. De kortgesloten 1/4 X lijnen
a en b dienen voor het omkeren van de fase. In het horizontale dia
gram stelt de getrokken lijn de
straling van het systeem voor.
Zie fig. 8.7a voor de straling
van een enkele halve golf
antenne. Wij zien, dat er een
belangrijke winst is verkregen
a
in de richting van maximum
straling (loodrecht op de anten
ne). Behalve de grote hoofdlus
treden er nu ook nog links en
rechts twee kleine lusjes op.
Deze zijn zeer klein en van geen
belang.
In fig. 8.11 b is nu een gerich
te antenne getekend, bestaande
uit twee horizontale dipolen
boven elkaar, op een afstand
S = Vz X, terwijl in dezelfde fi
guur ook het horizontale stralingsdiagram is gegeven. Door
b
de afstand S tussen de antenneelementen te variëren, kan men
de horizontale straling beïn
vloeden. Dit komt, doordat de
straling van de afzonderlijke di
polen in bepaalde richtingen el
kaar versterken, in andere rich
tingen daarentegen elkaar ge
heel of gedeeltelijk opheffen.
Fig. 8.11
Door de afstand S tussen de ele
menten te vergroten of te verkleinen, zal men deze richtingen, waarg van de straling
langs optelling, resp. aftrekking
„ der afzonderlijke dipolen plaats vinden, veranderen, dus ook de totale stralingsfiguur be
be-
•___ 1__ 1___
Al-________ 1_____ IJ __ v-.z-.rr- z-lz» ctrn, inrrcfirri 1HV xrr»r»l*
ïnvloeden.
Als
voorbeeld geven wij nog de stralingsfiguur voor twee
dipolen op een afstand van 1L ..
X —
achter elkaar en „uit fase” gevoed,
zie fig. 8.11 c. In dit geval is ae stroom in element b 90° achter bij die
in element a. Nu vindt alle straling^practisch plaats in de,richting
van b en bijna niets in die: van a. Zouden wij S = % A maken, dan
kregen wij de fig. 8.1 ib. Zouden wij nu b.v. zulk een gericht systeem
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maken voor de 20 m band met S = 1/4 X, dan zou dit systeem op de
10 m band werken als een systeem met twee
dipolen in de richting a en eveneens twee
dipolen in de richting b, terwijl dan S =
y2 X is. Men krijgt dan een straling als
in fig. 8.1 ib, zij het dan spitser, dan in
s.Xa
het geval van twee achter elkaar geplaatste
dipolen.
Op blz. 310 is in de grafiek 13.16 aange
geven de winst in straling, gerekend t.o.v.
een enkele dipool, in de richting van maxi
mum straling voor een antennesysteem vol
gens fig. 8.11 b als functie van de spatie S en
waarbij kromme A geldt voor in fase voe
ding, kromme B daarentegen voor uit fase
voeding. Uit deze grafiek zien wij, dat bij in
fase voeding een maximum in straling in de
genoemde richting optreedt voor S = 5/8 A,
— terwijl bij uit fase voeding dit maximum op
treedt voor S = 1/8 A.
Wij merken nog op, dat hoe meer ele
menten men naast, onder of achter elkaar
plaatst, des te scherper de stralingsfiguur in
horizontale richting wordt en daarmede te
groter maximale straling in één richting.
Fig. 8.11 c
In fig. 8.11 d en e is nu een voorbeeld ge
geven van de voeding van deze soort antennes, waarbij de spatie S
klein is aangenomen, kleiner dan 1/4 X en fig.
8.1 id geldt voor in fase voeding, fig. 8.1 ie
■*voor uit fase voeding. Een veel gebruikte uit
voering is de z.g. H-antenne, dat is de in fig.
8.11 e gegeven uitvoeringsvorm met een spatie
'
d
S = V2 A en gekruiste voedingslijn tussen de
____
twee, boven elkaar liggende, horizontale di- -------------- —
polen. Dit type is reeds aangegeven in de fig.
8.1 ic met zijn stralingsdiagram.
Antennesystemen met parasitaire ele1 1---menten. Behalve de in de vorige paragraaf
besproken antennesystemen met gevoede dic
polen, hebben wij ook nog de z.g. Yagi-anten| i
nes, dat zijn samengestelde antennes, welke —__ I I I
een gevoede dipool, of aantal dipolen, bezit
Fig. 8.11
en daarachter of voor geplaatst een parasi
taire antenne in de vorm van een losse draad op een zekere afstand S
van de gevoede antenne. Afhankelijk van de lengte van deze parasi-
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taire draad noemt men deze een reflector of een bestuurder (director).
Wat wij dus nu doen is in feite niets anders dan een antenne inductief
te koppelen met een gevoede dipool, waardoor weer een beïnvloeding
van het stralingsdiagram optreedt, als een gevolg van de in die tweede
antenne geïnduceerde stroom. Wij merken hier op, dat elke antenne,
die energie onttrekt aan een electromagnetisch veld en waardoor
stroom gaat vloeien in die antenne, een deel van die energie omzet in
warmte, doch de rest van de ontvangen energie opnieuw uitzendt in
de vorm van electromagnetische golven. Deze nieuwe golven hebben
een zekere fase verschuiving t.o.v. de reeds bestaande golven en het
gevolg zal dus zijn, dat in richtingen van gelijke of gelijksoortige fasehoeken deze beide golven elkaar zullen versterken door optelling
(vektorieel!), in andere richtingen van ongelijksoortige fasehoeken
eikaars straling zullen opheffen of verzwakken. Rond iedere ontvangantenne treedt daarom een verandering in het veld op!
Het totale effect op het stralingsdiagram door het aanbrengen van
een parasitaire antenne hangt af van drie grootheden en wel ten eerste
van de grootte van de in de parasitaire antenne geïnduceerde stroom,
ten tweede van de fase van genoemde stroom en ten derde van de af
stemming van de parasitaire antenne. De beide eerste grootheden
worden bepaald door de spatie S van dipool en parasitaire antenne,
de laatste dooi' de lengte van de losse draad. Is b.v. de spatie tussen
gevoede en parasitaire antenne klein en lopen zij parallel, dan zal de
in de laatste geïnduceerde stroom zo vloeien, dat de sterkte van de
straling in de richting A van de parasitaire antenne wordt geredu
ceerd, als deze antenne een lagere afstemming heeft dan de dipool, die
gevoed wordt. Is de afstemfrequentie van de parasitaire antenne
hoger dan de zendfrequentie, dan werkt deze als een bestuurder en
wordt de straling in de richting A geconcentreerd. In de grafiek nr 13.15
op blz. 310 is een en ander aangegeven met de krommen A en B. Uit
deze grafiek volgt, dat wij het met de spatie in de hand hebben het
stralingsdiagram óf eenzijdig te maken door S < 0,1 A te maken, óf
tweezijdig, door S = 0,15 A of groter te maken.
In dezelfde grafiek hebben wij tevens de stralingsweerstand van de
gevoede dipool getekend als functie van de spatie S. Wij zien, dat Rs
voor kleine spaties zeer laag is, ongeveer 20 ohm. Dit is erg laag, ver
geleken met de 73 ohm van de vrije y2 A antenne. (Zie grafiek nr 13.14,
blz. 309).
In fig. 8.12a is nu het horizontale stralingsdiagram gegeven van de
dipool met reflector en S = 0,05 A. De straling is nu maximaal in de
richting van de dipool, m.a.w. wij hebben te doen met een reflector,
die langer is, dan de dipool, ic. de afstemfrequentie van de reflector
is lager.
In de fig. 8.12 b is behalve de reflector ook nog een bestuurder aan
gebracht. De afstand tussen dipool en reflector is o,
0,1i—o,i5A,
o,I5A, die
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tussen dipool en bestuurder 0,1 A. Wij zien, dat er nu nog een sterker
bundeling van de straling in de richting van de bestuurder optreedt.
De winst in de richting van maximum straling is nu 1,5 maal t.o.v. die
in fig. 8.12a en 3,5 maal t.o.v. de straling van een vrije dipool! Dit
antennesysteem leent zich zeer goed voor draaibare opstelling als
„beam” voor de zeer hoge fre
quenties. Ten gerieve van de
ukg amateurs hebben wij op
blz. 309 een grafiek opge
nomen ter bepaling van de
diverse lengten der antenneB
s - o.i X
elementen tussen 70 en 160
D
o
s.o.iX
s>. ao5\
Mp. Voor frequenties tussen
—R
-R
35 en 80 Mp worden de leng
a
b
ten met twee vermenigvuldigd.
Fig. 8.12
Als algemene stelregel kan
men aanhouden, dat de reflector ongeveer 5 % langer dan de dipool
moet
zijn en ± o, 15A
achter •de 1 dipool
komt,
terwijl
de bestuurder
•___ .
<-»/i
,
.•
.
j
,
(director) ongeveer 5 % korter is dan de dipool en er o, 1 A voor komt.
Men houde rekening met de sterke afname' van de stralingsweerstand Rs!
Antennes voor zeer hoge frequenties en brede band anten
nes. De in de voorgaande paragrafen beschreven antennes kan men
zeer wel gebruiken op de zeer hoge frequenties, speciaal de gerichte
systemen met één of meer stralers, reflectoren en richters. Het heeft op
frequenties boven 100 Mp zekere voordelen, de antennes in plaats van
horizontaal, vertikaal te polariseren, wat bereikt wordt, als men de
stralers vertikaal plaatst. Hierdoor wordt de hoek van maximale stra
ling, de stralingshoek, verlaagd, waardoor de maximale straling meer
langs de aarde valt, wat dus een verhogen van de directe werkings
sfeer betekent. Door de kleine afmetingen van de samenstellende delen
van het antennesysteem wordt de antenneconstructie voor de 144 Mp
en hogere frequenties veel eenvoudiger, dan b.v. op de 50 Mp, waar
een /2 A-straler toch alweer ± 3 m lang wordt. Het is, om maar iets te
zeggen, op 144 Mp niet zo’n heksentoer een draaibare gerichte an
tenne te maken. Wij wijzen er op, dat een voordeel van een gericht
systeem, waarvan de elementen in fase worden gevoed, zoals fig. 8.11 a,
b en d, is, dat het een frequentieresponsie heeft, die minder kritisch is, dus
minder scherpe richtwerking o.a., als een gericht systeem met slechts
een enkele straler en parasitaire reflectoren en richters. Op 144 Mp
kunnen vlakke reflectoren zeer goed worden toegepast en hebben een
veel groter effect, als zij op lagere frequenties zouden hebben, ook om
dat hun afmetingen niet groot worden.
In fig. 8.13 is een eenvoudig gericht antennesysteem met zes ele
menten gegeven, n.1. met twee stralers, twee reflectoren en twee
j
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richters. Men kan alle elementen maken van zacht, roodkoperen,
buis van 6 a 8 mm diameter. De stralers worden gevormd uit twee in
U-vorm gebogen buizen, waarbij de twee horizontale voedingsstukken
zijn op te vatten als twee parallelgeschakelde y4 A-aanpassingstransformatoren, die ten doel hebben de 300 .Q-lijn aan te passen aan de
lagere impedantie van de twee vertikale V2 A-dipolen. Men noemt dit
type antenne vanwege zijn H-vorm het H-type.
Door de vrij grote spatie van 100 cm tussen de twee dipolen is de
plaats van de parasitaire elementen niet erg kritisch, gerekend t.o.v.
die dipolen; zij hebben door hun afstand alleen invloed op de impeRef leclo re n

O
O

o

100 cm

Stralers

o

300 _n_

‘.yn

Richters
Fig. 8.13

dantie van het stelsel. (Zie hoofdstuk XIII, blz. 308). Men kan de af
standen variëren, tot men de gewenste aanpassing heeft, wat men kan
controleren met een op enige afstand geplaatste eenvoudige veldsterktemeter, die geplaatst wordt in de richting van minimum of
maximum straling. De afstand tussen de beide horizontale geleiders,
welke de aanpassingstransformatoren vormen tussen lijn en dipolen,
bedraagt 2,5 a 3 cm.
Een ander type antenne voor frequenties boven 50 Mp geeft de fig.
8.14a. Dit is een gewone vertikale dipool, die evenals de z.g. Zepp
aan het ene uiteinde wordt gevoed. Deze vertikale y2 A-dipool straalt
alzijdig en onder een hoek langs aarde. Als ontvangantenne ontvangt
hij uit alle richtingen goed. Het stuk a in de figuur doet weer dienst
als een 1/4 A-aanpassingstransformator. De coaxiale voedingskabel c
heeft een lage impedantie van 35 a 80 ohm en deze lage impedantie
wordt in de hoge aanpassingsimpedantie voor de antenne omgezet
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door het U4 A-stuk. De straler is het stuk b. Dit type antenne noemt
men veelal het J-type en het is zeer geschikt voor mobiele stations.
De tot nu toe besproken antennes van het dipool-type en uitge
voerd met gewoon draad van b.v. 1,5 a 3 mm zijn antennes van het
z.g. resonantietype, d.w.z. zij hebben een uitgesproken eigen resonantiefrequentie en beslaan links en rechts daarvan een relatief zeer
smalle frequentieband, daar hun impedantie snel afvalt buiten de
resonantiefrequentie. Men kan hen daardoor vergelijken met een resonantiekring met hoge Q. Door nu de antenne uit te voeren, hetzij
met geleiders, die een relatief grote diameter bezitten, zoals in fig.

__________

T

b

F--------------Tl

b

I

X/

a

1
c

c

cu
Fig. 8.14

8.13 b.v., hetzij met een relatief groot oppervlak, kan men de antenne
een grotere bandbreedte geven. Eén voorbeeld hebben wij in de z.g.
rhombic-antenne*. Door het vergroten van de diameter van de geleider
verlaagt men de zelfinductie van de antenne, terwijl zijn weerstand
gelijk blijft. Men verlaagt dus de Qvan de antenne. Door het vergroten
van de oppervlakte vergroot men tevens de capaciteit, dus de L/C-verhouding neemt af. De straling van de antenne is voor een gegeven
stroomverdeling onafhankelijk van de afmetingen, zodat de stralingsweerstand ongewijzigd blijft.
Om nu een lijn van 300 ohm direct aan de dipool aan te kunnen
sluiten, maken wij gebruik van de z.g. gevouwen dipool (folded dipole),
zoals deze in fig. 8.14b is gegeven. De aansluitimpedantie van dit
type antenne is ongeveer gelijk aan het kwadraat van het aantal ele
menten maal 73 ohm, de stralingsweerstand van een gewone dipool.
♦ Zie hiervoor: Radio en Radiocommunicatie, blz. 378 c.v. (Boek).
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In ons geval met twee elementen is dit dus 22 X 73 ' ' 300 ohm. Dit
gaat alleen op, als alle delen van de antenne dezelfde diameter
hebben! Met de foldcd dipole hebben wij dus een middel, om de rela
tief belangrijke stralingsweerstand-verlaging bij gerichte systemen,
door het aanbrengen van reflectoren e.d. ontstaan, teniet te doen. Wij
behoeven de straler in het stelsel slechts te vervangen door de folded
dipole. De lengte van deze dipool kan men voor een spatie van 5 a
10 cm uitrekenen met de formule:
140,8

1 = —-— meter.

waarbij f in Mp.
In fig. 8.14c is nog een ander type brede band antenne gegeven, de
dubbele ruit antenne. Dit type kan men op zeer hoge frequenties zeer
gemakkelijk uitvoeren met buisconstructies. Men kan dit type verti
kaal zowel als horizontaal opstellen. Tot slot merken wij nog op, dat
er 1001 verschillende antenneconstructies zijn bedacht, de één nog
mooier dan de ander. De hier gegeven typen hebben als groot voor
deel, dat hun aanpassing niet zeer critisch is.

HOOFDSTUK IX

VOEDING VAN DE ZENDER EN BEREKENING

VAN TRANSFORMATOREN

De gloeistroomvoeding. Wij kunnen twee typen van buizen
onderscheiden, wat de kathode betreft, n.1. de direct gevoede buizen,
dat zijn buizen, waarbij de verhitte gloeidraad zelf de emissiestroom
verzorgt en de indirect verhitte buizen, waarbij de gloeidraad alleen
dienst doet voor het verhitten van een afzonderlijke, geïsoleerd om de
gloeidraad aangebrachte kathode, die op zijn beurt de emissiestroom
verzorgt. De gloeidraad doet zelf nu niet mede aan de emissie.
Als wij wisselstroomvoeding voor de gloeidraad toepassen, en dat
doen wij tegenwoordig vrijwel uitsluitend, dan komen de indirect ver
hitte buizen vooral in aanmerking voor de oscillator. Het gebruiken
van een direct verhitte buis voor de oscillator kan oorzaak van brom
zijn. Behalve wisselstroomvoeding kan men de gloeidraden ook voeden
met een accumulator, wat als voordeel heeft, dat men dan geen vrees
voor brom behoeft te hebben. Nadelen zijn hierbij, dat men de trap
pen, die op dezelfde accu zijn aangesloten, geen afzonderlijke kathodeweerstanden kan geven, terwijl het ene einde van de gloeidraad meer
emissie geeft, dan het andere einde, omdat dat laatste negatief is ten
opzichte van het andere uiteinde. Past men gelijkstroomvoeding toe,
dan zal men van tijd tot tijd de gloeistroomverbindingen moeten om-
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wisselen, opdat we een meer gelijkmatige belasting van de gloeidraad
krijgen.
*
Door wisselstroomvoeding krijgen we een meer gelijkmatige belasting van de gloeidraad. In dit geval dient men echter maatregelen
te nemen ter voorkoming van „brom”, doordat het rooster een kleine
c
rJt-.
I
"
I
O

I

e,

LjuJ

*'Co

CP
b

a

Fig. 9-1

wisselspanning opneemt b.v. wanneer de roosterkring aan een kant
van de gloeidraad is bevestigd. De ene trap is daarvoor gevoeliger dan
de andere, zoals uit het volgende voorbeeld blijkt. Stel dat we 2 zendbuizen hebben, elk met een 4-volts gloeidraad. V? is b.v. een stuurhuis
met 150 volt plaatspanning; V2 een versterkerbuis met 500 volt op de
plaat. Verder nemen we voor beide buizen dezelfde versterkingsfactor
(b.v. gl = g2 = 10) en gelijke werkingstoestand aan. Is er nu een
kleine onsymmetrie in de gloeidraadvoeding, zijn b.v. de beide helften van de ge
«p1
CPs«
ii
11
11
ii
bruikte gloeistroomtransformator niet
rir-pi
volkomen gelijk, dan zullen beide buizen
-o
cx
b.v. % volt wisselspanning op hun rooso
e
O
1 ter krijgen, afkomstig van de gloeistroomOlJIM .
o
o
voeding. In de anodekringen van de
o
e'2- buizen zal dan een modulerende wissel
o gSÊC.2
spanning optreden, in ons geval gelijk
------------ o
aan % X 10 = 5 volt. De brom in pro
centen is dan voor
bj = 5/150 X 100
Cp /rArr"cps
— 31/s% en voor V2: b2 = 1 %. De bui
Fig. 9-2
zen met lage plaatspanning zijn dus het
gevoeligst voor het optreden van brom.
Het maken van een kunstmatige (regelbare) middenaftakking op
de transformator is aan te bevelen boven het gebruik van een vaste
middenaftakking op de wikkeling. Dit is op de volgende wijze te ver
klaren. In fig. 9.1a is een transformator geschetst met een middenaf
takking op de gloeistroomwikkeling. Nu ligt in bijna alle gevallen een
van de leidingen van het electriciteitsnet aan aarde (de nulleider). De
middenaftakking van de gloeistroom ligt ook aan aarde. Nu is tussen
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primaire en secundaire wikkeling van de. transformator altijd een
zekere capaciteit voorhanden, verdeeld over de lengte van de wikke
ling. Door capacitief „lek” zal daardoor een verstoring van de span
ningen er en e2 ontstaan, want van de ene wikkeling ligt het midden,
van de andere een uiteinde aan aarde. De door de parasitaire capa
citeit Cp in de secundaire doordringende spanningen zullen ongelijk
zijn voor de beide helften van die wikkeling. Daardoor krijgt de ene
kant van de gloeidraad een iets hogere wisselspanning t.o.v. aarde dan
de andere en daar het rooster indirect ook aan aarde ligt, zal het
rooster dus t.o.v. de gloeidraad een kleine wisselspanning krijgen, die
brom veroorzaakt. Dezelfde redenering geldt ook voor een hoogspanningstransformator. Om hieraan te ontkomen kunnen we te werk gaan
als geschetst in hg. 9.1b. L'i en L2 zijn gewone 4-volts lampjes voo
0,3 amp. Beide lampjes ne
men dezelfde stroom en daar
door wordt de gewenste ge
^5,
lijkheid van de spanningen
II': ; 'I m
M
ej en e2 bereikt.
ilj; ■!
Deze methode van een
kunstmatig middelpunt is
Pa
lastig toe te passen voor een
hoogspanningstransformator.
3
Daarvooi' wordt een andere
methode toegepast, waardoor
b
b
b
b
tb
de invloed van de capaciteit
zoveel mogelijk wordt geëli
mineerd. Tussen primaire en
secundaire wikkeling wordt
een dunne strook latoenkoper geplaatst, met een spleet, ss---- bs
D
omdat anders een kortgeS2
sloten winding wordt ge
f= = k.b.D.
F - k.b.D
vormd en de transformator
v ~ 2 - 2.5 b
V
b
zou uitbranden. De koperen
h = 5 ~ 6 b.
h=s 5 -r 6 b.
P>
afscherming wordt geaard.
De hoogspanningswikkeling
Fig- 9-3
wordt nu in twee gescheiden
symmetrische helften gewikkeld (zie fig. 9.2). De capaciteiten Cp en
Cn' t.o.v. het scherm doen nu geen kwaad meer evenmin als de nieuwe
capaciteiten Cps en CPs' tussen de secundaire en het scherm. Doordat
het scherm aan aarde ligt kunnen geen capacitieve lekstromen van de
ene naar de andere wikkeling overgaan en het middelpunt van de
hoogspanningswikkeling is juist en kan zonder bezwaar worden geaard.
Soms schakelt men parallel aan de lampjes Lj en L2 (fig. 9.1 b) evengrote condensatoren om een goede h.f. aarde te maken. Dit moeten
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dan goede micacondensatoren zijn, omdat bij de hoogste frequenties
de h.f. stroom door die condensatoren niet onbelangrijk is.
Constructie van transformatoren. In fig. 9.3 zijn een tweetal
goede constructies van transformatoren geschetst. Constructie A geeft
de afmetingen van een z.g. inanteltransj\'ormator; B van een z.g. kerntransformator. De factor k in de formule F = k x b x D is de z.g. ijzervulfactor; deze is voor de gebruikelijke transformatorblikken ongeveer
0,9. De gegeven afmetingen zijn natuurlijk geen axioma’s, maar dienen meer om een idee te geven van de onderlinge verhoudingen.
Kleine afwijkingen geven
natuurlijk niet direct slech
Si
I
p1^
te transformatoren. Trou
/Karton
L
wens, wanneer een ama
teur een transformator gaat
maken, dan zal hij als regel
seE, &EM.
een kern hebben en die wil
■
I
len gebruiken om de ge
L AIO EN KOPrP
jP
wenste spanningen te pro
duceren. De kernafmetingen zijn dan gegeven.
I
Een goede spoelconstrucI
tie is geschetst in fig. 9.4.
cj>PRirh GSM.
De primaire wordt over de
gehele spoellengte gewik
i
keld; de secundaire wordt
in twee helften gewikkeld.
De z.g. schijvenwikkeling,
die veel wordt aanbevolen
Pa
SC
is, door de grotere kans op
Fig- 9-4
parasitaire bromspanningen, voor gelijkrichters en
plaatstroom-apparaten niet aan te bevelen.
Men doet het beste de windingen laag voor laag van elkaar te
scheiden door dun geparaffineerd papier, omdat vaak de spannings
verschillen tussen de lagen onderling groter zijn dan de isolatie van de
draad toelaat. Primaire en secundaire moeten zeer goed van elkaar
worden geïsoleerd. Wil men ook nog een gloeistroomwikkeling op de
transformator leggen, dan doet men dit om de secundaire en isoleert
beide wikkelingen goed van elkaar.
Het spoellichaam maakt men van karton, waarbij de buitenflenzen
minstens 1,5 mm dik moeten zijn. Kan men geen goed karton krijgen,
dan neme men presspaan dat tot 3 mm dik te verkrijgen is.
De kern, die gelamelleerd is, schuift men blik voor blik in de spoel.
Daar de laatste blikken zwaar zullen ingaan moet men de nodige
voorzichtigheid betrachten om beschadigen te voorkomen. De blikken
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perst men daarna met hoekmessing van b.v. 10 x 10 op elkaar door
middel van bouten. Boren van gaten door de kern is niet aanbevelens
waard met het oog op het verhogen van de magnetische weerstand,
wat toename van de transformatorverliezen tengevolge heeft.
Berekening van de transformator. Voor de berekening zijn
gegeven:
1) het vermogen (in watt) dat secundair moet worden geleverd. Hier
bij zijn de gloeistroomverliezen eventueel ook op te nemen;
2) de primaire- en secundaire klemspanningen ;
3) meestal de kernafmetingen;
4) de frequentie.
Bij 1) willen we opmerken, dat we het rendement van een goede
transformator bij volle belasting gerust op 90% mogen stellen. De
primaire energie is dan dus 1/0,9 = 1,11 X de secundaire energie
(N2/N, = 0,9 = v).
Bij 2) merken we op, dat meestal de netspanning (primaire span
ning) gegeven is en voor de secundaire de door het p.s.a. te leveren
gelijkspanning bij maximaal vermogen. Hierop komen we nog terug.
Bij 3) bedoelen we, dat de afmetingen b, v en h (zie fig. 9.3) ge
ge-
geven zijn, D en F moeten we dan berekenen.
De secundaire klemspanning bepalen we als volgt. Gegeven is de
gelijkspanning Ex bij volle belasting. Stel het gelijkspanningsverlies in
de afvlaksmoorspoel dan E2. Dan moet de secundaire klemspanning
Ek2 gelijk zijn aan:
Ek2 =

Ti (Ei 4- E2) 1/2.

Verder is Ek2 door de transformator gegeven door:

Ek2 = 4,44 wa x f x F x B x io~8 volt,

waarin f de frequentie, B de magnetische inductie en w2 het aantal
windingen is, terwijl F = o,gbD cm2. De magnetische inductie is voor
lage ijzerverliezen 6000—10000 en voor hoge ijzerverliezen 10000—
14000. Men kan voor goed dynamoblik met kleine ijzerverliezen B =
10000 nemen. Is men niet overtuigd, dat het blik zeer goed is, dan
neme men B = 8000.
Het schijnbare vermogen, dat secundair wordt afgegeven, d.i. de
secundaire spanning maal de secundaire stroom, is gegeven door:
N2 = E2I2 = 4,44 xfxBxawxDxFx io~8 watt.

Het aantal toelaatbare ampère-windingen aw is ongeveer 250 bij
luchtkoeling, ongeveer 400 bij oliekoeling.
Nu zijn N2 en f gegeven, B en aw worden aangenomen en we kunnen
dus het product FD berekenen. Verder is F = 0,9 bD en b is bekend.
Daaruit vinden we:
D = IX (K/0,9 b)
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waarin:

K

N2 x 108

4,44 x f X B x aw

Weten we nu D, dan kunnen we F berekenen en daaruit met behulp
van de formule voor Ek2 het aantal secundaire windingen w2.
De primaire (inwendige) spanning E^ is te berekenen uit de net
spanning, omdat het rendement wordt aangenomen op 0,9. We
vinden:
Ei! = 0,9 Ekl

Het aantal primaire windingen vinden we dan uit de formule:
wi = W2 x Ei!/Ek2

* t meer stroom dan 2A per
Uit de voorwaarde dat de windingen niet
dan
mm2 mogen voeren, vinden we g
— de
~~ draaddikten. De weerstand
kunnen we dan berekenen uit:
R = 1,3? X 1/q

waarin nog de factor 1,3 is ingevoerd, omdat de wisselstroomverliesweerstand als gevolg van het huideffect groter is dan de gelijkstroomweerstand.
Voor een manteltransformator wordt de ijzerdoorsnede, die maat
gevend is, 2 maal zo groot als voor een kerntransformator. Dan is het
product dat we bereiken D X 2F. Maar dan is ook 2F = 0,9 X 2bD
en we vinden voor D toch weer:
D=

(K/0,9 b).

Voorbeeld van een transformatorberekening. Aangenomen
dat we een transformator moeten hebben, die bij volle belasting achter
het afvlakfilter 500 volt bij 100 mA moet kunnen leveren, dus 50 watt.
Verder is gegeven b = 1,5 cm. De netspanning is 220 volt. De trans
formator is een manteltransformator met toelaatbare B = 10000 en
aw = 250.
Het spanningsverlies in de afvlaksmoorspoel aannemende op 50
volt, berekenen we voor de secundaire klemspanning:
Ek2 = 1/4ti (500 4- 50) 1/2 = 610 volt.

De primaire spanning is: Ejj = 0,9 X 220 = 200 volt.
Verder is:
N2 = E2I2 = 4,44 x 50 x 101 x 250 DF x 10

waaruit volgt:
Dus:

DF =

50 x 108
4,44 x 50 x io‘ x 250

D = U (9/0,9 b) =

1000

5°,

-----= 9 = K.
ITT

(10/1,5) = 2,6 cm.
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Bijgevolg is:

F = 2 X 0,9 X 2,6 X 1,5 = 7 cm2 (mantcltransformator!)

Daaruit volgt weer:
61 o = 4,44 x 50 w2 x 1 o4 x 7 x 1 o-8

en :

w2 =

Dan wordt:

610 x 108

= 6l°I^51°2 = 3940 windingen

4,44 x 50 x 104 x 7
wx = 3940 X 2oo/61o = 1290 windingen.

Hieruit volgt dus ook dat we 129O/2oo = 6,45 windingen per volt
nodig hebben.
Het door de secundaire te leveren vermogen is 50 watt bij een
klemspanning van E^o = 610 volt. Aannemende dat de belasting een
zuivere weerstand is, berekenen we de secundaire stroom op I2 =
5O/6io = 0,082 A. Voor transformatoren mag de draaddoorsnede niet
zwaarder worden belast dan met 2 amp./mm2. Voor de secundaire
vinden we dus een draaddikte:

d2 = 0,8

I2 = 0,8

0,082 = 0,23 mm.

Deze draaddikte ronden we natuurlijk af op de meer normale maat
0,25 mm (q2 = 0,049 mm2). De draaddoorsnede voor de primaire
nemen we in de verhouding van de windingsgetallen groter en vinden
dus Qi = 394O/i2«o x 0,049 mm2 = 0,15 mm2. Hieruit vinden we:
dj = 4/71
qj = 0,44 mm. Hiervoor nemen we dj = 0,5 mm (qx =
0,20 mm2).
De verliesweerstanden kunnen nu worden berekend, wanneer de
draadlengten bekend zijn. Deze berekenen we uit de gemiddelde
lengte en het aantal windingen. De gemiddelde lengte is weer te be
rekenen uit de gemiddelde diameter. Deze waren voor ons geval:

0j = 4 cm = 0,04 m;

02 = 7 cm = 0,07 m

De gemiddelde windingslengten zijn dus respectievelijk:
1W1 = 71 x 0,04 = 0,126 m;

1W2 = Ti X 0,07 = 0,22 m

De draadlengten primair en secundair zijn dus:
lx = 1290 X 0,126 = 163 m; 12 = 3940 X 0,22 = 865 m.

Met de soortelijke weerstand voor koper: q — 0,018 vinden we dus:

Ri = i,3 x 0,018 x 1O3/o>2 = 19,5 R2 = x>3 x 0,018 x 8G5/o,oi9 = 4I5^Deze weerstanden zijn toelaatbaar wat de spanningsverliezen betreft.
Uit de kerngegevens kunnen we nu verder nagaan of beide wikke
lingen behoorlijk kunnen worden geborgen. Hiertoe berekenen we het
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aantal windingen per laag en daaruit, met inachtname van de isolatie
de dikte van de wikkelingen. In het algemeen zullen we dan toekomen
met de beschikbare ruimte. Is dit niet het geval dan kunnen we grotere
kernafmetingen nemen; bij hetzelfde vermogen krijgen we dan een
kleiner aantal windingen. Desnoods kunnen we ook B hoger nemen en
b.v. tot 12000 gaan; de ijzerverliezen worden dan echter groter.
De constructie van plaatstroomapparaten. Voor de amateurs,
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die als regel slechts over i-fase wisselstroom beschikken, komen twee
schakelingen in aanmerking n.1. enkele en dubbele gelijkrichting
(veelal i-fase en 2-fase-gelijkrichting genoemd). In fig. 9.5a en b zijn
resp. de schakelingen voor enkele en dubbele gelijkrichting aange
geven compleet met afvlakinrichting en een aftakking voor lagere
spanning. De schema’s zijn vanzelfsprekend zodat we ons zullen be
perken tot de bespreking van details.
De weerstand Rj dient voor het tegengaan van overspanningen die
bij in- en uitschakelen van de transformator kunnen optreden en de
condensator C2 zouden kunnen verwoesten. Rj neemt men ongeveer
100000 Q. De afvlaksmoorspoel L moet een zelfinductie hebben van
30 a 100 henry en moet dus worden uitgevoerd met ijzerkern. Bij
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hoogvaccuumgelijkrichters moet
ongeveer 4 /zF zijn en berekend
op de volle secundaire klemspanning Ek2 van de transformator. De
condensator C2 varieert van 6—24 /zF; 24 /zF bij telefoniezenders om
moduleren in het p.s.a. tegen te gaan. C2 moet berekend zijn voor de
normale bedrijfspanning van de zender. De potentiometer R2R3 dient
om een lagere spanning af te takken b.v. schermroosterspanning voor
tetroden. Deze verlaagde spanning wordt extra afgevlakt door de
condensator C3 = 4 /zF. De ijzerkern van de smoorspoel mag niet
worden geaard, omdat dan de capaciteit van de wikkeling t.o.v. de kern
een lekweg naar aarde vormt, wat onaangename gevolgen kan hebben.
Wanneer men een condensator overbrugt door een weerstand, dan
moet men ervoor zorgen, dat de reactantie van de condensator voor de
netfrequentie altijd belangrijk kleiner is dan de weerstand. Dus neme
men steeds 1/coG < < R, met als hoogste grens 1/coG = 1/3 R.
Berekening van de afvlaksmoorspoel. De kerndoorsnede van
de smoorspoel wordt minstens even groot genomen als die: van de
voedingstransformator. De zelfinductie van de smoorspoel is te berekenen uit:
L = 0,4 71 X w2 x F/l x 10-8 hcnry,
aantal windingen, F de kerndoorsnede in cm2, 1 de
waarin w het
1
luchtspleet in mm. Gewoonlijk nemen we L aan en moeten dan bij
een gegeven F en 1 het aantal windingen berekenen. We kunnen dus
beter schrijven:

w = 8oooiX{(L x 1)/F}.
Moeten we een smoorspoel berekenen, waarin geen extra lucht
spleet is aangebracht, dan kunnen we bij benadering 1 op ongeveer
1/25 mm aannemen en dan het aantal windingen berekenen. Is het
aantal windingen vastgesteld, dan moeten we de draaddikte bepalen
en deze nemen we zo groot als de ruimte het toelaat, om daarmede de
weerstand en dus het spanningsverlies tot een minimum te reduceren.
Met deze gegevens kunnen we nu de smoorspoel als bij de boven be
rekende transformator berekenen. Aangenomen dat we een geraamte
van het kerntype hebben, dan moet b = 3 cm zijn. F is vroeger be
rekend en wel F = 7 cm2, D = 2,6 cm en we nemen aan 1 = 1 mm.
Voor een smoorspoel van 50 henry berekenen we dan het aantal win
dingen op: w = 8000
{(50 x i)/7) = 21400 windingen. Met een
draaddikte van 0,5 mm en een gemiddelde diameter van 8 cm voor
een winding is de weerstand dan 540 Q. Dit is vrij hoog en geeft bij
een stroom van 100 mA een spanningsverlies van 54 volt. Willen we
dit reduceren, dan moeten we F groter maken, waardoor w kleiner
wordt. Eventueel kan ook de luchtspleet worden verkleind. Boven
staande berekening van w geldt voor volbelaste toestand.
Bij de berekening van een smoorspoel voor filterschakelingen, zoals
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in hoofdstuk VII zijn besproken, kan men deze formule ook aan
houden. Men kan dan door het uithalen van blikjes, wat men stuk
voor stuk moet doen, de juiste waarde van de zelfinductie instellen.
Voor meer nauwkeurige berekening van de zelfinducties voor filters
kan men ook gebruik maken van de in het volgende gegeven methode.
Indien enigszins mogelijk, voere men de zelfinducties voor n- en
T-filters uit als smoorspoelen zonder ijzer, daar de invloed van het
ijzer de kurve van het filter zeer ongunstig kan beïnvloeden. Intussen
is het niet doenlijk smoorspoelen boven o, i henry in lucht uit te voeren.
Kwikdampbuizen in het p.s.a. De tot nu besproken plaatspanningsapparaten zijn bedoeld voor de z.g. hoogvacuum gelijkrichtbuizen, dat zijn buizen, die tot een hoge graad luchtledig zijn ge
pompt. Voorbeelden hiervan zijn dc AZi, 1561, 5Z3 e.d. Men heeft,
vooral voor grotere vermogens, de z.g. kwikdamp gelijkrichtbuizen
ontwikkeld, dat zijn buizen, welke geen vacuum bezitten, doch ge
vuld zijn met kwikdamp. De bedoeling hiervan is o.a. het drukken
van het spanningsverlies tussen kathode en anode in de buis, waardoor
het energieverlies in de buis belangrijk wordt gereduceerd, vooral bij
grote stromen door de buis. Een kleine hoeveelheid kwik, in de buis
aangebracht, verdampt als de kathode op gloeihitte wordt gebracht
en gehouden. De kwikdamp ioniseert, als er anodespanning wordt
aangelegd (blauwen van de buis!), terwijl de positieve ionen de
ruimtelading neutraliseren en daardoor het spanningsverlies in de
buis reduceren tot een practisch constant bedrag van 15 volt, onaf
hankelijk van de diodestroom. Bij de hoogvacuum diode is dit span
ningsverlies afhankelijk van de diodestroom en bij grotere stromen
veel hoger, dan 15 volt.
Daar het in de buis aanwezige kwik, dat als de buis koud is in
druppels op het glas van de ballon is neergeslagen, eerst moet ver
dampen, volgt hieruit, dat men gloeispanning en hoogspanning niet
gelijktijdig mag inschakelen. Het p.s.a. met kwikdampbuis moet dus
een aparte gloeistroomtransformator hebben en dan liefst nog met
middenaftak. De gloeispanning voor deze buizen varieert van 2—5
volt, afhankelijk van de grootte van de buis. Doordat de buis zo’n
lage inwendige weerstand heeft, dient men tussen buis en afvlakfilter
een extra smoorspoel te schakelen, zoals in de fig. 9.6a is aangegeven.
De bedrijfszelfinductie van deze smoorspoel Lx hoeft bij volle be
lasting niet hoog te zijn, tussen de 5 en 8 henry’s. Bij het inschakelen
en bij geringe belasting daarentegen zal Lj bij voorkeur een hoge zelf
inductie moeten hebben,*in de buurt van 20 henry’s. Men kan dit be
reiken, door de kern zonder luchtspleet uit te voeren en het aantal
windingen uit te rekenen voor een inductie B = 16000 gauss. (Zie
verder blz. 217).
Men noemt deze smoorspoel vanwege zijn veranderlijk karakter
vaak „swinging choke”. Een voordeel van een ingangssmoorspoel
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is de zeer goede spanningsregeling, die men krijgt, d.w.z. de spanning
zal bij volle belasting van het psa nagenoeg gelijk zijn aan die bij nullast. Dit is van groot voordeel bij telegrafie, daar men dan de hoofd
oorzaak van „chirpy”, sjilpen van de toon tijdens seinen, wegneemt.
Verder beperkt de ingangssmoorspoel de inschakelstoot en beperkt hij
tijdens bedrijf de piek in de diodestroom. De condensator Cx, de
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ingangscapaciteit, zowel hier als bij hoogvacuumbuizen, mag voor
wat hoge spanning (boven 500 volt) niet meer dan 4 /xF bedragen.
Ook bij hoogvacuumbuizen mag men natuurlijk een ingangssmoor
spoel toepassen.
Een p.s.a. met ingangscondensator, als in fig. 9.5 is toegepast, heeft
het voordeel van een hoge uitgangsspanning Vo te bezitten. Immers
men is nu de spanningsval over Lj kwijt. Een nadeel van de condensatoringang is de slechte spanningsregeling van het p.s.a. In onbelaste
toestand is Vo ongeveer gelijk aan de piek van de wisselspanning e8,
terwijl in volbelaste toestand de spanning Vo daalt tot ongeveer het

220

l'/2e gedeelte. Afhankelijk van de ingangscapaciteitswaarde zullen de
inschakelstoten hoog zijn. Door C\ in fig. 9.5 te verkleinen verlaagt
men deze stoten, doch dan zakt tevens Vo in belaste toestand. Zoals
gezegd, mag C\ niet groter dan 4
zijn.
De waarde van L, en C2 in fig. 9.6a kan men berekenen, doch in
dien men L2 = 10 a 20 henries enC, = 8a 12 /xF kiest, dan zal de afvlakking voldoende zijn. Voor fig. 9.5 moet men voldoen aan de voor
waarde :
L (Ci + C2) > 300

wat voor de figuur met Lj = 5 a 8 henries ook opgaat.
In het geval van fig. 9.6 laat de secundaire spanning es aan de
transformator zich berekenen uit:
es = 1,11

[

1000

J

waarin: Vo, =
lo =
Ri =
Ro =
=
ej

De rimpel

psa gelijkspanning vol bel ast
maximale, af te nemen, gelijkstroom (in mA)
weerstand van Li
weerstand van L2
spanningsval over de diode, bij kwikdampbuis dus
15 volt.
voor dit filter laat zich globaal uit de volgende formule

berekenen:
rimpel o/o = LiLj(6c5°+c-2»/o.

Voorbeelden van kwikdamp gelijkrichtbuizen zijn de DCG1/150, de
80, 866 en 872. Voor een oscillatorpsa mag de rimpel niet meer dan
0,1 % bedragen. Voor trappen met hoge excitatie en spanning kan
men tot 0,25% gaan.
In fig. 9.6a is nu een schakeling met twee dubbelpolige schakelaars
gegeven, waarbij het onverschillig is, welke schakelaar het eerst in
wordt geschakeld. Steeds krijgt de gloeistroomtransformator eerst
spanning. De hoogspanning komt pas bij, als beide schakelaars in
staan. Men kan zo geen vergissingen begaan. (Deze schakeling is ont
leend aan QST, Februari 1951).
Speciale transformatoren en smoorspoelen. Hieronder ver
staan wij modulatietransformatoren en smoorspoelen, alsmede drijvertransformatoren en l.f. uitgangstransformatoren. Dat wij ze hier
behandelen vindt zijn reden in het feit, dat in dit hoofdstuk de gewone
transformatoren doorgerekend worden en nu we toch eenmaal aan
het rekenen zijn, zullen wij dat voor onze speciale transformatoren
hier ook maar doen.
In fig. 9.7 is het algemene schema getekend, dat geldt voor de
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modulatietransformator, zowel als voor de uitgangstransformator. Rz
is de belastingsweerstand, b.v. de vervangingsweerstand voor de
zender (zie hoofdstuk VIII), Rz = Vaz/Iaz. Daar deze weerstand Rz
meestal niet gelijk is aan de gunstigste belastingsweerstand Ru van de
gebezigde modulatorbuis, zal de transformator niet i op i kunnen
worden gemaakt, doch zal men een bepaalde transformatieverhouding, dat is de verhouding van het secundaire aantal windingen tot
het aantal primaire windingen, in acht moeten nemen. Noemen wij
de transformatieverhouding u, dan is deze gegeven door:

u=7f‘Bij de modulatietransformator worden de primaire en secundaire
windingen zo geschakeld, dat de
gelijkstromen Iap en Iaz elkaar
tegenwerken, wat de magneti
u
satie van de kern betreft. De kans
op magnetische verzadiging van
Ru
|
de kern, waardoor sterke vervor
Rz
es
ming kan optreden, wordt dan
,-:-5
sterk verminderd. Wij wijzen er
op, dat bij verzadiging van de
"r
kern in de secundaire overspan
ningen kunnen optreden, die de
Fig- 9-7
dubbele frequentie van het oor
spronkelijke signaal hebben en
een zeer grote amplitude bezitten. Door een kleine luchtspleet in de
kern aan te brengen, kan men dit gevaar practisch elimineren.
Gaan wij nu op de berekening over. De hier gegeven formules zijn
gebaseerd op een maximale inductie B = 4000 gauss, met het oog op
de l.f. amplitude van het signaal. Allereerst dienen wij dan de be
nodigde ijzerdoorsnede qij te bepalen. Deze is gegeven door:
<lü=

/w;

waarin: Wo = maximaal over te dragen l.f. vermogen
fo = de laagste, over te dragen frequentie.
Voor de weergave van de lage tonen is aan de primaire zijde van de
transformator de z.g. nullastweerstand, dat is 2ti f0 Lp, maatgevend.
Wij dienen daarom Lp zo hoog,
’
als
' economisch verantwoord is, te
kiezen. Wij kunnen Lp berekenen uit f"j0 en de parallelschakeling van
Ru en de inwendige weerstand Rf van de modulatorbuis. Dan is:
Lr =

0,16

Rv Rj

fo Ru + Ri

0,16

Ru
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Ru, de gunstigste belastingsweerstand voor de buis en Rj kunnen wij
uit het buizenboekje halen.
Voor trioden is:
3 (ovcraanpassing)

Ru/Ri

en voor penthoden en beam-power tetroden is:
Ru/Ri dï 0,15 (ondcraanpassing)

te kiezen.
De maximale, aan de primaire van de transformator optredende,
wisselspanning ep is gegeven door:
Cp - l^ Wo Ru

en het aantal winding per volt primair uit:
6250
npv — ~—TT '
Qij *0

Het totale aantal windingen primair, np, is dan:
np = npv ep.
Nu is het moment gekomen, om de primaire zelfinductie Lp te
controleren. Wij doen dit met de volgende formule:
1,26 qij n2pv . io-8

Lp _
eP

Ö

T3

— + 0,345 npv • lp IO-3

waarin: <5 = luchtspleet in het ijzer.
Ip = gelijkstroom door de wikkeling,
Daar we de transformatieverhouding weten, kunnen wij voor Ip invullen:
IP — Iap

— °f IP —

— Iap

afhankelijk van de waarden van Iap en Iaz.
Om nu Lp te kunnen berekenen, gaan wij uit van een gekozen
waarde voor de luchtspleet ö. Is de zo gevonden zelfinductie Lp gelijk
aan, of groter dan de in het begin gevonden waarde, dan is de gekozen
luchtspleet <5 juist. Is Lp te klein, dan dienen wij ó kleiner te kiezen en
Lp hiervoor te berekenen. Is er voor <5 = nul zelfs geen juiste waarde
te krijgen, dan moeten wij qij groter kiezen en beginnen opnieuw te
rekenen.
Het benodigde aantal secundaire windingen is te berekenen uit de
formule:
ns = u np.

Over het algemeen zal bij modulatietransformatoren u niet zo heel
veel van 1 verschillen en is dit wel zo, dan mogen wij de winding met
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het grootst aantal wikkelingen wat dunner draad geven. Op grond
hiervan is de juiste koperverdeling dan als volgt te berekenen. Als nu
Fv is de oppervlakte van het venster, dus Fv = hv of Fv = (h - 2b)v
(zie de hg. 9.3), dan kunnen wij dus de primaire en secundaire wik
kelingen gelijkelijk over Fv verdelen. Houden wij, met het oog op de
isolatie, rekening met een vulfactor van 0,5, dan is:

n d2D
100 Fv
------- np =-------- (Fv in cm2)
4
4

of:

dP = 5>cö J/Fv
— mm.
V nP
waarbij dp = primaire draaddikte (met isolatie medegerekend!).
De transformatieverhouding was:
/Rq _ nP .
Dan is dus:
mm.
ds = 5,6
** u np
Rz ns
Dit is de secundaire draaddikte, weer met de isolatie (emaille of
katoen) meegerekend. In de tabel op blz. 304 kan men nu de juiste
draad selecteren en meteen controleren, of de toelaatbare stroomsterkten niet worden overschreden.
Voor luidsprekertransformatoren kan men eventueel ook gelijke
lijke verdeling over de vensteropening voor de wikkelingen aannemen.
Nu de drijvertransformatoren,
drijver transformatoren, dat zijn transformatoren, die wij
schakelen tussen een balans l.f. eindtrap en de drijvertrap. Deze trans
formatoren moeten in staat zijn de uitwendige en inwendige roosterverliezen te kunnen leveren, die de
7----roosters van de in B-setting geschakelde
l.f. balanstrap opnemen, als er roosterRs
stroom gaat lopen. De berekening van
J__
deze transformatoren loopt iets anders,
dan bij de modulatietransformatoren.
De ijzerdoorsnede qij is weer te be
Rs
rekenen uit Wo en f0, als reeds gegeven.
Fig. 9.8
Voor Wo kan men 3 a 4 VA rekenen
voor een normale B-modulator, die een
50 watt h.f. eindtrap moet moduleren. Voor f0 kunnen wij 30 a 50
per. kiezen.
Men kieze voor de drijverbuis een buis met zo klein mogelijke Rj,
dus liefst een triode, waarbij wij als gunstigste belastingweerstand Ru
een waarde kiezen, Ru = 3Rf. Verder transformeren wij nog naar
beneden. Als wij Wo = 3 VA kiezen, is dan de primaire spanning ep
te berekenen uit:
cp = 3 l/Ri-

u

j—

k

224

terwijl de windingen per volt primaire spanning te berekenen zijn uit:
npv-^2.
qij fo

en is het totale aantal primaire windingen:
rip = Dpv ep.

Ook nu kiezen wij een luchtspleet ö en controleren de reeds gevonden
waarde Lp.
Voor Ip kiest men de anodestroom van de d rij verhuis. Een voor
waarde voor goede lage-tonen-weergave is, dat 2 n f0 Lp
Rj is.
In het algemeen kan men rekenen, dat Lj < 20 henry’s moet wezen.
De secundaire wikkeling bestaat nu uit twee helften, een voor
iedere modulatorbuis. Per helft is dan:
x/2 ns = u np.
waarin weer: ns = secundair totaal aantal benodigde slagen
u = transformatieverhouding.
De secundaire zelfinductie Ls is gegeven door:
L — Lp

Het gaat er nu om, de transformatieverhouding u te bepalen. De
drijvertransformator moet sterk gedempt worden met het oog op
plotseling optredende roosterstromen in de roosters van de modulator,
dat wil dus zeggen, dat de secundaire keten aperiodisch moet wezen.
Daarom schakelt men over de secundaire een weerstand Rs en tevens
een capaciteit Cs' (zie fig. 9.8). Noemt men Cs de totale capaciteit
secundair, dus de som van wikkelcapaciteit en Cs', dan moet vol
daan zijn aan:
’

'-'s

Uit het buizenboek kan men de benodigde maximale roosterexcitatiewisselspanning halen voor de betreffende modulatorbuis in Bsetting. Dan is de transformatieverhouding te bepalen uit:
ep

ti = —*-

2 es

waarin es is de geselecteerde excitatiespanning. De secundaire extra
weerstand Rs is dan:
R.•S

Ru
o

4 u“

Rekenen wij de wikkelcapaciteit op rond 1500 pF, dan kan men
C8' = 2500 pF kiezen, zodat de totale capaciteit Cs = 4000 pF
wordt. Men kan dan controleren of Rs niet te groot is.
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Rekenen wij weer met gelijke verdeling der wikkelingen over de
vensteropening, dan is weer:

en is:

d-=5>67§ds = 5,6 J'Fv
ns

waarbij ns = totaal aantal secundaire windingen, dus voor beide
helften.
Practische waarden voor Rs zijn waarden tussen 4000 en 8000 ohm.
Voor hen, die liever niet te veel rekenen, hebben wij in hoofdstuk
XIII een aantal grafieken opgenomen (blz. 305 e.v.), waaruit men
aan de hand van Wo, Ru e.d. en voor fo = 30 per. de nodige gegevens
kan halen.
Modulatiesmoorspoelen kunnen op dezelfde wijze berekend worden
als hier is gegeven. Alleen moet nu 2.7 fo L )> Rz zijn voor de
laagste weer te geven modulatiefrequentie. Tevens dient de smoorspoel op de gehele zendergelijkstroom berekend te zijn. Men past een
modulatiesmoorspoel toe bij een balansmodulator, teneinde diens uitgangstransformator secundair, stroomloos te schakelen waarbij men
tevens de bassen kan ophalen. Zie hiervoor blz. 156.

HOOFDSTUK X
METINGEN EN MEETAPPARATEN

Inleiding. Men zegt wel ecns, meten is weten en dat geldt zeer
zeker voor ons, als wij onze zender klaar hebben en hem willen gaan
afregelen en instellen. Zonder meters zal men dit niet voor elkaar
krijgen, althans niet zó dat men uit zijn zender haalt, wat er in zit.
Men zal in de anodeketen van de eindtrap een meter moeten op
nemen, teneinde voortdurende controle te kunnen uitoefenen op de
anodcgelijkstroom, die de eindbuis opneemt. Is deze buis een tetrode
of penthode,dan is een schermroosterstroommeter eveneens geen over
bodige luxe.
De voor de «amateur in aanmerking komende instrumenten voor
directe metingen in en aan een zender zijn de draaispoel volt- en
milliampèremeter, de thermogekoppelde meter (of desgewenst een
hittedraadmeter) en tenslotte de frequentiemeter. Ook, ja vooral een
goede frequentiemeter is onontbeerlijk en in een artikel van de amateurzendmachtiging worden dan ook diverse meetapparaten dwingend
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voorgeschreven. Buiten de absoluut noodzakelijke meetinstrumen
ten zijn er nog andere, die, hoewel niet direct nodig, toch een
waardevol bezit zijn. Wij noemen de steekvoltmeter voor het con
troleren van de h.f. spanningsverdeling over de voedingslijn, een piekvoltmcter voor het meten aan de zender, een modulatiedieptemeter,
afluisterontvanger e.d. Wij zullen nu de diverse, voor ons in aanmer
king komende meetapparaten bespreken.
De draaispoelmeter. Een schematische tekening van een draaispoelmeter (naar het principe van Deprez en d’Arsonval) is aange
geven in fig. io.i. Tussen de polen van een krachtige staalmagneet
bevindt zich een weekijzeren cylindertje, omgeven door een nauwe
luchtspleet. In deze luchtspleet heerst een overal
even sterk magnetisch veld. In de luchtspleet is
een spoeltje S draaibaar opgehangen. Dit wordt
door de te meten stroom doorlopen. Door de
wisselwerking tussen het veld in de luchtspleet en
het magnetisch veld van de stroom, zal op het
spoeltje een koppel werken, evenredig met de
stroom I, dat het spoeltje doet draaien. De draai
ing van het spoeltje wordt tegengewerkt door een
koppel, opgewekt door twee spiraalveertjes, die
tevens voor stroomtoevoer dienen. Een en ander
is zo ingericht, dat de draaiing van het spoeltje,
die wordt geconstateerd door een wijzer die over
een schaalverdeling loopt, recht evenredig is met
de stroomsterkte in het spoeltje. De draaispoel
meter is dus alleen geschikt voor gelijkstroomFig. io.i
metingen.
In principe is er geen verschil tussen een draaispoel volt- en ampèremeter. Bij voltmeters schakelt men een weer
stand, de z.g. voorschakeliveerstand in serie met het instrument, bij
ampère- en milliampèremeters gewoonlijk een weerstand, de z.g.
shunt, parallel aan het instrument. De fig. 10.2a en b maken een en
ander duidelijk; hierin is R de weerstand van de spoel van het instru
ment; Rs de shunt, Rv de voorschakelweerstand. De shunt zorgt er
voor, dat bij stroommetingen niet een te grote stroom door het
spoeltje kan gaan, terwijl bij spanningsmetingcn de voorschakelweer
stand er voor zorgt, dat evenmin een te grote stroom in het spoeltje
kan worden opgewekt. Een goede draaispoelmeter heeft een kleine
eigenweerstand en geeft gewoonlijk zijn volle uitslag bij een stroom
van 2 a 3 mA. De genomen voorzorgen zijn dus niet overbodig.
Doet men een spanningsmeting met voorschakelweerstand RVI2 en
is de stroom door de meter I mA, dan is de gemeten spanning ge
lijk aan:
V = V1000 1 X (Rv + R) volt.
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Is de shunt bij stroommeting gelijk
w z aan RS.Q en is de stroom door
de meter I mA, dan is <de
’ gemeten stroom It gelijk aan:

R + Rs mA.
Rs
Hieruit zijn in voorkomende gevallen de waarden van voorschakelIt= I

R

I
I-

Rv

---- *an_rvLr*->y

■V------------ J

AM

V.M.

O
L__

^in_TLTLr--T

t___ J
b

Fig. 10.2

weerstand of shunt te berekenen. Meestal kiest men de waarden zó,
dat bij de te meten maximale stroom of spanning de aanwijzing van
de meter ongeveer 1/3 is van de volle schaaluitslag.
De hittedraadmeter. De werking van deze meter, waarvan fig.
10.3 het principe toont, berust op de
warmteontwikkeling door de stroom
die moet worden gemeten. Deze
stroom doorloopt de hittedraad ab,
j
een tamelijk dunne draad, welke
door de ontwikkelde warmte langer
t
wordt. Door middel van de trekdraad
k/
/
0 S /---t en de werking van de draad s, die
1—'JïïTVCER
over een katrol k loopt en gespannen
wordt gehouden door een veer,
u-l
wordt de uitrekking van de hitte
Fig. 10.3
draad door een wijzer aangetoond.
De uitslag van de wijzer is evenredig
met de uitrekking van de hittedraad, maar deze is evenredig met het
kwadraat van de stroomsterkte. De schaal is dus kwadratisch; de
meter is geschikt zowel voor wissel- als gelijkstroom. Men gebruikt de
meter meestal voor het meten van antennestromen.
Daar bij verhitting van de draad de weerstand verandert, volgt
daaruit, dat de schaalverdeling niet meer juist is, wanneer men de
meter met een shunt gebruikt. Ook de kamertemperatuur kan van
invloed zijn op de aanwijzing, tenzij de hittedraad wordt gemonteerd

\f
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met een compensatie-inrichting, die de invloed van de temperatuur
veranderingen buiten de meter opheft.
Nadelen van de hittedraadmeter zijn het vrij grote energieverbruik
en de gevoeligheid voor overbelasting. Reeds langdurige belasting
met de toelaatbare stroomsterkte kan een blijvende lengteverandering
van de hittedraad tengevolge
hebben. Door het grote energie
rlA
/
verbruik gaat vaak een vrij groot
gedeelte van de antenneënergie
in de meter verloren, vooral ook,
ó?
omdat we meestal de stroom
P h
meten in een stroombuik van de
Fig. 10.4
antenne. Daarom kan het nooit
kwaad om na het afstemmen van
de zender in zo’n geval de meter kort te sluiten.
Doordat de hittedraad, vooral bij meters voor kleine stroomsterkten, vrij lang en dun wordt, begint voor radiofrequenties de zelfinductie van de draad een niet onbelangrijke rol te spelen en is de
aanwijzing van de meter dus frequentie-afhankelijk. Wordt de
meter geshunt, dan wordt de frequentie-afhankelijkheid groter.
De thermokoppel ampèremeter. Wanneer we verschillende
metalen met elkaar verbinden (solderen of lassen) en we verhitten de
verbindingsplaats, dan zullen we kunnen waarnemen, dat tussen de
vrije uiteinden een potentiaalverschil ontstaat. Verbinden we die uit
einden door een gevoelige galvanometer, dan toont die een stroom
aan, de thermostroom. De aan elkaar gesoldeerde
of gelaste metalen vormen samen een thermo
koppel.
Op dit principe berusten de thermogekoppelde ampèremeters, waarvan fig. 10.4 een
principe schema geeft. Twee draadjes a en b
van verschillend materiaal, gewoonlijk constantaan en manganin, zijn in P aan elkaar ge
soldeerd en verbonden met een verwarmingsdraad h, die de te meten stroom I voert. Daal
Fig. 10.5
de werking van de meter niet berust op uit
zetting van de hittedraad kan deze zeer
kort zijn en dus een lage weerstand hebben. Het potentiaalverschil
tussen de uiteinden van a en b wordt gemeten met een gevoelige mA
meter. De uitslag daarvan is weer evenredig met het kwadraat van
de stroomsterkte I.
Dit is de uitvoering voor grotere stroomsterkten. Voor kleinere
stroomsteikten laat men de stroom vaak gaan door de metalen van
het thermokoppel zelf. Deze worden dan in de vorm van een kruisje
gemonteerd, waarbij de vrije uiteinden dan met de mA-meter worden
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verbonden. Ook past men vaak een serie-parallelschakeling van meer
dere thermokoppels toe, waardoor een zeer grote gevoeligheid wordt
verkregen. Dit is b.v. toegepast bij de Weston thermomilliampèremeters, waarvan fig. 10.5 een afbeelding toont.
De thermogekoppeldc meters hebben veel voor boven de hittedraadmeters: 1) ze hebben een veel kleinere weerstand; 2) ze zijn ge
voeliger; 3) ze kunnen beter tegen
overbelasting; 4) ze zijn veel minder
frequentie-amankelijk, als ze niet worden
&.geshunl. Een nadeel is, dat ze veel duur
der zijn dan hittedraadmeters.
t,
De frequentiemeter (golfmeter).
Het meest belangrijke instrument voor
een amateur is de frequentiemeter.
Zonder deze is het welhaast practisch
onmogelijk de zender op de gewenste
frequentie in te stellen.
In principe is een frequentie- (golf-)
meter niets anders dan een gesloten
trillingskring, waarvan de electrische
constanten bekend zijn of nauwkeurig
worden gemeten. Verder is er een of
andere indicator aanwezig om te kun
constateren of de frequentiemeter
c. nen
in resonantie is met de kring, waarvan
we de frequentie willen controleren.
De frequentie van de meter wordt
meestal veranderd door middel van een
variabele condensator. Met
_j
een bepaalde spoel en die
v' condensator wordt dan een
cL
fVy,. frequentiebereik
bestre
c,
"Tcv
ef
) ken, dat iets groter is dan
de voor de amateurs aange
wezen ,,bands”. Want het
Fig. 10.6
heeft geen doel buiten de
amateurbanden te kunnen
meten en wanneer we een enkel bereik over de hele schaal van de
draaicondensator verdelen, kunnen we nauwkeuriger meten. Dit be
reiken we door een kleine variabele afstemcondensator te nemen en
parallel daaraan een vast condensatortje te schakelen.
In fig. 10.6 is die schakeling aangegeven, resp. met verschillende
indicatoren. Bij fig. 10.6a is b.v. een neonbuisje als indicator gedacht.
De frequentiemeter kan ook worden uitgevoerd met een gloeilampje
in serie met de kring (fig. 10.6b), maar beter nog met een thermo-

b
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Fig. 10.7

gekoppelde mA-meter (fig. 10.6c). Een zeer gevoelige methode is ook
nog het gebruik van een detectorkristal in serie met een draaispoel
mA-meter (fig. io.6d). In plaats van de meter kan dan ook nog een
telefoon worden geschakeld, waarmede men de kwaliteit van tele
fonie kan afluisteren.
De schakeling naar fig. 10.6a heeft een groot nadeel en wel, dat de
aanslagspanning van het neonbuisje hoger is dan de afslagspanning.
Bovendien is een kleine verandering van Cv niet gemakkelijk waar te
nemen aan het meer of minder oplichten van het neonbuisje, waardoor afstemmen op de zenderfrequentie (max. oplichten van het
buisje) tamelijk lastig is. Ten dele worden deze bezwaren onder
vangen door in serie met het neonbuisje een grote vaste weerstand
(b.v. 500000 Q) op te nemen. Fig. 10.7 geeft een beeld van de con
structie van zo een frequentiemeter. De methode naar fig. 10.6b heeft
dezelfde bezwaren en bovendien het gevaar dat het lampje gcmakkelijk verbrandt. Deze kans bestaat ook vooi' de meter in de schakeling
fig. 10.6c, hoewel de metingen volgens deze methode zeer nauw
keurig zijn. Schakeling fig. io.6d heeft het nadeel, dat verandering
van de kristalweerstand de meteruitslag onconstant doet zijn, wat ook
weer van invloed is op de nauwkeurigheid van de metingen.
Deze onaangenaamheden kan men omzeilen door gebruik tc maken
van een geheel afgeschermde ontvanger met ingebouwde frequentie-
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meter. De frequentiemeter wordt door middel van een zeer klein condensatortje met de ontvangkring gekoppeld. Alles wordt ingebouwd,
terwijl de verschillende onderdelen deugdelijk van elkaar worden af
geschermd. Bij controle van de zender heeft men geen antenne nodig.
De ontvanger wordt genererend afgestemd op de zender en wanneer
men dan met de frequentiemeter door de afstemming heendraait,
hoort men een klik, juist wanneer er resonantie is, of tenminste een
toonverandering.
De roosterdip frequentiemeter. De in de vorige paragraaf be
sproken frequentiemeters zou men directe meters kunnen noemen.
Voor directe metingen aan de diverse zenderkringen zijn ze alleen ge
schikt, zolang de betreffende trap in staat is de door de frequentieSp
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meter opgenomen h.f. energie te leveren. Bij de Eco-schakeling b.v.
zal men niet kunnen meten aan de oscillatorkring, daar dan de oscillator verstemd wordt, zelfs al koppelt men nog zo los. En als men eens
aan zijn ontvanger wil meten, b.v. om de juiste frequentie van een
mede-amateur te controleren, dan lukt het eveneens lang niet altijd
eenvoudig, daar de spoelen in de ontvanger meestal zeer deugdelijk
zijn afgeschermd. Wij zullen daarom hier een frequentiemeter be
spreken, welke zowel als z.g. mwzflnZfe-frequentiemeter, zoals in de
vorige paragraaf is besproken, is te gebruiken, zowel als interferentiefrequentiemeter en tenslotte nog is te gebruiken als modulatie controle
apparaat.
In de fig. 10.8 is dan het schema gegeven. De frequentiemeetkring
(Lj, Co) is opgenomen in de roosterkring van een als roosterdetector
geschakelde buis B2. De buis Bi is een gewone hoogfrequent penthode
van het type EF6, welke slechts als functie heeft het scheiden van de
ingang en de meetkring. Wordt het apparaat als resonantie frequentie
meter gebruikt, dan staat de schakelaar Si open. Met behulp van een
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draad of spoel, welke tussen de klemmen i—3 of 2—3 aangesloten
wordt, kan men het apparaat met de zender koppelen. De kring L1Cq
wordt op de te meten zenderfrequentie afgestemd. Doordat de buis
B2 als roosterdetector is geschakeld, zal de anodestroom van B2 af
nemen in de juiste afstemming, m.a.w. men stemt af op de dip in Ij,
vandaar de naam roosterdipmeter. Door het toepassen van de buis
Bj, die als scheidingstrap werkt, treedt er geen verstemming in de af
stemming van de kring LjC9 op tengevolge van de koppeling met het
meetobject. Bovendien heeft men nu een geheel, dat veel gevoeliger
is, dan de reeds genoemde absorptie frequentiemeters met neonbuisje,
rijwiellampje of meter. Door het opnemen van een transformator T,
is het mogelijk, met behulp van een koptelefoon aan diens klemmen
de kwaliteit van de modulatie van de zender te controleren.
Wil men de frequentiemeter als interferentie frequentiemeter ge
bruiken, dan schakelt men de schakelaar Sx in en werkt het geheel als
oscillator. (De z.g. Franklin-oscillator). De in de anodeketen van B2
aan de weerstand R5 optredende h.f. spanning wordt via de schake
laar Sj en de condensator Gj op het rooster van B, toegevoerd. Door
de in iedere buis plaatsvindende fasedraaiing van 180° treedt hierdoor
oscilleren op, als de versterking groot genoeg is. Deze versterking is
afhankelijk van de buisparameters, de grootte van R5 en C15 alsmede
van de kring L1G9. Bij meting aan de zender of zenderoscillator, met
behulp van een spoeltje tussen de klemmen 1—3 of 2—3, hoort men
dan een in hoogte veranderende fluittoon, als men met C9 door de
zender- of oscillatorafstemming heendraait. Men reduceert de hoor
bare toon tot nul en dan geeft de condensatoraflezing van C9 de juiste
frequentie aan. Al naar de sterkte van de te meten golf kan men kop
pelen via C2 = 100 pF (klem 1) of via C3 = 5 pF (klem 2). De terugkoppelcondensator Cx is klein, meestal tussen 10 en 50 pF. Men zal
de juiste waarde in de practijk moeten uitdokteren.
Men kan de buis B., ook als anodedetector schakelen, door het op
nemen van een voldoend grote kathodeweerstand, overbrugd door
een mica ontkoppelcondensator van 2000 pF en parallel daaraan een
electrolyt van 25 a 50 /xF. (Met het oog op de l.f. component bij mo
dulatie controle). Anodedetectie is aan te raden, als men het apparaat
wil gebruiken als modulatie controle apparaat. Als frequentiemeter
moet men dan afstemmen op maximum IJ
De koppelcondensator C7 wordt bij voorkeur niet groter gekozen
dan 10 a 50 pF, ten eerste met het oog op overoscilleren en ten tweede
met het oog op de belasting over de kring L,C9 door de roosterkring
van buis B2. Men regele een en ander zo af, dat over het geheel te
bestrijken frequentiegebied soepel genereren optreedt. Met het oog op
parasitaire trillingen kan men in serie met het rooster van B2 het be
kende dempelementje op te nemen. (Zie blz. 85).
Tot slot wijzen wij er nog op, dat de beide ijkingen van de LjC9-
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kring voor resonantie meting en interferentie meting iets van elkaar
verschillen. Men dient dus tweemaal te ijken.
Als buis Bj kiest men een goede h.f. penthode en als buis B2 een be
hoorlijk steile triode, b.v. een AC2, het triodegedeelte van de EBG3,
terwijl ook een gecombineerde buis, zoals de ECH21, zeer geschikt is.
Het
gaat ook
met
de nieuwe Philips
ECC40.
JT'
1
1111
1
1
«
r
Hier volgen de globale waarden van de onderdelen. Van de weerstandswaarden kan men iets afwijken, afhankelijk van de buis.

Cx

c2

C3
C4

c:
C,
C8

C8

10—50 pF
100 pF keramisch
5 pF keramisch
2000 pF mica
5000 pF mica of rol
10000 pF rol
10—50 pF
3000 pF mica
= variabel 25—50 pF.

50 kf2 % watt
= 500 Q
1 watt
r3 — 100 kI2 1 watt
R4 = 1000 kf2 /i watt
r5 = 75 kJ2 1 watt
Ri

=

R2

11

04-2 mA.

=

Modulatiediepte meter.
Op blz. 125 hebben wij in een
Amm
grafiek het verband aange
geven tussen de antenne
stroom IAnt en de modulatie
diepte k. Wij herhalen hier
a
nog even de formule, die het
verband aangeeft tussen de
gemoduleerde stroom Im en IAnt en k.
lm = Iant

b

Fig. 10.9

2

Voor 100% modulatie, dus k = 1, wordt Im = 1,225 ^ant> dat wil
dus zeggen, dat de antennestroom tijdens moduleren ,,op” loopt en
wel voor k = 1: 22,5%. Voor 50% modulatie, dus k = *4, is dit
nog slechts 6%. (Im — 1,06 Iant)« Hieruit volgt zonneklaar, dat de
antenne ampèremeter dus geen betrouwbare meter is voor het exact
bepalen van k, de modulatiediepte.
Men zal de modulatiediepte dus op een andere en meer nauwkeu
rige wijze moeten bepalen. Alvorens na te gaan wat we van de modulatiedieptemeter moeten eisen, gaan wij aan de hand van de fig. 10.9a
nader in op de modulatiefactor k. In fig. 10.9a is nu een modulerende
trilling getekend, soortgelijk aan die uit fig. 6.1, blz. 123, doch van
onsymmetrische vorm. De l.f. trilling heeft een opwaartse of maximum
amplitude Amax t.o.v. Ao, de amplitude van de draaggolf. De neer
waartse of minimum amplitude is Am[n. Wij definiëren nu:
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a) een opwaartse modulatiediepte ko, groot:
ko

A;nax
Ao

b) een neerwaartse modulatiediepte kn, groot:
k

_ Amjn
Ao

In ons geval nu is ko niet gelijk aan kn. Verder zien wij, dat Amax > Ao
kan worden en dan is ko > 1, terwijl Amin hoogstens gelijk aan Ao kan
worden en dus kn
1 zal zijn.
Kijken wij nu eens naar fig. 10.9 b, waarin het sein van een telegrafiezender, bestaande uit een reeks impulsen1 van gelijke tijdsduur,
is voorgesteld. Ook hier kan men spreken van een modulatiefactor
en wel is hier:
T —T„
k _ Ainax
Ao
To
en verder geldt:
ko | 1, alsTo^ */2T.

Wij zien, dat hier ko groter, gelijk of kleiner dan één kan worden, af
hankelijk van de tijdsduur van de impulsen en hun tijdsafstand.
Beschouwen wij nu eens het geval, dat er in de modulerende laagfrequente trilling vervorming optreedt in de vorm van een tweede
harmonische met modulatiediepte k2, terwijl de modulatiediepte van
de grondharmonische kj is. Dan wijst onze antenne ampèremeter aan:
hn — lant

terwijl dan nu de opwaartse en neerwaartse modulatiediepten zijn:
ko = kj — k2 en kn = kr + k2.

Uit dit alles volgt, dat onze modulatiemeter, teneinde ons in staat
te stellen de modulatiediepte behoorlijk te kunnen beoordelen, zowel
k0 als kp moet kunnen meten.
Er zijn nu een drietal methoden om de modulatiediepte te meten,
namelijk:
1) Zuivere l.f. meting (b.v. over de modulatietransformator de l.f.
spanning meten en vergelijken t.o.v. een basis).
2 Zuivere h.f. meting (b.v. met de antennemeter).
3' Meten na detectie.
De eerste methode geeft ons geen uitsluitsel over de afval in de zijbanden van de hogere l.f. trillingen. De tweede methode geeft geen
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nauwkeurige resultaten. Blijft dus over de derde methode, waarvan
het principe is gegeven in de fig. 10.10a en io.ii.
Wij zien hier een diode D1} welke met behulp van een spoel Lk met
de door te meten zender wordt gekoppeld. Via een onderdoorlaat
filter Lr - Gp ontwikkelt deze diode een spanning Vo = IoR0 over
de weerstand Ro. Deze spanning Vo is een maat voor de amplitude
van de draaggolf. Achter deze eerste diodeketen is via een omschakelaar S (dubbelpolig) en een koppelcondensator Gk een piekvoltmeter
geschakeld, bestaande uit een diode D2, welke een spanning Vx = IjRj
over de weerstand Rj ontwikkelt, waarbij
een maat is voor de
amplitude van de modulerende component O, dus voor de modu-
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Fig. 10.10

latiediepte. Een en ander is toegelicht in de fig. 10.10b. Aan de
klemmen van de spoel Lk treedt de gemoduleerde draaggolf op, zoals
fig. 10.10a i deze weergeeft. Na gelijkrichten met Dj treedt er tussen
de punten a - b een gelijkspanning Vo op, waarop gesuperponeerd is
de modulerende l.f. trilling O. De condensator Gk zeeft hieruit als het
ware de l.f. component, welke door de piekvoltmeter D2 gelijkgericht
wordt, zodat over Rx, tussen de punten c - d een gelijkspanning Vx
optreedt, waarvan de grootte gelijk is aan de piekamplitude, in op
waartse of neerwaartse richting, gemeten al naar de stand van S, van
de l.f. component.
Het filter F dient voor het tegenhouden van de h.f. spanning over
Lk en is uitgevoerd als een z.g. yr-filter met onderdoorlaat. Neemt men
voor Lf een 2,5 mh smoorspoeltje, zoals het in drie secties gewikkelde
National R1Q0 smoorspoeltje en Gr| — Cp2 = 104 pF, dan is de afsnij-
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frequentie van het filter ongeveer 30 kper. dat wil dus zeggen, dat
beneden 30 kper. alles ongehinderd wordt doorgelaten.
De condensator Cr moet zo groot zijn, dat de laagste modulatiefrequenties onverzwakt worden doorgelaten. Men kieze Cr = 0,5 a
1 /xF en bedenke, dat hij absoluut geen gelijkstroom mag doorlaten,
dus Cr moet van onverdachte kwaliteit zijn. Kiese men Ro = 10 k£?
en de meter Io 5 mA over de gehele schaal, dan zal, als men de kop
peling met de te meten zender zo sterk maakt dat Io 4 mA aanwijst
(dus Vo = 40 volt), Rj = 400 k£? moeten zijn en de meter
over
de hele schaal 0,1 mA (100 /xA) moeten wezen. Dan is men er zeker
van, dat de meter ook werkelijk als piekvoltmeter werkt. Volgt men
deze aanwijzingen, dan kan men Ir direct in % modulatie ijken en
is 100% modulatie precies de volle uitslag van Ii,
T 5°%
-~n/ is J
-- TTi =
dan

L
K

Di

‘0-----

“TTt'
R° R? L.
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i
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Fig. 10.11

0,05 mA, enz. Het h.f. verbruik is dan plm. 0,5 watt en dat kan onze
zender ongestraft suppleren. Een controle er op, of er geen h.f. door
dringt in de keten van D2 is, dat bij volle uitslag van Io en geen modu
latie, Ij absoluut niets mag aanwijzen.
In fig. 10.11 is nu nog een practische uitvoering gegeven, welke
slechts één meter kost en wel een meter met 1 mA volle uitslag. Als
waarden voor de van belang zijnde weerstanden heeft men nu nodig:
Ro =
10 k£> 2 a 3 watt
R3 = 100 kP 1 watt
R2 = 150 kf2 1 watt
Rj = 100 kf2 1 watt
De transformator Tj is een goede l.f. transformator met verhouding
1 op 1. Op de secundaire van deze transformator kan men tevens de
modulatie controleren met behulp van een koptelefoon (hoogohmig!).
Als gelijkrichters Di en D2 kan men hoogvacuumdioden nemen,
zoals b.v. een AC2 met doorverbonden rooster en anode. Men kan
ook kristaldioden kiezen, zoals het type 1N34 e.d.
Eenvoudige veldsterktemeter. In het hoofdstuk over voedingsiijnen en antennes hebben wij de stralingsdiagrammen gegeven en
besproken van verschillende typen antennes. Deze diagrammen kan
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men in de practijk ook opmeten. De meetapparatuur, waarmede men
dit doet, moet dus in staat zijn, de veldsterkte van het stralingsveld
rondom de antenne te meten, vandaar dat zo’n apparaat een veldsterklemcter heet. Iedere veldsterktemeter bestaat principieel uit een
antenne in de een of andere vorm, een h.f. gedeelte en een indicatie.
Als men de veldsterkte wil meten van ver verwijderde zenders, dus
om b.v. de ontvangsterkte te controleren, dan is de benodigde veldsterktemcter een vrij gecompliceerd apparaat met een complete inge
bouwde, zeer gevoelige super. Voor metingen vlak bij de zender, dus
op een afstand van enige malen een golflengte, kan men met een zeer
eenvoudig apparaat terecht.
Zulk een veldsterktemeter is vooral zeer bruikbaar op zeer hoge
frequenties en voor het controleren van gerichte antennesystemen,
terwijl hij ook zeer
nuttig kan zijn bij het
nagaan van de stra
Di
ling in de naaste om
Ri
C3
geving langs de aarde.
T
—
(Dus b.v. om te con
o
o
troleren of de antenneo
hoogte juist is).
cl
Het schema is ge
X
—
—
geven in fig. 10.12 en
Fig. 10.12
bestaat in feite uit een
absorptie frequentiemeter als in fig. io.6d is getekend met een staafantenne eraan ge
koppeld. Men kan de volgende waarden aanhouden:
C\ = o—25 a 50 pF lucht
C2 = 2000 pF mica
C3 =
100 pF mica of keramisch
= 500 a 2000 ohm J/2 watt
I
■'
'
' 500 /xA,
*
............
= mikroampèremeter,
100 a
afhankelijk
van de ge
wenste gevoeligheid
Lx = afstemspoel.
Men kan als kristal weer gebruiken een germanium kristal van het
type 1N34 of 1N21. Hoe gevoeliger de gebruikte microampèremeter,
des te verder kan men van de zendantenne af meten. Het handigst
doet men, als men het geheel in een metalen doosje bouwt en de staafantenne monteert op een steunisolator, zodat men het apparaatje ge
makkelijk kan dragen. Door nu op een bepaalde afstand langs een
cirkel, met de antenne als middelpunt, rond de antenne te wandelen
kan men het horizontale stralingsdiagram construeren. Men begrijpt
nu direct het nut van een veldsterktemeter bij het instellen en af
regelen van een gericht antennesysteem. Men kan dan nagaan, of in
de juiste richting de maximale straling valt en tevens kan men de
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invloed hierop nagaan van de afstand tussen straler en reflector e.d.
De staafantenne kan men een lengte geven, variërend van 25 cm
tot 1 m, afhankelijk van de afstand, waarop men wil meten. Woont
men in de stad, dan zal het lang niet altijd mogelijk zijn op gelijke af
standen van de zender te meten, doch zal men langs een straat moeten
wandelen en de gemeten waarden terug moeten rekenen op een con
stante afstand. Daar de veldsterkte in de buurt van de zender, althans
op een afstand, enige malen de golflengte, lineair afneemt met de
meetafstand, is deze terugrekening zeer eenvoudig.
De piekvoltmeter. De piekvoltmeter dient voor het meten ofver1”’
‘
1 1h.f.
r spanningen
'
1 in verschillende trappen van een
gelijken
van
de
;ijn b.v. bij het opnemen van statische
zender. Dit kan van groot nut zij
modulatiekarakteristieken om te
controleren of de spanningen hun
h o
normale verloop hebben en b.v.
of er ook terugwerking is van de
ene trap op de andere. Moduleert
v
men b.v. in de derde trap, dan
moet de spanning in de eerste
trap constant zijn, wat gecontro
mA.(/
leerd kan worden met een piek
ovoltmeter.
LOOfrQQ
De h.f. spanning wordt ge
meten door middel van gelijkrichting door een diode, waarbij
dan de stroom door de diode
wordt waargenomen. Het prin
Fig. 10.13
cipe wordt weergegeven door fig.
10.13. De te meten spanning wordt aangesloten tussen A en B. Via
de condensator CT ontwikkelt zich dus een h.f. spanning over de
diode V (eventueel een triode met plaat en rooster doorverbonden).
De diode zal nu een gelijkstroom doorlaten, waarvoor een stroombaan
aanwezig is door de mA-meter en de weerstand R. Wanneer I de
stroom door de mA-meter is, dan moet het spanningsvcrlies IR gelijk
zijn aan de amplitude van de h.f. spanning tussen A en B (vandaar de
naam piekvoltmeter). De condensator C2 moet voor h.f. een kleine
reactantie hebben; men neemt daarvoor micacondensatoren van min
stens 0,01 /xF. Het punt A komt steeds aan aarde te liggen en B wordt
dus verbonden met het punt, waarvan men de h.f. spanning t.o.v.
aarde wil meten. De gloeistroom voor de meetbuis kan wisselstroom
zijn. Feitelijk kan men de roosterkring van een trap, wanneer daarin
een mA-meter is opgenomen, ook beschouwen als een piekvoltmeter.
De grootte van de roosterstroom is dan ook een indicatie voor de h.f.
spanning van de voorgaande trap.
De piekvoltmeter neemt enige energie op, daarom zal men de
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stroom door de mA-meter nooit groter maken dan ongeveer 2 mA.
Wil men dan b.v. een spanning van 200 volt meten dan moet R min
stens 100000 Q zijn. Voor hogere spanningen neemt men een grotere
R en een grotere buis V. De piekvoltmeter kan worden geijkt met
wisselstroom van 50 per/sec. Ijking is echter niet noodzakelijk, wan
neer de meter wordt gebruikt voor controle doeleinden of vergelijken
de metingen.
De triode-voltmeter. Voor het meten van kleine l.f. en h.f. span
ningen, waarvoor de piekvoltmeter niet geschikt is, kunnen we ge
bruik maken van een triode-voltmeter. Hiervan bestaan verschillende
uitvoeringen, die we niet alle zullen bespreken. Een enkel type, ge
schetst in fig. 10.14 zullen we ---1— 1-------’— Deze
--------"— 'is----“ ’
nader
bespreken.
meter
vrijwel
frequentie-onafhankelijk en geschikt voor
spanning tot een waar
V
de van ongeveer 1,5
R=
c
||^| j
50000 -0.
volt effectief. De buis £> oV is geschakeld als
2M 5L
j
fa
plaatdetector met een
negatieve roosterspanning van 2 volt en geen A o
extra anodespanning.
G
Gl/F.
Alle spanning wordt
betrokken van een 6
ó
volt accu. We zullen
- 6V +
waarnemen dat ook
Fig. 10.14
zonder wisselspanning,
dus in rusttoestand,
een zekere plaatstroom vloeit, aangewezen door de meter G (die voor
een max. stroom van 0,5 hoogstens 1 mA is), en deze ruststroom moet
bij elke meting dezelfde zijn. Vandaar het variabele gedeelte van de
weerstand in de gloeistroomkring, die dus dient voor de rustinstelling
van het instrument. De te meten spanning wordt tussen A en B aan
gesloten. Vooral voor h.f. metingen moeten Cj en de lekweerstand van
goede kwaliteit zijn. De ijking kan worden gemaakt met behulp van
wisselstroom 50 per/sec. Wil men groter spanningen meten dan 1,5
volt effectief, dan kan tussen C en D een extra negatieve roosterspanning worden aangesloten. Dan is ook meestal een extra condensator C2
van 1 p,F gewenst. Gebruikt men die extra negatieve roosterspanning,
dan moet de meter natuurlijk eerst weer worden geijkt.
De aanwijzing van de meter is evenredig met het kwadraat van de
amplitude van de aangelegde wisselspanning. Hieruit volgt dat het
instrument wel vrijwel onafhankelijk is van de frequentie, maar niet
van de vorm, van de wisselspanning. Ijken we dus met normale 50
per/sec. netspanning, die vrijwel sinusvormig is, dan geldt die ijking
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voor elke willekeurige frequentie, mits de spanning sinusvormig is. Bij
metingen aan oscillatoren, naar verschillende principes of onder ver
schillende condities moeten we dus voorzichtig zijn met de conclusies,
daar de vorm van de gemeten spanning ook van invloed is. Voor het
meten van de rimpelspanning van een psa is dit instrument zeer ge
schikt en dus ook voor het vergelijken van verschillende afvlaksystemen.
De hier beschreven triode-voltmeter is bruikbaar tot frequenties van
plm. 15 a 20 Mp. Wil men hoger komen, dan zal men beter het
schema volgens fig. 10.15 kunnen toepassen. Dit is een buisvoltmeter,
waarbij de buis en de meter in een brugschakeling zijn opgenomen,
terwijl een diode in de meetleiding de h.f. spanningen gelijkricht. Deze
gelijkgerichte spanningen worden via het filter R2C2, dat ze afvlakt,
Rq/

RZ

2

1*

T

£

R,

ï_

x
R3

2>
X
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Fig. 10.15. Buisvoltmctcr

aan het rooster van de buis Bj toegevoerd. De buis Bj is een gelijkstroomversterker. Deze schakeling is zeer goed bruikbaar tot boven
75 Mp en is geschikt voor het meten van wisselspanningen, als gelijk
spanningen. De condensator C2 houdt tevens het h.f. van het rooster.
Met een meter van 200 /xA kan men als laagste spanning voor volle uit
slag rekenen op pl.m. 1,2 volt. Bij gebruik van een 500 /xA-meter
wordt dit 2,5 a 3 volt. De maximaal te meten spanning is ongeveer
150 volt. De diverse bereiken kunnen worden ingesteld met de weer
stand R7. Wil men gelijkspanningen meten, dan gebruikt men de
klemmen 1 en 3, anders de klemmen 1 en 2. Verder kan men de ele
menten Ci - Dj - Rj en R2 in een aparte meetkop opnemen, wat
voor de hoogste frequenties en bij metingen aan ontvangers zeer is
aan te bevelen.
Met behulp van de weerstand R3 kan men de brugschakeling in
balans brengen, waardoor de meter op nul wordt ingesteld. Het best
sluit men dan de ingang kort. De benodigde anodespanning bedraagt
150 a 250 volt. Het is niet eenvoudig, precieze waarden vooi' de onder
delen op te geven, omdat deze afhankelijk zijn van de gebezigde
triode. De weerstand R4 dient voor het vereffenen van verschillen in
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de buis, dus als men overgaat op een andere of nieuwe buis. Globale
waarden zijn:
R5 =
Ri =50 megohm
"
100—200 kilo-ohm
r2 = 10 megohm
Ro = 20 kilo-ohm
R, — hangt van de gebezigde
r3 = 25 kilo-ohm
meter af
R< = 25 kilo-ohm
Cx = 20-? 50 pF voor h.f. metingen
Cj = 0,02 /zF voor l.f. metingen
-41ca

C2 = 0,02 /zF

L.

3”

N = neon stabilisator.
Het psa moet zeer goed worden
afgevlakt, terwijl de buis Bj een
indirect verhitte buis is. Daar ieder
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Fig. 10.17

bereik een eigen schaal moet hebben, kan men ze het best in een
tabel opnemen.
De steekvoltmeter. Een handig instrument voor vergelijkende
metingen aan een zender is de z.g. steekvoltmeter (fig. 10.16). Deze
bestaat uit een afgestemde kring, waarin een thermogekoppelde mAmeter is opgenomen en die zeer los, door een condensator C2, met de
zender kan worden gekoppeld. De kringstroom I is dan een maat voor
de spanning in het punt, dat men met de staaf A aanraakt. Bij een
balanstrap vooral is de steekvoltmeter een geschikt instrument om te
controleren of de spanningen op de roosters of anodes gelijk zijn.
Heeft men een meter tot 125 mA dan mag de koppelcondensator C2
hoogstens 10 /z/zF zijn. De condensator Cx is hoogstens 100 /z/zF, voor
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de betreffende frequentie moet de spoel Lx hierbij worden uitgezocht.
De kunstantenne („dummy” antenne) Om van een zender de
afgegeven h.f. energie te bepalen maakt men gebruik van een kunst
antenne, waarvan de weerstand bekend is. Voor die weerstand kan
men geschikt een grafietstaafje van 5 a 20 cm lengte nemen (b.v. de
stift van een goed potlood), waarvan de gelijkstroomweerstand (5 a
30 £?) nagenoeg gelijk is aan de h.f. weerstand. Om te sterke verhitting
te voorkomen, hangt men dit staafje ter koeling in een bakje met ge
destilleerd water en neemt het geheel op in een afgestemde kring (zie
fig. 10.17) die door een koppelspoel Lk met de zender wordt gekop
peld. De door de kring opgenomen energie is dan N = I2R, wanneer I
de kringstroom in ampère is. Geschakeld volgens fig. 10.17 is deze
methode, zelfs voor zeer hoge frequenties, zeer betrouwbaar, voorop
gesteld natuurlijk dat de meter I goed is.

HOOFDSTUK XI
ONTVANGINSTALLATIES

Inleiding. Iemand zei eens tegen ons, een amateurstation is zo
goed, als zijn ontvanger is. Daar zit veel in, immers, men kan een nog
zo goede zender bezitten, als de ontvanger niet aan de eisen voldoet,
b.v. wat de selectiviteit en gevoeligheid betreft, dan zal men niet in
staat zijn de vooral bij DX-werk uiterst zwakke signalen uit de andere
signalen te selecteren.
Hoewel ons boek in eerste instantie de zendertechniek behandelt,
leek het ons toch juist een hoofdstuk aan de ontvangst te wijden, daar
om ook al, omdat de amateur graag alles in één boek bij elkaar heeft.
Welke zijn nu de eisen, die wij moeten stellen aan onze ontvanger?
De voornaamste zijn:
1)
2)
3)
4)
5)

Hoge gevoeligheid.
Grote selectiviteit.
Eenvoudige bediening.
Grote versterking met goede stabiliteit.
Niet stralen.

De punten 1 en 5 maken in het algemeen het gebruik van hoog
frequent versterking nodig, dus z.g. preselectie, doch dit komt ook de
punten 2 en 4 ten goede. Over punt 4 valt te redetwisten. De een zal
zeggen, ik zoek het in grote h.f. versterking, de ander zal het zoeken
in grote l.f. versterking. Wij zijn het meest geporteerd voor een com
promis, mede met het oog op de stabiele werking. Echter op één punt
zijn wij onvermurwbaar en dat is, in een goede ontvanger hoort een
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Fig. n.i

trap h.f. versterking als preselector. Beter kan men misschien spreken
van een scheidingstrap, want onze bedoeling ermee is het door
dringen van h.f. energie, hetzij van de teruggekoppelde detector
van de i -v - i, hetzij van de locale oscillator van de super, in de
antenneketen tegen te gaan of althans tot een minimum te beperken.
Mede met het oog hierop hameren we ook hier weer op goede en doel
matige afscherming, zowel van de trappen onderling, als de gehele
ontvanger. Een goed voorbeeld geeft de foto fig. 11. i. Tussen detector
en l.f. deel is een schot geplaatst, terwijl ook het geheel is afgeschermd.
Het bovendeksel is afneembaar. Gewone chassismontage, hoe goed
die misschien voldoet op de middengolf, is voor onze kortegolfontvangers niet voldoende. Men zal door het aanbrengen van
schotten de afscherming dienen te verbeteren. De foto fig. 11.2
geeft de ontvanger uit fig. 11.1 nog eens, nu in aanzicht en met ge
sloten deksel.
In het algemeen kan men bij de bouw van een ontvanger dezelfde
regels in acht nemen, als bij de zender. Het door de gehele ontvanger
leggen van een van het frame of chassis geïsoleerde aardrail doet het
ook hier goed en maakt, dat de koppelingen van de trappen en
kringen onderling worden vermeden, terwijl tevens het doordringen
van h.f. in het l.f. gedeelte goeddeels wordt voorkomen.
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Fig. 11.2

In de nu volgende paragrafen zullen wij de diverse samenstellende
delen van een ontvanger bespreken, zoals de detectie, de l.f. verster
king e.d. Complete ontvangschema’s geven wij slechts, als het nodig
is. Met behulp van de samenstellende delen kan men dan zelf een
geheel schema opzetten.
a) Detectie en detectiemethoden. Met behulp van onze antenne
,,halen” wij de door ons gewenste radiogolven uit de ruimte in onze
shack, waarna wij ze eerst via een h.f. versterker gaan versterken. Aan
deze versterkte signalen hebben wij echter nog niets. Zouden wij deze
aan onze koptelefoon toevoeren, dan zou deze hier niet op reageren
en niets weergeven. Om de tekens, die door middel van de radiogolven
via de antenne bij ons binnenkomen, weer verstaanbaar te maken,
moeten wij ze door detecteren uit de h.f. golven terugwinnen. Het
doel van de detectie is dus de uitgezonden en door ons ontvangen
seintekens (telegrafie, spraak, muziek e.d.) weer waarneembaar te
maken. Het principe van de detectie is door gelijkrichting uit het op
de een of andere manier gemoduleerde signaal een pulserende gelijk
stroom af te leiden, waarbij de amplitude van deze gelijkstroom in
evenredigheid verandert met het oorspronkelijke modulerende sig
naal, bij spraak en muziek dus met het modulerende l.f. signaal en bij
telegrafie met de punten en strepen. In de Engelse literatuur duidt
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men detectie veelal aan met demodulatie, wat feitelijk wil zeggen,
ontdoen van modulatie. Daar dit woord het door ons bedoelde begrip
niet ten volle dekt, zullen wij deze term hier niet gebruiken. Als
detector komt in aanmerking ieder apparaat, dat niet lineair werkt,
dat dus geen lineaire stroom-spanningskarakteristiek bezit, waarbij de
doorgaande stroom niet evenredig is met de aangelegde spanning.
De gevoeligheid van de detector kan men definiëren als de ver
houding van de ingangsenergie tot de uitgangsenergie, resp. ingangsspanning of stroom en uitgangs idem. Men zal er naar streven deze
gevoeligheid zo groot mogelijk te maken. Een ander belangrijk punt
is de lineariteit van de detector, dat is het vermogen van de detector
om het modulerende l.f. signaal zo natuurgetrouw mogelijk weer te
geven. Nog weer een andere factor van belang is de impedantie, welke
de detector vertegenwoordigt, enerzijds ten opzichte van het h.f. of
m.f. circuit, waarover hij wordt geschakeld, anderzijds voor het l.f.
circuit, dat hij moet voeden. Zijn ingangsimpedantie toch zal de h.f.
kring, waarover hij „hangt”, belasten, terwijl zijn uitgangsimpedantie
de ingangsimpedantie vormt voor de l.f. keten of buis. Vooral de in
gangsimpedantie van de detector is belangrijk, daar deze relatief laag
is en daardoor een niet te verwaarlozen belasting vormt voor de h.f.
kring, waar hij is op aangesloten. Hierdoor onttrekt hij energie aan
die kring en verlaagt hij de selectiviteit.
Tot slot is het van belang te weten of de detector in staat is het ge
wenste l.f. signaal te reproduceren, zowel voor kleine als grote in
gangssignalen, als voor kleine en grote modulatiediepten, alsmede dat
hij dit onder alle omstandigheden zal doen met zo gering mogelijke
vervormingen. Op de theorie van de detector gaan wij niet in; wij
zullen volstaan met de opsomming van de voor- en nadelen van de
hier te bespreken detectiemethoden.
Met één detectiemethode hebben wij reeds kennis gemaakt op blz.
235 e.v. in het vorige hoofdstuk bij de bespreking van de modulatiedieptemeter en wel de z.g. diodedetectie, terwijl bij de bespreking van de
„griddip”-meter twee andere methoden ter sprake kwamen. (Zie
blz. 231).
In de fig. 11.3 zijn nu de verschillende detectiemethoden voor AM
gegeven. In fig. 11.3a zien wij dan allereerst de uit de superheterodyne
bekende diodedetector. De diode D staat via de ontkoppelcondensator Co over de LC-kring geschakeld. Als belastingweerstand in de
diodekring fungeert de weerstand R, in serie met een ontkoppelweerstand Ro < R. Zoals we weten, laat de diode slechts stroom in één
richting door. Over de weerstand R ontwikkelt zich een gelijkspan
ning Vd, die een polariteit heeft, als in de figuur aangegeven. (Min op
het verbindingspunt van R met Ro). Daar deze gelijkspanning een
maat is voor de grootte van de draaggolf van de AM-gemoduleerde
zender en deze gemiddelde gelijkspanning varieert met de grootte van

246
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de draaggolf frequentie, doch hoog voor de hoogste modulatie fre
quentie.
De diode detector is ongevoelig voor zwakke signalen, is dus daar
op zijn plaats, waar men een behoorlijke h.f. spanning tot zijn be
schikking heeft, dus achter een goede hoogfrequent versterker of dito
midden frequent. Doordat de diode een lage inwendige weerstand
heeft, zal de weerstand R practisch als extra belasting fungeren over
de LG-kring, deze daardoor dempen en de kwaliteitsfactor Q ver
lagen met als gevolg verlaagde selectiviteit. Met het oog hierop sluit
men de diode vaak aan op een aftak op de spoel L en wel op de helft.
Dan is de belasting over de LG-kring veel geringer, doch de uitgangsspanning over R is ook lager.
Voordelen van de
diode detector zijn
so
CT
goede lineariteit en
r -ww—
—
IH
het in staat zijn van
het verwerken van
ih
zeer sterke signalen
L
en ook van sterk
C R
— -*-e
Cs
wisselende signalen.
9
LF
Rk
In fig. 11.3b is
het schema van de
d
z.g. rooslerdetector
gegeven. In feite is
dit een combinatie
■F
van een diode de
Fig.
ii
.3
e
tector en een laagfrequent versterker.
Het rooster komt nu overeen met de diode-anode en de gelijkrichtende
werking is dezelfde. Over de lekweerstand Rg ontwikkelt zich weer een
gelijkspanning, nu tengevolge van de roosterstroom. Deze gelijkspan
ning vormt tevens de negatieve roosterspanning voor de buis. Daar er
gelijkrichting optreedt in de roosterketen, zal deze roosterspanning
variëren in het rythme van de modulerende l.f. spanning, immers op
de genoemde gelijkspanning is als gevolg van de gelijkrichting weer de
l.f. modulatie component gesuperponeerd. Deze l.f. variaties versterkt
de buis op de gewone wijze en over de weerstand R in de anodekring
treedt dus een versterkte l.f. component op. De gevoeligheid van de
roosterdetector is vele malen groter dan van de diode, zodat de roosterdetectie daar op zijn plaats is, waar het gaat om het detecteren van
zeer kleine signalen. De buis moet met lage anodespanning (en bij een
penthode of tetrode tevens lageschermroosterspanning) werken, omdat
deze geen negatieve roosterspanning heeft bij afwezigheid van een
signaal. De anode gelijkstroom is dan dus groot en neemt af, als er een
signaal binnenkomt. Door de lage benodigde anode gelijkspanning
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heeft de buis slechts een beperkte roosterruimte en is daardoor de
roosterdetector niet zo geschikt voor het verwerken van sterke signa
len. Door R groot te maken en een hoge plaatspanning als voeding
toe te passen, kan men hier aan tegemoetkomen, doch deze methode
kunnen wij niet aanbevelen.
In fig. 11.3 c is de z.g. anode detector gegeven. Nu is de buis met be
hulp van Rk in B ingesteld, dus practisch afgeknepen. Nu treedt er
gelijkrichting op in de anodeketen. Over Rk treedt weer de gewenste
l.f. component op, die via de LG-kring op het rooster van de buis
komt en dus ook nu weer versterkt optreedt over de weerstand R in
de anodeleiding. Nu zal de anodestroom gering zijn, als er geen signaal
is en toenemen als er een signaal in de roosterketen verschijnt. Daar
men de negatieve roosterspanning in kan stellen met de grootte van
Rr, kan men wel hoge anodegelijkspanningen toepassen en is dus de
anodedetector geschikt te maken voor grote signalen. Zijn gevoelig
heid voor kleine signalen is minder, dan die van de roosterdetector,
doch groter dan bij de diode van fig. 11.3 a.
Als waarden van de onderdelen kan men aanhouden voor fig. 11.3b:

&

50—150 pF
1000—2000 pF

en voor fig. 11.3 c:
Gj = 500—1000 pF
Co = 1000 pF

Rg = I--- 2 MP
Ro = 10 k.Q
R = 100 kP,

Rk = 10 - 50 kP (afhankelijk van
de buis en Va)
Ro =
10—15 kP
R = 100—200 kP.

In beide gevallen is Cr = 0.05 /zF, als er nog een eindbuis volgt.
Noch bij de roosterdetector, noch bij de anodedetector raden wij het
gebruik van een transformator in de anodeketen aan door de hoge
primaire zelfinductie, die vereist wordt.
In fig. ii-3d is nog de z.g. oneindige impedantie detector gegeven.
Hierbij is een triode met behulp van een grote kathodeweerstand Ro
zo ingesteld, dat de anodestroom Ia bijna nul is. De weerstand Ro
wordt hoogfrequent ontkoppeld met de condensator Co. De werking
is weer als bij de diodedetector. Het laagfrequente modulatiesignaal
wordt van de weerstand Ro afgenomen met behulp van R, waarbij
Gr als koppelcondensator fungeert en de gelijkspanning, die over Ro
wordt ontwikkeld, uit R houdt. Door een juiste keuze van de anodespanning Va en de negatieve roosterspanning Vg over Ro, kan men
bereiken, dat er zelfs bij grote ingangssignalen aan het rooster geen
roosterstromen gaan lopen. Daardoor zal er geen belasting optreden
over de LG-kring in het rooster. Bovendien volgt de negatieve rooster
spanning over Ro de modulatie en neemt toe met de draaggolf, waar
door dus de kans op roosterstroom is uitgesloten.
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Door juiste keuze van Ro en Co (en natuurlijk R) is het mogelijk te
maken, dat de detector 100% modulatiediepte zonder ontoelaatbare
vervorming kan verwerken. Een groot voordeel van deze detectiemethode is, dat daar Ro kleiner is dan bij de diodedetector, de scha
delijke shuntcapaciteiten, zoals Co en de buiscapaciteit van de vol
gende buis, minder invloed hebben op een juiste weergave van de
hoogste l.f. frequenties. Een nadeel van deze detectiemethode is de
onmogelijkheid van het afnemen van een ASRspanning, doch als men
alleen telegrafie wenst te ontvangen, is dit geen bezwaar. Verder ver
sterkt de triode de l.f. component niet.
Waarden voor de onderdelen geven wij hier, echter slechts ter
oriëntatie, daar men afhankelijk van de aangelegde anodespanning
en de gebezigde buis dient in te stellen.

Co = 250 pF
Ro = 75 + i5<*k^
Ck = 0,034-0,05 /xF
Rk = 1504-300 kP
Ca = 1 /xF
Ra = 25 kP.
Men kan eventueel Ra en G]'a in de anodekcten weglaten, doch beter
is dit ontkoppelfilter* aan te brengen.
Tot slot is in cfig. 11.3e een regeneratief teruggekoppelde detector
gegeven. Dit is een gewone roosterdetector, waarbij een terugkoppelweg is aangebracht in de anodeketen. Deze weg bestaat uit de serieschakeling van de terugkoppelcondensator Ct en de terugkoppelspoel Lt tussen anode en aarde. De spoel Lt is gekoppeld met de aardzijde van de roosterspoel L. Als de wikkelrichtingen van de spoelen Lt
en L ten opzichte van elkaar juist zijn gekozen, dan kan de buis gaan
genereren, zoals op blz. 54 in het hoofdstuk over oscillatoren reeds is
aangegeven. De mate van genereren kan hier ingesteld worden met de
schermroosterspanningspotentiometer R?, welke in serie met R, tussen
aarde en plus hoogspanning staat. Bij juiste dimensionering, enerzijds
van Lt en L, anderzijds van R2 en R1} kan men de buis zelfs buiten
genereren brengen, wat nodig is voor het ontvangen van gemoduleer
de zenders. De condensator Cs moet het schermrooster zowel hoogals laagfrequent ontkoppelen, dient dus vrij groot te zijn (zie lijstje).
De weerstand Rs is een ontkoppelweerstand voor hetzelfde doel. De
smoorspoel So is een ontkoppelsmoorspoel en moet het hoogfrequent
uit de volgende laagfrequent versterker of de koptelefoon houden,
doch moet de laagfrequente trillingen ongehinderd doorlaten. Co is
een h.f. ontkoppelcondensator.
De LC-kring stemt men voor telegrafie-ontvangst een weinig naast
de te ontvangen zenderfrequentie af. Het verschil tussen de afstemfrequentie en zenderfrequentie bepaalt de toonhoogte van de in de
koptelefoon hoorbare tekens. Met C kan men de toonhoogte dus
regelen. De waarden voor de onderdelen bij gebruik van een gewone
h.f. penthode (Philips EF6 of EF36) zijn als volgt:
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Co
Cs
Ct
Ck
Cr

=
=
=
=
=

2000 pF
0,5 a 1 /xF
300 pF
0,05 /xF
50 a 100 pF

Ri = 5° kl? 5 watt
R2 = 50 a 100 kI2 2 watt
Rs = 10 k.Q
= 1 a 2 MI2
Rk = 100 kI2.
So = type National Rioo.

De terugkoppelspoel Lt kan men aan de aardkant vlak naast L op
eenzelfde kokertje wikkelen; dan geeft men Lt 35—75% van het
aantal windingen van L, afhankelijk van de frequentie (grootste per
centage voor hoogste frequentie). Men kan Lt ook om de onderkant
van L wikkelen. Dan geeft men L 20—50 % van de windingen van L.
Tenslotte kan men de terugkoppelcondensator Ct ook naar de
aardkant verschuiven, zodat hij tussen Lt en aarde komt te zitten.
Door Ct variabel te kiezen, kan men dan met Ct de mate van terug
koppeling regelen en zo de buis instellen. Het schermrooster krijgt dan
een vaste spanning. Niettemin prefereren wij persoonlijk de gegeven
regeling, daar deze soepeler is en minder verstemming van de signaaltoonhoogte geeft, als een variabele CtHoog- en laagfrequent versterkers. Alvorens het binnen
komend signaal te detecteren, dus de l.f. component terug te winnen,
versterken wij het eerst. Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren.
De eerste hebben wij reeds genoemd, n.1. het gebruik van een h.f.
scheidingstrap. Een tweede reden is, dat vooral bij dx-werk het ont
vangen signaal zeer zwak kan zijn, in de buurt van enige mikrovolts.
Dit maakt het gebruik van een h.f. versterker noodzakelijk, daar be
halve de roosterdetector de overige detectoren alle vrij ongevoelig
zijn. Ten overvloede komt daar nog bij, dat als wij de roosterkring
van de h.f. trap afstemmen, de selectiviteit van onze ontvanger be
langrijk toeneemt. Wij zullen nog zien, dat ook bij de superheterodyne een z.g. preselector van belang is uit nog een ander oogpunt.
In de fig. 11.4a is nu het schema gegeven voor een versterkertrap
zonder ASR (automatische sterkte regeling). De roosterkring wordt
op de gewenste frequentie afgestemd met de kring L1C1, waarmede de
antenne inductief gekoppeld wordt met L2, als men de zendantenne
als ontvangantenne neemt. Dan komt de voedingslijn aan de klemmen
a en b. De buis krijgt automatisch negatief over de kathodeweerstand
igrooster ligt aan de
Rj, die hoogfrequent ontkoppeld is via C2. Het vangrooster
kathode en het schermrooster krijgt zijn spanning via R2. In de anodeketen is als koppelweerstand R3 opgenomen, terwijl C4 de koppelcondensator is, die de roosterkring van de regeneratief teruggekop
pelde detector verbindt met de anodeketen van de h.f. trap. Dus de
punten c en d worden overeenkomstig verbonden met de punten c
en d uit fig. 11.3e. Op deze wijze krijgt men een rechtuit-ontvangcr,
de z.g. 1-V-1. Zetten wij n.1. achter de detector nu nog een laag-
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frequent versterker, dan hebben wij een zeer behoorlijke kortegolfontvanger voor de amateur, die niet te hoge eisen stelt. Als men een
en ander goed uitvoert, korte verbindingen, goede afscherming e.d.,
dan kan deze ontvanger een gevoeligheid hebben van een tiental
mikrovolts, dus gelijk aan die van een normale super.
Men kan in het schema volgens fig. 11.4a geen triode toepassen,
daar zowel in de rooster-, als in de anodeketen een afgestemde LG-
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Fig- 11-4

kring komt. Met een triode had men dan een TPTG, dus zou het
zaakje gaan genereren. En dat mag juist niet, want de trap mag alleen
maar h.f. versterken!
In fig. 11.4b is nu de h.f. versterker, geschikt voor ASR, gegeven.
In serie met de roosterspoel L, is nu een condensator C5 opgenomen,
terwijl de ASR-spanning via een weerstand R4 aan het rooster van de
buis wordt toegevoerd. Overigens is het schema gelijk aan fig. 11.4a.
In deze fig. 11.4b gebruikt men als buis een z.g. staartbuis, zoals de
EF8, de 6SK7 e.d., in het eerste geval kan men ook een gewone h.f.
penthode toepassen (EF6, EF36, e.d.).

252

De waarden van de onderdelen zijn:

c, =
c. =
c; =
c4 =

50 pF lucht
Rj = 5°° Ohm
0,01 p.F non ind.
Ro = 150 kOhm
0,05 /xF non ind.
R3 = 15 kOhm
50 pF keramisch
R4 = 500 kOhm.
C5 = 0,05 /xF non ind.
Als men een apart céndraads ontvangantennetje toepast, dan wel
de ontvanger eenzijdig aan de zendantennc aansluit, kan men de
kring L1C1 vervangen door de in fig. 11 .4c gegeven afstemketen. De
spoel Lj is nu een smoorspoel, waarvan de eigen afstemfrequentie
nagenoeg gelijk is aan de
hoogste frequentie van de
T1
gewenste band, of iets
e 0hoger, terwijl met Ca =
K
max. 50 pF het geheel in
R
ci
Ra
de gewenste afstemming
i
f —
kan worden gebracht.
In fig. 11.5a hebben wij
4het schema getekend voor
a
een normale laagfrequent
versterker, welke achter
de in de fig. ii.3at/me
C5
gegeven detectorschema’s
<?
kan worden aangesloten
K
op de klemmen e en f. Als
R
1
buis hebben wij een beamf /----power tetrode getekend.
+ Als men alleen op de kop
telefoon wil luisteren ra
b
den wij een triode aan.
Fig- 11-5
Men kan natuurlijk ook
eenl.f. penthode kiezen. Het gebruik van een tussentransformator is uit
veiligheidsoogpunt wel aan te bevelen. Heeft men een z.g. laagohmige
koptelefoon (b.v. 12 a 25 ohm), dan kan Tj een gewone uitgangstransformator zijn met een 12 ohms uitgangswikkeling secundair. Voor
hoogohmige koptelefoons moet de transformator 1 op 1 zijn, of wel
men kan dan het schema volgens fig. 11.5 b toepassen. Hierbij is dus k
voor gelijkstroom ontkoppeld met de condensator C3.
Voor telegrafie-ontvangst kan men de combinatie LjCo in fig. 11.5 b
afstemmen op pl.m. 1500 per., dat wil dus zeggen, dat wij het l.f.
gedeelte gaan „pieken”. Als wij Lx == 10 henry kiezen, dan moet
C2 = 1000 pF zijn. Beter nog kan men
= 1 henry nemen en C2 =
10000 pF, doch dan is de ontvanger alleen geschikt voor telegrafieontvangst. Met Lj = 10 hennes en C2 = 1000 pF is hij met een triode
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buis ook geschikt voor telefonie-ontvangst. (Dan C2 los nemen!).
Geschikte waarden voor de onderdelen zijn:
Ci =
25 /zF clectrolyte
Rt = 500 kOhm
C2 = 1000 pF mica
R2 = 500 a 1500 Ohm.
C3 =
0,1 /zF olie type
Men kan dus nu de rechtuit-ontvanger 1-V-1 bouwen. Voordelen
van deze ontvanger zijn eenvoudige bouw en bediening en grote ge
voeligheid. Nadelen zijn, dat de ontvanger snel overbelast is bij de
ontvangst van sterke signalen, de verstemming bij veranderen van de
terugkoppeling van de detector (zie blz. 248) en de grote kans op kruis
modulatie, dat is het meemoduleren van het gewenste signaal door
de modulatie van een storend station, dat voldoende sterk is. Voor
de meer gevorderde amateur komt als ontvanger daarom de z.g.
superheterodyne meer in aanmerking. Niettemin is de 1-V-1 een ont
vanger, die de aandacht wel waard is. Het euvel van snelle overbe
lasting door sterkere signalen kan men ondervangen door in serie met
de kathodeweerstand Rj van de h.f. buis, die nu een staartbuis moet
zijn, een variabele weerstand van 5 kilo-ohm op te nemen en de
kathode via een weerstand van 75 a 100 kilo-ohm, 2 watt, met de plus
van de hoogspanning te verbinden. Door nu de extra weerstand
van 5 kilo-ohm in of uit te draaien, kan men dan de signaalsterkte
voldoende regelen.
De superheterodyne ontvanger. Bij de superheterodyne wordt
de frequentie van het binnenkomend signaal, eventueel na verster
king, veranderd in een andere frequentie, die men algemeen de
middenfrequenlie noemt. Deze middenfrequentie wordt weer versterkt
en daarna gedetecteerd. Waarom past men nu deze frequentietranspositie toe? In de eerste plaats, omdat het niet goed mogelijk is een
ontvanger met directe h.f.-versterking over een groot frequentiegebied
een constante gevoeligheid en selectiviteit te geven. Het is wel moge
lijk bij één bepaalde frequentie een h.f. versterkertrap aan alle eisen
te laten voldoen. Dat is nu, wat wij bij de super kunnen doen. Immers,
daar transponeren wij de frequentie van ieder binnenkomend gewenst
signaal in een frequentie van één vaste waarde, de middenfrequenlie.
Een voorwaarde hierbij is, dat de laagfrequente component, de om
hullende bij het binnentredende h.f. signaal, zo onvervormd wordt
overgebracht op het middenfrequent signaal, als mogelijk is. De frequêntie-omzetting vindt nu plaats door het ,,mengen” van het h.f.
signaal met een h.f. trilling, die in de ontvanger wordt opgewekt door
een oscillator, de z.g. locale oscillator.
Van de methoden, welke deze menging mogelijk maken, is voor ons
van belang die methode, waarbij de beide trillingen aan een rooster
van een buis, dan wel iedere trilling aan een eigen rooster, worden
toegevoerd en op deze wijze de binnenkomende h.f. trilling wordt
gemoduleerd op de trilling van de locale oscillator. In de anodekring
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van de mengbuis treedt nu een mengsel van modulatietrillingen
op, waarvan de frequenties overeenkomen met de som en het verschil
van de beide genoemde frequenties. Hieruit selecteert men nu het
modulatieproduct met de verschilfrequentie, door in de anodeketen
van de mengbuis een op deze verschilfrequentie afgestemde LC-kring
op te nemen. De aldus geselecteerde trilling wordt hierna versterkt en
daarna gedetecteerd. Stel b.v. dat het binnenkomend signaal een fre
quentie heeft van 14000 kp en de locale oscillator is ingesteld op
14560 kp, dan heeft de trilling in de anodeketen een frequentie
14560 — 14000 = 560 kp. Men zou de locale oscillator ook kunnen
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Fig. 11.6 a

instellen op 13440 kp. Dan is de verschilfrequentie ook 560 kp. Hier
uit volgt dus, dat als de locale oscillator op een bepaalde frequentie
staat ingesteld, er twee binnenkomende signalen in staat zijn met de
locale trilling een m.f. signaal te geven. Het ene signaal heeft een fre
quentie, hoger dan de locale frequentie, het andere signaal een fre
quentie er beneden. Een van deze beide zal voor ons een storend
signaal zijn. Hoe lager wij nu de middenfrequentie kiezen, des te groter
wordt de kans op deze storing. Immers, dan komen gewenst signaal en
storend signaal dichter bij elkaar te liggen, zodat als de afstemscherpte van de h.f. kring van de mengbuis niet al te groot is (en dat
is op hoge frequenties zeker zo), de amplitude van het storend signaal,
vooral als dit sterk is, aan het stuurrooster van de mengbuis vrij groot
kan zijn. Het toepassen van een hogere middenfrequentie is dan beter,
dan wel grotere preselectie in de vorm van een voor de mengtrap ge
schakelde h.f. trap. Dan heeft men immers twee selecterende h.f. LCkringen! Toch is een m.f. van b.v. 1600 kp, vooral op hogere frequen
ties, aan te raden. Men heeft dan ook nog de mogelijkheid een tweede
menging toe te passen na de eerste m.f. versterker. Dit wordt gedaan
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in ontvangers, waar men een maximum aan selectiviteit wenste te
bereiken.
Behalve deze storing zijn er nog vele anderen mogelijk, b.v. z.g.
spiegelfrequenties. Wij gaan er hier niet op in, doch verwijzen hiervoor
naar de handboeken*.
In de fig. 11.6 a is nu het schema gegeven van een mengtrap, waar
bij als buis een triode-hexode buis, zoals de ECH3, ECH21, 6K8 e.d.,
is toegepast. Een andere mengschakeling is gegeven in fig. 11.6b;
hier is als buis een pentagrid mengbuis toegepast (b.v. de 6SH7).
In beide schema’s is de met de antenne gekoppelde kring (eventueel
via een h.f. trap) de kring LjCj. Deze kring is dus afgestemd op de
signaalfrequentie. In het oscillatorgedeelte is de kring L2C2 opge-
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nomen, welke kring dus t.o.v. de signaalfrequentie met een bedrag,
gelijk aan de middenfrequentie, is verstemd. In de anodeketen is een
kring L3C6, welke is afgestemd op de middenfrequentie, opgenomen.
In de fig. i i.6a is de anodeketen van het triode-oscillatorgedeelle in
ductief met de roosterkring gekoppeld. Het rooster van het triodegedeelte is verbonden met het injectierooster van het hexode-gedeelte.
In fig. n.6b is nu het oscillatorgedeelte als hartley uitgevoerd,
waarbij het injectierooster als stuurrooster, het schermrooster als ge
aarde anode fungeert voor de oscillator. Men heeft dus nu te doen met
een ECO, zoals op blz. 6i in hoofdstuk III in extenso is besproken.
In feite geeft fig. i i.6b een volledig schema van het h.f., m.f. en detectiegedeelte van de ontvanger. De afstemkringen in de m.f. ver
sterker worden gevormd door de beide bandfilters L3C6 - L4C7 (in
de roosterketen van de m.f. versterkerbuis B2) en L5C8 - L6C0 (in de
anodeketen van de m.f. buis en diode D). Men kan voor deze band
filters de in de handel zijnde middenfrequenttransformatoren voor
* B.v. Roorda. loc. sit. blz. 357. e.v.
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450—480 kP nemen. Het zelf maken van deze m.f. transformatoren
voor deze 'relatief lage frequenties is niet eenvoudig en daarom raden
wij dit hier ook af.
De diode D is geschakeld, zoals op blz. 246 is besproken (zie fig.
11.3a). De waarden van de gebezigde onderdelen zijn de volgende,
waarbij voor fig. 11.6b de waarden () gelden.

Rx = 300 Q
R. = 100 k£? (25 k£?)
r; = 300 Q
R< = 100 kf2
R5 = 500 kï?
Ra — 15 k£? (1 k£?)
Re = 50 kï2 (25 kÓ)
c, = 50 pF lucht
c2 = 50 pF lucht
C3 = 0,01 /zF non inductief
C4 = 50 pF (100 pF) mica
C5 = 0,002 /xF (0,05 /zF)
C6 — in m.f. transf.

L, =
L2 =
Lk =

I

afhankelijk van band

in m.f. transf.
C,
C8 = in m.f. transf.
in m.f. transf.
Co
Cio _ 0,05 /zF non inductief
150 pF keramisch
Gn =
C12 = 0,02 /zF non inductief
G13 — 0,02 /zF mica

De terugkoppelspoel Lk krijgt 54
y4 — 54 van het aantal windingen
van L2; voor de lagere frequenties de kleinste verhouding. Achter de
diode kan men een trap laagfrequent schakelen; wenst men een kop
telefoon te gebruiken, dan kan1 men er een triodebuis, zoals de AC2
e.d. achter zetten, anders een gewone eindbuis. Het schema hiervan
is reeds op blz. 252 in fig. n._
•5 gegeven.
De hier beschreven ontvanger■ is niet zonder meer geschikt voor
telegrafie-ontvangst. Om hem hiervoor bruikbaar te maken dienen
wij nog een z.g. beat-oscillator toe te passen, dat is een oscillator, die een
frequentie bezit, nagenoeg gelijk aan de m.f. Het schema, beter ge-
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zegd één van de vele schema’s, is gegeven in de fig. 11.6c. De buis B4
is een triode in de hartley-schakeling. De kring LCa is afgestemd op
een frequentie, die de z.g. „beatnote” verschilt met de frequentie van
de m.f. versterker in de ontvanger. Deze kring is via Ck, een zeer
klein capaciteitje van 3—5 pF, met de m.f. transformator gekoppeld.
Op deze wijze ontstaat er met het binnenkomend, op de midden-
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frequentie getransponeerd, signaal een zwevingsfrequentie, die wij
met behulp van Ca in het hoorbare gebied schuiven, liefst rond
1200 per. Men krijgt dan na de detectie in de koptelefoon hoorbare
tclegrafie-seinen. Men make in de practijk de koppeling tussen m.f.
trap en m.f. oscillator zo los mogelijk, door Cr zo klein mogelijk te
kiezen. Het best maakt men Cr van twee in elkaar gedraaide draadjes
met katoen- of kousomspinning. Voor de spoel L kan men b.v. een
smoorspoeltje van 2,5 mh nemen, dat in drie secties is gewikkeld,
zoals de National Rioo. Men neemt dan één sectie op in de roosterkant en twee in de anodekant. Met als Ca een trimmer van 50 a
100 pF is dan de kring LCa precies op de juiste afstemming te brengen.
De roosterlekweerstand Rx = 50 kï2, de anodeweerstand R2 = 100 a
150 kï2. De roostercondcnsator Cj = 300 a 500 pF, de anodekoppelcondensator C.» = 1000 a 2000 pF.
Zoals reeds is opgemerkt, kan men nog andere schema’s toepassen.
Men kan voor de m.f. buis B., in fig. 1 1.6b b.v. een triode-hexode buis
nemen, zoals de ECH21 en cïe triode als m.f. beatoscillator gebruiken
en roosterinjectie bij het hexodegedeelte toepassen. De lezer zal nu
zelf wel in staat zijn, hiervoor een schema te ontwerpen.
Automatische sterkte regeling (ASR of AVC). De tot nu toe
besproken ontvangschakelingen versterken het signaal steeds een be
paald, constant, aantal malen, onafhankelijk van eventuele sluiering
(fading) in het signaal. Men kan ter bestrijding van de sluiering de
gewone ASR-schakelingen toepassen. Wij wijzen er op, dat de z.g.
tijdconstante van het ASR-filter* een belangrijke rol speelt. Men ver
staat onder de tijdconstante het product van de serieweerstand in
ohms en de filterontkoppelcondensator in farads, dus is T == CR.
Men mag de tijdconstante niet te gering maken, daar anders de
laagste modulatiefrequenties in de ASR-spanning zullen optreden en
daardoor aan de roosters van de te regelen buizen komen. Hierdoor
wordt de modulatiediepte van het ontvangen signaal verminderd,
terwijl er tevens een sterke frequentiedistorsie kan optreden. De tijd
constante mag echter ook weer niet te groot worden gekozen, daar
anders de ASR de snelle veranderingen, die bij snelle sluiering vooral
op korte golven kunnen optreden, niet meer kan volgen. Een ge
schikte waarde is T = 0,01 a 0,05 sec. Kiest men b.v. R = 1 megohin
en C = 0,01 /xF, dan is de tijdconstante:
T = RC = io° ohm X 0,01 .io~° farad = 0,01 sec.

Voor telegrafieontvangst, dus met de beatoscillator ingeschakeld,
is de gewone ASR, waarbij de regelspanning ontleend wordt aan de
detectiediode, niet bruikbaar. Dit komt, doordat de aan deze diode
toegevoerde beatspanning reeds een zeer behoorlijke ASR-spanning
ontwikkelt, zodat er, zelfs zonder signaal, al een behoorlijke regel
spanning aanwezig en daardoor de ASR onwerkzaam is. Om dan
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toch ASR bij telegrafie te kunnen toepassen is het nodig een apart
middenfrequentkanaal toe te passen voor de ASR-diode.
In fig. 11.7a is nu een volledig schema gegeven, waarbij alleen de
van belang zijnde onderdelen zijn opgenomen. De extra m.f. buis B' is
met de eerste m.f. transformator gekoppeld via een koppelcondensator Ck = 100 pF. De anodekring LmCm is precies afgestemd op de
middenfrequentie. De ASR-diode is via C2 = 50 pF gekoppeld met
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deze kring, terwijl de diodeweerstand RT = 500 k£? is. De ontkoppelweerstand R2 = 1 megohm en de ontkoppelcondensator C2 = 0,01 /xF.
Zoals nu in de lig. 11.7a is aangegeven, wordt de ASR-spanning
toegevoerd aan de m.f. buis van de ontvanger en wel aan het rooster
van deze buis via het filter R - C. Dit filter bepaalt de tijdconstante
van de regeling voor deze m.f. buis. Men doet het best de regeling uit
te breiden tot de h.f. buis, eventueel mengbuis. De regeling werkt n.1.
effectiever, naarmate men meer buizen in de regeling betrekt.
Een nadeel van de gewone ASR-methoden is, dat zij tussen de
punten en strepen van het signaal de neiging hebben de sterkte op te
regelen, omdat het signaal dan immers weg is en dus de ASR-span
ning ogenblikkelijk weglekt over de filterweerstanden R1R2 en de
diodeweerstand. Om dit te voorkomen, zou men natuurlijk vol-
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doend grote tijdconstanten in de betreffende ASR-filters kunnen toe
passen, doch, zoals reeds gezegd, volgt dan de regeling niet de snelle
fading. Men kan hieraan tegemoetkomen door te maken, dat de ASR
het filter snel oplaadt, doch dat het filter bij wegvallen van het binnen
komend signaal (dus tussen strepen en punten) langzaam ontlaadt,
m.a.w. in de achterwaartse richting een grote tijdconstante bezit. Om
dit te bereiken, kan men daartoe een kristaldiode, eventueel over
brugd door een grote weerstand, in de ASR-leiding opnemen, zoals
dit is aangegeven in de fig. i 1.7b (punten a - b). De kristaldiode (of
een buisdiode e.d.) moet zo geschakeld worden, dat hij in de voor
waartse richting (dus naar de te regelen buis toegerekend) een lage
weerstand vertegenwoordigt, als hij „open” gaat bij het verschijnen
van een ASR-spanning. Bij het wegvallen van de door de diode ge
leverde ASR-spanning zullen dan de filtercondensatoren (zoals C in
fig. 11.7 a) leeg willen lopen over de kristaldiode, doch deze heeft in
die richting een zeer hoge blokkeringsweerstand in de grootte-orde
van enige tientallen megohms. Maakt men de facultatieve extra weer
stand R' 10 a 20 megohm, dan zal de tijdconstante in de pauzes
tussen de tekens in vele malen groter zijn in de achterwaartse richting,
dan die in de andere richting. Dit heeft als gevolg, dat ook dan de
ASR-spanning aan de roosters van de te regelen buizen blijft ge
handhaafd.
Het nut van één en ander is, dat men veel minder last heeft van het
achtergrondgeruis tussen de tekens in, wat het nemen prettiger maakt.
Wij wijzen er op, dat men een kristaldiode of buisdiode alleen op deze
wijze kan toepassen in een goed afgeschermde en perfect ontkoppelde
ontvanger. Is dit niet zo, dan kan er genereren optreden door de hoge
blokkeringsweerstand van de seriediode.
Sterktemeter (S-meter) in de ontvanger. Als men in serie met
de diodeweerstand R( in fig. 11.7a een gevoelige meter (mikroampèremeter) zou schakelen, dan zou men deze meter als signaalsterk terne ter kunnen benutten, daar zijn aanwijzing een maat is voor
de sterkte van de draaggolf van het signaal. Echter is een goede mikroampèremeter duur, weshalve het goedkoper is de S-meter op te nemen
in de anodegelijkstroomketen van één van de geregelde buizen, zoals
in fig. 11.8 is getekend.
Zoals bekend, zal de anodestroom van de buis, die geregeld wordt,
afnemen met toenemen van de. signaalsterkte, omdat de buis dan meer
negatief op het rooster krijgt. In fig. 11.8a is de S-meter I in een soort
brugschakeling opgenomen. Men bereikt hiermede, dat de uitslag van
de meter toeneemt met de signaalsterkte. In de rusttoestand, dus als
er geen signaal binnenkomt, zal de stroom door Rj nagenoeg gelijk
moeten zijn aan die door de tak, die R2 en R3 bevat. Dan slaat de
meter I niet uit. Komt er nu een signaal binnen, dan verschijnt er
een ASR-spanning aan het rooster en de anodestroom, die door Rx
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gaat, neemt af en dus slaat de meter I uit en wel te meer, naarmate
het signaal sterker is, dus de anodestroom kleiner.
Men regelt met de weerstand R6 zo af, dat in de rusttoestand, dus
de antenne los van de ontvanger en geen signaal, de stromen door R!
en door I en de andere weerstanden aan elkaar gelijk zijn. De meter I
wijst dan niets aan. Als waarden kan men voor de weerstanden aan
houden, indien men voor I een meter van o—i mA kiest:
Rx = 300 Q
R3
1000 £?
R2 = 300 Q
R6 =
30 k£? variabel.
Wij wijzen er op, dat RG in grootte natuurlijk afhangt van de aange
legde anodegelijkspanning en de anodestroom. Wij hebben hier ge
rekend op Va = 250 volt en een normale anodestroom.
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In fig. 11.8b is de schakeling gegeven, waarbij de meter in de rust
toestand volle uitslag vertoont en terugloopt, als er op een station
wordt afgestemd. In de figuur is aangenomen, dat men de gezamen
lijke anodenstromen van drie geregelde trappen B1? B2 en B3 met de
meter I meet. Men kan natuurlijk evengoed van één of van twee
trappen de anodestroom tegelijk meten. Kiest men voor I weer een
meter van o—i mA, dan is de grootte van de shuntweerstand R be
paald door de totale te meten stroom. Het kan soms van nut zijn, de
ontvanger juist af te stemmen met behulp van een S-meter, die in de
juiste afstemming minimum uitslag vertoont. Bij zwakke signalen ver
dient echter de fig. i i.8a de voorkeur, omdat het in de practijk ge
makkelijker schijnt te zijn, op maximum af te stemmen, dan op mini
mum. Behalve als sterktemeter fungeert de S-meter dus ook als afstemindicator.
Bandspreiding. Daar de aan de amateurs toegewezen frequentie-
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banden slechts smal zijn en een gering deel van het gehele kortegolfgebied beslaan, is het slechts nodig, ja zelfs noodzakelijk, dat de af
stemming van onze ontvanger alleen maar deze banden bestrijkt.
Nemen wij b.v. eens de 40 m-band, welke loopt van 7000—7300 kP,
dat is in meters van 42,86 m tot ongeveer 41,1 m. Een normale omroepontvanger heeft als afstemcondensatoren typen van 450 a 500.pF,
waardoor men een afstemgebied in één keer bestrijkt van 15—50 m.
Onze 40 m-band zal dan slechts een fractie van de schaal beslaan,
slechts enkele schaaldelen. Zouden wij dus in onze ontvanger als afstemcondensator één van 500 pF toepassen, dan zouden wij alle op
de 40 m-band werkende amateurzenders samenpersen op 2 a 3 schaal
delen van onze afstemschaal. Men begrijpt zonder meer, dat een ge
ringe verdraaiing van de afstemming reeds zou maken, dat wij uit de
band ,,springen” en dat het een heksentoer zal wezen, een station in
de band op te zoeken. Het zal dus zaak zijn, onze afstemkringen zo in
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te richten, dat de af te stemmen band een zo groot mogelijk deel van
onze afstemschaal beslaat. Men zou b.v. een zeer kleine afstemcondensator kunnen toepassen van o—30 pF, om maar iets te noemen. Hoe
aantrekkelijk dit ook lijkt, toch is deze methode niet direct de meest
juiste. Immers, de waarde van de afstemcondensator ligt dan in de
grootte-orde van de parasitaire capaciteiten, zoals buiscapaciteiten,
bedradingscapaciteiten e.d. Het gevolg hiervan is dan, dat de stations
aan het begin van de schaal op elkaar worden gedrongen, wat weer
moeilijkheden geeft met het afstemmen, terwijl aan het eind van de
afstemming de stations te ver uit elkaar komen te liggen.
Een betere methode is, bandspreiding toe te passen. Dit kan men op
verschillende manieren doen. In de fig. 1 1.9 zijn de twee meest toe
gepaste methoden schematisch weergegeven. In fig. 11.9a is parallel
aan de afstemcondensator Cb een extra capaciteit Cs, de z.g. bandspreidcondensator, geschakeld. Voor deze condensator kan men een
waarde van 100 a 140 pF kiezen, terwijl de eigenlijke afstemconden
sator Cb een waarde kan hebben van maximaal 30 pF. Op deze
manier bereikt men, dat men de band als het ware over het grootste
deel van de afstemschaal uitsmeert. Daar de banden niet in een over
eenkomstige deelverhouding tot elkaar staan, is het in de practijk niet
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mogelijk, volle bandspreiding voor alle banden te krijgen met dezelfde
condensatorinstelling. Wil men dit bereiken, dan zou men Cs telkens
de juiste setting moeten geven bij overgang op een andere band, dan
wel, men kan in serie met de afstemspoel een extra capaciteit Cc
schakelen, die de verschillen moet vereffenen (lig. 11.9 c). Men kan
Ce Qmschakelen met de spoelen, door voor ieder bereik een aparte
extra capaciteit Ce op te nemen. In fig. 1 1.9b is de bandsetting con
densator Cs in serie met de afstemcondensator Cb opgenomen. Men
kiest nu Gs = 200 pF, terwijl Cb = 60 a 100 pF is. Deze methode
heeft vooral voordelen voor de hogere frequenties, daar de totale
parallelcapaciteit over de spoel nu geringer is en men zo een betere
L/C-verhouding krijgt, dus een betere selectiviteit en preselectie.
Past men verwisselbare plug in spoelen toe, dan kan men in hg.
11.9a en b de condensator Cs met de spoelen verwisselbaar maken.
Door een geëigende waarde voor Cs te kiezen, kan men voor iedere
band de juiste bandspreiding verkrijgen. Voor Cs en Ce kan men
keramische of zeer goede mica condensatoren nemen.
Gelijkloop van kringen. Zoals wij op blz. 254 zagen, moet er
een constant verschil zijn, n.1. de middenfrequentie, tussen de frequen
ties van de oscillator en van de antenne-afstemming. Dit houdt dus in,
dat wij bepaalde maatregelen moeten nemen in het oscillatorcircuit,
teneinde op iedere instelling van de afstemming het genoemde con
stante frequentieverschil te waarborgen. In de eerste plaats zal in het
geval dat de oscillatiefrequentie groter is dan de frequentie van de
antennekring, wat normaal in de super gebruikelijk is, de afstemspoel
in de oscillator minder zelfinductie moeten hebben, dan de roosterafstemspoel van de h.f. buis. De tweede maatregel is het in serie met
de oscillatorspoel of -afstemcondensator opnemen van een z.g. gelijkloopcondensator (tracking condensor). In
fig. 11.10 is een voorbeeld gegeven van de
oscillatorkring. Meestal stelt men de gelijk Lo
loopcondensator samen uit de parallelscha
keling van een vaste condensator en een
v
variabele condensator, opdat men de juiste
waarde, welke meestal geen gangbare
Fig. 11.10
handelsmaat is, in kan stellen. Het hier
volgende
olgende tabelletje geldt voor afstemcondensatoren van 150 pF
en een afstemverhouding van 1 op 2, dus voor een groot afstemgebied.

ff

A

Sff TC3

La
Band
Cg
Lo
i
300
pF
40
/zH
1.8 — 4 Mp
50
2300 pF
12,2 /zH
14 /zH
3.8 — 7,5 Mp
450° pF
3
mH
7>5— 15 MP
3>5
20000 pF
0,78 /zH
0,8 /zH
15 —3° MP
In de practijk stelt men de gelijkloopcondensator in op de laagst af
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te stemmen frequentie in het gewenste frequentiegebied. Eventuele
afstemfouten op de hoogste frequenties worden dan vereffend met
een trimmer Ct (zie de hg. 11.10).
In ontvangers met bandspreiding is de kwestie van de gelijkloop
veel simpeler, daar men hier door de keuze van een juist bandspreidingscircuit practisch lineaire frequentieverdeling over de afstemschaal verkrijgt. Over het relatief geringe frequentiegebied van de be
treffende band blijft de gelijkloop dan wel verzekerd, zonder dat men
gelijkloopcondensatoren behoeft toe te passen. In ieder geval is men
veilig, als men dan in de antenne-afstemming de door ons gegeven
waarden van blz. 262 aanhoudt. Men hoeft dus de oscillatorspoel
alleen het juiste aantal windingen te geven, opdat zijn afstemming
het juiste frequentieverschil heeft met de antenne-afstemming.
De berekening van spoelen. Met behulp van enkele benaderingsformules kan men aan de hand van de zelfinductie, diameter van
de koker en de bewikkelde lengte het benodigde aantal windingen
uitrekenen. Deze formules gelden alleen voor enkellaag spoelen, waar
bij de windingen tegen elkaar zijn aangewikkeld. Verder geven wij
eveneens de experimentele formules voor de berekening van de gun
stigste draaddikte en de totale h.f. weerstand van de berekende spoel.
Gerekend wordt, dat de spoelen van massief draad, b.v. emaille of
dynamodraad, worden gewikkeld.
Allereerst dienen wij de zelfinductie te berekenen, wat wij doen
met de formule:
10°

fkp —

2 71 ’^L/zh X CpF

dus is:
1012

L/zh =

fkp" 227l" CpF

_ 251 . 108

fkp“ CpF

Heeft men nu de benodigde zelfinductie met deze formule bepaald,
dan is het nodige aantal windingen te berekenen uit:
n

= Jf(,oo-B + 46)-

waarin:

n
D
b
L

=
=
=
=

aantal windingen,
kokerdiameter in cm,
bewikkelde lengte in cm,
zelfinductie in /lzH (mikrohenries).

De gunstigste draaddikte, dus de draaddikte, waarbij de h,f. ver-
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liesweerstand van de spoel zo gering mogelijk is, wordt berekend met
de formule:
b
d

0,707 - mm.
n

waarin: d = diameter koperkern in mm.
Tot slot is de h.f. verliesweerstand te berekenen uit:
Rhf

waarin: f = frequentie, in kp.
Deze laatste formule laat ons zien, dat bij een bepaalde zelfinductie
en frequentie de verliesweerstand Rhf des te kleiner wordt, naarmate
de diameter D en de bewikkelde lengte groter worden (ook d wordt
dan groter). Intussen mag, zoals vroeger reeds is opgemerkt, zie
blz. 77, de verhouding b/D niet te groot worden. Maximaal kan men
aanhouden een b/D = 0,5. Dan krijgt men nog goede spoelen.
Wij wijzen er op, dat de nauwkeurigheid van de hier gegeven for
mules binnen 2 % ligt, voor ons doel dus wel voldoende.
Wil men meerlaagspoelen berekenen, dan geldt de volgende
formule:
b
100- 4- 46

C
1-2,245

waarin: c = wikkelhoógte in cm.
Wij wijzen er op, dat deze formule alleen geldt, als C/D < 1,2 is. Wij
nemen hier als diameter D de buitendiameter van de spoel.
Wordt de spoel in een afschermbus geplaatst, dan treedt er een ver
andering op in de zelfinductie en wel wordt deze wat lager. De afname
is te berekenen uit:
2b
-1,48.

(WE-

waarin: La = zelfinductie van de afgeschermde spoel,
Da = de diameter van de bus in cm,
ha = de hoogte van de bus in cm,
b = de bewikkelde lengte in cm.
Men houdc er rekening mede, dat de spoel symmetrisch in de bus
mo:t worden opgesteld.
Als men de draaddikte heeft berekend, dan moet men de bewikkelde
lengte b aan de hand van het berekende aantal windingen n contro
leren. Klopt een en ander niet, dan berekent men nogmaals, nu
voor de nieuwe bewikkelde lengte b.
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Om de oscillatorspoel te berekenen, telt men bij de afstemfrequentie
de middenfrequentie op en vult deze nieuwe waarde in in de formule
voor het berekenen van de zelfinductie.
Wat betreft de te bezigen middenfrequentie, merken wij nog het
volgende op. Tussen 3 en 15 a 20 Mp kan men een middenfrequentie
van 460 kp kiezen. De verhouding van signaal tot spiegel is dan vol
doende. Voor frequenties boven 15 Mp is 460 kp geen voldoende
garantie meer en wordt de genoemde verhouding onvoldoende. Het
is dan beter een m.f. van 1600 kp te kiezen. Voor de 14 en 28 Mp band
is dan de verhouding signaal/spiegel voldoende en is de kans op mee
trekken van de oscillatorafstemming door de antennekring gering.
Voor zeer hoge frequenties, inclusief de 56 Mp is het toepassen van
een dubbele heterodyne beter, waarbij men als eerste m.f. b.v. 5 of
10 Mp kiest en als tweede b.v. 1600 kp (of 460 kp). Men is dan ver
zekerd van een goede signaal/spiegel-verhouding, terwijl de kans op
meetrekken practisch nul is.
We laten hier nu nog een berekening volgen van een spoel voor de
80 m band. Laat ons eens aannemen, dat de totale minimum capa
citeit over de spoel 100 pF is. Volgens blz. 263 berekenen wij de
benodigde zelfinductie. De band loopt van 3500—4000 kp, dus is de
maximum frequentie 4000 kp. De zelfinductie is dan:
L =

251.108

251.108

(4000)2 . 100

i6.io6.io2

= 15,7 /zH.

Stel nu, dat wij een kokertje hebben met D = 2 cm, terwijl wij de
bewikkelde lengte schatten op b = 1 cm, dus is b/D = 0,5. Dan is
volgens blz. 264:
n —

(50 + 46) = 27,4 wn.

De beste draaddikte wordt dan:
,
10
d = 0,707.-----27,4

0,258 mm

waarbij wij b in mm hebben ingevuld.
Wij kiezen emailledraad van 0,25 mm. Volgens de fabrikant is hier
van de diameter met emaille rond 0,4 mm en wordt b dus:
b = 27,4.0,4 = 11 mm.

Dit scheelt zo weinig, dat we de zaak zo maar laten.
De met 4000 kp corresponderende oscillatorfrequentie bij een mid
denfrequentie van 470 kp is dan 4000 -f- 470 = 4470 kp en de zelfinductie van de oscillator spoel moet zijn:
L =

251.108

251.10®

(447o)2.ioo

20. ioö.io8

= 12,5 /zH.
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Bij dezelfde diameter D = 2 cm en een bewikkelde lengte van 0,9
cm met het oog op de kleinere zelfinductie is:
n =

^(■00^ + 46'') = a/6>25-9« = 23,8 w“.

Als draaddikte d houden wij 0,25 mm aan.
Wij raden aan, de gevonden waarden voor de aantallen windingen
niet af te ronden en zeker niet naar boven.
Laat ons nu eens aannemen, dat de maximum in te stellen capa
citeit 130 pF is, dan zal de laagst bereikbare frequentie met blz. 263
kunnen worden berekend en wel als volgt:
fiuin — 2

ioc
|XLC

i6-£o4 _
1 Xi5,7-130

ïG.ïo4

45

= 3550 kP-

dus iets te hoog nog. In ons geval zou de maximum capaciteit pl.m.
140 pF moeten zijn.
Gaan wij nu nog na, wat de met deze 3550 kp corresponderende
minimum oscillatorfrequentie is. Deze is:
16.104
Gnin-osc —

•-----— = 3997 kP-

12,5.130

Het verschil is dus 3997—3550 = 447 kp, dus iets te laag. Men kan
dit in orde maken met een gelijkloop capaciteit, doch nodig is dit niet.
Brede band versterkers. Voor de ontvangst van amplitude ge
moduleerde zenders en telegrafiezenders behoeven onze ontvangers
geen bredere bandbreedte te hebben, dan tweemaal de hoogste l.f.
toonfrequentie, die overgedragen wordt. Als deze l.f. frequentie 5000
p., dus 5 kp is, dan moet de bandbreedte van onze h.f. en m.f. ketens
2 X 5 = 10 kp bedragen. Iedere normale afgestemde kring en de ge
wone m.f. bandfilters hebben deze bandbreedte ruimschoots.
Bij televisieontvangst en ontvangst van brede band FM wordt dit
anders. Dan worden bandbreedten vereist van 2—6 Mp en zullen
dus maatregelen moeten worden genomen, om te maken, dat onze
ontvangers deze brede frequentiebanden kunnen verwerken.
Zoals wij weten wordt de vorm van de afstemkromme, waarvan de
breedte de maximaal over te dragen zijbandfrequenties bepaalt, ge
heel beheerst door de in de afstemkring aanwezige h.f. weerstand.
Deze weerstand kan in serie zijn aangebracht met de zelfinductie van
de afstemkring, zoals men de eigen weerstand van de spoel kan
denken; men kan de weerstand ook parallel aan de kring schakelen
en dat is, wat men bij de brede band h.f. versterker doet.
In fig. 11.11a zijn nu twee afstemkrommen getekend voor een
parallelkring volgens fig. 11.11 b of c met verschillende waarden voor
de weerstand R. Kromme a geldt voor een lage waarde van R in
fig. 11.11 b of hoge waarde in fig. 11.1 1 c, kromme b voor een hoge
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’ ï voor R in fig.
waarde van R in fig. 11.11 b of relatief lage waarde
11.11 c. Deze laatste schakeling, die in fig. i i. 11 d
<’ in de buisschakeling
is gegeven, passen wij toe in onze versterker. De waarde van R, die
wij over de kring
1
-----‘
—>— •teneinde
—
moeten
schakelen,
een gewenste bandbreedte te v<erkrijgen, kan berekend worden met de formule:
R = jo
zlf

I

. Ik

V c’
I

Jo

!

11
I
I
I
I
I
I
I

L

n
I

R

i
i
__ L

I
l

b

fo
a

I
R

C

R

L

C

L

1
c

d

Fig.

waarin: f0 = de eigen frequentie van de LC-kring,
zlf = de totale gewenste bandbreedte.
In deze formule staan L en G in henries, resp. farads. Voor L en G
in mikrohenries, resp. pikofarads, wordt de formule niet gewijzigd,
als wij R in kilo-ohms willen hebben, dus dan is:
RkP =

\ .
fo
Udf Mpof kp>/,

/ LjUh

CpF'

Men berekent L weer met blz. 263, bepaalt de verhouding L/C en
vult een en ander in in onze formule. Wij geven direct een voorbeeld.
Stel, dat wij op 5 m, dus 60 Mp, een FM-signaal willen ontvangen,
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dat een frequentiezwaai (zie blz. 149) heeft van 1,5 Mp. De afstemcapacitcit C = 30 pF. Dan is de zelfinductie dus:

L=

____________ IQ12

(60.1 O3) . 222 7l2 . 30

= 0,232 //H.

Dan is:
L
C

0,232
30

232
—- . io~3 = 7,7.IO3.
30

De weerstand R wordt dan:
R=

J7,7. io~3 =
o-2 J77 = 1,76 k_Q«
= 20.1
20.10

Uit deze lage waarden volgt, dat de totale impedantie in de anodekring van de versterkerbuis practisch alleen wordt bepaald door R.
Om dus toch nog versterking te krijgen, zal men buizen met grote
steilheid moeten toepassen, b.v. de Philips EF50 e.d. Wij wijzen erop,
dat onze formule alleen geldt voor penthoden en gebaseerd is op een
kringimpedantie, die voor de uiterste zijbandfrequentie f2, resp. fj het
0,707de deel is van de impedantie bij f0.
Verder is bij een penthode, zoals bekend, de versterking per buis
(spanningsversterking):
G = S R.

waarin: S = steilheid van de penthode in mA/V,
R = anode-impedantie in 1.1
kilo-ohm.
’
’

Als nu in ons geval de steilheid van de buis b.v. 6 mA/V is, dan
is dus:
G = 6.1,76 = 10,6 voudig.
In de brede band versterker zullen wij dus meer buizen dienen toe
te passen dan in een conventionele h.f. versterker voor smalle band
ontvangst.
FM-ontvangst. Bij frequentie modulatie (FM) wordt de amplitude
van het uitgezonden signaal constant gehouden, terwijl de frequentie
van het signaal in het rythme van de l.f. modulatie wordt gewijzigd
en om een gemiddelde waarde (de draaggolflrequentie) heen en weer
slingert. Het hierbij bestreken frequentiegebied kan, al naar de eisen,
zeer verschillend zijn en een bandbreedte hebben van enkele kp tot
enige, soms zelfs tientallen kp. Bij de z.g. smalle band FM (in
Amerika afgekort tot NFM = narrow band fm, een afkorting, die wij
ook zullen aanhouden) is de z.g. frequentiezwaai, dat is het links en
rechts van de draaggolf bestreken frequentiegebied van 2—10 kp
groot, en kan met een normale AM-ontvanger worden ontvangen.
Dit doet men, door naast de afstemming in te stellen, dus op de flank
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van de afstemkromme. Immers, wij moeten de frequentie-afwijkingen
of veranderingen omzetten in amplitude-veranderingen. Deze ampli
tude-veranderingen kunnen dan op de gewone wijze gedetecteerd
worden. Wat wij dus moeten doen, is FM om te zetten in AM.
Een en ander wordt duidelijk gemaakt in de fig. 11.12. Doordat
wij op een van de flanken van de afstemkromme van de ontvanger
instellen, zal met iedere frequentie in het door de zender uitgezonden
FM-frequentiespectrum een bepaalde amplitude corresponderen van
het in de ontvanger ontvangen en versterkte signaal (A3 met f8; A: en
A2 met —zlf, resp. 4-zlf). Deze amplitude-veranderingen kunnen op de
gewone wijze worden gedetecteerd, eventueel na omzetting in een
m.f. trilling.
Nadere beschouwing van fig.
11.12 doet ons zien, dat wij een
NFM-station telkens tweemaal
op de afstemschaal zullen terug
vinden. Immers, wij kunnen de
ontvanger links (fs), zowel als
rechts (fs') van de afstemming fo
instellen. Men zal de grootst mo
gelijke geluidsterkte in de ont
vangst krijgen, als de frequentiezwaai links en rechts van f8 de ge
hele flank van de kromme be
strijkt, terwijl de signaal-ruis of
storingverhouding beter wordt
-Af
f$
4 Af f.
fj
met steile flanken!
Fig. 11.12
Bij brede band FM kan men
niet meer terecht met een gewone AM-ontvanger, omdat daar de
zwaai zo groot is, dat hij over de top van de kromme heenschiet ener
zijds, anderzijds in het vlakke deel van de kromme terechtkomt. Dit
geeft ernstige vervormingen in het h.f. gedeelte. Voor brede band
FM-ontvangst zal men dus aangewezen zijn op een speciale FM-ontvanger. In feite kan dit een gewone super zijn met b.v. twee brede
band h.f. versterkertrappen en een m.f. gedeelte, dat ook in brede
band moet worden uitgevoerd en dan 2 a 3 trappen m.f. versterking
dient te bevatten. Hierachter moet dan een speciale detector volgen,
de z.g. discriminator of FM-detector. Tevens dient men, teneinde het
grote voordeel van FM te benutten, n.1. storingsvrije ontvangst, de
ongewenste amplitude modulatie, die in de ontvanger ontstaat door
de niet lineariteit van de afstemkrommen (zie fig. 11.ua), weer uit
het signaal te verwijderen. Immers, de storingen die in een ontvanger
langs de antenne binnenkomen, worden in amplitude gemoduleerd
op de draaggolf. Doordat er nu ongewenste AM in de ontvanger ont
staat, zullen deze storingen in het signaal komen en daar de band-
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breedte groot is en de sterkte van de storingen lineair toeneemt met
de bandbreedte, is het zaak, de schadelijke AM te onderdrukken.
Men doet dat met behulp van een z.g. begrenzen• Wij gaan hier niet op
in, doch wijzen op de door Philips ontwikkelde en in de handel ge
brachte buis EQ80, die de functie van begrenzer en FM-detector in
zich verenigt. (Zie blz. 31 1).
Achter de FM-detector volgt een normale l.f. versterker.
Voor verdere bijzonderheden betreffende FM verwijzen wij de
lezer naar blz. 153 e.v.
Break in werken. Bij telegrafie zijn er tussen de punten en strepen
en de afzonderlijke lettertekens rustpozen, waarin de zender geen h.f.
energie uitzendt. Men kan deze rustpozen benutten, om binnenko
mende signalen te controleren door zijn ontvanger continu bij te laten
staan. Dit maakt het voor het tegenstation mogelijk, door het neer
drukken van zijn sleutel, te waarschuwen als hij, b.v. door storingen
e.d., een deel van uw telegram heeft gemist. Tussen de eigen tekens
door hoort men plotseling de draaggolf van het tegenstation op komen
en men weet nu, dat men moet stoppen. Vereiste bij break-in is een
apart, liefst klein, ontvangantennetje en goede afscherming van zender
en ontvanger.
Ook voor telefonie is break-in mogelijk, b.v. door een deel van de
l.f. spanning uit het modulatiegedeelte gelijk te richten, te versterken
en een relais te doen bekrachtigen. Dit relais schakelt dan de eigen
zender in en uit. Als men spreekt is het relais bekrachtigd en de zender
in. Houdt men op, dan valt het relais af en kan het tegenstation be
ginnen. Break-in bekort de traffic zeer. Wij volstaan met deze uiteen
zetting, die voor een handige amateur voldoende zal zijn en verwijzen
naar hoofdstuk V, waar een relaisschakeling is gegeven, om BK in
practijk te brengen.
Superregeneratieve ontvangst. De superregeneratieve ontvanger is wel het meest eenvoudige type voor de ontvangst van zeer
hoge frequenties. Hij heeft een zeer hoge gevoeligheid, welke bereikt
wordt met een minimum aan buizen. Zijn nadelen zijn geringe selec
tiviteit en bij directe koppeling aan de antenne sterke straling. Door
zijn gebrek aan selectiviteit is hij gemakkelijk in het opzoeken van een
zender en is hij tevens in staat zeer onstabiele signalen te blijven
volgen. Om de straling te verminderen dient men absoluut een h.f.
trap voor te schakelen tussen antenne en detector. De h.f. trap moet
een vrij „brede” afstemming hebben.
Het principe van de superregeneratieve ontvangst berust op het
volgende. Bij de gewone teruggekoppelde detector (zie blz. 247) wordt
de door de terugkoppeling en de daarmede gepaard gaande dempingsreductie, begrensd door het punt in de karakteristiek van de buis,
waar het zelfoscilleren begint. Bij telefonie-ontvangst kan men niet
zover terugkoppelen, dat de buis op de rand van genereren staat, om-
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dat er dan sterke l.f. vervorming optreedt. De superregeneratieve ont
vanger nu schakelt de begrenzing in de versterking tengevolge van de
begrensde terugkoppeling uit. Dit wordt gedaan, door in het detectiegedeelte een wisselspanning met een l.f. frequentie tegen het hoorbare
gebied aan, in te voeren (20—100 kp). Dit wordt zo gedaan, dat het
werkpunt van dc detector periodiek en in het rythme van de l.f. span
ning, heen en weer wordt geschoven. Dit wil dus zeggen, dat de buis,
telkens als het werkpunt in het gebied van zelfoscilleren komt, een
moment genereert. Dan worden deze momenten van zelfoscilleren
weer abrupt afgebroken door het terugschuiven van het werkpunt en
de door de buis aangesloten roosterkring trilt zwak gedempt uit. Door
dat nu het zelfoscil
leren telkens wordt
Ri
onderbroken, kan de
C3
terugkoppeling dus
ten opzichte van de
2
gewone teruggekop
______
8,
:si
pelde detector opge
voerd worden, waar
H ci
door de dempingsreductie in de roos
terkring veel groter is
zten het signaal wordt
opgeslingerd. Hier
K
door is een enkele
buis als superregene
ratieve detector in
+
staat een gevoelig
Fig. ii.13
heid te geven, die
slechts begrensd wordt door het thermisch ruisniveau van de LCroosterkring. De gevoeligheid is in de buurt van 1 p, volt. Daar het
verschil tussen l.f. trilling en signaal in frequentie zo groot mogelijk
moet wezen, is de superregeneratieve ontvanger alleen geschikt voor
zeer hoge frequenties.
Er zijn twee methoden, om hem uit te voeren. De eerste is met een
aparte l.f. oscillator als onderbrekingsbron, terwijl de tweede manier
is, de detector als z.g. blokkerende oscillator uit te voeren. Hierbij
wordt de buis zover tcruggekoppeld, dat hij periodiek dichtslaat (wel
bekend aan hen, die met de 1-V-1 hebben gewerkt), waarbij de blokkeringsfrequentie ingesteld wordt met behulp van de tijdconstante
van roosterlek en roostercondensator. Voor een frequentie van 20 a
30 kp wordt de roosterlek pl.m. 3,5 megohm en de roosterconden
sator 47 pF. De juiste mate van terugkoppelen is aan de sterke ruis
te onderkennen. Men schakele roosterlek en roostercondensator
parallel.
■<
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Fig. 11.13 geeft ons nu het principeschema van de superregeneratievc ontvanger met zelfblokkerende detector. In plaats van de kop
telefoon k kan men natuurlijk een tussentransformator nemen, ten
einde een l.f. versterker toe te kunnen passen. De koppelcondensatorC3
met de anode van de h.f. buis is klein en kan een trimmer zijn van
15 pF maximum. De h.f. smoorspoel Si kan iedere goede uitvoering
zijn. De ontkoppelcondensator C4 is 1000 a 2000 pF. De afstemcondensator C\ is een z.g. splitstator van 2 x 50 pF maximum. De buis
Bj kan iedere goede triode met behoorlijke steilheid zijn (AC2,
6C5 e.d.).

HOOFDSTUK XII
ZEER HOGE FREQUENTIES

Inleiding. In feite kan men niet zeggen, hier houden de gewone,
hoge frequenties op en beginnen de zeer hoge frequenties. Daarom
neemt men in het algemeen aan, dat de grens tussen de gewone en de
zeer hoge frequenties ligt in de buurt van 30 a 40 Mp. Op deze fre
quenties moet men reeds speciale buizen gaan toepassen en zeer com
pact gaan bouwen. Heeft men, om maar iets te noemen, een zender
voor de 14 Mp-band, dan zal men, als de zender zorgvuldig gebouwd
is, met enige moeite de eindtrap nog wel geschikt kunnen maken voor
de 28 Mp-band onder gebruikmaking van dezelfde zendbuis of buizen,
die reeds in de trap zaten.
Op de zeer hoge frequenties echter staan de banden niet meer in
harmonisch verband en dit maakt het, met de noodzakelijkheid van
zeer zorgvuldige selectie en opstelling en samenstelling van de com
ponenten met het oog op geringe kringcapaciteiten en bedradingszelfinducties, nodig aparte zenders voor deze frequenties te constru
eren, in plaats van de bestaande hiertoe uit te breiden. Wij wijzen er
nog op, dat op b.v. 50 Mp de stabiliteitseisen dezelfde zijn als op de
lagere frequenties, wat betreft opstelling en constructie van de onder
delen in de zender, zodat het zelfs daar nog wel mogelijk zou zijn een
bestaande zender tot deze frequentie uit te breiden. Echter moet men
er dan niet op rekenen hetzelfde rendement in de eindtrap te halen,
als op de lagere frequenties.
Op 144 Mp en hoger zijn geen restricties gemaakt (tot nu toe ten
minste) wat betreft zenderstabiliteit, behalve dan, dat de gehele uit
zending moet gehouden worden binnen de bandgrenzen. Dit maakt
dus het gebruik van gemoduleerde oscillatoren als zenders mogelijk
(directe FM) en vele amateurs werken op 144 Mp en hoger dan ook
zo. Dit is ook de meest eenvoudige methode, doch wij stellen hier
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tegenover, dat bij juiste keuze van buizen en kringonderdelen (en
schema natuurlijk!) kristalbesturing of gestabiliseerde ECO op 144
Mp zeer wel mogelijk is, met als direct gevolg het in beslag nemen van
een veel kleiner gedeelte van de band door de zender, vooral als men
AM in plaats van FM toepast. En in Engeland gaat men de laatste
tijd weer vaak over op AM voor commerciële verbindingen, ondanks
de voordelen van FM. (Zie b.v. de opmerkingen hierover in Tijd
schrift voor Radiotechniek nr 11/12 van December 1950, blz. 329,
door de heer J. Oorver gemaakt). Zelfs op 235 en 420 Mp is kristal
besturing zeer goed mogelijk, doch op deze banden is het moeilijke
punt buiten de frequentiestabiliteit het maken van de kringen. Boven
50 Mp zijn in de zeer hoge frequentiebanden voorlopig zowel AM als
brede band FM voor de amateurs toegestaan. Boven 400 Mp kunnen
de gewone buizen niet meer worden toegepast; men zal dan speciale
buizen toe moeten passen met het oog op de z.g. looptijdeffecten.
Deze speciale buizen hebben o.a.:
1) Zeer kleine electrodenafstanden.
2) Uitvoerdradcn, die practisch geen eigen zelfinductie bezitten.
3) De buizen vormen min of meer één geheel met de afstemkringen.
Een voor ons van belang zijnde buis volgens deze principes is de
z.g. vuurtorenbuis (lighthouse tube). In deze buis zijn de afstanden
tussen de vlakke electroden zeer gering en zijn deze electroden zo uit
gevoerd, dat ze als het ware vanzelf aansluiten op coaxiale lijn
kringen. Deze buizen worden in de kleine vermogens uitgevoerd met
de normale buisvoeten, zoals b.v. de octalbase e.d. Een ander type
buis, waarbij vooral het tweede punt voor ogen is gehouden, zijn de
z.g. eikelbuisjes (acorn type), welke in eerste instantie bedoeld zijn voor
ontvangers. Intussen hebben de buizenfabrieken, zoals Philips, spe
ciale voor de amateurs bedoelde buizen voor de zeer hoge frequenties
ontwikkeld.
Boven 1500 a 2000 Mp zijn de meest aangewezen buizen de
klystrons, lopende golf buizen en de holle ruimte magnetrons (cavity
magnetron). Van deze buizen is de magnetron in staat grote ver
mogens af te geven. Hier staat tegenover, dat deze buis moeilijk als
versterker is te gebruiken. Men dient verder voor ogen te houden, dat
deze drie typen buizen essentieel één band buizen zijn, waarbij de
kringen, die de frequentie bepalen, een integrerend deel van de
buizen zelf vormen. Afstemming over een klein gebied is mogelijk,
doch de buizen zijn niet op de conventionele manier onafhankelijk
van de frequentie.
Bij bestuurde zenders voor 144 en 235 Mp gaat men meestal uit
van een kristal of variabele frequentie oscillator van 6—12 Mp, waar
bij men dan door frequentie vermenigvuldiging de gewenste eindfrequentie bereikt. Daar op deze hoge frequenties het storingsniveau
bij de ontvangst niet kritisch is, is een groot antennevermogen niet

2 74

van groot belang. In het algemeen zal 10 a 15 watt in de antenne toe
reikend zijn voor gewoon verkeer. Van zeer groot belang daarentegen
is op die frequenties de gebezigde antenne en zijn aanpassing op voedingslijn, cq. zender. Aan te raden is slechts gebruik te maken van
antennesystemen met uitgesproken richtwerking, dus antennes met
richters en reflectoren. (Zie hoofdstuk X, blz. 207 e.v.). Immers, dan
verhoogt men de straling in de gewenste richting, ten opzichte van de
conventionele dipool gerekend, met een factor 2—10.
Een ander punt is, dat men geen gewone spoelen en afstemcapaciteiten meer kan toepassen, althans niet in de trappen, wier afstem
ming boven 100 Mp ligt. De gewone kringen geven te veel verliezen
(ohmse, doch ook stralingsverliezen), zij hebben een te lage kwaliteitsfactor Q.en daardoor is hun blokkeringsweerstand op die frequen
ties te laag om nog juiste aanpassing aan de buizen te verzekeren.
Men zal ketens met verdeelde zelfinductie en capaciteit moeten toe
passen, zoals Lecherdraden en -systemen, stukken coaxiale kabelbuizen en holle ruimte resonatoren en golfgeleiders. Deze beide laatsten moeten van zuiver roodkoperen plaat gemaakt worden, daarbij
liefst aan de binnenzijde verzilverd. Men construere hen met zo gering
mogelijk aantal soldeerlijnen met het oog op de rondgaande opper
vlakte stromen.
Tot slot merken wij nog op, dat wij in dit hoofdstuk geen complete,
uitgewerkte zenderschema’s geven, omdat de opbouw van de eerste
trappen niet afwijkt van de in hoofdstuk V besproken schakelingen.
Slechts die schakelingen die afwijken en voor de zeer hoge frequenties
van belang zijn, zullen wij bespreken.
De kringelementen. Als afstemkring gebruikt men op de gewone
frequenties kringen met z.g. geconcentreerde zelfinducties en capaci
teiten. Hierbij is de spanningsverdeling over de verbindingsdraden
van deze zelfinducties en capaciteiten zo, dat op ieder punt van deze
draden de spanning dezelfde is. De stroom in de doorsneden van de
windingen van de spoelen is overal even groot en b.v. gelijk aan die,
die door een parallel aan de beschouwde spoel geschakelde conden
sator loopt. De spoelen bezitten zelf ook al eigen capaciteit, die men
moet optellen bij de parallel geschakelde condensator. Daar men op
de zeer hoge frequenties zeer kleine afstemcondensatoren moet ge
bruiken, om niet wegens de benodigde zeer kleine zelfinductie van de
benodigde afstemspoelen tot fysisch niet te verwezenlijken afmetingen
te komen, zullen parasitaire capaciteiten, zoals b.v. de buiscapaciteiten en bedradingscapaciteiten, een grote invloed uitoefenen. Zelfs
zullen de buiscapaciteiten een groot deel gaan vormen van de afstemcapaciteit, wat de stabiliteit van de frequenties natuurlijk niet ten
goede komt (zie blz. 57 e.v.). Om daaraan tegemoet te komen is
men geheel afgestapt van de kringen met geconcentreerde L en C
en overgegaan op z.g. kringen met verdeelde L en G. Men heeft deze
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gevonden o.a. in de z.g. lijnstukken, dat zijn korte stukken transmissielijn. Alvorens hierop in te gaan, zullen wij eerst onze kennis omtrent
de voedings- of transmissielijnen moeten uitbreiden.
De voedingslijn kan men niet analyseren op de wijze van een ge
wone kring met geconcentreerde L en C, omdat op hoge frequenties,
zoals wij reeds zagen, de stroom in de lijn niet overal dezelfde is (zie
blz. 26). Om iets omtrent de stroom (en de spanning) langs de lijn te
weten te komen, zou men de verandering van stroom en spanning
langs de lijn cm na cm na moeten gaan. De van belang zijnde factoren
bij de lijn zijn de serieweerstand en -zelfinductie en de shuntcapaciteit, gerekend per lengte eenheid. Een lijn noemt men nu uniform, als
deze z.g. verdeelde constanten langs de gehele lijn per lengte eenheid
dezelfde zijn. Men noemt deze constanten verdeeld of gedistribueerd,
omdat b.v. de capaciteit van de lijn over de gehele lengte van de lijn
L
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is uitgespreid. Daardoor zal de invloed van deze verdeelde capaciteit
niet dezelfde zijn, als wanneer men al de per lengte eenheden ver
deelde capaciteitjes bij elkaar opgeteld en geconcentreerd denkt in
één punt. Ditzelfde geldt voor de verdeelde zelfinductie en weerstand.
Men kan zich dus de lijn voorstellen als een heel groot aantal in serie
geschakelde eenheids-weerstandjes en zelfinducties, geshunt door eenheids-capaciteitjes, zoals in fig. 12.1 is aangegeven. Uit deze figuur
volgt, dat als wij een spanning aansluiten op de ingang van de lijn, er
over de lijn geen constante spanning zal optreden, langs de lijn ge
rekend, doch dat en spanning èn stroom van punt tot punt variëren.
Wij gaan hier niet verder op in, doch verwijzen naar de betreffende
vakliteratuur.
Wij hebben gezien, dat er op een lijn, aangesloten op een h.f. span
ningsbron, punten zijn, die spanningsloos zijn t.o.v. elkaar. Dit geldt
dan voor het geval van staande golven. Men kan deze punten door
verbinden, wat bij de % 2-lijnstukken ook gedaan wordt. Verder zal
tengevolge van het huideffect (zie blz. 86) de h.f. stroom in een tweedraadslijn in een dun laagje aan de buitenoppervlakte vloeien. Daar
om is de grootte van het buitenoppervlak van de draden, in plaats van
de dwarsdoorsnede, maatgevend voor de bepaling van de weerstand
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per lengte-eenheid. In de coaxiale lijn vloeit de stroom natuurlijk aan
de oppervlakte van de binnengeleider en in overeenstemming daar-
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mede aan het binnenoppervlak van de buitengeleider. Hierdoor, n.1.
door het kleinere oppervlak van de
<
binnengeleider, treden er meer
verliezen op in de binnengeleiden Dit is van belang bij de bepaling
van de maximaal toelaatbare stroom. Daar het electro-magnetische
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veld tengevolge van de stromen geheel binnen de coaxiale geleider is
opgeborgen, zal de coaxiale geleider normaal geen stroom voeren aan
de buitenzijde. Hij vereist dus meestal geen uitwendige isolatie.
Gebruikt men een holle buis, b.v. in U-vorm omgebogen, als lijn
stuk, dan vloeit alle h.f. stroom aan de buitenoppervlakte van de buis
en is het binnenste van de buis veldloos. Dit is van belang, daar men
nu door de buis eventuele gelijkspannings-voedingsdraden kan leggen
en deze op geschikte plaatsen eruit laten komen. Wij komen hierop
terug.
Door deze stroomverdringingseffecten, waardoor dus de h.f. ge
leiding alleen aan de oppervlakte plaats vindt, zal het zaak zijn, op
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zeer hoge frequenties grotere oppervlakten toe te gaan passen. Voor
roodkoper laat de indringingsdiepte van de stroom zich n.1. berekenen
met de formule:

ö

0,0066
, ,— mm .

lxf

(XIII).i.

waarin: f = frequentie in megaperioden.
Uit deze formule volgt, dat de indringingsdiepte afneemt met het
toenemen van de frequentie. Men kan nu zo nodig de werkzame door
snede berekenen, welke voor de stroomvoering ter beschikking staat.
Keren wij na deze uiteenzetting terug tot ons eigenlijke onderwerp.
Zoals wij op blz. 186 reeds zagen, kan men % A lijnstukken als impe
dantie transformatoren gebruiken. Sluit men n.1. zo’n % lijn aan
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het ene einde kort, dan is de impedantie voor zijn eigen golflengte aan
het open einde zeer hoog, theoretisch zelfs oneindig. Verder zagen wij,
dat de uiteinden van de lijn gelijke doch in tegenfase zijnde span
ningen voeren. Een en ander is nog eens in hg. 12.2a getekend, links
voor y4 X lijn, rechts voor een aan beide einden kortgesloten y2 lijn.
Daar nu in een gewone buisoscillator met negatief rooster anode en
rooster in tegenfase zijn, kan men tussen anode en rooster een kortge
sloten y4 A lijn aansluiten. De lijn fungeert dan als een afstemkring
en hij gedraagt zich dan precies als een parallelschakeling van L en C.
In de fig. 12.2c is een voorbeeld van een oscillator met % 2 lijn ge
geven. Anode en rooster zijn aangesloten aan de kant van hoge impe
dantie. De kortsluitbrug bevat een condensator C, met het oog op de
hoge gelijkspanning, die op de anodezijde staat. De voeding geschiedt
aan de kortgesloten zijde. Men moet in de kathode, resp. gloeistroomketen smoorspoeltjes opnemen, daar beide op h.f. spanning staan.
In fig. 12.2a rechts is de spannings- en stroomverdeling gegeven
over een aan beide zijden kortgesloten y2 2 lijn, terwijl in fig. 12.2d
een oscillator met zo’n lijn is gegeven. In beide kortsluitbruggen is nu
een condensator opgenomen (Cj en C/). Roosterlek en roostercondensator bevinden zich nu aan de ene kant, terwijl aan de andere kant
een symmctrie-condensator Cg' is opgenomen. Zijn grootte is pl.m.
20 a 25 pF. Deze schakeling genereert door zijn symmetrie gemakke
lijker dan die volgens fig. 12.2a en doordat nu feitelijk twee y4 ?. lijnen
parallel staan, op een wat hogere frequentie. Tevens kan men met
deze schakeling hoger in frequentie komen, dan met de eerste. In de
gloeistroomketen is nu ook een y2 2 lijn opgenomen. Deze is aan de
ene kant kortgesloten door de gloeidraad, aan de andere kant door de
strip met de twee condensatoren C2 - C2', die bij hun doorverbinding
zijn geaard. Door verschuiven van deze brug kan men de juiste stand
vinden. Dat men de gloeidraad bij deze oscillatoren niet direct kan
aarden, is een gevolg van de reactantie van de gloeidraad toevoerleiding. Dit heeft als gevolg een h.f. spanning op de gloeidraad. Men
kan de gloeidraadtoevoer ook uitvoeren met een stuk coaxiale ge
leider. Door de capaciteiten van de onderdelen tegen aarde treden
veelal ongewenste faseverschuivingen op, waarvan de invloed is op te
heffen door het iets verstemmen van de gloeidraadvoeding.
Waarden van de onderdelen zijn:

G = 100 pF, keramisch, beter
lucht
Cx = Gx' = 100 pF, idem
Cg = 50 pF, keramisch

C2 := C
~ 2' = 500 pF, mica
Rg = 53 a 25 k.Q, experimenteel te
bepalen.

De lengte van de lijnstukken wordt natuurlijk bepaald door de fre
quentie.
In fig. 12.2b zijn twee koppelmethoden gegeven. Links is een gal-
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vanische koppeling voorgesteld, rechts een inductieve koppeling. Ge
heel rechts is het equivalente circuit met geconcentreerde L en G ge
geven. Uit de in fig. 12.2a voorgestelde stroom-, spanningsverdeling
langs de lijn volgt, dat de impedantie langs de lijn varieert over practisch nul bij de kortsluitbrug tot zeer groot aan het open einde. (Het
midden bij de ^2 lijn). Door verplaatsen van de contacten A en B
3 <
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-

Fig. 12.3

kan men dus steeds iedere gewenste impedantie aanpassen aan de
lijn. De koppellus wordt aan de kortgesloten kant gekoppeld, omdat
de h.f. stroom daar ter plaatse maximum is.
De lijnstukken kan men ook gebruiken als afstemketens in versterkertrappen, zoals we verderop nog zullen zien. Allereerst bespreken
wij nog een tweede type afstemketen, die zeer geschikt is voor zeer
hoge frequenties. Dit is de z.g. vlinderkring (butterfly circuit), welke in
de fig. 12.3 is getekend.
Deze keten bestaat uit een aantal vaste segmenten van de in fig.
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12.3a gegeven vorm. Het dunne stuk 5-3-5' vertegenwoordigt
de zelfinductie, het onderste deel 5-1 2 5', dat een spleet be
vat, vormt de capaciteit. In zijn eenvoudigste vorm bestaat het vaste
deel uit twee met elkaar verbonden segmenten, zoals in de figuur
links is getekend. Hierbinnen draait een half cirkelvormige plaat,
welke ons in staat stelt, zowel de capaciteit te regelen, n.1. op de con
ventionele manier, als de zelfinductie. De zelfinductie is minimum,
als de draaiende plaat in de getekende stand staat. Dan is tevens de
capaciteit minimum. Is de plaat geheel ingedraaid, dan is niet alleen
de capaciteit maximaal, doch eveneens de zelfinductie. Bij verdraaien
van de afstemming veranderen dus L en C gelijktijdig, wat ons in
staat stelt een groot frequentiegebied te bestrijken. De verhouding van
maximum tot minimum zelfinductie varieert van 1,5—4.
De capaciteit van de vlinderketen is te berekenen met de bekende
formule voor het berekenen van een condensator met parallelle
platen. De maximum zelfinductie is bij benadering te berekenen met
de formule voor het berekenen van de zelfinductie van een ring met
dezelfde buitendiameter, waarbij men de uitkomst met 0,17 moet
vermenigvuldigen.
Men kan natuurlijk het aantal secties uitbreiden; in de practijk
gaat men tot 4 a 8 secties. Men kan de constructie opbouwen uit losse
platen, op afstand gehouden door ringen. Wel moet alles uitgevoerd
worden uit roodkoper. In fig. 12.3b is een andere uitvoeringsvorm
gegeven, welke geschikt is voor een balansoscillator of -trap. De aan
sluitingen aan de kringen zijn de punten 1 en 2. De punten 3 en 4 zijn
de h.f. nulpunten, terwijl inductieve koppeling kan geschieden tussen
de punten 5-3, 4-5, 4-3 of 6 - 3. Een nadeel van de fig. 12.3a
is, dat het electrische nulpunt verschuift van 3 naar 4 tijdens in- en
uitdraaien van de variabele plaat. Hier is alleen constante koppeling te
bereiken bij punt 5.
Door het parallelschakelen van een aantal vaste platen verlaagt
men de zelfinductie. Aan de andere kant verhoogt men dan de nulcapaciteit, doch ook de totale maximum capaciteit, waardoor het te
bestrijken frequentiegebied naar beneden toe wordt vergroot.
Door de relatief kleine afmetingen van de vlinderkring en de kleine
plaatafstand zijn de met vlinderkringen uitgeruste oscillatoren alleen
geschikt voor kleine vermogens en lage anodespanningen. Door hun
afstembaarheid over een groot frequentiegebied zijn zij zeer geschikt
voor locale oscillatoren in ontvangers en meetapparaten. Zij zijn de
aangewezen oscillatoren in het gebied tussen 100 en 1000 Mp. De
buitendiameter van de ring varieert tussen 4 en 8 cm, al naar gelang
de frequentie.
De roosterbasisschakeling met lijnstukken. In hoofdstuk VII
blz. 171 e.v. hebben wij de roosterbasisschakeling in het algemeen be
sproken. Deze schakeling is zeer geschikt voor frequenties boven 30
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Mp, doordat door de schermwerking van het geaarde rooster neutrodyniseren voor trioden overbodig is. Afhankelijk van de gebezigde
buis kan men zonder extra neutrodyniseren gaan tot 500 a 1000 Mp.
Met de speciaal voor deze schakeling geschikte vuurtorenbuis kan
men zelfs nog veel hoger gaan. Op frequenties boven 100 Mp zal men
bij zenders over het algemeen geen gewone kringen met geconcen-
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treerde L en G meer toepassen of kunnen toepassen. Men zal dan zijn
toevlucht moeten nemen tot kringen met geheel of gedeeltelijk ver
deelde L en G, zoals lijnstukken e.d. In deze paragraaf zullen wij nu
een versterker met lijnstukken onder de loupe nemen. Echter kijken
wij eerst eens naar de fig. 12.4a.
Hier is een y4 A lijnstuk getekend, gemaakt van een roodkoperen
of zwaar verzilverde buis van b.v. 10 mm buitendiameter. In de buis
is bij de bocht een sleuf gemaakt. De bedoeling van deze sleuf is het
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Fig. 12.5. Balanstrap met Lecher kringen
Foto welwillend afgestaan door Philips-Eindhoven

mogelijk maken van het doorvoeren van draden door de buis, die naar
de diverse aansluitingen gaan van de buiselectroden enerzijds en naar
de spanningsklemmen anderzijds. Men kan ook op andere punten
van de buis extra gaten boren voor in- of uitvoeren van draden. Wat
is nu de bedoeling van een en ander?
Door het huideffect vloeit alle h.f. stroom langs het ówz/^zzoppervlak
van de omgebogen buis en daardoor is het inwendige van de buis
veldvrij. Daarom zal een verbindingsdraad, door het buisbinnenste
lopende van de anode van de zendbuis naar de sleuf en daar weer uit
de buis tredende, naar buiten komen op een punt van h.f. nulspan
ning, m.a.w. men kan deze draad dan rechtstreeks aan de plus hoog
spanning verbinden. Immers, de bocht in de buiskring is de kortsluitstrip van de % A Lecherkring uit de fig. 12.2a. Wij hebben zo dus een
eenvoudig middel om de benodigde gelijkstroom voorspanningen aan
de betreffende buiselectroden toe te voeren, zonder gebruik te hoeven
maken van smoorspoelen, die op hoge h.f. spanning staan. De even
tueel benodigde smoorspoelen worden dus uit h.f. oogpunt niet zwaar
belast en kunnen daarom eenvoudig van constructie zijn. Door b.v.
zulk een lusketen toe te passen bij de gloeidraadvoeding, kan men de
hinderlijke gloeidraad-smoorspoelen weglaten.
Bekijken wij nu eens de fig. 12.4b. In dit geval hebben wij indirecte
verhitting aangenomen en aan de kathodekant is een gewoon Lechersysteem toegepast. Met het oog op de relatief lage ingangsimpedantie

■■

283

Fig. 12.6. Cascade versterker met coaxiale keten
Foto welwillend afgestaan door Philips-Eindhoven

van de buis in roosterbasisschakeling zijn de kathoden van de balanstrap aangesloten op een aftakking van het Lechersysteem. De voor
gaande trap kan dan eventueel aan de open kant van het systeem
worden aangesloten. De roosters zijn geaard via een tweetal conden
satoren Cg en Cg'. Deze condensatoren kunnen vaste keramische of
mica typen zijn van 25 a 150 pF, afhankelijk van de werkfrequentie.
Wij hebben hier variabele condensatoren aangenomen. Dit is gedaan
met het oog op de eventuele parasitaire zelfinducties in de roosterketen; zonodig kan men dan hun invloed opheffen door serie-afstem-
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ming tot stand te brengen met Cg resp. Cg'. Dan is de impedantie in
de roosterketen minimaal. Een ander voordeel is, dat als de trap eens
onverhoopt mocht gaan genereren als een TP-TG oscillator, men dit
kan stoppen door verdraaien van Cg en Cg'. Een derde voordeel is,
dat men op de hoogste, bruikbare frequenties de invloed van de loop
tijd der electronen enigermate kan opheffen door met Cg en Cg' de
roosterafstemming iets onder de werkfrequentie te leggen.
De roosterlckweerstanden Rg en Rg' staan parallel over Cg en Cg'.
Wij wijzen er op, dat als men automatisch negatief wil toepassen, men
daartoe in de aardleiding van de kortsluiting een door een goede

----- <UWz-

c£--- lice
L3

Pp
—

J

Li

La

-ÏV C1

‘S1

'innrijT'-------- 1-

R)

a
Li

4F

c.

L3

J
La
F

b
Fig. 12.7

mica condensator van 300 a 500 pF overbrugde kathodeweerstand
opneemt. Voor een versterkertrap is deze wijze van opwekken van de
roostervoorspanning altijd aan te bevelen, omdat men dan in staat is
de buizen veilig te zetten, als onverhoopt de roosterexcitatie mocht
wegvallen.
In de fig. 12.5 is nu een foto gegeven, welke ons in principe toont,
hoe men een versterkertrap, voor de hoge frequentie en met ketens
met verdeelde L en C uitgerust, moet uitvoeren, teneinde verzekerd
te zijn van goede werking. Men ziet duidelijk, dat de Lechersystemcn
in eikaars verlengde liggen en goed van elkaar afgeschermd. De beide
buizen staan loodrecht op de Lecherleidingen. Op deze wijze komt
men vanzelf tot zeer korte verbindingen. Men kan nog net zien, dat
de ene gloeidraadverbinding door de buis heen afgevoerd wordt.
In de fig. 12.6 is een voorbeeld gegeven van een cascade-versterker
met afstembare coaxiale kringen. De afstemming geschiedt met in-
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stelbare kortsluitstukken. Een handige
knutselaar zal zelf
wel iets in elkaar kun
nen draaien in dat
opzicht.
De versterkertrap met kringen
met „gewone” L
en C. In plaats van
kringen met verdeel
de L en C kan men
op de 144 Mp ook
„gewone”
kringen
met min of meer ge
concentreerde L en C
toepassen. In fig.
12.7a is het schema
gegeven van een verFig. 12.8. Oscillator voor zeer hoge frequenties
sterkerbuis in roos
Foto welwillend afgestaan door Philips-Eindhoven
ter basisschakeling,
terwijl fig. 12.8 een practische uitvoering laat zien. Duidelijk is hier
de uitvoering te zien van de anodespoel LP Deze spoel vormt eigen
lijk als het ware een overgang van de kring met geconcentreerde L en
G naar een keten met verdeelde L en G. De roosterspoel L3 is een nor
C
male spoel, alleen
van relatief dik
draad of dun buis
en kleine diameter.
De diameter moet
ECöl
klein zijn, ten eerste
om de vereiste klei
ne zelfinductie te
kunnen verwezen
lijken, ten tweede
om de straling ge
ring te houden en
de koppeling met
andere schakelelementen tot een mi
nimum te beperken.
Men krijgt uit deze
foto een duidelijk
beeld van de con
Fig. 12.9. Versterker voor zeer hoge frequenties
structie van de geFoto welwillend afgestaan door Philips-Eindhoven
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bezigde smoorspoeltjes. De opstelling van deze smoorspoelljes is zo,
dat de onderlinge koppelingen minimaal zijn. De spoeltjes kan men
wikkelen van emailledraad van 1 a 1,5 mm dikte rond een potlood.
Het aantal windingen bedraagt 15 a 25 stuks. Ook hier koppelt men
de volgende keten met behulp van L.»
L2 aan de kant van de afstemcapa
citeit Cj af. Dan is de koppeling zo goed mogelijk,
In fig. 12.7b is een voorbeeld gegeven van een verstcrkertrap met
een tetrode als buis. Overigens zijn de afstemketens e.d. precies zo
uitgevoerd als bij de vorige trap. Een foto van deze opstelling is gcge
geven in de fig. 12.9, welke de hoofdzaken duidelijk toont. Men ziet
uit een en1 ander, dat het zaak is, de opstelling zo uit' ‘te kienen, dat de
---- lengte worden.
verbindingen, die hoogfrequent voeren, minimaal1van
De spoel L3 moet voor 144 Mp bij een diameter van 10 mm en een
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Fig. 12.10. Cascadesvcrterkcr in roosterbasisschakeling

totale afstemcapaciteit van 15 a 20 pF, 4 windingen hebben. De spoel
L! kan men buigen van roodkoperband van 6 X 1 mm2. De lengte
van de spoel is ongeveer 55 mm en de breedte ongeveer 30 mm met
als afstemcapaciteit C\ een luchttrimmer van 20 pF maximum.
Men kan uitgaan van de harmonische oscillator, gegeven op blz.
167 in de fig. 7.11, waarbij men als oscillatorfrequentie kiest 9 Mp.
Men selecteert in de anodeketen van de harmonische oscillator de
vierde harmonische, dus 36 Mp. Door tweemaal verdubbelen komt
men op 144 Mp.
In fig. 12.10 is nu een tweetraps versterker in roosterbasisschakeling
gegeven, waarin nu de roosters rechtstreeks zijn geaard. Als men wil,
kan men natuurlijk ook roostercondensatoren en lekweerstanden toe
passen. Men kan deze zendertrap uitvoeren met gewone spoelen. In
ieder geval moeten de spoelen rechtstreeks op de afstemcondensatoren
worden gemonteerd. Als draad kan men emailledraad of dynamodraad (2 x katoen) van 2 a 3 mm dikte gebruiken voor de spoelen.
De koppeling van de voorgaande trap vindt plaats met behulp van 1^;
deze spoel komt binnen in spoel L2. De kathoden worden aan een
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aftak op de anodespoelen verbonden, d.w.z. men krabt op de juiste
plaats een stukje
’ j" blank
h en soldeert hier de kathode-verbindingsdraad
aan 1vast. Als verbindingsdraad neme men emailledraad van 1,5 mm.
Wij geven hier’ een stuklijst met constructieve spoelgegevens.
Cx = 15 a 20 pF, lucht
Cf, = 15 a 20 pF lucht 500 V.
C2 = 1000 pF,
mica of keramisch C7 = 300 pF mica
C3 := 15 a 20 pF, lucht
R-i = 300 f?, 2 watt
C4 — 100 pF,
mica
R2 = 1 kf?, 2 watt
C5 = 50 pF
mica
R3 = 300 £}, 5 watt
R4 = 600 £?, 5 watt
Lj = 2 windingen binnen L'2t
L2 — 4 windingen, diameter 12 mm, bewikkelde lengte 10 mm
L3 — 3 windingen, diameter 12 mm, bewikkelde lengte 10 mm
L4 = als L'3;
L5 = 2 windingen binnen L4.
De tap op L2 komt op 1 y2 winding, gerekend vanaf aarde. De tap op
L3 komt op het midden van de spoel.
De verbinding van de roosters naar aarde moet men zo kort moge
lijk maken, terwijl de streep-stiplijn aangeeft, hoe men de zaak moet
afschermen. Als buizen kan men iedere goede buis, die geschikt is
voor hoge frequenties, toepassen. In plaats van trioden kan men ook
tetroden toepassen in de roosterbasisschakeling. Zo op het eerste ge
zicht zou men zeggen, dat dit overbodige luxe zou zijn. Toch is het
dat niet, daar het op deze hoge frequenties niet mee zal vallen de zaak
stil te houden met tetroden of penthoden in de klassieke schakeling
met geaarde kathode. Het schermrooster komt nu via een conden
sator van pl.m. 500 pF met zo kort mogelijke verbindingen aan aarde,
terwijl men zijn spanning afkan nemen van een spanningsdeler over
het psa of via een serieweerstand.
Een zeer geschikte dubbele tetrodebuis is de Philips QQC04/15,
welke in balans op 1,6 m en 400 volt plaatspanning 17 watt h.f.
antennevermogen kan leveren, terwijl dit met 250 volt nog 10 watt is!
De QQC04/15 is direct verhit. (Zie hoofdstuk XIII, blz. 312). De
dubbele tetrodc QQE06/40 levert in balans bij 400 volt plaatspanning
op 1 m 40 watt af en bij 600 volt op 2 m 80 watt! Het rendement is
dan 65%. (Zie hoofdstuk XIII, blz. 313).
Daar de beide buissystemen een gemeenschappelijke gloeidraad,
cq. kathode bezitten (de QQE06/40 is indirect verhit), kan men de
tetrodedelen niet achter elkaar gebruiken. Voor de balansschakeling
in roosterbasisuitvoering verwijzen wij naar fig. 12.4. Men vervangt
hier eenvoudig de Lecherketens door de besproken LC-kringen.
De fig. 12.10 is ook geschikt als h.f. versterker voor een ontvanger.
Aan de spoel Lj komt dan de antenne, terwijl aan de spoel L5 de
hierna nog te bespreken convertor komt. De onderdelen enz. blijven
ongewijzigd, alleen moet men nu ontvangbuisjes gebruiken, b.v. de
bekende eikelbuisjes.

288

In fig. 12.11 is het schema gegeven van een zeer geschikte convertor. Deze convertor komt tussen antenne en de gewone korte-golfontvanger en is in feite een doodgewone mengtrap.
In het oscillatorgedeelte is een Colpittsoscillator toegepast (L3 - C5
- Gc - C7); dit is gedaan, omdat men dan de kathode rechtstreeks
kan aarden en daardoor brommodulatie wordt voorkomen. Dit is
een euvel, dat op zeer hoge frequenties veelvuldig optreedt, als de
kathode niet geaard is, doch op h.f. spanning staat. Men dient maat
regelen te nemen, dat de buis de onderdelen niet kan opwarmen, met
het oog op kruipen van de afstemming.
De afstemkringen zijn niet op één as gemonteerd gedacht. De kring
L4 - L5 — C8 moet rigoureus worden afgeschermd met het oog op
oppikken van stations op zijn eigen afstemming (antenne-werking).
Deze kring wordt n.1. afgestemd op de kortste golf, waarop de eigen
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kortegolf-ontvanger nog goed werkt, dus b.v. tussen 15 en 30 Mp.
Eventueel kan men nog 10 a 12 Mp kiezen.
Hier volgt weer een stuklijst:
Cj = 10 pF, lucht
R, = IOOO k.Q, % watt
io k£?, 1 watt
R2 =
C2 = 50 pF, keramisch
2,5 k£?, 1 watt
R3 =
C3 = pl.m. 5 pF
1 watt
io kf2,
C4 = 50 pF, keramisch
R< =
C5 = 25 pF,, max. lucht
15 pF, keramisch
C6 = C7 =
=
” max. lucht
C8 = 25 pF,
pF, mica
C9 == 500
~
Lx = 2 windingen, 16 mm diameter
l2 = 3 windingen, 20 mm diameter, 15 mm lang
L3 = 2 windingen, 1[3 mm diameter, gespatieerd 6 mm
< 8 afgestemd wordt op de ontvanger-frequentie
L4 = spoel, die met C
(tussen 10 en 30 Mp).

Als buis kan men zeer geschikt de Philips ECC40 toepassen. Iedere

289
andere dubbeltriode of wel twee gewone trioden doet of doen het
natuurlijk ook. De convertor is gedacht voor 144 Mp.
Algemene opmerkingen. Aan het einde van dit hoofdstuk willen
wij enige dingen bespreken inzake stroomverdeling en de invloed
hiervan op parasitaire zelfinducties.
Tevens merken wij hier op, dat wij niet ingaan op holle ruimte
resonatoren en golfgeleiders, daar deze kringelementen op de fre
quenties, waar wij op werken, met succes kunnen worden vervangen
door Lcchersystemen e.d. Verder hebben deze ketens als nadeel, dat
ze slechts voor een bepaalde frequentie geschikt zijn en afstembaar
zijn over een zeer beperkt frequentiegebied.
In fig. 12.12a is een metalen plaat, b.v. de eindplaat van een con
densator, getekend, waar bij A de stroom wordt toegevoerd en bij B
afgevoerd. De stroom verdeelt zich over de plaat volgens de pijlen.
Men kan de plaat dus min of meer opvatten als te bestaan uit een aan
tal parallelle stroombanen. Hoewel daardoor de zelfinductie van de
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plaat gering is, kan deze op zeer hoge frequenties toch van grote invloed wezen.
In fig. 12.12b is dezelfde plaat getekend, nu in het midden gevoed.
De stroom verdeelt zich nu volgens de rechte pijlen, vanuit het mid
den. Hierdoor zijn de stroombanen kort en over het oppervlak gelijk
verdeeld en tegen elkaar in geschakeld, met andere woorden heffen
de invloeden elkaar op. Het gevolg hiervan is, dat de plaat ook op
hoge frequenties een geringe zelfinductie vertoont. Daarom heeft b.v.
de erndafsluiting van een coaxiale keten een geringe L en practisch
alleen C.
In fig. 12.13a is nu nog eens schematisch de oscillator uit fig. 12.2c
getekend. Als afstemcondensator is hier een „midget” type met me
talen eindplaten gedacht. Deze schakeling werkt goed tot pl.m. 300
Mp, doch als we hoger gaan, dan wordt de afstemlus te klein. De ver
lenging van de lijn tengevolge van de eigen zelfinductie van de con
densator en de buistoevoerdraden wordt dan te groot, waardoor de
lus te klein wordt en er geen goede aanpassing meer is tussen buis en
afstemketen. De kortsluitstrip komt te dicht bij de buis. Sluit men de
buis aan de andere kant aan (gestippeld getekend), dan volgt uit het
voorgaande, dat er geen verbetering is te verwachten. Draaien we de
afstemcondensator van nul af in, dan zal dit de afstemming eerst
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weinig beïnvloeden en pas als de capaciteit voldoende groot wordt,
zal zijn invloed op de afstemming groter worden. Doch als de capaci
teit voldoende groot is, dan is.de kans op de parasitaire trillingen
groot, omdat dan de h.f. stroom gaat lopen door de buis- en de afstemcapaciteit en trekt de oscillator zich niets aan van de lijn.
In fig. 12.13b zijn twee % lijnen parallel geschakeld (zie ook fig.
I2.2d), links en rechts van de afstemcapaciteit. In feite hebben wij
dus te doen met een aan beide kanten kortgesloten % A lijn. Uit de
stroomrichtingen volgt (zie fig. 12.13b), dat nu de zelfinducties van de
eindplaten practisch geen rol zullen spelen, omdat door de tegen
elkaar in lopende stromen de zelfinductieve invloeden worden opge
heven. Daarom is deze schakeling beter geschikt voor hogere frequen
ties en bruikbaar tot pl.m. 500 Mp.
Voor de enkelvoudige y4 z lijn is het beter als afstemcapaciteit een
condensator toe te passen, bestaande uit twee cirkelvormige platen
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(zie fig. 12.13c). Men kan dan met gewone buizen tot plm. 150 Mp
komen en met speciale buizen nog boven 300 Mp.
De zelfinductie van toevoerdraden kan men verlagen, door twee of
meer draden parallel te schakelen. De stroom verdeelt zich dan over
deze draden en op grond hiervan zal de zelfinductieve invloed kleiner
worden (zie fig. 12.12c). In speciale h.f. buizen voert men daarom de
electroden-aansluitingen veelal dubbel uit en met zeer dikke draden.
Een dikke draad heeft n.1. minder parasitaire zelfinductie, dan een
dunne draad.
Buizen voor zeer hoge frequenties. Hoewel in hoofdstuk II de
buizen zijn behandeld, leek het ons gewenst de speciaal voor hoge fre
quenties bedoelde buizen hier op te nemen, daar ze o.i. hier beter
passen.
Op de zeer hoge frequenties bepalen de inwendige buiscapaciteiten
met de parasitaire zelfinducties de hoogste frequentie, waarop de ge
wone buis nog kan werken. De buis zal op die frequentie meestal al
niet meer willen oscilleren, omdat de diëlectrische verliezen, roosteremissie en looptijdeffecten daar gaan overheersen. Op de gewone fre
quenties spelen de looptijden een te verwaarlozen rol. Op 1 megaperiode b.v. is de gemiddelde looptijd voor gewone zendbuizen van
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0,001 /z sec. ongeveer 1/1000 e van een h.f. periode van de trilling. Doch
op ioo megaperioden zou deze tijd reeds 1/10 e van de h.f. periode in
beslag nemen en op iooo megaperioden reeds een hele h.f. periode.
Met gewone buizen kan men dus tot plm. 150 Mp komen. Voor nog
hogere frequenties moet men dan overgaan op speciale buizen, waarin
de kathode-roosterafstand verkleind is (Eikelbuisjes). Verder heeft
men de z.g. vuurtorenbuis (lighthouse tube), waarin de electroden
vlak zijn en op zeer geringe afstand van elkaar zijn geplaatst. Hier
door is de buis bruikbaar tot 700 a 1500 Mp, afhankelijk van de con
structie. De buis werkt normaal als een negatieve roosterbestuurde
buis en is vooral bedoeld als buis in de roosterbasisschakeling.
Voor cm-golven past men veelal z.g. snelheidsmodulatie toe op een
electronenstraal. In de buis met negatief rooster worden de electronen
vertraagd door de werking van het rooster gedurende de negatieve
halve periode van de roosterwisselspanning en versneld gedurende de
positieve helft. Hierdoor hebben de electronen de neiging zich in
groepen te scheiden, waarbij die electronen, die tijdens de negatieve
halve periode de kathode verlaten groepsgewijze worden vertraagd,
die, welke de kathode tijdens de positieve halve periode verlaten,
groepsgewijze versneld. Daardoor bewegen de groepen van electronen
zich met verschillende snelheden naar de anode, zodra ze in de roosteranode ruimte komen. Hierdoor treedt een afnemen van het h.f. ren
dement op en dit wordt nul, als de looptijd gelijk is aan een halve
periode. Men noemt dit verschijnsel snelheidsmodulatie.
In het klystron is van dit effect een nuttig gebruik gemaakt. De
electronen, die de kathode verlaten, worden eerst versneld en ge
bundeld tot een straal, waarin de electronen zich evenwijdig bewegen
met gelijke snelheden. Nu passeren ze twee vlak naast elkaar en even
wijdig aan elkaar geplaatste roosters, waaraan de h.f. spanning werkt.
De passerende electronen worden dus versneld of vertraagd, afhanke
lijk van het tijdstip, waarop ze in de roosterruimte verschijnen (n.1.
tijdens de positieve of negatieve helft van de h.f. periode van de aan
gelegde h.f. spanning). Het h.f. veld tussen de roosters loopt even
wijdig aan de electronenbundel. Dit veld versnelt de electronen het
ene moment en vertraagt ze het andere moment, afhankelijk van de
variatie van het h.f. veld. De electronenstraal wordt dus in snelheid
gemoduleerd. Na het passeren van de roosterruimte komen de elec
tronen in de z.g. inhaalruimte of driftruimte, dat is een veldvrije
ruimte. Hier halen nu de snelle electronen de langzame in, waardoor
ze in groepen worden verenigd in de bewegingsrichting en met ver
schillende groepssnelheden.
Bij het uittreden uit de inhaalruimte passeren de electronen groeps
gewijze een tweede paar vlak naast elkaar geplaatste, evenwijdige
roosters, waar ze door inductie hun energie aan de roosters afgeven.
Aan de roosters is een resonantieketen, meestal een holle ruimte-
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Fig. 12.14. Speciale buizen voor zeer hoge frequenties. Van links naar rechts: Klys
tron met afstemmiddclen, klystron alleen en ten slotte een magnetron

resonator, aangesloten, die door de aan de roosters afgegeven energie
wordt aangestoten. Tenslotte worden de electronen door een z.g. verzamelelectrode (collector) opgevangen en afgevoerd.
Men kan een koppellus opnemen tussen in- en uitgang van het
klystron, waardoor de buis kan gaan genereren. Met behulp van de
aangelegde spanningen kan men de buis instellen, evenals de frequentie.
Verder hebben wij dan nog de z.g. magnetron, die meer als oscillator
is bedoeld en zeer slecht als versterker kan werken. Wij gaan hier niet
op deze buis in, daar zijn werking gecompliceerd is.

HOOFDSTUK XIII

GEGEVENS EN TABELLEN
a) Het morse-alfabet. Deze code, zo genoemd naar de samensteller,
bestaat uit combinaties van punten en strepen. Men seint de lengte
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van een streep gelijk aan die van drie punten; de afstand tussen de
punten en strepen van één letter beslaat de seintijd van één punt.
De afstand tussen twee letters duurt drie punten, die tussen twee
woorden vijf punten.
Op het amateursexamen geldt de eis, dat men goed moet kunnen
seinen en opnemen met een snelheid van acht woorden per minuut.
Dit lijkt eenvoudiger dan het is, want vooral goed seinen is zeer
lastig! Men hoede zich altijd voor slordig seinen. Alleen hij, die niet
boven z’n neemsnelheid gaat seinen, zal goed leren seinen. Om te
leren seinen, zijn er vele methoden gepubliceerd; de meeste echter
geven een systeem, dat niet voldoende het verband aanduidt, dat
bestaat tussen de strepen en punten, die een letter vormen. Men
leert de tekens het. best, als ze in onderling verband geseind worden,
dus in woordvorm. Men beginne in ieder geval niet met de be
kende woordjes eish en tmoch, die in zovele boekjes over sounderen
gecreëerd zijn.
Het best kan men met z’n
tweeën oefenen en leert men
alle letters, langzaam (echter
minstens met een snelheid van
L
Z
6 woorden) seinende. Kent men
alle letters, dan begint men
direct met het opnemen van ver
I
staanbare tekst; men seine de
letters niet te langgerekt; beter
Fig. 13.1
is in het begin, de letter snel te
seinen en tussen twee letters wat
langer te wachten. Degene, die seint, moet nooit wachten, tot de
ander de letter heeft, doch hij moet constant doorseinen. Beurte
lings seinen en opnemen is het beste. Men voere de snelheid, vooral
in het begin, zeer langzaam op.
Is men genoodzaakt, zichzelf te leren seinen en opnemen, dan doet
men het beste, een tijdlang een
bepaalde groep letters te seinen (uit
<
het hoofd), daarna zet men de koptelefoon op en zoekt een niet al
te vlug seinend station op en tracht, de zoëven geoefende letters te
~ ’ op die
’’ : manier kan men vlot
onderscheiden en op te schrijven. Ook
leren seinen en opnemen.
Dan nog iets, mist men een letter tijdens het nemen, luister dan
direct naar de volgende, anders mist men er meerdere. Meestal
duurt het plus minus twee maanden, voordat men vlot kan opnemen.
Fig. 13.1 geeft ons een opstelling voor het leren seinen en opnemen.
Lj is een smoorspoeltje, Gx = 0,01 ^F, Z is een zoemer. Men leert
het best op de koptelefoon.
We laten nu hier de volledige morse-code volgen (wat betreft de
letters!).
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1) Letters en cijfers.
a----b
c--------ch----------d
e
f
--------g--------h
------

m
n
n
o------------

o-------------------

p

I

---------------

y
z
---------------------

q-------------2
• •—><r
------------------3-----s
--4
---------t
—
5
-------u
------6
---------v
--------7
------------j
----------k--------w--------8
--------------1
--------x
-----------9----------------2) Lees- en diensttekens (alleen die, welke voor de amateur van belang zijn).
Punt
Oproepteken
nk
Scheiteken
Komma
-------- Begrepen
Uitroepteken
Ontvangen
Vraagteken
r
?
—
Komen
Koppelteken
K.
Wachten
Breukstreep
V ergissingsteken
Sluitteken
ar-----------Einde v/h werk--------------b) De Q-code. Behalve de Morse-code heeft men nog andere af
kortingen ingevoerd, welke internationaal zijn. Deze code is nogal
uitgebreid, reden, waarom we hier een uittreksel ervan geven, bevat
tende die afkortingen, welke voor de amateur van het meeste belang
”
~
'
• ’ geven natuurlij
’ik
zijn.
De
afkortingen, met een vraagteken
geseind,
de vraag weer; met een punt geseind, geven zij het antwoord.
De naam van mijn station
QRA
Welke is de naam van uw
station?
is
km van u verIk ben .
QRB
Hoever zijt gij van mij ver
wijderd.
wijderd ?
Mijn nationaliteit is
Welke is uw nationaliteit?
QRE
Uw juiste frequentie (golf
Welke is mijn juiste frequ
QRG
lengte) is
KP/s (m).
entie (golflengte) ?
Uw frequentie varieert.
Verandert mijn frequentie?
QRH
Uw toon is slecht.
Is mijn toon goed?
QRI.
Ik ontvang u slecht.
Ontvangt
u
mij
slecht?
QRJ.
Ik ontvang u goed.
QRK. Ontvangt u mij goed?
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QRL.
QRM.

Bent u bezig?
Heeft u storing van anderen?

Heeft u last van luchtsto
ringen ?
QRO. Zal ik mijn energie ver
hogen ?
Zal ik mij n energie verlagen ?
QRP.
QRQ,. Moet ik vlugger seinen?
Moet ik langzamer seinen?
QRS.
QRT. Moet ik ophouden met
seinen ?
QRU. Hebt ge iets voor mij ?
QRV. Bent u klaar?
QRW. Zal ik
zeggen, dat u
hem roept op
kp?
QRX. Moet ik wachten? Wanneer
roept u me weer?
QRZ. Door wie wordt ik geroepen ?
QSA.
Wat is de sterkte van mijn
signalen?
Varieert de sterkte van mijn
QSB.
signalen ?
Verdwijnen mijn signalen
QSC.
nu en dan geheel?
Is mijn seinhand slecht?
QSD.
Zijn mij n signalen duidelijk ?
QSE.

QRN.

QSL.
QSO.

QSU.

QSV.
QSW.

QSX.

Verzoeke bevestiging.
Kunt u zich direct of door
tussenkomst van
met
in verbinding stellen?
Moet ik op
KP/s (m)
gaan werken?
Zal ik een serie V’s zenden?
Wilt u op
KP/s (m)
zenden ?
Wilt u luisteren naar
op
kp?

Ik ben bezig (met
Ik heb storing van anderen
(of: van
).
Ik heb last van luchtstoringen.
Verhoog uw energie.
Verlaag uw energie.
Sein vlugger.
Sein langzamer.
Stop met seinen.

Ik heb niets voor u.
Ik ben klaar.
Zeg
, dat ik hem op
kp roep.
Wacht, tot ik klaar ben met
(of: om
).
U wordt geroepen door

De sterkte van uw signalen
is
De sterkte van uw signalen
varieert.
Uw signalen verdwijnen zo
nu en dan geheel.
Uw seinhand is slecht.
Uw signalen vloeien tezamen.
Ik zend u kaart.
Ik kan mij direct, of door
tussenkomst van
met
in verbinding stellen.
Ga op
KP/s (m) werken.
Zend een serie V’s (vw.).
Ik zal op
KP/s (m)
seinen.
Ik luister naar
op
kp.
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QSY.
QSZ.
QTR.
QTU.

Moet ik op
KP/s (m)
seinen, zonder het type van
mijn signalen te veranderen ?
Moet ik ieder woord twee
maal seinen?
Wat is de juiste tijd?
Gedurende welke uren is uw
station geopend?

Ga op
KP/s (m) seinen
en verander het type uwer
signalen niet.
Sein ieder woord tweemaal.

De juiste tijd is
Mijn station is geopend van
tot

Speciale afkortingen, door ARRL aangenomen:
QST.
Algemene oproep, dus in feite GQ.-ARRL.
QRR. Officiële SOS over land van ARRL.

c) Officiële afkortingen. Hieronder volgen de voor de amateur van
belang zijnde officiële afkortingen. Voor de volledige lijst (evenals
1 volledige
1, i- Q^-code) ---- we naai' de desbetreffende boeken.
voor de
verwijzen
C.
N.
W.
AA.

Ja-

AB.
AL.
BN.

Alles herhalen na
Alles herhalen.
Herhaal alles tussen
en
Ik ga sluiten.
Herhaal uw roepnaam.
Stel uw zender beter in.
Uw minimum is te breed.
Hier.
Hervat uitzending.

CL.
CS.
DS.

ER.
GA.

Neen.
Woord (en).
Alles voor ..

herhalen.

MN. Minuut.
NW. Ik hervat de uitzending.
OK. In orde (Alles in orde).
RQ.. Aankondiging of vraag voor
verbetering.
WA. Herhaal het woord na
WB. Herhaal het woord voor
Luchtstoringen.

xs.

ADR. Herhaal het adres.
CFM. Bevestig (of: Ik bevestig).
RPT. Herhaal (of: Ik herhaal).

TFC. Traffic.
TXT. Text.

d) Amateur-afkortingen. Behalve de officiële afkortingen hebben
wij nog vele andere, niet officiële. Veelal zijn dit individuele afkor
tingen, die op de duur algemeen gebruikelijk zijn geworden. Bekijken
we deze afkortingen eens wat nader, dan zullen we er zekere methodes
in vinden en wel voornamelijk de volgende:
1) Men laat van een woord alle tussenliggende letters weg en seint
alleen de begin- en de eindletter.
Voorbeelden, break, bk\ copy, cy\ point, pt\ this, ts.
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2) Een tweede methode is de volgende: men laat alle klinkers weg en
seint alleen de medeklinkers.
Voorbeelden, letter, llr\ cannot, cnl\ destination, dstn.
3) Een derde methode is het gebruiken van de fonetische spelling.
Voorbeelden, good, gud\ mighty, mily\ night, nite.
4) Soms wordt een lettergreep door een X vervangen.
Voorbeelden, transmitter, Xmlr\ weather, wx\ distance, dx.
Daar het ondoenlijk is, gezien de geweldige hoeveelheid ham-afkortingen, een volledige lijst hiervan te geven, laten wij hier de meest
gebruikelijke afkortingen volgen:
abt
about
ongeveer
ac
alternating current
wisselstroom
accw
alternating current, con
met wisselstroom gemodu
tinuous wave
leerde ongedempte golf
adr
adress
adres
aer, ant
aerial, antenna
antenne
af
audio frequency
laagfrequent
agn
again
opnieuw
amp
ampere
ampère
bei
bcl-storing
broadcast interference
bel
broadcast listener
omroepluisteraar
bd
bad
slecht
bye
bi
dag
bk
break, back
„break in”, terug
better
btr
beter
vibroplex
halfautomatische sleutel
bug
before
voor
by
cans
phones
telefoon
cks
choke
smoorspoel
circuit
schema
ckt
cl, cld, clg call, called, calling
roepnaam, geroepen,
roepende
cn
can
kan
ent
cannot
kan niet
counterpoise
tegencapaciteit
cp-cpse
cpld
coupled
gekoppeld
card
kaart
erd
call you later
roep u later
cul
cuagn
call you again
roep u nog eens
kon
cud
could
cum
come
kom
ongedempt
continuous wave
cw
copy
copie
cy
day
dag
da
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dc
dn
dnt
duz
dx
ere
es
evy
fb
fil
fer, fr
fm
fone
Tonic
freg, Trek
gb
gd, gud
ge
gld
gm
gn
grafie
gv
ha
ham
hf, hfc
hi
hpe
hr
hrd
hvy
hw
i
icw
inpt
k
kc
ky
1c
ld, lid
lis
lite
Ing
Itr
ma, mils

direct current
done, down
do not
does
distance
here
and
every
fine business
filament
Tor
Trom
phone
phony
frequency
good bye
good
good evening
glad
good morning
good night
graphy
give, giving
hurry answer
radio amateur
high frequency (current)
laughter
hope
here
heard
heavy
how, hotwire
I
interrupted cw
input
come
kilocycles
key
loose coupled
lid
licensed
light
long
letter, later
milliampere

gelijkstroom
gedaan, weg
doe niet
doet
afstand
hier
en
iedere
prachtig
gloeidraad
voor
van
telefoon
telefonie
frequentie
goedendag
goed
goeden avond
blij
goeden morgen
goeden nacht
telegrafie
geef, gevende
verkeerd antwoord
radio amateur
hoogfrequent (-e stroom)
radio-lach
hoop
hier
gehoord
zwaar
hoe, hittedraad
ik
toon zenden
toegevoerd vermogen
komen
kiloperioden
sleutel
los gekoppeld
slechte operator
gelicenseerd
licht
lang
brief, later
milliampère
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mi
mike
mim
min
mk
mni
mo
mopa
mod
msg
nil
nt
ob
ofs

my
microphone
exclamation
minute
make
many
master oscillator
mo-power amplifier
modulation
message
nothing
not
old boy
official frequency station

ok
ol
om
opr
ot

all correct
old lady
old man
operator
old timer
old woman
power amplifier
please

mijn
microfoon
uitroep
minuut
maken
vele
stuurhuis
twee-trapszender
modulatie
telegram
niets
niet
oude jongen
officieel frequentiecontróle
station
alles in orde
oude vrouw
beste kerel
operator
oude ham
echtgenote
krachtversterker
alstublieft

poor operator
power
received, are
rectified alterning current
rough ac
received
receiver
report
resistance
radio frequency
repeat
are you
say
said
says
signals
sister
soon
sorry
steady
station

slechte operator
vermogen
ontvangen,
_
zijn
gelijkgerichte wisselstroom
ruwe wisselstroom
ontvangen
ontvanger
rapport
weerstand
hoogfrequent
herhaal
bent u
zeg
gezegd
zei
signalen
zuster
spoedig
spijt me
stabiel
station

OW

pa
pse
ptt
punk
pwr
r
rac
raw ac
red
revr
rept
res
rf
rp, rpt
ru
sa
sed
sez
sigs
sis
sn
sorl, sri
stdi
sin

P.T.T.
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stp
sum
tc
thr
tis
ths, tnx
til
tptg

stop
some
thermo couple
there
till I send
thanks
till
tuned plate, tuned grid

u
unlis
unstdi
ur

you
unlicensed
unsteady
you, you are
valves
very
word
worked all continents
with
worked, working
weather
atmospherics
excuse
transmitter
experiment
crystal
yesterday
young lady
best regards
love and kisses
keep out, do not interfere
two, to, too
today
for, four

vs

vy
w
w.a.c.
wid, wiz
wkd, wkg
wx
xs

xcuse
xmtr
xper
xtal
yda
yi
73
88
99
2

2da
4

stop
enige
thermo-koppel
daar
tot ik sein
dank u
tot
afgestemde plaat en roosterkri ng
u
ongelicenseerd
onstabiel
uw, u bent
buizen
zeer veel
woord
wac-certificaat
met
gewerkt, werkende
weder
luchtstoringen
excuus
zender
experiment
kristal
gisteren
verloofde
hartelijke groeten
stoor niet
twee, aan, ook
vandaag
voor, vier

e) De z.g. T-code. Deze code heeft betrekking op de toon van de
signalen. Men seint b.v. ur tone T.......
Ti = raw ac - ruwe wisselstroom (25—60 p/s).
T2 = raw ac — ruwe wisselstroom (500—1000 p/s).
T3 = rac - niet gefilterd, 100 perioden.
T4 = rac — slecht gefilterd.
T5 = bijna dc - goed gefilterd, toon onstabiel.
T6 = bijna dc — goed gefilterd, toon stabiel.
T7 = dc - toon onstabiel, lichte rimpel.
T8 = dc - toon stabiel, zeer lichte rimpel
T9 = dc - zuivere toon.
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f) De sterktecijfers. Deze code heeft betrekking op de sterkte van de
ontvangen signalen.
RST-systeem

a) Necmbaarheid :
1 = signalen nauwelijks hoorbaar, niet te nemen
2 = zwak, zo nu en dan neembaar
3 = vrij goed, neembaar, doch met moeite
4 = goed neembaar
5 = zeer goed neembaar.

b) Signaalsterkte:
zeer zwak, nauwelijks hoorbaar
zeer zwakke signalen
3 = zwakke signalen
4 = neembare signalen
5 = tamelijk goede signalen
6 = goede signalen
7 = tamelijk sterke signalen
8 = sterke signalen
9 = zeer sterke signalen.
Opmerking. Als de signalen het karakter hebben van een kristalbestuurde oscillator, dan voegt men een X toe aan het RST-rapport.
Als er een sterk sjilpen is, kan men een G bij voegen, voor klikken
een K.
Men kan dit systeem zowel voor Gw, als voor fone gebruiken.
1

2

g) Aan de amateur toegewezen banden.
3500— 4000 kp Ai.
3850— 4000 kp A3 - klasse A alleen
3850— 3900 kp NBFM
7000— 7300 kp Ai
14000—14300 kp A3 - klasse A alleen
14200—14250 kp NBFM - klasse A alleen
27160—27430 kp A0-A1/A4-FM
28000—29700 kp Ai
28500—29700 kp A3
28500—29000 kp NBFM
29000—29700 kp FM
50 — 54 Mp A1/A4
51 — 52,5 Mp NBFM
;; Mp FM
52,5— 54
144— 148 Mp A0/A4 - FM
235—’ 450 Mp A0/A5 - FM
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1215—
2300—
3300—
565°—

1 295
2450
3500
„„
5925

Mp
Mp
Mp
MP

10000—10500 Mp
21000—22000 Mp

boven
In de tabel betekent:
Ao
Ai
A2
A3

A0/A5 - FM

Impuls techniek

30000 Mp

ongemoduleerde draaggolf
ongedempte telegrafie
toon telegrafie
AM-modulatie
a4
facsimile
televisie
A5
NBFM smalle band fm
FM
frequentie modulatie, inclusief NBFM
of telegrafie.
Wij merken nog op, dat voorlopig nog niet al deze banden in ons land
zijn toegewezen. Om zeker te zijn, informere men bij de P.T.T.

h) Spoelgegevens. Deze gegevens zijn globaal en gemeten alleen
voor de LC-keten zonder aanhangende buis, enz. De bedoeling is
echter, dat men zich aan de hand van deze gegevens kan oriënteren
bij de constructie van zendspoelen. Als afstemcondensator is gebruikt
een general-radiocondensator van het frequentie-lineaire type, maxi
mum capaciteit 125 /z^F, nulcapaciteit 20 /z/zF. Alleen voor de spoel
voor de 3500 KP-band is een capaciteitslineaire condensator van 250
fj.p.F gebruikt. (Zie tabel op nevenstaande pag.)
Verder volgen hier ter oriëntering enige spoelgegevens uit bestaande
zenders:
a) 28 Mp (enkelvoudige trap en ,,self supporting” spoelen).
Roosterkant 6 wn, 0=13 mm, bew. lengte = 20 mm, draad 1 mm
emaille
Capaciteit 100 pF max. + buis-capaciteit
Anodekant 10 wn, 0=13 mm, bew. lengte = 20 mm, draad 1 mm
emaille
Capaciteit 15 pF max.
b) 56 Mp (als onder a).
Roosterkant 10 wn, 0=13 mm, draad 1 mm emaille - zonder afstemcapaciteit. Afstemming instellen door spatie
Anodekant 5 wn, 0 = 28 mm, draaddikte spatiedraad 1,5 mm
emaille
Capaciteit 2 x 35 pF. Splitstator
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Frcquentic-bereik
KP/s

Spocldata

55OO— 23OO

draaddikte. d = 1,5 mm blank roodkoper — Spatie,
s = 1,5 mm - gewikkeld op koker, 0 = 75 mm, met
6 ribben, hoogte h = 10 mm aantal windingen n =
12 wn.

10000— 5000

Koperband (rood-), q = 10 X 1 mm2 - Spoeldiameter. 0 = 80 mm - Spatie, s = 7 mm aantal wik
kelingen, n = i6wn.

20000—10000

Koperband (rood-), q = 10 x 1 mm2 - Spoeldiameter. 0 = 80 mm - Spatie. s = 7 mm aantal wikkelingen, n = 7 wn.

30000—15000

Koperband (rood-), q = 10 x 1 mm2 - Spoeldiameter. 0 = 80 mm - Spatie, s = 7 mm aantal wikkelingen, n = 4 wn.

c) 144 Mp (roosterbasisschakeling QQE 04/60).
Roosterkant 2 wn, 0=13 mm, bew. lengte = 13 mm, draad 1 mm
emaille
Capaciteit 2X15 pF. Splitstator
Anodekant 2 wn, 0=13 mm, bew. lengte = 13 mm, draad 1,5 mm
emaille
Capaciteit 30 pF max.

i) Smoorspoel- en transformatorgegevens. Voor de berekening
van de zelfinductie van een l.f. smoorspoel met ijzerkern geldt de
formule:
L = n2 .0,471 . (F/l) . 10-8 hcnry.
Hierin is n = aantal windingen, F de ijzerdoorsnede, 1 de lengte van
het magnetisch circuit, p. de magnetische inductie. Heeft men nu een
smoorspoel te berekenen met een luchtspleet, dan mag men de mag
netische weerstand van het ijzer t.o.v. die van de luchtspleet verwaar
lozen en is 1 de lengte van de luchtspleet. Voor lucht is p = 1. De
formule wordt dan:
L = 1,25 . n2 . (F/l) . io~8 henry

(0,471 = 1,256) (F en 1 in cm2 en cm).

Aan de hand van deze formule zijn voor verschillende L, F en 1
smoorspoelen berekend en in onderstaande tabel gegeven. Als ge
raamte is het kerntype (zie hoofdstuk IX) gekozen. Voor bepaalde af
metingen van a (de lengte) en b (de breedte) van het geraamte en
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bepaalde stroomsterkte is dan tevens de draaddikte en de gelijkstroomweerstand berekend.
Zclfind.
henry

Kerndoorsn.
cm2

30
30

2,5
2,5
2,5
2,5
6,0
6,0
6,0
6,0

5°
50
30
30
50
50
30
30
50
50

15,0
15,0
15,0
15,0

3,o

100
100
100

8,0
20,0
1,0
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Luchtsplcct
mm

°,5
1,0

o>5
1,0

0,5
1,0

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

a
cm

b
cm

6
6
6
6
9
9
9
9

5
5
5
5
7
7
7
7

15
15
15
15

12
12
12
12

Draad
(cmaille)
mm

550
79°

0,2
0,2
0,2
0,2

700
1100

o,3
o,3
o,3
o,3
o,45
o,45
o,45
o,45

9

7

0,20

12

10
12

0,30

4

0,06

15
5

Wecrst.
R

o,45

510
700
620
1000
110

165
130
210

1300
830
270
4400

Aantal
windingen
n

Max.
stroom
ma

69OO
9780
8830
12600
4460
6300
5720
8100
4000
5620
5*70
7270
19500
13200

50
50
50
50
125
125
Ï25
125
300
300

30°
30°
50

9200

*25
300

11000

0

De afmetingen a en b zijn opgemeten aan bestaande smoorspoelkernen. Echter kan men hiervan wel iets afwijken, mits de kerndoorsnede voor een bepaald geval gelijk blijft.
Voor psa’s heeft men meestal smoorspoelen van een kleinere zelfinductie nodig, tussen 5 en 15 a 20 henry’s. We laten hier enige waar
den volgen, aan de hand waarvan men andere typen kan schatten.
Als luchtspleet is gerekend op plm. 0,8 mm. Als draad kan men
emaille of katoendraad kiezen. Men mag een spanning van 80 a 100
volt toelaten tussen twee lagen. Hier volgt de tabel:

Zelfinductie
henry

Kerndoorsnede
cm2

15

1,6

IO

3,5
6,5

10
20

5
10

25
25
25
25

Stroom
ma

Draad
mm

Aantal
windingen

o, 18
0,25
0,25
0,4
0,4

95°°

5°

5000
4800

100
100

0,6
0,6

2000

250

4000
1800
3800

250
500
500
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Voor het zelf wikkelen van psa-transformatoren geven wij hier een
grafiek. Als functie van het secundaire vermogen W in watts geven wij:
qij = ijzerdoorsnede in cm2
n/v = aantal windingen per volt secundair
np = aantal windingen primair voor 125 volt, voor 220 volt twee
maal zoveel en draaddikte delen door 1,4
dp = draAddikte primair in mm.
7v nP

<h>

50 _ 5 _ _ 500,

2.0
\8

«o

»,6

AOO

—
30

S2

3 - - 500 _

P

’.o
np

/—

10 _ l ..200.

o,8
0,6

10

1

o,'»

. .100 ,.

------- 0,2
o

o
O

100

500

2f'z'

AOO

WATT

800

Fig. 13.2

j) Grafieken voor het ontwerpen van uitgangs- en modulatietransformatoren (en smoorspoelen!). Voor de verklaring van deze
grafieken verwijzen wij naar hoofdstuk IX.
LP
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10

20
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Ru

Fig. 13-3- Primaire zelfinductie als functie van de uitwendige belasting voor trioden
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Fig- 13-4- Primaire zclfinductic als functie van de uitwendige belasting voor penthodcn
en tetroden

eP

300
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WqR
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6X1Q4
0 "u
0.5
Fig. *3-5- Primaire l.f. spanning als functie van het product van bclastingweerstand
en uitgangsvermogen Wo (over te dragen l.f. vermogen)

nv

n

100
80

60
^0

20

1=30
f =50

~T"
f =100

V

20

15

10
5

0
2
4
6
8
10
14
14
16
Fig. 13.6. Aantal primaire windingen per volt l.f. spanning als functie
van de ijzerdoorsnede
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Fig- 13-7- Primaire spanning als functie van de inwendige weerstand Rj
voor de drijvertransformator
6000

Fig. 13.8. Aantal windingen n voor de beide secundaire windingen tezamen bij de
drijvertransformator als functie van de belastingweerstand per helft
k) Antenne gegevens. Wij geven hier in grafieken de voor ons van
belang zijnde gegevens bij het kiezen van de meest geschikte antenne
voor een bepaald geval.
100

go

0o

1°
6o
5o
<,0

30

20
10

0~
Z
X
55
%
»%
Fig. 13.9. Het verloop
_> van de
dc stralingsweerstand Rs als functie van de hoogte h van
een horizontale 54 A-dipool boven aarde. Wij zien, dat de stralingsweerstand slingert
rond de waarde 73 Q. De grootste afwijkingen treden op bij de kleinste hoogten
boven aarde
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Fig. 13.10. De verdeling van de straling in het vertikalc vlak als functie van de
stralingshoek 0S tegen aarde
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Fig. 13.11. De stralingswecrstand Rs van een horizontale draad, vrij in de ruimte,
als functie van zijn lengte in golflengte. V is de stralingsverhouding in de richting
van maximale straling, ten opzichte van een % A-dipool
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w 13.12a en b. De veldsterktetocname in db als functie van de spatie tussen straler
Fig.
en reflector, resp. richter, als functie van de spatie en gerekend t.o.v. de % A-dipool
(fig. 13.12a). De verandering in stralingswecrstand Rs als functie van deze spaties
(fig. 13.12b)
a
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Fig. 13.16. De versterking t.o.v. de */> A-dipool bij gebruik van een gevoede reflector
als functie van de spatie S en wel voor in fase-voeding en i8o° uit fase-voeding

1) Gegevens van enkele Philipsbuizen.
1) De Philips EQ80 is een fase detectorbuis met drie regel roosters. In
totaal heeft de buis zeven roosters, een indirect verhitte kathode en
een anode.
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Bij FM-ontvangst moet de detector de
fm-signalen, nadat deze zijn begrensd,
teneinde ongewenste AM onschadelijk te
maken en in AM gemoduleerde signalen
zijn omgezet, detecteren. Daarna moeten
de afgeleide l.f. spanningen versterkt
worden. De EQ80 vervult de functies van
amplitude-begrenzer, detector en laagfrequente voorversterker en vervangt dus
drie verschillende buizen. Fig. 13.17 geeft
een afbeelding van de EQ80, terwijl fig.
13.18 de schakeling voor de buis geeft.
In deze figuur is I de middenfrequent
transformator van de voorgaande ver
sterker. Wij zien, dat de kathodeweerstand
Ri is opgenomen in een spanningsdeler
Rx- R2 -R3 over de anodespanning. Daar
door blijft de roosterspanning aan de
roosters 3 en 5 constant op —4 volt.

De waarden van de onderdelen zijn:
Rj
R2
R3
R4

=
=
=
=

Gi = 50000 pF.
C2 = 5000 pF.

560
3,9 kP
34W
470 k£?

Fig. 13.17. Foto welwillend af
gestaan door Philips-Eindhoven.

2) De Philips EL34. Dit is een penthode eindbuis, welke in een
klasse A-balanstrap 37 watt l.f. vermogen kan geven. Dit geldt dan
voor negatieve roosterspanning met een kathode weerstand. Geeft
1
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Fig. 13.18
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men de buis vast negatief, dan kan men met twee buizen in balans
100 watt halen. Als modulatorbuis is deze buis zeer geschikt. Hier
onder volgt de Ia - Va karakteristiek (fig. 13.19):
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3) De Philips Q.QC04/15 en QQE06/40.
De QQC04/15 is een dubbele tetrode voor gebruik als h.f. ver
sterker, frequentievermenigvuldiger en l.f. modulator in balans. De
buis is direct verhit en heeft een naar buiten uitgevoerde middenaftakking op de gloeidraad. De kortste golf, waarop deze buis veilig kan
worden gebruikt is 1,5 m (200 Mp). Hier volgt de Ia - Va karakte
ristiek (fig. 13.20):
rt'
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Fig. 13.20

De QQE06/40 is eveneens een dubbele tetrode voor dezelfde doel
einden als de QQG04/15, alleen heeft hij groter vermogen, een in-
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direct verhitte kathode en groter vermogen. De buis kan gebiuikt
worden tot 300 Mp. Gebruikt men de buis op volle spanning en ver
mogen boven 150 Mp, dan moet de buis, speciaal voet en anodedoorvoeringen, zwak luchtgekoeld worden. Fig. 13.21 geeft de Ia — Va
karakteristiek voor Vgs = 200 volt.
I. -

5^

: H
. .T Per system
—------■ - Pt- SfStime
-V,i-25V~ Pro System
—

^2-200V

!=-============!
lh

. ■

lil
800

V,M

1000

Fig. 13.21

4) De Philips PE06 40. Dit is een penthode, welke overeenkomt met
de bekende 807, doch betere afscherming heeft tussen anode en stuurrooster. Hierdoor is iedere neutrodynisatie overbodig. De buis is zeer
geschikt voor h.f. versterker, zowel als l.f. versterker on kan tot 15 m
bij 500 volt anodespanning 40 watt h.f. vermogen afgeven en op 5 m
nog 20 watt.
~
Voorvangroostermodulatie moet men de PE06/4C-P hebben. Bij deze
buis is het vangrooster apart uitgevoerd, bij de PE06/50 N en E niet!
Hier volgt weer de Ia - Va karakteristiek (fig. 13.22).
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5) De Philips PE04 10. Dit is een, evenals de PE06/40, indirect ver
hitte h.f. penthode. Alleen is nu de gloeispanning 12 volt, in plaats van
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Fig. 13.23
6,3 volt. Boven 15 m kan de buis 15 watt h.f. vermogen afgeven, op
5 m nog 10 watt. Deze buis is zeer geschikt voor de Eco-schakeling.
In fig. 13.23 is de Ia - Va karakteristiek gegeven.

Fig. 13.25
6) De Philips ECC40. Dit is een dubbeltriode van klein vermogen met vele toe
passingsmogelijkheden. (Balans roosterbasisschakeling - fase omkeerbuis - l.f.
versterker - oscillator - VFO - enz.). De
kathoden (de buis is indirect verhit!) zijn
afzonderlijk uitgevoerd, evenals anoden
en roosters. Fig. 13.24 geeft een foto van de
buis en fig. 13.25 de Ia - Va karakteristiek.

Fig. 13.24. Foto welwillend afgestaan door Philips-Eindhoven
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Op de volgende bladzijde vindt U gegevens omtrent het Nederlandse
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Uit het voorwoord bij de zesde druk:
Bij de bewerking van de zesde druk van dit boek is te werk gegaan
met de hoofdgedachte, de lezer vertrouwd te maken met de weten
schappelijke grondslagen van de radiotechniek. Niet dal dit een
nieuwe gedachte is. want hij gold ook reeds bij de vorige drukken en
bij de voorloper van dit boek. n.I. hel ..Handboek der Radiotechniek .
waarvan twee drukken verschenen. Het doel van het boek is dus on
gewijzigd gebleven: het aanloggen van steunpunten, waarop kan
worden voortgebouwd. Daarom is dan ook vermeden om op toepas
singen en details van te specialistisch karakter diep in te gaan.
Nu is het natuurlijk aan de andere kant in de ontwikkeling van de
techniek ook weer zó. dat verschillende onderwerpen, die in hun oor
spronkelijke vorm een sterk theoretisch wetenschappelijk of een zeer
specialistisch karakter hadden, langzamerhand aan algemene beteke
nis en waarde hebben gewonnen en dus hebben bijgedragen tot een
verbreding van de basis. Hiermede is bij de bewerking van deze druk
zoveel mogelijk rekening gehouden. Dit komt b.v. zeer sterk tol uiting
bij de behandeling van de theorie en de toepassing van diverse versterkerschakelingen.

Dit boek kan een vergelijking met de beste buitenlandse werken op dit
gebied glansrijk doorstaan.
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