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Met 158 afbeeldingen
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No. 108

VOORWOORD
Er zijn in onze taal vele boeken op radiotechnisch gebied ver
schenen, vooral na de oorlog. Hieronder zijn verscheidene goede
leerboeken en ook enkele, die speciale onderwerpen behandelen.
Daarom behoort er een zekere moed toe, om toch nog weer een
nieuw boek daaraan toe te voegen. De bedoeling van het onder
havige werk is dan ook niet, een conventioneel leerboek te zijn, doch
meer een uitbreiding hierop, zowel practisch, als theoretisch.
In dit boek zijn dan een aantal onderwerpen behandeld, gedeelte
lijk weer op de gebruikelijke manier, doch daarna verder uitgebreid
en aangepast aan de moderne techniek, welke een ruim inzicht eist
in de filters, antennes, enz. met het oog op de toepassingen op de
ultra hoge frequenties. Vlak voor en tijdens de nu achter ons lig
gende oorlog heeft zich een techniek ontwikkeld, zowel op het ge
bied van de vacuumbuizen en versterkers, als op dat van de kringen,
antennes en voortplanting, welke op vele punten afwijkt van de
vooroorlogse techniek. Hierdoor is het noodzakelijk, sommige onder
werpen vanuit een geheel ander standpunt te bezien.
Genoemd mogen hier worden de brede-bandversterkers, de voort
planting in buizen, het meten van afstanden door middel van het
echo-effect en dergelijke.
De hier te lande verschenen boeken zijn m.i. nog niet aan deze
moderne techniek aangepast. Ook dit boek is het nog niet volledig,
omdat de nieuwere techniek op vele punten deels nog te variabel
is, deels ook, omdat er nog niet voldoende is vrijgegeven, van wat
er tijdens de oorlog is opgesteld aan theorie en toepassingen.
Wat ik meende, dat van belang was voor een beter inzicht voor
de grote groep van radiotechnici, amateurs en studerenden hier te
lande, is behandeld. Zoveel mogelijk is naast de theorie de practijk
voor ogen gehouden. Waar mogelijk, is alles afgeleid met lagere
wiskunde. Bij sommige onderwerpen was het gebruik van hogere
wiskunde echter niet te vermijden (antennes, zenders en voedingslijnen). De minder wiskundig geschoolde lezer neme dit voor lief en
zal dus moeten aannemen, wat is afgeleid.
Tenslotte dank ik de uitgevers voor de welwillende medewerking,
waardoor de uitgave van dit boek mogelijk werd.
Haarlem, Voorjaar 1949

J. HAGENAAR.
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HOOFDSTUK I.
A. NATUURKUNDIGE BEGRIPPEN.

Al. Inleiding. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens enige
natuurkundige en electrotechnische begrippen besproken, welke
ons inziens van belang zijn voor een goed begrip van vele radiotechnische problemen:
Hoewel in feite de electrotechniek een onderdeel van de natuur
kunde is, hebben wij gemeend dit hoofdstuk toch in een natuur
kundig en een electrotechnisch gedeelte te moeten splitsen, daar in
de eerste plaats de electrotechniek zich tot een geheel op zichzelf
staande wetenschap heeft uitgebreid, doch in de tweede plaats, juist
daardoor, de electrotechniek een geheel eigen definiëring heeft van
gelijkluidende begrippen.
Men zal dan ook opmerken, dat sommige onderwerpen in beide
afdelingen worden behandeld ,(wet van Ohm bv.), doch dat de ge
zichtshoek, waaronder ze bezien worden, nogal verschilt. De natuur
kunde toch zoekt een verklaring voor waargenomen verschijnselen,
legt verband tussen wat bekend is en nieuw. De electrotechniek,
evenals trouwens de radiotechniek, als onderdeel hiervan, maakt
daarentegen de natuurkundige verschijnselen geschikt voor de
practijk, om daardoor in bestaande behoeften te voorzien, waardoor
haar interpretatie van de begrippen een geheel andere, meer practische is.
Van groot belang in de radiotechniek is een goed inzicht in de
verschijnselen, welke samenhangen met de électronentheoric, daar
deze een grote rol spelen bij het belangrijkste onderdeel van de
radiotechniek, nl. de vacuumbuizen. En overigens zijn vele proble
men met de electronentheoric te verklaren.

A2. Electrische lading. Wordt een ebonieten staaf met een wollen
lap gewreven, dan trekt de staaf na deze bewerking papiersnippers
aan. Men zegt, dat de staaf clectrisch is geworden, of wel een elec
trische lading heeft gekregen. Een metalen staaf vertoont deze
eigenschap niet. Men kan nu aantonen, dat er twee soorten ladingen
bestaan en wel een positieve en een negatieve lading.
Deze ladingen vertonen de volgende eigenschappen:
a. Door aanraking kunnen ze worden overgedragen.
15

b. Gelijknamig geladen lichamen stoten elkaar af, ongelijknamig
geladen lichamen trekken elkaar aan.
c. Bij geleiders verdeelt de electrische lading zich gelijkmatig over
het gehele oppervlak; bij niet-geleiders kan de lading zich plaatse
lijk bevinden (bv. bij de ebonieten staaf op de gewreven plaats).
Met behulp van het begrip lading laten zich een reeks van natuur
kundige verschijnselen verklaren (In de radiotechniek bv. bij de
trilholten).
Uit b volgt, dat de ladingen krachten uitoefenen. Om dit te kun
nen verklaren, heeft men aangenomen, dat er om elk electrisch
geladen lichaam een electrisch veld aanwezig is, opgebouwd uit
(denkbeeldige) krachtlijnen, welke overal in ieder punt in de ruimte
de richting van de kracht aangeven. Met behulp van dit veld is het
dan mogelijk, om bv. de aantrekking en afstoting te verklaren.
Men duidt de lading algemeen aan met de letter Q. De grootte
van de ladingen van twee lichamen bv.
en Qo, vergelijkt men
met elkaar, door middel van de krachten, die zij op een derde lading
Q3 uitoefenen. Is bijvoorbeeld de kracht, die Q2 uitoefent op Q3 p X
zo groot, als de kracht, die Qj op Q3 uitoefent, dan zegt men, dat
Q2 = p Qi
De kracht, welke via het electrische veld tussen twee ladingen
werkt, wordt gegeven door de Wet van Coulomb.
Qx Q2
1.(1).
r2
Hierin is K de kracht, r de afstand tussen Q1 en Q
Fig. I. 1 geeft ons een idee van het electrische veld tussen twee
ladingen Qx en Q2. In fig. I. la is het (denkbeeldige) verloop van
de krachtlijnen gegeven. In
het punt P is de op een neu
traal lichaam, dat zich in P
bevindt, uitgeoefende totale
kracht Kt geschetst. Deze
kracht Kt is de resultante
van de krachten Kx en K2,
respectievelijk
uitgeoefend
door
en Q2, gericht langs
Fig. I. la.
de rechte lijnen door P en
de beide middelpunten van
Qx en Q2. We zien, dat Kt ligt langs de raaklijn in P aan de door P
gaande krachtlijn. Onder invloed van de kracht Kt zal dus het neu
trale lichaam in P zich naar Q2 bewegen en wel langs de krachtlijn,
die dik is getekend.

K=
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In fig. I. Ib is het veldverloop getekend voor een geladen lichaam,
dat zich vrij in de ruimte bevindt. De door dit lichaam uitgeoefende
krachten werken langs
de rechten, uit het mid
delpunt komende.
De formule 1.(1) geldt
alleen voor ladingen in
de lucht of het lucht
ledige. Bevinden de la
dingen zich in een ander
medium, dan wordt de
formule I. (1)
V

,

Q‘ Q=

K — k .-------r2

I. (la)

waarin k een krachtsconstante is, afhankelijk
van het medium, dat
en Q„ van elkaar scheidt.
Fig. I. Ib.
Voor lucht is k = 1.
In fig. I. 1b zijn om
het geladen lichaam Q concentrische cirkels getekend. Deze cirkels
zijn de snijlijnen van de kogelvlakken om Q met het vlak van teke
ning. In ieder punt van zo’n kogelvlak oefent Q gelijke krachten uit.
Zulke vlakken noemt men aequipotentiaalvlakken.

A3. Potentiaal. We hebben gezien, dat een electrische lading, die
zich ergens in de ruimte bevindt, een zekere kracht uitoefent op
een andere lading. Zijn plaats in het electrische veld kan dus be
schouwd worden, als het vertegenwoordigen van een zekere hoe
veelheid potentiële energie daar ter plaatse. Ook op een neutraal
lichaam (ongeladen lichaam) oefent een lading een kracht uit.
Tussen de beschouwde lading en bv. een neutraal lichaam heerst
er een zeker ladingsverschil, men noemt dat potentiaalverschil.
Het potentiaalverschil, dat wij kortweg spanning noemen, tussen
twee punten van het electrische veld (of tussen de lading en het
neutrale lichaam) is niet anders dan de arbeid, die door de kracht
in het veld geleverd wordt, indien de lading zich met de kracht ver
plaatste van het ene punt naar het andere.
Punten van gelijke spanning duidt men in het electrische veld in
de tekening aan, door ze door een continue lijn te verbinden. In de
ruimte denkt men zich door alle punten van gelijke spanning vlak
ken. Dit zijn dan de reeds genoemde aequipotentiaalvlakken. In de
17
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tekening is het zeer doelmatig zich deze vlakken telkens te denken
door punten, die gelijke spanningsverschillen hebben, dus tussen
twee naburige vlakken heerst dan steeds dezelfde spanning. In de
tekening komt dat in de snijlijnen tot uiting. Fig. I. 2 maakt een en
ander duidelijk.
In fig. 1.2 stellen de gebogen lijnen de snijlijnen van de aequipotentiaalvlakken met het
vlak van tekening voor; ze
liggen steeds zo, dat hun
potentiaalverschil met de
naburige constant is. Uit
zo’n figuur zien wij met
één oogopslag, of er ergens
een hoge spanning heerst,
wat te zien is aan de ver
dichting van de lijnen. Dit
geeft ons direct een idee
van de spanningsverdeling,
dat is het mooie van deze
voorstellingswijze.
Fig. I. 2.

A4. Capaciteit. Stellen wij de potentiaal van een geladen lichaam
voor door de letter V, dan noemt men de verhouding van de lading
Q en de potentiaal V, de capaciteit van dat lichaam. Deze duidt men
aan met de letter C. In formule uitgedrukt, wordt dit:
1.(2).
V
In de practijk drukt men Q uit in coulombs, V in volts en vindt
dan C in farads. Uit het voorgaande is gebleken, dat Q en V met
elkaar samenhangen en wel lineair. De capaciteit C van een bepaal
de geleider is dus een constante.
Twee vlakke, metalen platen, vrij van elkaar opgesteld, noemt
men een condensator. Als men ze een spanningsverschil geeft, zullen ze een kracht op elkaar uitoefenen.
o
7— pi
Tussen de platen zal zich het span
T
I
t--------- <-•*>
I
ningsverschil verdelen, m.a.w. tussen
i
l
-L
1-----I
l
twee punten tussen de platen heerst
j
---------1
44ook een bepaald spanningsverschil.
T
1 1 I__ 1i
Fig. I. 3 maakt dat duidelijk. In dit
-4"i
geval heerst er tussen de punten P1 en
1000
P2 een spanning van 100 volt. Tussen
Fig. I. 3.
Px en de positieve plaat heerst een
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spanning van 1000 volt. (Hoeveel tussen P2 en de positieve plaat?).
De capaciteit van twee vlakke platen t.o.v. elkaar is:
KF
c=
X 0,0885 >iuF
1.(3).
cl

Hierin is:
K
= de diëlectrische constante, afhankelijk van het medium tus
sen de platen.
F
= het oppervlak van één plaat in cm2.
cl
= afstand van de platen in cm.
miF = micro-microfarads, dal is 10“12 farad.
In tabel nr. I van hoofdst. XI vinden we een lijst van diëlectrische
constanten voor diverse isolatiematerialen. Voor lucht is K = 1, dus:
F
C = 0,0885 d miF
I.(3a).

A5. Electronen. Teneinde vele clectrischc verschijnselen te kunnen
verklaren is door H. A. Lorentz de z.g. Electronentheorie opgestcld.
Hij nam aan, dat er zich in ieder lichaam een groot aantal uiterst
kleine geladen deeltjes bevinden, die alle een evengrote massa en
negatieve lading bezitten. Deze deeltjes noemt men electronen.
Hij nam ook aan, dat er zich in de stof positief geladen deeltjes
bevinden. De electronen kunnen afzonderlijk voorkomen, de posi
tieve lading is aan de atomen gebonden. Bij een neutraal lichaam is
de som van de positieve ladingen gelijk aan die van de negatieve, ze
heffen elkaar dus op. De positief geladen deeltjes noemt men wel
protonen.
In een geleider bevinden zich vrije electronen, die gemakkelijk
tussen de atomen door bewegen, bij een niet-geleider zijn de elec
tronen veel minder beweeglijk.
Electronen oefenen een afstotende kracht op elkander uit, evenzo
de protonen onderling. (Gelijknamige ladingen!). Electronen wor
den aangetrokken door positief geladen deeltjes.
Voor ons zijn de vrije electronen zo belangrijk, daar ze zo’n grote
rol spelen in de radiotechniek, bv. bij de vacuumbuizcn. Hier volgen
de lading, massa en straal van een electron.
Lading
e = 4,770 . 10—10 e.s.c.
Massa
m = 9,04 . 10~2S g
Straal
r
2 . 10—13 cm
Volledigheidshalve merken we hierbij op, dat de massa van een
electron, zowel als die van een proton (plus minus 1838 X zo zwaar
als die van een electron), niet onafhankelijk is van de snelheid,
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waarmee een electron zich beweegt. Zolang echter hun snelheid
klein is t.o.v. de lichtsnelheid, (c = 3.105 km/sec) mag men de
massa constant rekenen.
Tenslotte neemt men in de atoomopbouw nog zg. neutronen aan,
dat zijn deeltjes met evengrote massa als de protonen, doch zonder
lading.

<

A6. Stroom. Het zich in één richting bewegen van een hoeveelheid
negatieve lading, gepaard gaande met het zich in tegengestelde rich
ting bewegen van een hoeveelheid positieve lading, noemt men een
electrische stroom.
In electrolytische geleiding is de eenheid van negatieve lading
een atoom met één of meer electronen „te veel”, dus een negatief
ion. De eenheid van positieve lading is hier een atoom met „te wei
nig” electronen, een positief ion. Bij geleiding in gassen is het nega
tieve ion een enkel electron.
Bij geleiding door geleiders echter is de stroom uitsluitend electronisch, d.w.z. bestaat de stroom zuiver uit electronen (en wel de
buitenste van de, atomen) en beweegt zich slechts in één richting.
De stroom vloeit dus van het punt met negatieve lading naar dat
met positieve.
De eenheid van stroomsterkte is die, welke per secundc door de
geleiderdoorsnede één coulomb doet stromen. Deze eenheid heet de
ampère.
Men duidt de electronen, die in een geleider minder gebonden zijn
aan het atoom, wel aan met vrije electronen.

A7. Wet van Ohm. De vrije electronen, welke in een geleider de
stroom leveren, hebben in de negatieve veldrichting in de geleider
een lage snelheid. In de stroomrichting zijn zij geregeld in botsing
met de metaalmoleculen en worden daardoor geregeld vertraagd in
hun voorwaartse beweging. Daardoor zijn zij niet in staat een grote
snelheid te bereiken, hoogstens komen zij tot een zekere grenssnelheid vu, welke afhangt van de grootte van het veld in de geleider, de
temperatuur en de aard van het materiaal.
De botsingen, welke de snelheid reduceren, hebben een remmende
kracht op de electronenstroom. Deze remmende kracht is rechteven
redig met het aantal vrije electronen N, per lengte-cenheid van de
geleider en met de snelheid. We kunnen de kracht aanduiden met
KNvu. (K is een constante).
De aandrijfkracht is rechtevenredig met het veld E per lengteeenheid van de geleider, het aantal vrije electronen N en de electrische lading e. De aandrijvende kracht is dus voor te stellen door
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NEe. Dan moeten op ieder moment remmende kracht en a and rijvende kracht aan elkaar gelijk zijn, dus is:
NE e = KN vu.

De stroom is gegeven door:

i = Ne vu
dus is:
en

NE e «= K —
e

K
E = i = Ri
Ne2

1.(4).

Hierin noemt men R = k/Ne5 de weerstand per lengte-eenheid van
de geleider.
De uitdrukking E = Ri noemt men de Wet van Ohm. De eenheid
van weerstand is de ohm. Als men E en i respectievelijk in volts en
ampères uitdrukt, vindt men R = E/j direct in ohms.

A8. Inductie. Zoals in 1.2 is aangenomen, vormt er zich om een
geladen lichaam een electrisch veld. Evenzo vormt er zich om een
geleider, die een electrische stroom
voert, een electrisch veld. Noemen
wij de stroom door de geleider i en
stellen we ons voor, dat de geleider
de vorm van een spoel heeft, zoals
■<t>
fig. 1.4 ons die geeft. Door de stroom
i, die door de spoel vloeit, heeft er
zich een veld rond de spoel gevormd
en gaan er ook krachtlijnen door het
vlak van de spoel. Deze „stroom”
van krachtlijnen door de spoel,
noemt men krachtstroom, en duidt
hem algemeen aan door de Griekse
.. i
letter <p. Verandert nu in een zeker
tijdsverloop At de stroom i met een
waarde Ai, dan ondergaat de kracht
stroom <p eveneens een verandering
Fig. I. 4.
A <p- Volgens de Wet van Lenz zal
hierdoor een tegenspanning in de
spoel worden opgewekt, die de oude toestand tracht in stand te hou
den. De waarde van deze spanning is: (voor 1 winding)
A <p

et = — ------ . 10—8 volt.
At
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Voor een spoel, die n windingen heeft en een stroom i voert, is
de krachtstroom:
4n O
<p = ——— . i maxwell
1.(5).

Hierin is:
n = aantal windingen.
O = oppervlak in cm2 van de spoel.
jt
= 3,14159.. een constante.
1 = lengte van de spoel in cm.
De tegenwerkende spanning in een spoel met n windingen is nu,
bij een stroomverandering A i:
Et — n et = — n

De veldverandering is dan:
4nO
A cp =

n1

A cp

At

. 10-8 volt.

.Ai. maxwell.

De totale tegenwerkende spanning Et is dus:
Et = —

4 n2 O
Ai
------- . 10—8----Jt 1

At

volt

1.(6).

4 n2 O
De breuk --------- stelt men L en noemt L de coëfficiënt van zelf-*
7t 1

inductie, dus:
Ai
Et = — L ----- volt
At

I.(6a).

4 n2 O
Daar L <= -------- voor iedere spoel een vaste waarde is, is L dus
jt 1

constant. De practische eenheid van zelfinductie is de hcnry.
In formule 1.(6) staat een minteken, omdat Et de zich nieuw in
stellende toestand tegenwerkt.
Resumerende, dat er bij elke stroomverandering in een geleider
steeds een spanning in die geleider wordt opgewekt, die de veran
dering tegenwerkt, noemt men deze spanning tegenspanning of
inductiespanning.
Beschouwen we nu eens een geleider, die zich in een veld bevindt.
Treedt er nu i.p.v. een stroomverandering een veldverandering op,
dan zal er in de geleider, ook al voert deze geen stroom, een inductiespanning ontstaan, zodanig, dat de veldverandering weer wordt
tegengewerkt. Hetzelfde gebeurt, als we een geleider in een constant

22

veld bewegen. (Onder constant veld verstaan we dan een veld, dat
op dat ogenblik nergens van grootte of richting verandert).
Koppelen we nu met onze stroomvoerende spoel een andere,
stroomloze spoel, dan zal er, bij stroomverandering in de eerste
spoel, ook nu weer een tegenspanning ontstaan in de tweede spoel.
Dit verschijnsel, dat ook berust op het voorgaande, noemt men
wederzijdse inductie. De practische eenheid van wederzijdse induc
tie is, evenals bij de zelfinductie, de henry. Men duidt de weder
zijdse inductie aan met letter M.
Tot slot verwijzen wij nog voor de samenhang van de practische-,
de electrostatische- (e.s.e.) en electromagnetische eenheden (e.m.e.)
naar tabel nr. II in hoofdst. XI.

B. ELECTROTECHNISCHE BEGRIPPEN.
BI. Wet van Ohm. Zoals in A7 reeds is afgeleid, luidt de wet van
Ohm, als E is in volts, I in ampères en R in ohms:
E = IR.
R is voor iedere gegeven stroomkring een constante en hangt af
van de lengte en de doorsnede van de geleider en van het materiaal,
waaruit de geleider is vervaardigd. Men noemt R de electrische of
Ohinse weerstand van de geleider.
Is de lengte van de geleider 1 meter en de doorsnede q cm2, dan is:
1
R =------ohm ................................... I.(7a).
qk
waarin k een constante is, afhankelijk van het materiaal van de
geleider. Men noemt k de geleidbaarheid. De reciproke van k is de
specifieke weerstand, aangeduid met de Griekse letter q. Dus: q = Vk
en dus:
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1.(7).
R =----- ohm
q
Voor koper is q = 0,0162 en dus k = 62. De specifieke weerstand
e is de weerstand, die een geleider van het beschouwde materiaal
(metaal) heeft, bij een lengte van 1 m en een uniforme doorsnede
van 1 cm2.
De specifieke weerstand is afhankelijk van de temperatuur vol
gens de formule:
1.(8).
2 = 2o (1 + «t)
Waarin:
9O = specifieke weerstand bij 0 °C.
a t= temperatuurscoëfficiënt.
t = temperatuur in °Celsius.
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In hoofdst. XI geeft tabel III de waarden van qo voor verschil
lende materialen. Voor alle metalen is a practisch gelijk en wel
a as 0,004. Voor eenzelfde lage temperatuur wordt dus 1 4- a t = 0
en wel voor rond —250°C. Bij deze temperatuur wordt dus voor
alle metalen de weerstand te verwaarlozen klein. Er treedt dan de
uit de fysica bekende suprageleidende toestand in. Dan vormen de
met die temperatuur overeenkomende trillingen van dc atomen de
enige hindernis voor de snelheid van de vrije electronen.
Nu geven we hier een voorbeeld voor het gebruik van de for
mules I. (7) en I. (8).
Voorbeeld 1. Geg. Een draad van 1 = 120 m, q = 0,1 cm2 en
9o = 0,1.
Geur. De weerstand bij resp. 0°, 20 o en 80°C.

Opl. Bij 0°C is de weerstand
120. 0,1
1 9o
120 ohm.
q
0,1
Nu berekenen we eerst de specifieke weerstanden bij 20° en 80°C
met formule I. (8).

Ro

e8o = 0,1 (1 4- 20.0,004) = 0,1 (1 + 0,08) = 0,108.
22o = 0,1 (1 4- 80.0,004) = 0,1 (1 4- 0,32) = 0,132.

Dan is dus:
120.0,108

= ———------ 1= 129,6 ohm

en

120.0,132
R30

0,1

158,b ohm.

B2. Wetten van Kirchhoff. De beide wetten van Kirchhoff voor een
gesloten stroomkring luiden:
a. De som van alle in een gesloten stroomkring werkende span
ningen is nul. (De drijvende spanningen positief, de tegenwerkende
negatief gerekend).
b. Als een stroom zich ergens in een punt vertakt, dan zal deze
stroom altijd gelijk zijn aan de som van de afgetakte stromen.

Deze beide wetten, hoe simpel ze ook zijn, zijn van groot belang
bij vele problemen in de .radiotechniek. Daarom wordt hier een
voorbeeld gegeven van de toepassing van a en b.

Voorbeeld: In fig. I. 5 geven wij een voorbeeld van een stroom-
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kring, zoals deze veel toegepast wordt in radio-ontvangers. De be
doeling is deze. Over de afvlaksmoorspoel komt een spanningsafval
t.g.v. de gelijkstroomweerstand R, van de sinoorspoel. Men benut nu
deze spanningsval Ej voor het voor de
ontvangbuizen benodigde negatief, hier ________ __
de spanningen E3 en E4. In het algemeen
r2
toch zal Ex te hoog zijn.
%
Uit de figuur zien we:
£o
Ej = E2 + E3 + E4
£
(volgens wet a). I. (9). Erf
L o
R3
E3
O
en
I == ij 4" i2
■o
I
(volgens wet b). 1.(10).
'1
R4
In I. (9) stromen en weerstanden inge
vuld volgens I. (4):
1
T
'2
i1R1 = i„ R„ 4- i„ R3 + i„ R4 =
= i2 (R2 4- R3 4- RJ
Uit I. (10) volgt:
Fig. 1.5.

I
I

i2 = I — h
i2 hierdoor vervangen:
i, Rj = (I — ij (R2 4- R3 4Of:
— RJ
R4)
h (Rj 4- Rn 4- R3 4- R4) = I (R. 4- R3 4- RJ
R2 4- R, 4- R4
ii = 1
R. 4- R21- R3 4- R4 ’

dus:

1.(11).

stellen we nu: R2 4- R3 4~ R4 = Rv dan is:
Rv

I.(lla).
R, 4- Rv
Hierna zijn we in staat R„, R3 en R4 te bepalen. Een practisch
voorbeeld zal ons dat geheel duidelijk maken.
60
Practisch voorbeeld. Gegeven is: I = 60 mA = ---A . R. = 510 Q.
&
1000
1
De spanning E3a = 10 V en is bedoeld als negatieve roosterspanning
voor de eindbuis. De spanning E4 = 2 volt en is bedoeld als nega
tieve roosterspanning voor de overige buizen.
Oplossing. Daar E4 en EJ voor negatieve roosterspanning bedoeld
zijn, behoeven zij dus geen stroom te leveren. Wij kunnen dus nu
Rv willekeurig kiezen en stellen hier Rv = 30.000 Q. Dan is:
ii = I

Rv
60
ix = I Rj 4- Rv ” ÏÖÖÖ
1ÖÖÖ

30.000
3(7.510

59

1000

A = 59 mA.
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De stroom i2 is dan:
60 — 59
1
. i, = -------------- A = 1 mA.
1000
1000

De spanning Ej is:
1
Ej = ij Rv =

1000

30.000 = 30 volt.

De spanningen E4 en Eg1 zijn:
E4 = i2 R4 en E3* = i2 (R3 + R4).
2
E.
—. 1000 = 2000 Q.
=
1
i2
E./
10
: -— . 1000 = 10.000 Q.
r r
1
i,
R3 = 10.000 —R4= 8000 q.
R2 = Rv — (R3 -J- R4) =20.000 Q.

3+ 4 =

Hiermede is het vraagstuk opgelost. Wij wijzen er nog op, dat
men R2, R3 en R4 zo moet kiezen (berekenen), dat zij aan de in de
handel aanwezige waarden voldoen. Zo nodig kan men de bereken
de waarden afronden op handelswaarden, mits men niet te veel af
wijkt van de gevonden waarden.
Meestal is de stroom i2 t.o.v. I en ij zo gering, dat men zonder
grote fout i2 = 0 mag stellen. Dan gaat men uit van: Ej = IRj en
weet direct de spanning over de smoorspoel. Men neemt weer Rv
aan en dan is:
E4 = Ej

Rv

R?

I.(12a).

Deze formule, welke alleen geldt, als er van E4 geen stroom wordt
afgenomen, noemt men wel de potentiometervergelijking. Evenzo
is dan volgens I. (12a):
E? = Ej

r,+r4

Rv
In het algemeen, als een weerstand R op een punt Rx afgetakt
wordt, is dan de spanning over de afgetakte waarde Rx:

Rx
R
waarin E de waarde van de spanning over R is.
Ex = E

1.(12).

Geven we nu nog een voorbeeld van een berekening van een
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potentiometerschakeling, waar wel stroom van afgenomen wordt.
Dit geval wordt door fig. I. 6 gegeven.
In het algemeen zullen Ea, Esg en I gegeven zijn, evenals R die
een ontkoppelweerstand is.
I
Uit de fig. I. 6 zien we
1
direct:
R.
E2 = Esg + i3 R3.
E,
Ra
E1==E - E2 .
'3

R, =

I

en R2 =

(i2 = I — i3).

E2

Ea

Eg9

I-i3

1

I

Nemen we direct weer
Fig. I. 6.
een voorbeeld uit de practijk. Gegeven is een plaatspanning En
270 V. De totale potcntioineterstroom kiezen we
1=5 mA. De weerstand R3 nemen we R3 = 10.000 Q. Uit de buizengegevens lezen we af: de schermroosterspanning Esg = 100 V, de
schermroosterstroom Isg=i3'=2mA. Dan is de spanningsvol over R3:
2
. 10.000 = 20 V.
E3 «= i3 R3

1000
E„ = 100 + 20 = 120 V.
E. = 270 — 120 = 150 V.
150
‘
120
.
1000
=
30.000
Q
.
R
Ro
2 =
=-V“- 1000 = 40.000- Q.
R. = 5
o

En hiermede zijn Rj en R, bepaald. Schakelingen, als in de fig.
1.5 en 1.6 gegeven, komt men zeer vaak tegen in de radiotechniek.
E
Wc merken nog het volgende op. In de formule R = — , vinden

we R in kilo-ohms. (1 k Q = 1000 Q), als we E in volts in I in milliampères invullen. (1 mA <= 1/1000 A). Bijvoorbeeld:
100
R =----- = 10 k Q, als E = 100 V en I = 10 mA.
10
10
1
100
Controle. 1=10 mA =------- AA =
<= ------A. Dus is: R =------ . 100 =
1000
100
1
*= 10.000 Q = 10 k Q. Door dit te doen, vereenvoudigen we de be
rekeningen vaak niet gering.
B3. Gelijkstroom. De door ons tot nu toe beschouwde spanningen
en stromen hebben wij geacht constant te zijn van grootte en rich
ting, tegenover de tijd gerekend. Op ieder moment zullen zij dit zijn,
hun toestand blijft steeds gelijk, daarom noemen wij ze gelijkstro27

men en -spanningen, ter onderscheiding van een andere soort,
welke wij in de volgende paragraaf zullen leren kennen.
Vloeit er nu ergens in een keten stroom door een weerstand, dan
is het dus, alsof deze stroom de weerstand moet overwinnen en dat
kost arbeid. Deze arbeid, dit arbeidsvermogen, moet geleverd wor
den door de spanningsbron en blijkt te zijn het product van span
ning en stroom. Men duidt algemeen dit verbruik van arbeidsver
mogen aan met de letter W. Dan is dus:
1.(13).
W = E I ...

Volgens de wet van Ohm is E = I R, dus:
W = I R . I = FR ............................ I.(13a).
Een andere schrijfwijze, welke volgt uit I = e/r, is eveneens waard
onthouden te worden:
E
E2
1.(135).
W= E . —
R
R
Door de spanningsbron E wordt er dus energie geleverd aan de
weerstand R, anders gezegd, R verbruikt deze energie en deze wordt
in R in warmte omgezet. In hoofdst. II komen we daar nog op terug.
Als gelijkstroom-spanningsbron beschikken wij over de gel ij kstroomdynamo, de accumulator en het zg. plaatspanningsapparaat.
Iedere spanningsbron heeft zelf ook een zekere weerstand, de zg.
inwendige weerstand, aangeduid met de letter RP Deze inwendige
weerstand wordt bv. bij de dynamo veroorzaakt door de weerstand
van de ankerbedrading. Bij het plaatspanningsapparaat o.a. door de
gelijkstroomweerstand van de afvlaksmoorspoel en de transformatorwikkeling. In deze inwendige weerstand zal dus spanningsverlies
optreden, zodra er stroom wordt afgenomen, m.a.w. de spanning
aan de klemmen van de spanningsbron daalt dan. Noemen we deze
spanning aan de klemmen de klemspanning Ek, dan hebben we:

Ek = Ei — I Ri ................................ 1.(14).
Hierin is Et de spanning, die we meten, als I = 0 en die we de
inwendige- of generator spanning noemen. Bij de radiobuizen speelt
deze spanning een grote rol. Noemen we IRj = Ev, dan is: Ek «=
= Ej — Ev. Sluiten we een spanningsbron aan op een uitwendige
weerstand Ru, en is dan de geleverde stroom I, dan is dus:

Ek = IRu = Eu

en:
dus:

Ek = Et — IRj = Ej — Ev = Eu
Ei = Eu + Ev ...........

Men noemt Eu = Ek wel de uitwendige spanning.
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1.(15).

B4. Wisselstromen en -spanningen. Behalve met de in de vorige
paragraaf B3 besproken spanningen en stromen hebben wij in de
radiotechniek zeer veel te doen met een andere soort, die de eigen
schap heeft gedurende de tijd steeds van grootte en richting te
veranderen, te wisselen. Daarom noemt men deze ter onderschei
ding wisselstromen en
b
a
-spanningen. Zij varië
ren periodiek met de tijd i
en worden dus op zeer
bepaalde tijdstippen
maximum of nul.
Wij kunnen dergelijke o
stromen grafisch voor
stellen, zoals dat in fig.
I. 7 is gedaan voor een
tweetal soorten.
-i
Fig. 1.7.
In fig. I. 7a is een zg.
zaagtand sinusgolf ge
geven, in fig. I. Tb een zg. zuivere sinusvorm. Met deze laatste vorm
hebben wij het meest te maken in het vervolg. Hierbij veranderen
stroom en spanning sinusvormig met de tijd. Analytisch drukken
wij dat uit met de vergelijking
i = Io sin cot.
e = Eo sin cot.
Hierin zijn i en e de waarden, die de stroom en de spanning op
ieder moment bezitten en worden daarom de ogenblikswaarden ge
noemd. co = 2 ix, f, waarin f is de periode of de frequentie, waar
mede de stroom verandert. Als t = 0, dan is sin cot = sin 0 = 0, dus
1
beiden nul. Als t = —
dan is sin cot = sin w/co = 1, dat is de maxico
male waarde die de sinus kan bereiken en dan is i = Io en e = Eo.
Daarom noemt men Io en Eo de zg. maximale waarden of piekwaar
den van de stroom en de spanning. (Ook amplitude van —).
Dan hebben we nog een derde waarde, waar men mee rekent en
dat is de zg. effectieve waarde. Onder de effectieve waarde van een
wisselstroom verstaat men de grootte van een gelijkstroom, welke
dezelfde energiedissipatie in een weerstand zou geven, als de wis
selstroom i in dezelfde weerstand doet. Voor een sinusvormige wis
selstroom i is de effectieve waarde, voorgesteld door ic:
Io

ie = ----- = 0,707 Io.
V2
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Voor de spanning geldt overeenkomstig:
Eo
ee = -VTy = 0,707 Eo.
V m

Dit is de spanning, die over de weerstand ontstaat, als we er een
gelijkstroom I = Io/V2 doorheen sturen. Het in de weerstand gcdissipeerdc vermogen is dan:
Wd = E I =

V2

V2

7= EOIO

1.(16).

en dus:
Wd = ee . ie

I.(16a).

De door een wisselspanningsbron geleverde energie is dus het
halve product van de piekwaarden van stroom en spanning en ook
het product van de effectieve waarden.
Men heeft nog een waarde voor de wisselstroom ingevoerd, de
z.g. gemiddelde waarde. Dat is de waarde, die een vervangende
stroom heeft, gelijk aan de integraal van de wisselstroom over de
tijd van een halve periode, gedeeld door de bestreken tijd. Populair
gezegd, bestrijkt deze gemiddelde waarde i,n over een halve periode
hetzelfde oppervlak in de figuur als de wisselstroom zelf.
Voor de sinusvormige wisselstroom is:
2
im

Io = 0,636 Io.

jt

De verhouding van de effectieve en gemiddelde waarde noemt
men de vormfactor. Voor de sinusvormige wisselstromen en span
ningen is de vormfactor dus:
0,707

fv=

- = ----------- = ijl.

im
0,636
Alle golftypen kunnen eenvoudig aangegeven en gekarakteriseerd
worden door deze verhouding.

B5. Faseverschuiving — Harmonischen. Bij de wisselstroom en -span
ning kunnen i en e op dezelfde momenten door nul en hun maxi• male waarden gaan. Men zegt dan, dat ze in fase zijn. Het is echter
ook zeer goed mogelijk, dat ze dat niet doen. Men zegt dan dat ze
met elkaar uit fase zijn, ze hebben een faseverschuiving. Gaat i
eerder dan e door zijn maximale waarde, dan zegt men, dat i voorijlt
bij e. Is het omgekeerde het geval, dan spreekt men van naijling
v£n i t.o.v. e. De figuur maakt ons een en ander duidelijk.
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In fig. I. 8« zijn i en e in fase, in fig. I. 8b ijlt i voor en in fig. I. 8c
ijlt i na bij e.

a

c

1

Fig. I. 8.

Analytisch wordt een en ander als volgt uitgedrukt:
In fase

i = Io sin cot.
e = Eo sin cot.

i ijlt voor bij e
i = Io sin (cot + cp).
e = Eo sin cot.
i ijlt na bij e
i = Io sin (cot — cp).
e = Eo sin cot.
Hierin wordt de hoek cp de fasehoek of ook wel faseverschuiving
genoemd. In de fig. a en b is cp aangegeven langs de tijdas. Wij
komen in hoofdstuk II nog terug op de fasehoek.
In de practijk zijn de stroom- en spanningskrommen vaak niet
zo zuiver, als in de fig. I. 7 b is geschetst. Ze zijn dan verontreinigd
met golfvormcn van andere frequenties, meestal 2 X of 3 X zo hoog,
als de grond frequentie. Men spreekt dan van hogere harmonischen
en zegt, dat de wisselstroom harmonischen bevat. In fig. I. 9 geven
we in a en b twee veel voorkomende gevallen. In a is er buiten de
grondfrequentie een dubbele frequentiecomponent aanwezig. In
b geven we een voorbeeld van een golf met tweede en derde har
monischen.
De waarde van de totale golfvorm is op ieder moment te vinden,
door eenvoudig de betreffende sinusvormige componenten bij elkaar
op te tellen, zoals in a is aangegeven. Dan is dus: At =
+ A2.
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Evenzo is in b: At = A! + A2
A3. Men lette goed op de richting
van de componenten op het beschouwde tijdstip!
Bij wijze van spreken kan men zeggen, dat hier grondgolf en

Fig. 1.9.
harmonischen met elkaar zijn gemengd en wel additief (optellcnd).
Men spreekt dan van additieve menging.
Over het algemeen ligt het in de bedoeling zo zuiver mogelijke
sinusvormen te bereiken. Bij zenders echter en nog bij andere pro
blemen, maakt men juist gebruik van de hogere harmonischen. Zie
hiervoor de hoofdstukken VII en VIII.

B6. L en C bij wisselstroom.
Een zelfinductie L, aangesloten op
een wisselstroombron, blijkt een zekere wisselstroomweerstand te
bezitten. Tot nu toe hebben we steeds te doen gehad met gelijkstroomweerstanden. Voor de zelfinductie L blijkt deze wisselstroomweerstand, welke we reactantie noemen en aanduiden met XL, te
zijn:
XL = co L = 2* f L
I.(17a).
. De stroom, welke door L vloeit, ijlt 90° na bij de spanning. Sluiten
we L dus aan op een wisselspanning e en is de stroom door L dan
i = Io sin cot, dan zal de spanning e aan L zijn:

co L Io sin (cot—90°)
co L Io cos cot.
Ook een capaciteit C, aangesloten op een wisselstroombron, bezit
een wisselstroomweerstand. Voor de capaciteit C blijkt deze wisselstroomweerstand, welke we eveneens reactantie noemen en aan dui
den met de letter Xc, te zijn:

e
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Xc =

1
coC

1
2 Jt

Is nu de stroom door de capaciteit C
spanning aan C zijn:
Io sin (cot -F 90°)
e
co C

1.(170?).

fC

i = Io sin cot, dan zal de
e

Io COS cot

•t

coC

We vinden hier een min
teken, wat betekent, dat
nu de stroom 90° voorijlt
bij de spanning e (daarom
ook sin (cot 4- 90°)).
b
Een zuivere Ohinse weer
Fig. 1.10.
stand R aangesloten op
een wisselspanning, zal een stroom i voeren, welke in fase met e is,
dus:
1.(18).
e = iR

In figuur I. 10 zijn twee gevallen opgezet. In a zien we e en i voor
L en in b e en i voor C.
Complexe rekenwijze. Alvorens nu verder te gaan, willen we
hier even in het kort een
Y
handige rekenmethode geven,
J
die vele wisselstroomproblemen aanmerkelijk vereen
voudigt. We zagen, dat we
JA
in formule 1.(18) de span
ning e hebben voor een
•2
JOhmse weerstand R met een
wisselstroom i. Is het nu ook
mogelijk voor L en G even
eenvoudige formules op te
stellen m.b. van e en i, waar
bij tevens de faseverschuiving en het karakter hier
J3--J
van tot uitdrukking komt?
Met behulp van de complexe
Fig. 1.11a.
rekenwijze is dit inderdaad
mogelijk. Hiertoe gaan we uit van fig. I. 11a.

B7.

7X
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Hierin is afgebeeld een assen kruis met X- en Y-as. Rechts van de
Y-as is de X-as positief gerekend, links ervan negatief. Boven de X-as
is de Y-as positief, er
beneden negatief. De
z
PL
Jx|X-as heet de reële
as, de Y-as de imagi
naire as.
er
Een zuivere zelf in
R
ductie L zonder Ohmse weerstand verte
genwoordigt op wis
selspanning aangeslo
•JX
ten een zekere wissel
z
ec
stroom weerstand XL.
IzI.Vr^x2
Op gelijkstroom aan
gesloten, zou hij kort
b
c
sluiting veroorzaken,
Fig. 1.11b en c.
omdat hij dan geen
weerstand heeft. Daarom noemt men X L een imaginaire weerstand
(complexe). Evenzo is het met Xc.
Nemen we nu in de positieve X-as een grootheid A aan en ver
menigvuldigen we deze met V—1, dan krijgen we A . V—1, m.a.w.
een complexe. Vermenigvuldigen we nu AVI weer met V—1, dan
komt er A (V—l)2 = — A. Nogmaals met V—1 vermenigvuldigen
geeft A (V—1 )3 = — A V—1. Keren we nu terug naar de fig. 1.1 la.
Bij de positieve X-as staat -f-1, bij de positieve Y-as V—1, bij de
negatieve X-as (V—l)2 = — 1, bij de negatieve Y-as (V—l)3 =
= — V—1 en tenslotte bij de positieve X-as (V- -l)4 = 4-1. Met
behulp van deze notatie zal het dus mogelijk zijn een grootheid, of
hij reëel, positief of negatief is, of imaginair (complex) positief of
negatief, in ons assenstelsel voor te stellen. Passen we dit nu toe op
onze grootheid A. A zelf valt langs de positieve X-as. A V—1 valt
nu langs de positieve Y-as. A (V—l)2 = — A komt langs de nega
tieve X-as en A(V—l)3 langs de negatieve Y-as en is dan —AV—1.
Schrijven we nu, overeenkomstig de algebra V—1 = j, dan hebben
we dus resp. A, jA, — A en —jA. Het is ons dus nu mogelijk al
onze grootheden in het platte vlak uit te beelden, of ze reëel of
complex zijn. Als we nu nog een draairichting aannemen, zal het
mogelijk zijn vóór- of naijling met de grootheid j aan te geven. Men
geeft dit met een pijl aan.
Keren we nu terug naar onze L en C. Daar bij L de stroom naijlt,
e = co L Io cos ent en positief is, mogen we schrijven:
eL = j <o L i
1.(19).
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Bij C ijlt de stroom voor, is e =

Io cos cot
co C

en negatief, dus heb

ben we:
ec =

1.(20).

CO C

Door deze schrijfwijze zien we nu direct, dat bij L de stroom naijlt
en bij C voorijll. In fig. I. 11b zijn eL en ec opgetekend. De figuur
spreekt na bovenstaande voor zichzelf.

Tot slot nemen we nu fig. I.llc. Hierin is uitgezet een reële
grootheid R een imaginaire jx en een dito —jX. Volgens de algebra
is nu Zj = R 4- jX en Z, = R — jX. In beide gevallen is volgens de
meetkunde |Z| = VR2-f-X2. De rechte streepjes geven aan, dat we
de grootheid Z in absolute grootte weergeven. In complexe vorm
geschreven, zetten we dus Z = R + jX of Z = R — jX en bedoelen
dan hetzelfde. Alleen kunnen we nu direct de ligging van de samen
stellende grootheden zien.
X
De faseverschuiving van Z t.o.v. R is uitgedrukt in tg <p = — •

Men noemt de grootheden R, jX en — jX algemeen vectoren. Wat
is nu het grote voordeel van deze vectoriële rekenwijze? Men kan
complexen van de vorm Z = R =±= jX gewoon bij elkaar optellen, met
elkaar vermenigvuldigen, op elkaar delen en van elkaar aftrekken.
Daarin ligt hun grote voordeel, zoals we later voortdurend zullen
zien.
Stel we hebben de vectoren A = a + jb en B = c 4~ jd. Dan is:
A 4-B = (a 4-jb) •+ (c 4-jd) = (a 4-c) +j(bfd).
A — B = (a 4- jb) — (c 4- jd) = (a — c) 4- j (b—d).

A
B

A X B = (a 4- jb) (c 4- jd) = (ac—bd) 4- j (ad 4- bc).
a4- jb
(a 4- jb) (c — jd)
(ac 4- bd) 4- j (bc — ad)
c 4- jd

(c 4- jd) (c — jd)
ac 4- bd
bc — ad
c2 4- d2 + j c2 4- d2

c2 4-d2

In alle vier de gevallen krijgen we dus een vorm van de gedaante
C 4~ jD en zal dus steeds de faseverschuiving te berekenen zijn uit:
D
tg <P = —
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hoe ingewikkeld C en D ook zijn. B.v. voor

A
B

is

bc — ad

c2 + d2
tg <P = ----- ——
ac 4- bd

bc — ad

ac

bd

c2 4- d2
B8. Magnetische circuits. Tot nu toe hebben we steeds zelfinducties
zonder ijzerkern beschouwd. In paragraaf A8, formule I. (5) hebben
we de waarde van de krachtstroom voor een spoel met n windingen
gegeven. Deze was:
4 nO
<P = —— • IJt 1

Zouden wij deze spoel nu een ijzerkern geven, dan zou ons blij
ken, dat bij eenzelfde stroomsterkte I de krachtstroom aanmerke
lijk groter zou wezen en uit te drukken zou zijn in:
<Py = H <P

•

Voor de zelfinductie L vonden wij:
4 n2O
L «=---------*1 . 108
terwijl we met ijzer vinden:
4 n2O
Ly = HL =
• Mnl . 108

1.(21).

1.(22).

De factor p. noemen wij de permeabiliteit van het ijzer en p. is de
verhouding van de magnetische inductie B van het ijzer en de mag
netische veldsterkte H, dus B = p. H. In de z.g. paramagnetische
materialen is p. groter dan 1, in de z.g. ferromagnetische materialen
(ijzer, staal) heeft p. een waarde van verscheidene 1000-tallen, in de
lucht is |x «= 1. Daar voor ijzer en staal p, geen constante is, doch af
hangt van de magnetische belasting van het ijzer, zal dus de zelf
inductie Ly geen constante meer zijn. De verhouding p. van B en H
wordt weergegeven in de z.g. hysteresiskromme, welke wij in fig.
I. 12 geven. De magnetische veldsterkte H wordt bepaald door het
aantal ampèrewindingen (AW) van de beschouwde ijzerkernspoel.
Beginnen we het ijzer te belasten (door dus door de spoel een
stroom te sturen, welke met I «= 0 begint), dan verloopt B volgens
ODj, om tenslotte practisch horizontaal te gaan lopen (het ijzer
raakt verzadigd). Verlagen we nu de stroom, dan loopt B terug via
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DaA1 en bereikt voor II = 0 (dus 1 = 0) de waarde OAa, die we
remanent magnetisme noemen. Het ijzer is magnetisch geworden.
Om nu B = 0 te krijgen (in C), moeten we II negatief maken,
m.a.w. I van richting omke
ren. Maken we II steeds weer
groter in negatieve richting,
dan treedt bij Do weer verza
diging op. Teruggaande is
voor H = 0 B = OA2, weer
het remanent magnetisme,
s
doch nu van richting omge
keerd.
H
c,
c
De waarde OC van II ,(in
o
negatieve zin) is de waarde,
waarbij B juist nul wordt.
B=H+4nj
Men noemt OC de coërcitivi
teit van het materiaal. Daar
A2
dit hele proces energie kost,
heeft men er naar gestreefd,
D2
ijzer te vervaardigen met zo
smal mogelijke B—II krom
Fig. 1.12.
me, daar het oppervlak van
de hysteresiskromme een maat is voor de ijzerverliezen. Dit is te
bereiken, door ijzer met een zeer geringe coërcitiviteit te vervaar
digen.
Om verzadiging van het ijzer tegen te gaan, past men veelal een
z.g. luchtspleet toe, d.w.z. ergens onderbreekt men de ijzerweg over
de gehele doorsnede van de ijzerkern. Dan hangt binnen ruime
grenzen B alleen af van het aantal ampèrewindingen AW volgens
de formule:
LJ

B =

AW

0,4
1

1.(23).

waarin: AW = n I en 1 = lengte luchtspleet in cm.
Men past vooral in transformatoren en smoorspoelen, die een
gelijkstroom voeren door één of meer van hun windingen, een
luchtspleet toe. Om de ijzerverliezen tot een minimum te beperken,
wordt de kern gelamelleerd; hoe dunner de lamellen zijn, des te
beter. Tevens gloeit men het gebruikte ijzer uit, zodat het vrij zacht
is en buigzaam.
Voor gewoon transformatorblik kan men gewoonlijk B = 6000 —
10000 nemen. Tijdens de laatste wereldoorlog heeft men, door de
noodzakelijkheid voor dé radar en de atoomsplitsing, ijzerlegerin37

&

gen samengesteld, die een drie maal zo grote u hebben als het beste
vooroorlogse dynamoblik, m.a.w. kan men een B = 30.000 toelaten.
Niettemin zullen deze legeringen voorshands nog geen algemene
toepassing vinden, daar ze te duur in de fabricage zijn. Bovendien
loopt men, vooral bij dynamo’s en motoren, vast met het koper (o.a.
geen bergruimte!).
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HOOFDSTUK II.
A. WEERSTAND.

Al. Serie- en parallelschakeling van weerstanden. In practisch alle
radio schema’s komen weerstanden voor, welke in serie- of in
parallelschakeling
a
b
aangegeven zijn. In
fig. II. 1 zijn beide ge
J
vallen getekend, voor
1
serieschakeling II. la,
voor parallelschake
Ri
Ri
ling II. 1b.
R2
R3
T
In beide gevallen
E
R2
kan men de combina
'2
i
'3
tie van weerstanden,
vooropgesteld, dat ze
R3
e3
tot één stroom- of
spanningskring beho
ren, door één weer
Fig. II. 1.
stand vervangen den
ken, de z.g. uervangingsioeerstand. In fig. II. la hebben we:
E «= ex 4- e2 + e3= iR, 4 iR2 4 iR3 =
= i (R1 4 R2 4 R3) = i Rv8.
waarbij:
11.(1).
= R, 4- R2 + R3

f2

L

Blijkbaar is voor serieschakeling de vervangingsweerstand gelijk
aan de som van alle in serie geschakelde weerstanden.
In fig. II. 1b is:
E
E
E
I = ix 4 i2 4 i3
4
—
=
R1
R2
H3
1
11
1 \
= E
---- 4 ---- 4 ---- ) •
Rx
IU
R3 /
It
Dus is:
I
1
1
1
1
E

------- 4 ------R!

R2

11.(2).

“F ------R3

Hvp
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Voor parallelschakeling is dus de reciproke van de vervangingsweerstand gelijk aan de som van de reciproke waarden van de af- ’
zonderlijke weerstanden.
Passen we formule II.(2) toe, voor bv. K gelijke weerstanden,
dan vinden we:
1
1
1
K
“

Rvp

R~ +

R

+.

R

R

11.(3).
K
Schakelen we bv. drie weerstanden van 600 ohm parallel, dan is
dus de vervangingsweerstand Rvp = 600/3 = 2 0 0 ohm.
Formule II. (2) toegepast voor twee weerstanden R3 en R2 geeft:
1
1
1
R.+ Ra
= --+ R2
R1
R vp
R5 R2
R, Rn
11.(4).
dus:
Rvp =
vp
Rj 4- R2

of

RvP =

Bij het parallel schakelen van weerstanden dient men wel op het
volgende te letten. Stel, men moet ergens, bv. in een kathode van
een eindbuis, een weerstand van 400 ohm hebben, welke 5 watt
belasting moet kunnen verdragen. Men heeft slechts de beschikking
over 2 watt weerstanden, waarvan men er dus tenminste drie stuks
nodig heeft, om er te komen. Volgens II. (3) is Rvp = R/3 of R =
= 3 R.^ = 1200 ohm. Iedere weerstand zal nu 5/3 ■= l2/3 watt dissiperen, dus niet overbelast raken.
Had men nu bv. Rx «= 1600 Q, R2 = 1600 Q en R3 = 800 Q geko11114
1
zen, dan zou ----- = ------ + ------ + ----- = ------ =
zijn, dus
Rvp
1600------ 1600------800------ 1600------400
weer Rvp = 400 ohm zijn. De weerstanden van 1600 ohm zouden
nu echter 2 watt te. verwerken krijgen en die van 800 ohm slechts
1 watt. Bij nog grotere verschillen is het dan zeer wel mogelijk, dat
er één weerstand in de combinatie door onjuiste keuze overbelast
raakt. We raden daarom ten sterkste aan, bij parallelschakeling
formule II. (3) toe te passen, m.a.w. de combinatie op te bouwen
uit gelijke weerstanden.
Bovenstaande geldt zonder meer ook voor serieschakeling. Hier
is voor k weerstanden:
Rva = k . R ...................................... 11.(5).

Houdt men hieraan zo veel mogelijk vast, dan weet men altijd direct,
hoeveel er per weerstand gedissipeerd wordt. Dat is dan in beide
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gevallen per weerstand, als Wt de totale te dissiperen energie is:
(Wt = I2 Rv).
Wt
WR =---11.(6).
K
In de practijk wordt hier nogal eens gezondigd, soms zelfs in
fabrieksapparaten.

A2. Typen en materiaal van weerstanden. In de radiotechniek worden
de weerstanden in twee uitvoeringen gebruikt en wel:
a. vaste weerstanden.
b. variabele weerstanden.
Beide groepen zijn weer naar de aard van de samenstelling onder
verdeeld in:
1. Draadgewonden weerstanden.
2. Compositie-materiaalweerstanden.
De vaste draadgewonden weerstanden komen voornl. in drie uitvoe
ringen voor en wel (1) op strippen van bakeliet of fiber (pertinax)
gewonden, (2) op keramische vormen gewonden en (3) in de vorm
van koord- of snoerweerstanden, gewonden om een kern van asbestkoord of glasfiber.
Draadgewonden weerstanden hebben in het algemeen een te ver
waarlozen temperatuurscoëfficiënt en zijn onafhankelijk van de
aangelegde spanning. Daarentegen bezitten ze zclfinductie en zijn
daarom niet geschikt in hoog- of middenfrequente schakelingen.
Veelal bedekt men de draadgewonden weerstanden van de soort (2)
met een beschermlaag, bestaande uit emaille, cement of bakeliet.
Dit geschiedt, om ze beter bestand te maken tegen vocht, stof en
beschadiging. In Amerika fabriceert men weerstanden van dit type
vanaf 1/2 watt tot 500 watt en meer dissipatie. Men bedenke echter,
dat de opgegeven dissipatie in de eerste plaats de maximale is en in
de tweede plaats slechts geldt voor monteren in de vrije lucht met
ideale warmte-afvoer. In de apparaten daarentegen zitten de weer
standen meestal onder het chassis gemonteerd en vaak tussen
andere onderdelen in, waardoor de warmte-afvoer ver van ideaal is.
Daarom is het in het algemeen aan te raden, de zo gemonteerde
weerstanden slechts op een derde tot de halve dissipatie te belasten,
als waarvoor ze zijn opgegeven. Daar de fabrikanten in het ideale
geval een temperatuur van ongeveer 300 °C toelaten, zal men bij
verlaagde belasting mogen rekenen op 100 a 150 °C. Beide typen
weerstanden komen met aftakkingen voor. Deze aftakkingen redu
ceren de maximale dissipatie. De mate van deze vermindering is
afhankelijk van de lengte van de weerstand en het aantal aftakkin41

gen. Gemiddeld kan men bij korte weerstanden met ongeveer 10 tot
15% per aftakking rekenen, bij lange met 5%.

A3. Radioweerstanden. (Compositie —). De in de radiotechniek
meest toegepaste weerstanden zijn die van het 2e type, nl. de conipositieiveerstanden. Men spreekt daarom veelal van radioiueerstanden.
Men noemt deze weerstanden compositieweerstanden, omdat
hierbij meestal de geleider gemengd is met een bindstof in bepaalde
verhouding. Deze weerstanden hebben grote voordelen tegenover
draadgewonden typen: zij hebben n.1. een grote variatie in waarde,
t.w. van tien ohm tot tien a twintig megohm, kleine afmetingen,
zelfs bij de grootste waarden, dus klein gewicht en daardoor gemak
kelijke montagemogelijkheden, (o.a. tussen de bedrading in).
We onderscheiden twee hoofdtypen:
1°. De massaiveerstand, waarbij het lichaam meestal om een mas
sief staafje ter versteviging is geperst, soms ook het weerstandsmateriaal in zijn geheel tot een staafje is geperst.
2°. De kathode-typeiveerstand, waarbij het weerstandsmateriaal
in een dun laagje of film op een keramisch buisje wordt gespoten
en gebakken. Vaak komt om het geheel dan nog een laagje van
isolatiemateriaal.
Deze weerstanden worden gemaakt voor kleine dissipatie in half
watt, één watt en twee watt en verder voor grotere dissipatie in
typen van vijf tot honderd watt. Ze kunnen een vrij grote overbelas
ting gedurende niet te lange tijd weerstaan, vooral de inassa-typen.
De kathode-typen kunnen veel minder verduren, hebben echter een
goede warmte-afvoer.

A4. Eigenschappen van de compositieweerstanden. De radioweerstanden bezitten enige eigenaardige eigenschappen tegenover draadgewonden typen. In de eerste plaats is hun weerstand afhankelijk
van de opgedrukte spanning en wel neemt in het algemeen de weer
stand af met toenemen van de aangelegde spanning. Deze weerstandsafname hangt nog af van de lengte van de weerstand, de
grootte in waarde en het gebruikte materiaal. Hoe hoger de weer
stand in waarde is, des te groter is het percentage afname. Weer
standen van kleine lengte nemen voor een bepaalde wcerstandswaarde bij een bepaalde spanning percentsgewijze in weerstand
meer af, dan een lagere van dezelfde weerstand. In fig. II. 2 is een
en ander grafisch uitgezet voor 3 typen weerstanden van één en
hetzelfde fabrikaat.
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De verschillende fabrikaten ontlopen elkaar zeer weinig.
In tegenstelling met draadgewonden weerstanden neemt met
toenemende frequentie de weerstand af. Dit effect is zeer gering bij
weerstanden beneden 100 a 150 kilo-ohm en vrij groot boven de
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Fig. II. 2.
megohm. Bovendien is dit effect afhankelijk van de diameter van
de weerstand. Bij geringe diameter neemt dit effect toe. Met skinneffect (huideffect) heeft dit niets te maken. Veeleer is het te wijten
aan de onderlinge capaciteitjes tussen de geleidende deeltjes in de
weerstandsmassa, die immers bestaat uit geleider en bindstof. Hier
door is ook de afname in weerstand verklaard. Daar in lagere weerstandswaarden percentsgewijze meer geleider wordt verwerkt, ver
klaart dit het minder afnemen in weerstand bij de lagere waarden.
Vochtigheid doet in het algemeen de weerstand iets toenemen.
Een zeer belangrijke eigenschap, inhaerent aan radioweerstanden,
is hun eigen ruis, die zij hebben. Deze ruis is een functie van de
belasting van de weerstand, zijn afmetingen en de aard van het
samenstellende materiaal. Over het algemeen neemt het ruisniveau
toe met toenemen van de weerstand en afnemen van de afmetingen.
De grootste rol speelt ons insziens echter wel het samenstellende
materiaal en de constructie van de weerstand. Wij hebben fabrika
ten medegemaakt, die volkomen onbruikbaar waren in weerstandsversterkers met grote versterking. (Microfoonversterkers e.d.). Bij
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zulke weerstanden speelt dan de gelijkstroombelasting een grote rol.
Fig. II. 3 geeft een kromme, welke een idee geeft van het verloop
van de ruisspanning met toenemen van de weerstand. Men ziet hier
uit, dat het altijd het beste is voor iedere benodigde waarde één
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weerstand te gebruiken en hem niet samen te stellen uit twee of
meer weerstanden tot de gewenste waarde. Dit geldt vooral voor de
hogere waarden (boven 50 kilo-ohm). De discontinuïteit in de
kurve geeft aan, waar de fabrikant op een andere samenstelling is
overgegaan.

A5. Potentiometers. (Variabele). De zg. draaibare weerstanden vin
den een ruime toepassing. Ook deze komen voor als draadgewonden
potentiometers en in coinpositie-uituoering. In de kleine, voor
radio-ontvangers geschikte typen gaan de draadgewonden typen niet
hoger dan 100 kilo-ohm. Voor volumeregelaars is echter een hogere
waarde vereist (200 kilo-ohm tot 1 megohm), daarom worden in
ontvangers vrijwel uitsluitend potentiometers van het compositietype gebruikt. Deze zijn ook veel goedkoper, dan draadgewonden
typen, bezitten een hoge mate van betrouwbaarheid en regelen over
het algemeen zeer soepel. Bij vrijwel alle uitvoeringen is het gelei
dend materiaal in een uiterst dun filmpje gespoten op een of ander
isolatiemateriaal, meestal nog zg. gemetalliseerd; over dit laagje
draait de loper. Bij deze typen is het bovendien gemakkelijker, dan
bij draadgewonden, de gewenste weerstandsvariatie tegenover de
draaiing van de loper te geven. Voor bepaalde functies, bv. volumeregeling, is een lineair weerstandsverloop van de potentiometer
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mipder aan te bevelen met het oog o.a. op onze gehooreigenschappen. In fig. II. 4 geven wij een grafiek, waarin het verloop voor een
drietal functies is gegeven.
Kromme A is het verloop bij een lineaire potentiometer, welke bv.
voor spanningsregeling wordt gebruikt. Kromme B geeft het verloop voor tooncontróle vereist. Tenslotte Iaat kromme C ons het
verloop zien, dat ver
eist wordt voor volumeregeling. Aangezien 100i—
LINEAIR
vrijwel alle handels- 90
potentiometers rechtstoon/
draaiend zijn. dient 80
men hiermede met de 70
montage rekening te
60
houden, omdat practisch alle zg. volume 50
regelaars een kurve 40
volgens C hebben.
Soms wordt de volu- 50
me regel aar van een 20
voorzien,
aftakking
welke bedoeld is voor 10
bassencompensatic op
-J<x%
0
30
40
50
10
20
60
70
80
90 100
lage geluidniveaux.
Bij het toepassen van
Fig. II. 4.
een volumeregelaar
dient feitelijk overwogen te worden, waarvoor deze gebruikt wordt,
wij bedoelen, of hij dient te regelen in een ontvanger met of zonder
automatische volumecontróle. In een ontvanger zonder ave nl.
dient de totale versterking van de .ontvanger geregeld te worden,
wat bij een ontvanger met ave niet nodig is. Om dit te ondervan
gen regelt men tegenwoordig algemeen in het laagfrequente deel.

Tl

A6. Beproeving van weerstanden. Om een indruk te krijgen van de
kwaliteit van een bepaald type weerstand, is een serie metingen
ontworpen, waaraan men het te beproeven weerstandstype onder
werpt. Aan de hand van de resultaten kan men nagaan of het aan
de algemeen gestelde eisen voldoet. Echter wijzen wij erop, dat de
verschillende fabrikanten niet alle dezelfde eisen stellen. Wij geven
hier dus een gemiddelde van deze eisen.
Men bepaalt dan steeds de weerstandsvariaties, die de te beproe
ven weerstand gedurende en na de proef ondergaat en gaat na, of
deze blijvend is of van tijdelijke aard.
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1. Weerstandsmetingen. Men bepaalt eerst de weerstand zonder
belasting en daarna, zo snel mogelijk, teneinde verwarming uit te
sluiten, de weerstand bij normale belasting. Daarna meet men weer
de weerstand onbelast. Deze proef herhaalt men verscheidene ma
len, erop lettend, dat de temperatuur van de weerstand niet boven
kamertemperatuur of 25 °C uitkomt.
De maximale afwijking in weerstand mag niet meer dan 5% be
dragen, de blijvende niet groter dan 3%, gerekend van de beginwaarde.

2. Levensduur bij normale belasting. Gedurende tenminste 1000
uren wordt de weerstand intermitterend belast en wel telkens 1 uur
volbelast en dan een half uur onbelast, waarbij de omgevingstem
peratuur op 40 °C gehouden wordt.
De maximale eindafwijking in weerstand mag ook nu weer niet
meer dan 5% zijn.
3. Belastingsproef. Hierbij zet men het percentage weerstandsver
andering uit tegenover de belasting, welke van nul af te beginnen
telkens 10% wordt verhoogd tot 100% overbelasting en weer terug
gaande tot nul. Iedere instelling laat men ongeveer 15 minuten
duren, opdat de weerstand zo veel mogelijk steeds zijn eindtemperatuur bereikt. Ook hier is de omgevingstemperatuur 40 °C.
Bij deze meting mag de maximale tijdelijke afwijking 10% zijn
tegenover begin- en eindweerstand.
4. Spanningskarakteristiek. Nu zet men het percentage weer
standsverandering uit als functie van de aangelegde spanning, waar
bij men weer in stappen van 10% omhoog gaat tot 100% spanningsoverbelasting. Nu moeten de aflezingen telkens zo snel mogelijk
geschieden.
De maximale afwijking bij 100% overbelasting mag weer 10%
bedragen, bij normale belasting hoogstens 5%.

5. Vochtigheidsproef. Bij een omgevingstemperatuur van 45 °C
stelt men de weerstand gedurende ongeveer 150 uren bloot aan
droge lucht (30% relatief). Daarna gedurende 300 uren onder de
zelfde conditie aan vochtige lucht (95% relatief) en tenslotte weer
150 uren in droge lucht, bij 45 °C.
Nu mag de afwijking in weerstand niet meer dan 5% zijn en de
tijdelijke afwijking gedurende de proef maximaal 10%.
6. Overbelastingsproef. Gedurende 100 uren wordt nu de weer
stand 50% overbelast in een omgeving van 40 °C. Om het uur neemt
men een weerstandsmeting.
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De blijvende verandering mag niet meer dan 3%, de maximale
lijdelijk 10% bedragen.

7. Ruismeting. Na de 6 voorgaande proeven meet men de ruis
spanning van de weerstand, door hem te vergelijken met een bekende, zg. ,,stille” weerstand (bv. een standaard, draadgewonden
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weerstand). Hierbij dient de te meten weerstand natuurlijk nor
maal belast te worden.
Bij de maximaal toelaatbare belasting mag de ruisspanning ten
hoogste 500 p. V zijn.
Aan het eind van de metingen zet men alle resultaten in een gra
fiek volgens fig. II. 5 en kan dan beoordelen, of de onderzochte
weerstand aan redelijke eisen voldoet.

A7. Kleurencode. Daar men tegenwoordig veel gebruik maakt in
Nederland van Amerikaanse weerstanden, vermelden wij hier de
voornaamste kleurencode, waarmede in Amerika de waarden van
de weerstanden worden aangegeven. Temeer, omdat ons herhaalde
lijk gebleken is, dat men hier niet goed met de kleurencombinaties
overweg kan.
De voornaamste kleurencode is die van de R.M.A. (Radio Manufacturers Association). In fig. II.6 is deze code gegeven.
Bij deze code verdeelt men de weerstanden in twee groepen, nl.
47

*

de eerste groep, waarbij de eindverbindingen loodrecht staan op hel
lichaam en die, waarbij deze in het verlengde van de weerstand be
vestigd zijn. Men geeft de waarden met kleuren aan, als volgt: (zie
fig. II.6a en 6Z>).
Kleur A geeft het eerste
cijfer aan van de waarde.
KLEUR
B
Kleur B geeft het tweede
CX
T2 Vt>LTAg E
???
Z V/ART
o
geen
2o
cijfer
aan.
BRUIN
10
loo
A 8 C
Kleur C geeft het aantal
Roofr
2
_2_
100 2
2oo
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1000I 3
3
3
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CEEL
4
10 o 00 q
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5
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_6
6
6oo
geeft
de tolerantie aan.
VIOLET
7
7
7oo
Wij
geven hier direct
GRY5
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CEEN
20%
ohm is A violet, B groen,
A 8 C T
R MA- KLEURENCODE
C oranje.
VOOR CONDENSATOREN
Wij maken erop at
C
tent, dat bij weerstan
Fig. II. 6a.
den, waarvan de beide
eerste cijfers gelijk zijn,
bij type A de kleur B
vervalt, bv. een weer
KLEUR
B
c
B A C
T
ZWART
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stand van 330000 ohm
nrri ■ mi
BRuin
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ROOB
2
Z
100
8
C
T B A
c
ORANJ E~
zonder meer en een gele
3
3
IOOO
mnr
■!
CEEL
IQOOO
<4
band of stip voor C. Bij
GROEN
S
5
100.000
ABC______
■A■ B C T.
een weerstand van bv.
BLAUW
6 1000.000
6
1 !!»■ 1 -cnm b
VIOL ET
7
7
40
ohm is A geel, B
CRYS
8
8
ABC T
zwart en C zwart (geen
}“
“C I IEIBI ISI
9
9
TOLERANTIE - T
nullen). Bij een weer
Coup 5 °/o
stand van 440 ohm
R.M.A.- KLEURENCODE
ZILVER 10 ‘/o
daarentegen zijn A en B
VOOR WEERSTANDEN
GEZH
20%
geel en C bruin (1 nul).
Fig. II. 6b.
Hierbij worden nogal
eens vergissingen ge
maakt.
Bij de nieuwste R.M.A.-code hebben de weerstanden met axiale
aansluitdraden (II. 6i>) drie banden voor de kleuren, een vierde
voor de tolerantie en soms een vijfde. Bij vijf banden geeft dan de
vierde de vermenigvuldiger aan voor de waarde, die met de eerste
drie banden is aangegeven, terwijl de vijfde de tolerantie geeft.
Bv. een weerstand van 325000 ohm met 5% tolerantie heeft dan:
IOOO
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band 1 oranje, band 2 rood, band 3 groen, band 4 oranje en band
5 goud. Bij deze code speelt de kleur van het lichaam geen rol. De
banden beginnen vlak bij één van de uiteinden van het lichaam.

A8. Algemene opmerkingen. Buiten de geconcentreerde weerstanden
in de apparaten hebben wij ook nog met andere weerstanden te
maken. De gehele bedrading in een apparaat heeft weerstand, daar
we gebruik maken van koperdraad van kleinere of grotere materiaaldoorsnede. Nu is in de praclijk gebleken, dat bij wisselstroom
de weerstand van een geleider groter is dan bij gelijkstroom en dat
de weerstand toeneemt met toenemen van de frequentie. Eén van
de belangrijkste oorzaken hiervan is het zg. stroonwerdringingseffect of huideffect. (Skinn-effect). Men kan nl. aantonen, dat de
weerstand van een geleider minimum is, als de stroomverdeling
door de dwarsdoorsnede van de geleider zo gelijkmatig mogelijk is.
Deze voorwaarde wordt vervuld bij gelijkstroom. Bij wisselstroom
daarentegen treedt er, door het optreden van het magnetische veld,
een verdringing van de stroom naar de oppervlakte van de geleider
op en wel te sterker, zoals gezegd, naarmate de frequentie toeneemt.
Dit effect toont zich merkbaar door een toename van de weer
stand van de geleider. Men kan zich dit zo voorstellen. Als men de
geleider opgebouwd denkt uit een aantal parallel geschakelde ge
leidende elementjes, dan zullen de binnenste elementjes door meer
krachtlijnen omgeven zijn dan de buitenste, waardoor zij een grotere
inductieve weerstand zullen hebben en daarom minder stroom
zullen voeren. De stroom zal zich dus naar de oppervlakte ver
plaatsen, er is dus geen uniforme stroomverdeling meer aanwezig.
Het huideffect hangt af van de dikte van de geleider, van de
frequentie, de permeabiliteit van de geleider en zijn specifieke
weerstand. Over het algemeen mag men aannemen, dat het effect
toeneemt met de diameter van de geleider. Bij de berekening van
spoelen komen wij hierop terug.
Er zijn enige methoden om het huideffect tot een minimum te
beperken en wel:
a. Door toepassing van holle geleiders (buiskoper), waarbij dus
de kern van de geleider afwezig is.

b. Door gebruik maken van bandkoper. Hierbij is de kern relatief
gering tegenover het oppervlak.

Toepassen van zg. litzedraad, dat is draad, dat uit een groot
aantal dunne adertjes bestaat, die alle van elkaar zijn geïsoleerd
door zijde en emaille. De totale doorsnede moet echter onderver
deeld zijn in een groot aantal zeer dunne draadjes en de isolatie
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onderling moet zeer goed zijn, anders heeft litzedraad weinig voor
deel boven massief draad.
Men komt vaak antennedraad tegen, dat bestaat uit 3 of 4 on
geïsoleerde aders in elkaar gevlochten. Dit draad is absoluut min
der geschikt dan massief draad van dezelfde doorsnede.
Voor hoogfrequent is de weerstandstoename tgv. het huideffect
belangrijk en kan soms dc hf-weerstand 20 en nog meer malen de
gel ij kst room weerstand zijn.

B.

ZELFINDUCTIE.

BI. Serie- en parallelschakeling van zelfinducties. Evenals de weer
standen, komen zelfinducties in serie- of parallelschakeling voor in
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de radiotechniek. Als voorbeeld halen wij hier aan de bekende
Novocon oscillatorspoel 644, waarbij de spoelen voor de verschil
lende golfbanden in serie worden geschakeld. In fig. II. 7 zijn de
beide gevallen weergegeven en wel geldt fig. II. 7a voor de serie
schakeling, fig. II. 7 b voor de parallelschakeling. We nemen aan,
dat er geen koppeling aanwezig is tussen de spoelen onderling.
Ook nu is het in beide gevallen mogelijk, de combinatie van
zelfinducties, wederom vooropgezet, dat zij tot één stroom- of spanningskring behoren, door één zelfinductie vervangen te denken, de
zg. vervangingszelfinductie.
In fig. II 7a zien we, dat:
E = Cj

Hierin is:

e2 = icoLj —}- icoL„ = i&> (Lx -f- L2) = ico Lvs.

Lïb = L, +

l2

.........................

n.(7).

Voor serieschakeling is de vervangingszelfinductie, evenals bij
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weerstanden, gelijk aan de som van alle in serie geschakelde zelfinducties.
In fig. II. 7b zien wij:
E
E
E
E
1
1 \
+---- =
---- H
)•
I — ij 4~ i2 + i3 “
coLj
<oL,
coL3
co
L2------- L3 /
Dan is:
I
1
1
1
1
1
1
11.(8).
+ — +— I =
E
co ' Lj
L2
L3 z
co
L\p
Evenals bij de weerstanden vinden wij, dat voor parallelschake
ling de reciproke van de vervangingszelfinductie gelijk is aan de
som van de reciproke waarden van de afzonderlijke zelfinducties.
Formule II. (8) toegepast op K gelijke zelfinducties, geeft:
111
K
11.(9).

L^- L

17 '

Z

Passen we formule II (8) toe voor twee zelfinducties Lj en L.
dan is:
1
1
L2+ Lj
Lvp = ----- H------Lj L~
Lj
L,
of:
Lj L2
11.(10).
LVp
Lj + L2
De wisselstroom weerstand van een zelfinductie Lj XL is:
XL = coL = 2 n f . L.
Hierin is n = 3,14159 .. . . f = de frequentie van de wissel
stroom. Wij zien dus, dat de wisselstroomweerstand XL toeneemt
met f, de frequentie. Als f = 0, is ook XL = 0. In tegenstelling met
een Ohmse weerstand, die een practisch constante waarde heeft
voor alle frequenties, heeft een zelfinductie dus een weerstand, die
afhankelijk is van de frequentie. Voor gelijkstroom (f = 0) heeft
dus L geen weerstand. Van deze eigenschap maakt men gebruik, in
de toepassing van zelfinducties als zg. smoorspoel. De bedoeling
van de zelfinductie als smoorspoel is het tegenhouden van een
wisselstroom, waarvoor L een hoge weerstand (de zg. blokkeringsweerstand) heeft en tegelijk het ongehinderd doorlaten van een
gelijkstroom. Wij komen de toepassing van L als smoorspoel veel
tegen in de zendtechniek.

B2. Zelfinductie met weerstand. Daar wij een zelfinductie kunnen
maken, door koperdraad tot een spoel te wikkelen, volgt hieruit,
51

dat elke spoel, behalve zelfinductie, ook Ohmse weerstand zal heb
ben, aangezien het verbruikte koperdraad eveneens Ohmse weer
stand heeft. Zodoende is het practisch ónmogelijk
een spoel te maken met alleen zelfinductie. Hij zal
altijd een zekere Ohmse weerstand hebben, al kiezen
eL
L
we nog zulk dik draad.
Hoewel de Ohmse weerstand gelijkmatig verdeeld
is over de wikkeling van de spoel L, mogen we de
spoel toch opvatten, zoals in fig. II. 8 is aangegeven,
Gn
R
namelijk als een serieschakeling van geconcentreer
de zelfinductie L en idem weerstand RL. Dan is:
______ T
E = eRH-eL=iRL4-jicoL —
Fig. II. 8.
= i (RL + j coL) = iXL.
Hierin is dan:
XL = Rl + j coL.
De grootte van X■L is:

xL = V RL2 +“^ïa
Dit is dus de werkelijke wisselstroomweerstand van een spoel.
In het geval, dat R2 < < co2L2 is, mogen we rekenen met XL 22 <oL.
,
In fig. II. 9 is het verloop van
| L
XL tegenover de frequentie gcgeven en wel geldt XL = wL en
XL2 = V R2 + co2L2. Voor f <= 0 is
.S
dan LXj = 0 en XL2 = V R2 4 0
= R. Uit de grafiek zien we dui.s
delijk, dat voor zeer kleine R
yS
geldt XL 22 coL, beter gezegd, als
R2 < < (o2L2, dus voor hogere fre
quentie.
Er is één bedenking aan te voe
f
o
ren tegen bovenstaande. Wij hebben namelijk aangenomen, zij het
dan stilzwijgend, dat de Ohmse weerstand R een constante is. Dit
is in het algemeen niet juist. Immers tengevolge van het huideffect
zal ook R toenemen met de frequentie. Intussen is deze toename op
een gegeven moment voor de frequentie t.o.v. de toename van wL zo
gering, dat boven een bepaalde frequentie toch geldt, dat <oL 22 XL,
m.a.w. R2 << co2L2 is.
Tenslotte wijzen wij erop, dat iedere spoel ook eigen capaciteit
heeft. Aangezien wij de capaciteiten nog niet behandeld hebben,
zullen we deze invloed later bespreken.
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Tengevolge van de Ohmse weerstand R zal dus een spoel, aangesloten op een wisselstroombron e, een zekere energie <oR dissiperen.
Als de stroom door de spoel i is, is deze dissipatie:
W = i* Rl.

Deze energie wordt dus onttrokken aan de wisselstroombron e,
is dus verlies. De smoorspoel bv. zal een belasting van e zijn en
wel te meer, naarmate i en RL groter zullen zijn. Hieruit volgt, dat
we er steeds naar zullen streven, de Ohmse weerstand RL door
juiste draadkeuze en dimensionnering van L zo gering mogelijk te
maken. Bij de smoorspoel zullen we ook i zo gering mogelijk houden,
door L zo groot als mogelijk is, te maken. Ook hier streven wij er
naar, RL zo laag mogelijk te houden.

B3. Typen en materiaal voor zelfinducties. Ook hier kunnen we
weer twee uitvoeringen onderscheiden en wel vaste en variabele
zelfinducties. Intussen zijn de toepassingen van variabele zelfinduc
ties beperkt tot speciale gebieden van de radiotechniek, bv. de peiltechniek, lange-golfzenders e.d. Wij zullen daarom deze onderver
deling niet doorvoeren.
Als hoofdverdeling houden wij aan:

a — zelfinducties niet luchtkern,
b — zelfinducties met ijzerkern.
Onder de groep a vallen de zelfinducties gebruikt voor hoog- en
middenfrequentie en die, toegepast in correctiefilters.
Onder de groep b vallen de zelfinducties, gebruikt voor laagfrequentie (toonfrequentie), afvlakfilters, correctiefilters voor laagfrequentie. Tussen beide groepen in staan de zelfinducties met
poederijzerkernen. Deze vinden hun toepassing in de hoogfrequ
ente en vooral middenfrequente techniek en in correctiefilters.
Wij zullen ze daarom apart bespreken. (Zie blz. 68 e.v.).
Als belangrijkste materiaal voor de zelfinducties gebruiken wij
koperdraad en wel liefst electrolytisch zuiver roodkoperdraad, dat
in de handel is te krijgen als blank draad, emaille draad en om
sponnen blank of emaille draad, (zijde- of katoenomspinning). Dit
draad is te krijgen in dikten van 0,05 mm lot 6 mm toe. In tabel IV
in hoofdst. XI wordt de diktetoename in mm gegeven tengevolge
van het gebrujkte isolatiemateriaal. Bijvoorbeeld is de diameter van
2 X katoenomsponnen draad van 1 mm gelijk aan 1 4- 0,2 = 1,2 mm.
Bij het berekenen van de wikkelingen dienen wij hiermede terdege
rekening te houden.
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AIs kern, waarop de spoel gewikkeld wordt, gebruiken wij
meestal kokertjes van pertinax, bakeliet of isolantite. Voor hoge
frequenties is bakeliet minder geschikt dan pertinax en vooral
isolantite met het oog op de diëlectrische verliezen.
Voor ontvangspoelen voor hoge frequenties maakt het geen ver
schil, of wij ze van blank draad of van emaille draad wikkelen. Bij
zendspoelen en smoorspoelen in zenders dienen wij rekening te
houden met de spanning per winding. Tussen twee windingen mag,
bij gebruik van emailledraad, nooit meer, dan 50 volt hf. staan,
dus is te rekenen met 25 volt per winding. Aan te raden is, vooral
bij gebruik van omsponnen draad, de spoelen, als ze gereed zijn,
te impregneren met lak of te dompelen in een mengsel van twee
delen paraffine en één deel hars. Hierdoor voorkomt men vochtig
worden.

B4. Zelfinducties zonder ijzerkern. Deze worden gebruikt in de afstemkringen van zenders en ontvangers, in middenfrequenttransformatoren en in filterschakelingen, (hf. smoorspoel e.d.).
Ter bereiking van de vereiste zelfinductie worden de spoelen voor
de lagere radiofrequenties (lange- en middengolf) in lagen gewik
keld. Om de eigencapaciteit (zie hoofstuk III, paragraaf A) zo
gering mogelijk te houden, past men speciale wikkelmethoden toe,
zoals bankwikkeling, honigraatwikkeling, duolaterale wikkeling e.d.
Voor de amateur zijn deze zonder speciale hulpmiddelen practisch
niet uit te voeren. Men zou dit kunnen omzeilen, door de spoelen
in één laag te wikkelen, doch dan wordt de bewikkelde lengte te
groot tegenover de diameter en met het oog op een lage hf. weer
stand mag de bewikkelde lengte nooit groter zijn dan hoogstens
0,6 maal de diameter. Maakt men de bewikkelde lengte groter dan
deze maximale waarde, dan neemt de hf. weerstand meestal aan
zienlijk toe.
Voor frequenties boven 3.10G (beneden 100 meter golflengte)
komt men echter toe met spoelen in één laag gewikkeld. Op zeer
hoge frequentie krijgt men zelfs spoelen van enkele windingen, die
men dan met het oog op het verkleinen van de eigen capaciteit en
het aanbrengen van koppelwindingen, veelal gespatieerd wikkelt,
d.w.z. men legt de windingen niet vlak tegen elkaar aan, doch wik
kelt ze met constante afstand tussen de wikkelingen. De afstand
tussen twee wikkelingen noemt men de spatie.
Smoorspoelen, welke moeten dienen, om hoogfrequente energie
uit andere kringen of gelijkstroombronnen te houden, wikkelt men
meestal in afdelingen. Ook hierdoor verkleint men in sterke mate
de eigen capaciteit, waardoor men hun eigen afstemfrequentie ver54
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hoogt en daardoor hun zelfinductie met het oog op een grote blokkeringsweerstand zo hoog mogelijk kan opvoeren.
B5. Berekening van spoelen zonder ijzerkem. Op bladz. 49 van para
graaf A8 vonden wij voor de zelfinductie van een spoel zonder ijzcr4 n2 O
kern en met n windingen, L = ------. Van deze formule is men
n1
uitgegaan, bij het van te voren berekenen van zelfinducties. Om op
eenvoudige en toch accurate wijze de afstemspoelen in ontvang
toestellen, zenders, enz. te kunnen berekenen, heeft men deze for
mule omgewerkt. Voor éénlaagspoelen is men hierin inderdaad
geslaagd. Voor meerlaagspoelen, althans wanneer een behoorlijke
mate van nauwkeurigheid wordt gewenst, Iaat ons inziens de een
voud wel wat te wensen over.
Uit onze formule zien wij, dat de zelfinductie afhankelijk is van
het aantal windingen en de afmetingen van de spoel. Hiervan uit
gaande is men tot de volgende formule gekomen:
0,0395 r2 n2
11.(11).
L =--------------- . k
b
waarin:
L = zelfinductie in microhenries.
r = straal van de spoel in cm.
n = aantal windingen van de spoel.
b = breedte van de wikkeling.
k = factor, welke afhangt van de verhouding 2 7bVoor enkellaagspoelen blijkt deze formule zeer wel te voldoen,
voor meerlaagspoelen daarentegen blijkt k een vrij ingewikkelde
functie van 2 7b te
a
b
worden. Men heeft
b i -_
k aan de hand van
■I
metingen bepaald
voor éénlaagspoelen.
b
In hfdst. XI geven
I\ Du wij voor k als functie
D
van 2 7b de tabel nr.
V.
Gemakshalve
geven wij in fig.
II.10 de grafiek voor
k. Fig. II. 11 geeft
Fig. II. 11.
ons de afmetingen
van enkellaagspoelen (11a) en meerlaagspoelen (115), opdat hier
over geen misverstanden komen.

I
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De breedte b van de spoel geldt ook voor spoelen met gespatieer
de wikkeling, welke voor kortegolfspoelen algemeen wordt toege
past. Zo geldt ook formule II. (11) algemeen, evenals de factor k,
uit grafiek II. 11 bepaald.
Wij geven hier een voorbeeld van de berekening van een spoel,
waarbij wij de zelfinductie L als bekend veronderstellen. Laten wij
aannemen, dat wij een spoel moeten berekenen met L = 10 uH.
Laat ons aannemen, dat wij de beschikking hebben over een pertinax kokertje van 1,5 cm diameter. Om nu de spoel te kunnen bere
kenen, moeten we dus de verhouding 2 r/b nog aannemen (2 r =
= 1,5 cm). Wij kiezen bv. 2 r/b — 1» dus b = 1,5 cm. Gemakshalve
schrijven wij formule II. (11) in de volgende vorm, dus opgelost
naar n:

n

1/0,0395 r2k
5 1/bL
’
bL
“ r~ ’ 1T

II.(11a).

In ons geval vinden wij:
1,5 . 10

5
n = -----0,75

0,688

6,7 . V 21,9 = 31 w.

2r
Uit grafiek II. 10 vinden wij voor ----- =lk= 0,688. Wij moeten
b
dus 31 windingen onderbrengen op 1,5 cm. De draaddikte wordt dus
15

— = 0,416 mm. Wij kiezen bv. emailledraad van 0,5 mm dikte.
36

De draaddikte van het te gebruiken draad, met zijn isolatie vindt
men met de formule:
b
11.(12).
d= —
n
Omgekeerd kan men met formule II. (11) natuurlijk van een be
staande spoel de zelfinductie berekenen; hiertoe bepaalt men n, b
en r. In ons geval vinden we dan:
0,0395.0,752. 312
L = -------------------------- . 0,688 = 10 piH.
1 >5

We merken nog op, dat men in het geheel niet gebonden is aan
de dikte d, die men met formule II. (12) heeft gevonden. Men kan
rustig dunner draad nemen, dat men dan gespatieerd wikkelt tot
de breedte b met het gewenst en berekend aantal windingen is be
reikt.
Een ander probleem duikt nu op, als men behalve L en 2 r ook
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nog de draaddikte d als gegeven invoert. Dat geval zal zich voor
doen bij de berekening van zendspoelen, waarbij men met het oog
op de te verwachten kringstrooin (zie hiervoor bladz. 113) de draad
dikte van te voren reeds moet vastleggen.
We geven weer een voorbeeld. Laat ons aannemen, dat de door
ons berekende spoel voor een kristaloscillator is en dat we daarom
d <= 1 mm hebben gekozen. Dan zou dus b =31.1 = 31 mm moeten
worden. Dan wordt echter de verhouding 2 r/b = 15/31
0,5, terwijl
wij 2 7b = 1 hadden aangenomen. Wij gaan dan nog eens het aan
tal windingen berekenen, doch nu voor 2 7b = 1/2 en lezen voor k af,
k = 0,82. Dan wordt:

5

3,1 . 10

= 41 windingen.
0,82
0/75
Nu klopt het nog niet, want nu wordt b = 41 mm en 2 7b =
= 15/41 = 0,366, Met deze waarde rekenen wij nogmaals n uit (voor
2r/b = 0,366 is k = 0,86) :
n

5
1/4,1.10
n = ------- 1/---------- = 45 windingen.
0,75 ' 0,86
Nu zou dan de breedte b = 45 mm worden, terwijl wij uitgingen
van b = 41 mm. Wij zijn er nu dus niet ver meer van af. Wil men
nog nauwkeuriger wezen, dan benadert men nog meer en rekent n
nogmaals uit, maar nu bv. voor b = 48 mm. Men vindt dan n = 48,5
windingen. Op deze wijze krijgt men zeer nauwkeurige resultaten.
Gaat het er om, ongeveer te weten, waar men aan toe is, dan houdt
men met de benadering eerder op.

B6. Berekening van meerlaagspoelen. Bij meerlaagspoelen bleek het,
dat de factor k een ingewikkelde vorm kreeg, waardoor men niet
tot een vorm kon komen, die in de practijk handig was en snel
rekenen aan grote accuratesse paarde.
Gaat het niet om grote nauwkeurigheid, dan kan men uitgaan van
onze bekende formule, welke dan echter omgevormd wordt tot de
vorm:
11.(13).
L = K1 . n2 D
waarin:
K1 = factor, welke weer afhangt van de verhouding 2 r/b, maar bo
vendien van C/D, waarin C is de wikkelhoogte (zie fig. 11.115).
D = 2 r, is de diameter van de spoel in cm.
L = zelfinductie in microhenries.
Men bepaalt K1 met behulp van de grafiek II. 12. Hierin is K1 uit
gezet als functie van 2 r/b, met C/D als parameter.

58

Men heeft hier dus de moeilijkheid, dat men twee afmetingen
moet schatten, nl. de wikkelbreedte h en de wikkelhoogte c. Heeft
men dit gedaan, dan kan men het aantal windingen n berekenen
k'
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Fig. II. 12.
met formule 11.(13). Heeft men n gevonden, dan gaat het er nu om,
deze windingen onder te brengen in het oppervlak b X c, waarbij
men dan tevens de totale draaddikte d moet bepalen. Nu gaan er in
b
c
de breedte n = — windingen, in de hoogte n„ =— windingen,
d
d
Doch nx X n2 = n, het berekende aantal windingen, dus moet:
b
c
b.c
n = nx . n2
d
d
cF
zijn. We vinden dus voor de draaddikte:

1/b. c
d =

n

11.(14).
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Hierin staan b en c in mm uitgedrukt, om ook d in mm te vinden.
Gaat men nu bovendien van een bepaalde draaddikte uit, dan
kan men begrijpen, dat er door het aannemen van de wikkelbreedte
en -hoogte heel wat heen en weer rekenen kan ontstaan. Teneinde
dit te ondervangen, kan men eerst aannemen, dat men de spoel als
enkellaagspoel uitvoert en dan met 2r/b= 1. Van het zo gevonden
aantal windingen n gaat men uit om met behulp van d en formule
II. (14) b en c te bepalen. Daarna berekent men n met formule
II. (13) en de grafiek II. 12.
We geven direct weer een voorbeeld. Laat ons aannemen dat wij
een spoel voor een ontvanger moeten berekenen, die met een draaicondensator van 500 iijiF een bereik heeft van 180 tot 600 meter.
De zelfinductie moet dan 170 |iH zijn. (Zie voor de bepaling van L
hoofdst. XI). De diameter van de beschikbare koker is D = 15 mm.
Voor 2r/b ■= 1 is K = 0,688. Dan is:

n = 6,66 |/ 1,5.170
----------- = 6,66 V 370 = 128 windingen.
0,688
Kiezen wij nu b = 5 mm en d = 0,2 mm koper, dan zal de draad
dikte
isolatie 0,25 mm zijn en is:
b
5
lij =
——— =20 windingen
d*
u
en
128
c = n2 . d1 = ------ . 0,25 =1,6 mm.
20
1,6
Dan is: c/ad =
=—
------ co 0,1 en b/d •=
= 5/315 = 0,34. Uit de grafiek II.12
15
vinden we dan K1 = 0,0094 en dan is:

0,0094.1,5
---------------- =110 windingen.
r K1!)
r
170
We zien dus, dat we niet zo heel erg mis zijn. Het resultaat is
zelfs zo, dat wij gerust kunnen gaan wikkelen. Wil men zeker zijn,
110
dan kan men nog eens gaan rekenen, doch nu met C = — . 0,25 =
n =

L

= 1,38 mm. Nodig is het intussen niet.

B7. Dimensionnering van hf. spoelen. Bij de verliezen in de hoogfre
quente spoelen spelen de koperverliezen een grote rol. Ze vormen
ongeveer 85% van de totale verliezen. De hf. weerstand van een
spoel is in het algemeen vele malen de gelijkstroomweerstand. Nu
blijkt, dat de hf. weerstand niet alleen afhankelijk is van de fre60

quentie, waarop de spoel wordt gebruikt, doch ook en zelfs vrij
sterk afhankelijk is van de doorsnede van het gebezigde draad en
de afmetingen van de spoel. Metingen hebben aangetoond, dat de hf.
weerstand sterk toeneemt met de bewikkeldc lengte van de spoel.
In de practijk komt dat hierop neer, dat men voor enkellaagspoelen
de bewikkeldc lengte niet groter mag maken dan de diameter van
de spoel, dus dat b
D is. Maakt men b > D, dan neemt de hf.
weerstand sterk toe. Bij meerlaagspoelen is het nog erger en mag
men b nooit groter kiezen dan de helft van de diameter, dus
b rg. 0,5 D. Metingen hebben uitgewezen, dat men niet te dik draad
moet kiezen voor een bepaalde spoel, daar er een gunstigste draaddikte is voor iedere spoel. Maakt men de spoel van dikker draad,
dan zal de hf. weerstand weer toe gaan nemen. Dit laat zich enigs
zins verklaren, door aan te nemen, dat er wervelstromen in de
draad gaan optreden, loodrecht op de stroomrichting, welke dus de
hoofdstroom tegenwerken. Hoe dikker draad, hoe sterker dit effect
wordt. Ook het skin-effect neemt toe, met toenemende draaddikte,
wat dus grotere verliezen tengevolge heeft. Voor enkellaagspoelen
voor kortegolfbereik (beneden 50 meter) kieze men de draaddikte
daarom niet boven 1 mm. Meestal zal emailledraad van 0,8 mm
voldoende zijn.
Tussen 50 en 150 meter neemt men bij enkellaagspoelen een
draaddikte van 0,5 mm. Voor midden- en langegolfspoelen neemt
men gewoonlijk litzedraad, dat is draad, dat bestaat uit een groot
aantal zeer dunne draadjes, geëmailleerd en daaromheen zijde. De
totale dikte van de litze bedraagt gewoonlijk niet meer dan 0,3 a
0,4 mm. Het is wel zaak, dat men bij gebruik van litzedraad alle
afzonderlijke draadjes goed schoonmaakt en tezamen soldeert, er
voor zorgdragende, dat er geen draadjes afknappen. Vroeger nam
men algemeen aan, dat een spoel, gewikkeld met litzedraad en
waarvan één of meer draadjes waren afgebroken, belangrijk slech
ter zou zijn dan welke spoel ook, gewikkeld met massief draad.
Recente metingen intussen hebben aangetoond, dat het breken van
enkele draadjes van weinig invloed is op de totale hf. weerstand.
Intussen is het altijd goed zorgvuldig te werk te gaan, daar men dan
geen risico loopt.

B8. Berekening van de hf. weerstand. Heeft men met behulp van het
voorgaande een spoel berekend, dan kan men daarna de hf. kopervcrliezen berekenen met de volgende formule:
K2 nd V
rk = Ro

K, +

«3

D

/

11.(15).
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Hierin zijn:
rk = hf. koperverliezen.
Ro = gelijkstroomweerstand van de spoel.
n = aantal windingen.
d = draaddikte in mm.
D = buitendiameter van de spoel in mm.
Kj = factor, die de verliezen t.g.v. huideffect bepaalt.
K3 = factor, die de verliezen door wervelstromen bepaalt.
K, = factor, die de invloed van de spoelafmetingen geeft.
De afhankelijkheid van de factoren Ka en K3 van de draaddikte
d en de frequentie f is vastgelegd door de formule:
11.(16).
F = 0,01 . d Vf
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waarin:
F = factor, ter bepaling van K* en K3.
d = draaddikte in mm.
f = frequentie in perioden per secunde.
Zet men f in kiloperioden, dan wordt:
F=0,316 . d Vf ............................... II.(16a).
De gang van zaken is nu als volgt. Eerst berekent men F voor de
gewenste frequentie. Dan bepaalt men met behulp van de grafiek in
fig. II. 13a en de berekende waarde F de beide factoren K, en K3.
Uit de tabel VI, hoofdst. XI, haalt men de factor K,, welke dc cor
rectie geeft voor de spoelafmetingen. De gelijkstroomweerstand Ro
bepaalt men uit de spoelafmetingen en het aantal slagen als volgt.
Stel de buitendiameter van de spoel Du, de binnendiameter D
Dan is de totale lengte van het gebruikte draad in meters:
1 =

* (Du4-Dj)
• n,
200

waarin Du en Dj in cm zijn ingevuld.
De gelijkstroomweerstand van de spoel is dan:

Ro =

(Du + D|) -n

11.(17).

3000 . d2

Hierin is:
Ro = de gelijkstroomweerstand in ohms.
Du en Dj in cm.
d in mm.

De formule voor de hf. koperverliezen voor een meerlaagspoel
wordt dan:
(Du + Dj) .n
2'
K.+ ( K„ nd\
II. (15a).
- .K
rk =
D
3000 . d2
3!

■

We zullen nu de hf. weerstand uitrekenen van onze spoel van
170 uH. Deze had n = 110, d = 0,2 mm. De binnendiameter was:
Dj -f- 2c, dus Du = 1,5 4- 2 X 0,16 = 1,82 cm. We berekenen de hf.
koperverliezen bv. voor X = 300 meter, d.i. f = 1000 kP. (kP =
kiloperioden). Dan is:
F = 0,316 . 0,2 . V1000 = 2.
Uit de grafiek II. 13« lezen we af:
Kj = 1,1

K3 = 0,17.
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Voor onze spoel zijn b/D = 0,34 en C/D == 0,1, dus we vinden in
tabel II. 13b:
K2 = 12,4.
De gevonden waarden vullen we nu in formule II. (15a) :

(1,82 + 1,5) . 110
rk =

3000.0,22

1,1 +

12,4.110.0.2 V
)
- . 0,17 [ =
18,2
/
)

= 2,94 . | 1,1 + 152 . 0,17 j <= 115 ohm.

We zien dus, dat de hf. weerstand

115

= 39 maal zo groot is,
2,94
als de gelijkstroomweerstand. Tevens volgt hier wel uit, dat er geen
peil te trekken is op de gelijkstroomweerstand van de spoel.
Zou men in dit geval dikker draad kiezen, bv. d = 0,4 mm, dan
neemt Ro sterk af. Het hangt dan van de vorm tussen accolades af,
of de verhouding rk/R0 gunstiger of ongunstiger wordt en of rk klei
ner wordt. Het is daarom raadzaam, bij het ontwerpen van spoelen
enige modellen te ontwerpen en na te gaan, wat het gunstigste is.
Er zijn methoden bedacht en formules opgesteld, teneinde de gun
stigste draaddikte te bepalen. Doch daar deze zeer veel heen en
weer rekenen eisen, lijkt ons bovenstaande methode sneller en een
voudiger.

B9. Berekening van de zelfinductie bij gegeven f, 2 en C. Over het
algemeen zal men bij de berekening van de afstemspoelen van een
ontvanger of zender uitgaan van het gewenste
frequentie- of golfbereik. In het hoofdstuk
over schakelingen vindt men de theorie, enz.
hierover. Voor de goede gang van zaken geven
wij hier aan, hoe men bij een gewenste fre
C
quentie of golflengte aan de hand van de te
bezigen onderdelen de zelfinductie, voor de
afstemming benodigd, kan berekenen. In zijn
meest algemene gedaante ziet de afstemkring
van een ontvanger of zender er schematisch
uit, zoals fig. II. 14 aangeeft. Over de zelf
inductie L, de afstemspoel, wordt een variabele
Fig. II. 14.
capaciteit C, de afstemcondensator gescha
keld. De samenhang tussen de afstemfrequentie, L en C wordt ge
geven door de formule:
1
f = 11.(18).
2 n VLC
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waarin:
L in henries.
C in farads.
f in perioden.
Drukt men L en C respectievelijk in uH en
in kiloperioden, dan wordt:

uit en de frequentie

106

II.(18a).

fkP ---

2n VL.h
1OG = 1.000.000.

De samenhang tussen de frequentie f en de golflengte X wordt
gegeven door de formule:
c
11.(19).
X = — meters
f
waarin:
c = 3.108 “Ace, is de lichtsnelheid (300.000 km/sec).
Zet men X in meters en f in kiloperioden, dan is:
3.105
" fkP

II.(19a).

Stel bijvoorbeeld, dat we een afstemcondensator C = 100 hjxF hebben
en dat we op X «= 300 m willen afstemmen, dan is dus:
3.105
3.105
f =------ = ------ «= 1000 kP.
X
300
Met behulp van formule II. (18a) berekenen we nu L, de benodigde
zelfinductie:
10G
103 =
2 it V 100 L
2 n V 100 L = 103.

Dus:

4 X2 . 100 L= 106.

L = 253 |xH.

Met deze waarde van L en het voorgaande kunnen wij nu de afstemspoel berekenen.
In het nomogram op blz. 441 in hoofdst. XI vindt men voor de
LC-kring volgens fig. II. 14 het verband vastgelegd tussen f, X, C en
L volgens formules II. (18a) en II. (19a). Het nomogram op blz. 441
in hoofdst. XI geeft dan nog het verband aan voor enkellaagspoelen tussen L, de spoeldiameter D, de bewikkelde lengte 1 en het
aantal benodigde windingen n.
65
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B10. Berekening van de wederzijdse inductie. Wanneer men twee
spoelen in elkaar schuift of om elkaar heenwikkelt, zijn zij met el
kaar gekoppeld. Het is dan mogelijk de totale wederzijdse inductie
M uit te rekenen met de formule:
M = K VRr
11.(20).
waarin:
M = wederzijdse inductie.
R = straal van buitenste spoel.
r = straal van de binnenste spoel.
K = factor, afhankelijk van de afmetingen.
De factor K wordt gehaald uit de grafiek in fig. II. 15. Hierin is
K
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K gegeven, als functie van de verhouding r2/n. Deze verhouding be
rekent men met de volgende formule:
r
r2/ri =

R

d2
+ R2"
11.(21).
d2

+ 1F
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waarin:
r en R als bij formule II. (20).
d = afstand tussen de spoelen.
Heeft men zo r2/n berekend, dan zoekt men K op en berekent M
met formule II. (20).
De formules 11.(20) en 11.(21) gelden ook voor spoelen, die naast
elkaar zijn geplaatst. Dan is d de afstand van de wikkelingen.

Bil. Enkele benaderingsformules. Om snel de zelfinductie uit te
kunnen rekenen voor een enkellaagspoel aan de hand van zijn af
metingen en windingen, kan men de volgende benaderingsformule
toepassen, die binnen 2% nauwkeurig is:
L=

D2n2

11.(22).

46 D 4- 100 b

waarin:
L = zelfinductie in pH.
D = diameter van de spoel in cm.
b = bcwikkelde lengte in cm.

Voor de aardigheid passen we deze formule toe op de op blz. 57
door ons berekende spoel. Wij hadden: n = 31 wn. D = 1,5 cm.
b «= 1,5 cm. Dan is dus:

1,52.312
L =--------------------------46 . 1,5 4- 100 . 1,5

2161

219

= 9,9 >iH.

Wij waren uitgegaan van L = 10 jiH, dus we zien, dat de nauwkeu
righeid 1 % is!
Voor meerlaagspoelen geldt de formule 11.(22) met toepassing
van een correctiefactor en wel is dan:
D2n2
L= 46 D + 100 b

1 — 2,24 .

c

D /

II.(22a).

waarin:
c = wikkelhoogte in cm.
Deze formule geldt slechts, als c/d < 1,2 is.
De formule II.(22a) loegepast op ons voorbeeld op blz. 60, waar
n = 110, vinden wij:

L=

1,82.1102

46.1,8 + 150

0,16
1 — 2,24 . -----\
18
/

= 169 . 0,981 = 167 nH.

Ook hier dus een nauwkeurigheid binnen 2%. Wc nemen hier als
diameter de buitendiameter van de spoel.
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Een benaderingsformule voor de berekening van de koppelfactor
voor twee in elkaar geschoven enkellaagspoelen geeft ons de vol
gende formule:
M
P22 b2
K=V L1 L2
D ƒ bi
waarin:
Dj = diameter spoel 1 (buitenspoel).
bj t= bewikkelde lengte idem.
D2 = diameter spoel 2 (binnenspoel).
b2 = bewikkelde lengte idem.

B12. IJzerkemspoelen voor radiofrequenties. Omstreeks 1931 begon
men proeven te nemen met spoelen met ijzerkernen voor de lange
golf (180 — 2000 meter). Deze ijzerkernen bestaan uit poederijzer,
vermengd met bakeliet en vernis. Door de toepassing van deze poederkemen neemt bij een zelfde aantal windingen de zelfinductie
t.o.v. een luchtspoel niet onbelangrijk toe. Hierdoor zal men omge
keerd minder windingen nodig hebben, om een bepaalde zelfinduc
tie te bereiken, als bij een spoel zonder ijzerkern. De spoelen met
poederkern zullen dus minder Ohmse weerstand en dus waarschijn
lijk ook geringer hf. weerstand hebben. De demping zal dus minder
wezen, m.a.w. de kwaliteitsfactor (zie hoofdst. III, blz. 97) zal
groter worden.
Men past tegenwoordig vooral bij de middenfrequent-transformatoren poederkernen toe. Door de toename van de kwaliteitsfactor,
dus de verbetering van de kringen, zullen de gevoeligheid en afstemscherpte van een ontvanger niet onbelangrijk verbeteren.
Metingen aan bestaande apparaten hebben inderdaad aangetoond,
dat dit zo is. Het vervangen in een superheterodyne-ontvanger van
de beide middenfrequent-transformatoren met luchtspoelen door
die met poederkern verhoogde de gevoeligheid tot het vijfvoudige,
terwijl de bandbreedte van 13 tot 7 kP daalde.
Vooral voor golflengten boven 300 meter gaven spoelen met poe
derkern grotere afstemscherpte en gevoeligheid. Beneden 200 meter
winnen de luchtspoelen het, hoewel men er de laatste jaren in
Amerika en Australië in geslaagd is poederkernen van bepaalde
samenstelling te maken, die zeer wel bruikbaar waren tot 15 meter
golflengte toe.
Een groot voordeel van poederkernen in middenfrequent-trans 
formatoren is de eenvoudige instelling van de zelfinductie. Dit geldt
trouwens voor alle spoelen met kern. Men voert de poederkernen
uit met schroefdraad, waardoor men ze in en uit de spoel kan
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schroeven. Hierdoor is de zelfinductie zeer fijn en continu op de
gewenste zelfinductie in te stellen.
De permeabiliteit van de poederkernen ligt in de buurt van 13 en
is nagenoeg constant tussen 30 en 3.10c perioden. Ze verhogen de
zelfinductie ongeveer 2,7 tot 3,8 maal. Wil men dus een spoel be
rekenen, dan voert men een factor 2,7 in en maakt de kern uitdraaibaar. Men berekent gewoon een spoel volgens onze formules met
lucht en deelt het gevonden aantal windingen door V 2,7 = 1,64.
Dan heeft men het aantal maximaal benodigde windingen.
Door de verbetering van de afstem- en bandfilterkrommen wordt
de verhouding signaal tegen ruis beter, waardoor toepassing van
ijzerkernspoclen voor afstemming en iniddcnfrcquent vooral aan
te raden zijn voor autoradiotoesellen en dergelijke. Om maximum
profijt te hebben, is het raadzaam de spoelen met litzedraad te wik
kelen.
Een verder voordeel van poederkernen is hun betrekkelijke on
gevoeligheid voor veldveranderingen. Een variatie van de magneti
sche krachtstroom van 0,01 tot 10 gauss heeft practisch geen in
vloed, wat tengevolge heeft, dat de bandbreedte en afstcmschcrpte
practisch gelijk blijft, zowel voor zwakke als voor sterke signalen.
C. CAPACITEIT.
Cl. Serie- en parallelschakeling van capaciteiten. Ook de capaciteiten
komen, evenals de zelfinducties en de weerstanden in serie- en
parallelschakeling voor in de
b
a
radiotechniek. Als voorbeeld
wijzen wij op bepaalde bandspreidingsschakelingen, de uit
J
twee secties bestaande beken
ei
de Hammerlund- en National'i
*2
zendcondensatorcn, e.d.
E
In fig. II. 16 geven wij de
C3
c2
beide gevallen en wel geldt
e2
II. 16a voor parallelschakeling
C2
en II. 16b voor serieschakeling.
Evenals bij de zelfinducties
Fig. II. 16.
is het nu weer mogelijk, de
combinatie van capaciteiten, vooropgezet, dat zij tot één stroom- of
spanningskring behoren, door één capaciteit vervangen te denken,
de z.g. vervangingscapaciteit.

I
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In fig. II. 16a zien we, dat:
I = ij 4- i« 4~ i3 t= EcoCj 4~ EcoC., 4~ EcoC.
Immers E = ii/wC1, dus
<= EcoC,, enz.
dan is:
I = ü)E (C. 4- C2 + C3) = coEC
waarin:
Cvs = <4+0, +C3
11.(23).
Voor parallelschakeling is de vervangingscapaciteit dus gelijk
aan de som van de capaciteiten, die parallel staan.
Uit fig. II. 16i> volgt, dat:
11= Cj o Cj = e2 co C2.
e,
en
1
+ 1/(1)C2 = 1/co ( 1
1
E ---- V CO Cl
Dus
= 7» •

C, * ('J ' 1'“

cvs

Dus voor serieschakeling is de reciproke van de vervangings
capaciteit gelijk aan de som van de reciproken van alle in serie ge
schakelde capaciteiten.
We vinden dus soortgelijke formules als bij de zelfinductie en
weerstanden, met dien verstande, dat de gevallen omgewisseld zijn.
De vervangingscapaciteit is dus in formule:
11
1
II.(23a).
Cv8
Cj
c.
Formule II. (23a)
toegepast op K gelijke capaciteiten geeft:
111
K
------ = — 4- — 4~ ....... = — ’
CV8
CC......................... c
Passen wij formule II. (23a) toe op serieschakeling van twee
capaciteiten Cj en C2, dan is:
Cx C2
11.(24).
CVs =

Daar vooral serieschakeling van condensatoren veel voorkomt, is
het aan te raden formule II. (24) te onthouden.
De wisselstroomweerstand van een condensator is:
1
1
Xc =---- -- ----------c
coC
2.% fC
Wij zien hieruit, dat de wisselstroomweerstand Xc afneemt, met
toenemen van de frequentie f. Als f = O, is Xc = oo (oneindig).
Evenals bij de zelfinductie L is de wisselstroomweerstand Xc geen
constante. In verband met het feit, dat Xc = oo voor f = O, maakt
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men van condensatoren gebruik, om bv. hoogfrequente stromen uit
laagfrequente- of gelijkstroomcircuits te houden. Men past ze dan
als zg. ontkoppelcondensatoren toe. In fig. 11.17
zien we twee methoden. In fig. II. 17a vormt Xc
i
een kortsluiting voor de hf. spanningen, die eu
verontreinigen en is Xc voor If. spanningen zeer
e.
zu
groot, dus Xc >> Zu. In fig. II.17b moet Co er
Co
voor zorgen, dat de kathode K voor hf. practisch op nulpotentiaal komt.
Stel voor beide gevallen bv. Co = 2000 miF.
G
Dan is bv. voor f = 1000 perioden:

1

I

J

x,

1
2

103.2.10» . 10—12
= oo 8.10’ ohm = 80 k Q.

Voor f = 1OG perioden (X = 300 m) is:

Xc =

Co

rk

1
-------- ---------------<= 80 ohm.
2 n 10° .2.10’. 10—12

Dus dan vormt Xc t.o.v. Zo practisch een kortsluiting.
In fig. II. 18 geven wij het verloop van de
Fig. II. 17.
wisselstroomweerstand Xc als functie van de
frequentie f.
Daar wij in de practijk meestal de capaciteit van een condensator
in |.ip.F (micromicrofarads) uit
drukken en f in kiloperioden, X
wordt onze formule voor Xc in
deze eenheden uitgedrukt.
Xr<=

10®

2 nfC

. k Q.

Als f in kiloperioden.
Xc in kilo-ohms.
C in iuiF

109
en
xc = 2 n fC- ohms.
Als Xc in ohms.

f

<r
Fig. II. 18.

C2. Condensator met weerstand, Een condensator bestaat altijd uit
twee geleiders, gescheiden door een niet-geleider. De niet-geleider
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bestaat meestal uit isolatiemateriaal en/of lucht. Nu is er geen
enkel isolatiemateriaal ideaal, het isoleert nooit volkomen, er zal
dus altijd verlies optreden. Sluiten we een condensator dus aan op
een wisselstroombron, dan zal er dus energie geabsorbeerd worden
en wel te meer, naarmate het isolatiemateriaal slechter is. Deze
hoeveelheid energie-verc
lies is dus een maat voor
R
J
■u
de kwaliteit van de con
eR
J
densator. De verliezen in
Cr
ec
een condensator treden
E
op door diëlectrische
verliezen, lekstromen,
tg^/ = 2 TT [ RC
corona, plaatverliezen
e.d. Men kan zich dan
de condensator denken
E
samengesteld te zijn vol
ec
gens fig. II. 19a, dus als
een serieschakeling van
een ideale capaciteit C
en een weerstand R.
b
De weerstand R is een
zuivere Ohmse weerstand
en wordt de verliesweerf stand genoemd. Men
noemt de hoek xp in fig.
R
II. 19b de verlieshoek.
•c
Als J is de stroom door
i.
J
R en C, dan is dus:
'c

J

eR = IR en ec = I

en tg tp ==ec/eB dus:
IR
C
tgxp= —
E
1 /<oc
= (0 RC «= 2 Jt f RC.
Fig. 11.19.
Daar in het algemeen
de hoek xp zeer klein is, mag men tg xp = xp stellen, dus is:
2TTf RC

xp = 2 n f RC
11.(25). *
Meestal drukt men xp uit in golflengte X in meters, R in kiloohms en C in jqiF. Dan is:

RC
tp= 1,885 .----X
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II.(25a).

I

In tabel nr. VIII. blz. 442 in hoofdst. XI vindt men de verliesfactor
van verschillende isolatiestoffen, uitgedrukt in procenten. Hoe
kleiner deze verliesfactor is, des te beter is het betreffende isolatie
materiaal uit electrisch oogpunt. Wij zien uit de tabel, dat mica,
vooral zuiver mica en glas beide zeer goede eigenschappen hebben.
De in de condensator volgens fig. II. 19a gedissipeerde energie
bedraagt:
P = EJ sin %p.
Nu is J = E (o C, sin *p ~ 4» (als ^p klein is), dus is:
P = w CE2, ip

11.(26).

In fig. II. 19a zijn R en C parallel geschakeld.
Ew C
1
Hier is tg %|’ = iR/ic
E/R “ 2 n f RC '
Als ip weer zeer klein is, dan vindt men nu, ip uitgedrukt in X,
R in kilo-ohms en C in uuF.
X

1,885. RC

11.(27).

Beschouwing van de formules II. (25a) en II. (27) toont aan, dat,
bij constant blijven van R en C, bij serieschakeling de verlieshoek
toeneemt, met afnemende golflengte X, bij parallelschakeling net
andersom. Bij luchtcondensatoren overheerst het laatste geval, bij
micacondensatoren daarentegen het eerste geval. Over het algemeen
echter kan men rekenen, dat de verliezen in een condensator zowel
serie- als parallelverliezen zijn en het van de golflengte afhangt,
welke zullen domineren.

C3. Typen en materiaal voor condensatoren. We hebben ook hier
weer twee hoofdvormen en wel de variabele condensatoren en de
vaste «condensatoren. In tegenstelling met de zelfinducties vinden
de variabele condensatoren in de radiotechniek een zeer uitgebreide
toepassing. In de meest algemene vorm bestaat de variabele conden
sator, de draaicondensator, uit een aantal segmentvormige metalen
platen, welke parallel aan een as zijn bevestigd en middels deze as
gedraaid kunnen worden tussen een aantal andere metalen platen,
die vast en parallel bevestigd zijn aan één of meer metalen asjes.
Als isolatiemateriaal doet hier vooral de lucht dienst, hoewel na
tuurlijk ander isolatiemateriaal in de vorm van strippen of derge
lijke moet worden aangebracht, teneinde de plaatsteden ten opzichte
van elkaar te fixeren. Hiervoor wordt algemeen isolantite, pyrex,
glas, kwarts, porcelein of eboniet gebruikt. Men maakt de draai73

condensatoren in zeer variërende typen en in waarden van 10 tot
1000 mi'F niet variërende plaatafstanden met het oog op de bedrijf sspanning. Hoe hoger deze namelijk is, des te groter moet de plaatafstand worden. Met het oog op randontladingen en overslag wor
den de platen afgerond aan de randen.
Een belangrijke rol bij de draaicondensator speelt zijn zg. nulcapaciteit, dat is de capaciteit, die hij heeft, als zijn variabele platen
geheel uit de vaste platen gedraaid zijn. Teneinde een groot afstem bereik te verkrijgen, is het nodig, dat de nulcapaciteit van een draai
condensator zo gering mogelijk is, zo in de grootte van 10 tot
20 n F., bij een maximum capaciteit van 300 tot 500 p. n F.
In de moderne ontvangers past men afstemcondensatoren toe,
die bestaan uit twee of meer draaicondensatoren op één as. Dit doet
men, om het aantal afstemknoppen op een ontvanger tot één terug
te brengen. Men begrijpt, dat een eerste vereiste dan is, dat de
capaciteit van de condensatoren zo gelijk mogelijk met elkaar op
lopen bij indraaien. Zou dit niet het geval wezen, dan zouden er
verschillen in de diverse afstemmingen ontstaan.
Een tweede soort variabele condensatoren vindt men in de zoge
naamde trimmers, dat zijn kleine condensatoren van 10—50 u u F,
meestal met mica-diëlectricum en met een schroevedraaier in
stelbaar. Zij zijn bedoeld, kleine verschillen in de diverse afstemkringen te vereffenen. Men noemt ze ook wel padders.
Vaste condensatoren zijn in alle capaciteitswaardcn te verkrijgen
vanaf 1 hjiF tot 100 en meer nF en voor alle mogelijke bedrijfsspanningen. Men kan ze globaal in drie typen onderscheiden en wel:
a. Condensatoren voor afvlakfilters e.d.
b. Condensatoren voor ontkoppelingen e.d.
c. Condensatoren voor hf. in zenders.
Onder type a vallen de condensatoren van grote capaciteit. Ze zijn
weer in drie soorten onder te verdelen:
1. Papierisolatie-condensatoren.
2. Olie-condensatoren.
3. Electrolytische condensatoren.

De condensatoren met papierisolatie waren het eerst in de handel
en werden gemaakt in capaciteiten van 0,1 tot 10 n F met bed rijfsspanningen variërende van 100 tot 2000 volt. Ze zijn nu practisch
geheel verdrongen door de onder 2 genoemde soort. Deze hebben
een in olie geïmpregneerd papier-diëlectricum, terwijl de gehele
condensator in een met olie gevulde metalen bak is gemonteerd.
Ze kunnen veel hogere spanningen verdragen en worden gemaakt
voor bedrijfsspanningen van 45000 volt en hoger.
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Het gebezigde papier is zuiver linnen papier, dat zeer homogeen
van dikte, poreusheid en samenstelling moet wezen en vrij moet
zijn van alkali, zuur en geleidende deeltjes. Voor spanningen tot
600 volt voert men de condensatoren zowel in was als in olie ge
ïmpregneerd uit. Men onderscheidt verder nog inductieve en nietinductieve typen, afhankelijk van de wijze, waarop de condensatorfilm wordt opgerold. Niet-inductieve typen kunnen gebruikt worden
in filters voor hogere frequenties.
Hel inductieve type kan gebruikt worden in afvlakfilters voor
gelijkspanningsapparaten en gelijkrichters. In fig. II. 20 ziet men
diverse condensatoren afgebeeld.
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Fig. II. 20.

Papiercondensatoren worden voor de lagere waarden (50 —
100.000 hjaF en hoger tot 0,5 uF) in gerolde vorm (roll-type of tubular) in de handel gebracht, om als ontkoppelcondensator te dienen
in ontvangapparaten. De fig. geeft enige typen weer. Men lette er
bij aankoop op, dat ze niet-inductief (non-inductief) zijn uitge
voerd. Men kan ze ook voor hf. ontkoppeling gebruiken als schermrooster-ontkoppelcondensator e.d. Als roostercondensator kan men
beter die met mica-isolatie nemen of keramische.
Voor zenders gebruikt men uitsluitend de zg. mica-condensatoren
voor koppeling en ontkoppeling. Voor lage spanning gebruikt men
veelal de zg. keramische condensatoren. De fig. geeft hier weer een
voorbeeld.

C4. Electrolytische condensatoren. Een ander type vaste condensato
ren wordt gevormd door de electrolytische condensatoren. Deze
nemen een geheel aparte plaats in. Zij onderscheiden zich van de
reeds besprokene door hun lage kostprijs en hoge capaciteitswaarden en geringe afmetingen. Een condensator van dit type 16 |iF en
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500 volt bedrijfsspanning is tegenwoordig ongeveer 4 cm en minder
. lang bij een diameter van 2 cm.
De electrolytische condensator bestaat uit een anode, de zg.
diëlectrische film en het electrolyt. De anode is gemaakt van zeer
zuiver aluminium en is de éne plaat van de condensator. De dië
lectrische film vormt zich langs electro-chemische weg om de anode.
Deze film is zeer dun. Het electrolyt vormt de tweede plaat van de
condensator. Daar de film, die anode en electrolyt van elkaar iso
leert, zo dun is, is de capaciteit zeer hoog. Men onderscheidt twee
typen en wel de droge electrolytische condensatoren, waarbij het
electrolyt in pastavorm is aangebracht en de natte electrolyten,
waarbij het electrolyt een vloeibare vorm heeft.
Droge electrolyten komen in gerolde vorm voor, waarbij het elec
trolyt in papierlagen is opgezogen en de gehele condensator in een
kartonnen huls is ondergebracht. In warme landen voldoen deze
typen niet, daar ze snel uitdrogen en dan hun capaciteit verliezen.
Bij de montage moet men er op letten, dat ze niet verwarmd kun
nen worden door hitte-uitstralende onderdelen. Beter zijn altijd de
droge en natte electrolyten in metalen hulzen, zoals de fig. ons toont.
Daar de electrolyten een anode bevatten, zijn ze gepolariseerd,
d.w.z. ze hebben een plus- en een minaansluiting. Sluit men een
electrolyt verkeerd aan, dan zal hij onherroepelijk kapot gaan. Een
andere eigenschap is, dat hun capaciteit niet constant is en afhangt
van de aangelegde spanning. Hun capaciteit neemt toe, als de aan
gelegde spanning afneemt. Verder hebben zij een grote verliesfactor,
die toeneemt met de frequentie. Daarom, mede in verband met hun
polarisatie, gebruikt men geen electrolyten op wisselstroom en hl.
spanningen. Bij het gebruik als afvlakcondensator voor de smoorspoel moet men als bedrijfsspanning rekenen de piek van de wisselstroomcomponent.
Bij natte electrolyten dient men er om te denken, dat deze, als ze
nieuw zijn, nog geformeerd moeten worden. Dan heeft zich name
lijk de uiterst dunne film nog niet, of niet voldoende gevormd. Men
zet dan de condensator gedurende enige uren op te lage spanning
(dt 50 volt). Ook als ze lang buiten bedrijf zijn geweest, is het
raadzaam, dit te doen.
De laatste jaren heeft men de afmetingen van de electrolytische
condensatoren belangrijk weten te verkleinen, door de anode te
etsen of mechanisch ruw te maken, waardoor het nuttige oppervlak
aanzienlijk wordt vergroot, dus de capaciteit toeneemt.
Voor spanningen van 6 tot 50 volt maakt men electrolyten tot
5000 nF toe. Voor 150 volt komt men tot 100 a 150 gF. Voor hogere
spanningen tot 600 volt gaat men niet hoger dan 50 pF.
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C5. Kleurencode voor condensatoren. Evenals voor de weerstanden
heeft men voor condensatoren de RMA-kleurencode. Deze is de
zelfde als voor weerstanden, wat de kleuren betreft. Een afwijking
is het gebruik van de zes punten-code van RMA. Hierbij zijn twee
horizontale rijen van drie punten aangebracht. (Zie fig. 11.21).
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Fig. II. 21.

Hierbij geeft de bovenste rij, van links naar rechts gelezen, in kleu
ren de capaciteitswaarde. De onderste rij geeft, van rechts naar
links als eerste punt het aantal toe te voegen nullen, als tweede
punt de tolerantie in procenten en de derde punt geeft de maximale
bedrijfsspanning aan.
Wij geven een voorbeeld. De bovenste rij heeft, van links naar
rechts de kleurstippen rood, oranje, groen, dat is dus 2—3—5. De
onderste rij heeft, van rechts naar links rood, groen, blauw. We
moeten dan 2 nullen (rood) toevoegen. De capaciteit is dus 23500
gjiF. De tolerantie is 5% (groen) en de maximale bed rijf sspanning
600 volt (blauw). Fig. II. 6, blz. 48 geeft ons de volledige RMAkleurencode voor condensatoren.
Met het zes stippen systeem worden nogal eens fouten gemaakt.
Als men echter de condensator zo voor zich neemt, dat het schrift
of de naam van de fabrikant rechtop staat, kan men geen fouten
maken.
C6. Berekening van condensatoren. Er zijn vele formules opgesteld
voor de berekening van de capaciteit van draden, cylinders, bollen,
platen enz. tegenover elkaar en aarde. Voor ons van belang is alleen
de berekening van de capaciteit van vlakke platen tegenover elkaar.
Op blz. 19 Hoofdst. I. A 4 hebben wij reeds de formule voor twee
vlakke platen gegeven met oppervlak F in cm3 en afstand d in cm.
Hebben wij niet twee, doch n platen tegen n platen, dan wordt de
capaciteit:
(n —1) F
• C = 0,0885 .
11.(28).
- uuF
d
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De formule 11.(28) geldt voor luchtisolatie. Gebruikt men een
ander isolatiemateriaal als diëlectricum, dan moet men de gevonden
waarde nog met de betreffende diëlectrische constante vermenigvul
digen.
Het berekenen van draaicondensatoren is niet zo eenvoudig, als
bovenstaande formule doet vermoeden. Dat komt, omdat men in de
practijk draaicondensatoren heeft ontworpen, die aan bepaalde
voorwaarden moeten voldoen. Men onderscheidt de draaicondensa
toren namelijk in capaciteitslineaire, golflengtelineaire, frequentielineaire en logarithmische condensatoren.
Bij de capaciteitslineaire condensator verandert de capaciteit even
redig met de draaiingshoek u. In formule uitgedrukt wordt dit:
C = A . a
11.(29).
waarin:
C = capaciteit.
A = constante.
a = draaiingshoek in graden.
Normaal loopt a van 0 tot 180°.
Zet men nu de capaciteit uit tegen a in een grafiek, dan krijgt
men een rechte lijn, zoals in fig. 11.22 is aangegeven voor kromme a.
De formule voor de golflengte is:
X = 1885 VLC.
In een normale afstemkring is L, de zelfinductie constant, dus
kan men schrijven:
X = bVC,
waarin b een constante is. Voeren we nu de draaiingshoek a in, dan
volgt uit X2 = b2C, dat:
C = Ba2
11.(30).
Dus is nu de capaciteit evenredig met het kwadraat van de draaiingshoek a. Dit is het geval bij de golflengtelineaire condensator.
De kromme b in fig. II. 22 geeft nu het verloop van C tegenover a.
De formule voor de frequentie is:
1
c
f=VC
2 «VLO
1
een constante is. Voeren we weer de draaiingswaarin c = —
2 n VL
c
hoek a in, dan volgt uit f2 = ----- :
C2
D
11.(31).
C—
a2
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Nu is de capaciteit omgekeerd evenredig met het kwadraat van
de draaiingshoek en dat is het geval bij de frequentielineaire con
densator. Kromme C in fig. II. 22 geeft nu het verloop van C t.o.v. a.
a

C = BoC

C = Ao<

C = E Ij-ot.

c

d
Fig. II. 22.

Bij de logarithmische condensator is de percentsgewijze verande
ring in capaciteit bij elke hoek a constant. In formule wordt dat:
C = eEa of
In C=Ea

............................... 11.(32).
............................... II.(32a).

waarin:
In C = natuurlijke logarithme uit C.
E = constante, afhankelijk van de constructie van C.
De capaciteitslineaire condensator wordt alleen toegepast in
meetapparaten voor het meten en vergelijken van draaicondensatoren e.d.
De golflengtelineaire condensator is uitermate geschikt voor golfmeters en toestellen of apparaten, die men in meters golflengte wil
ijken. De frequentielineaire condensator is daar op zijn plaats,
waar men in perioden of kiloperioden wil ijken, dus bij frequentiemeters, meetzenders, toongeneratoren e.d.
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De logarithmische condensator is uitermate geschikt bij het ge
bruik van meerdere condensatoren op één as. Immers, zouden de
condensatoren iets verschoven t.o.v. elkaar op de as zitten, dan is
toch steeds voor iedere condensator de procentuele verandering per
graad draaiingshoek constant en zijn eventuele fouten in nulcapaciteit eenvoudig middels trimmers op te heffen, zonder het juiste
capaciteitsverloop aan te tasten. Zou men van één van de andere
typen twee of meer op één as zetten, dan zou men het verloop niet
gelijk krijgen met trimmers.

C7. Het nieten van de weerstand, verlieshoek en diëlectrische constante
van capaciteiten. Er zijn vele methoden bedacht om de diverse ge
gevens van capaciteiten te meten. Eén ervan geven wij in fig. 11.23.
De te meten conden
sator Cx wordt opge
nomen in een kring,
die gekoppeld wordt
G
o
met een hf. oscillator
o
o
o
O.
De kring bevat een
o
afstemspoel L, een
standaard condensa
tor Cs met bekende
Fig. II. 23.
verliezen en nauwkeu
rig in |4|iF geijkt, een schakelaar S, een thermokruis T met een
galvanometer en een weerstand R. De schakelaar is dubbelpolig
en afzonderlijk om te schakelen, dus zo, dat men R kan inschakelen
of weglaten.
Men gaat nu als volgt te werk. Men noteert de uitslag van de
galvanometer G voor verschillende waarden van R en zonder R.
Dan is de totale kringweerstand van de kring L TCX R voor R <= o
en R = Rx, bij de uitslagen resp. Io en Ix van G:
Rx
RT

F

F7- ■
Herhaalt men nu deze metingen voor de kring LTC6 Rj dan vindt
men:
Rs =

De weerstand Rx van de condensator is dan:
Rx == Rt — Rs .........
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II.

Teneinde de diëlectrische constante van een isolatiemateriaal te
bepalen, kan men een condensator maken van twee platen, waar
men het te meten materiaal tussen legt. Men meet dan met Cs
de capaciteit C van het zo gevormde condensatortje en berekent de
diëlectrische constante K met de formule:
F
C = 0,0885. K. — nnF
d

II.(28a).

waaruit volgt:
K =

Cd
0,0885 . F

waarin:
d <= dikte van het isolatiemateriaal.
F = oppervlakte van de kleinste plaat.
De verlieshoek kan men berekenen uit formule II. (25):

X = 2x f Rx . C.
De hier beschreven methode voldoet goed tussen 100 en 1500
kiloperioden en is aangegeven door het Amerikaanse Bureau of
Standards.

81
Hagenaar, Radio 6

HOOFDSTUK III.
A.

SCHAKELINGEN.

ALGEMEEN.

Al. RC-schakelingen. Wij beginnen met de serieschakeling van
een weerstand R met een capaciteit C, zoals in fig. III. la is aan
gegeven.
Stel, dat de spanning E een gelijkspanning is, dan zal bij inzetten
van de schakelaar S een stroom I gaan lopen, omdat de condensator
C opgeladen zal wor
den tot de spanning
i
aan de condensator
van 0 tot E is opgelo
pen. Doordat de weer
stand R in serie met
C tengevolge van I een

c

l

R

E

S

O

kcO

a

k«RC

k

b

Fig. III. 1.

spanningsval e — IR heeft op ieder moment, zal het dus enige tijd
duren, dat de spanning aan C zijn eindwaarde E heeft bereikt. (The
oretisch oneindig lang). Men kan nu aantonen dat de stroom ver
loopt volgens de formule:
t
E
RC
III.(l).
waarin:
e «= 2,718 ..het grondtal van de natuurlijke logarithme.
t = de tijd, waarop men I na het inschakelen bepaalt.

Figuur III. ld geeft het verloop van I tegen de tijd weer.
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Als t = RC, dan is:

RC
E

E
= 0,368 III. (2).
R
R
e
R
Men noemt de tijd t «= T = RC, dus de tijd, die nodig is, om de
E
stroom van I
terug te doen lopen tot de waarde e X de maxiR
male stroom, de zg. tijdsconstante. Tijdsconstante, omdat het pro
duct R X C voor iedere waarde van R en C steeds een zeer bepaalde
waarde heeft. Deze tijdsconstante speelt in vele problemen van de
radiotechniek een grote rol. Een voorbeeld hiervoor is de toepas
sing van de tijdsconstante met R en C bij de automatische volurneregeling. Men dimensionneert R en C dan zodanig, dat bv. RC =
= 0,05 secunde. Dat is dan gedaan, opdat de negatieve antifadingspanning, die ontstaat, door gelijkrichting van het hf-signaal
en varieert met de sterkte hiervan, de snelle sterktewisselingen
van het signaal ten gevolge van de fading kan volgen. Immers, zou
bijvoorbeeld de periode van de fading, om maar iets te noemen,
V20 secunde zijn en de tijdsconstante RC = Vio secunde, dan zou de
anti-fading nog doorwerken, als de volgende fadingstoot al weer
optrad. De automatische volume-regeling zou het effect dan ver
ergeren, in plaats van te compenseren.
De tijdsconstante is eveneens van belang bij de gelijkrichting,
afvlakking van plaatstroomapparaten en telefoonlijnen.
Het opladen van de capaciteit C kost natuurlijk energie, die aan
de spanningsbron E onttrokken wordt. Omgekeerd zal er energie
in de condensator opgehoopt worden. Uit paragraaf A4, blz. 18
weten wij, dat de capaciteit C = Q/e •
De energie, in de condensator opgehoopt, is:
1
1
111.(3).
Q . E = ' — CE2
Wo =
2
2
Tijdens het ontladen van C (leeglopen over R) zal deze energie
dus in R in* warmte worden omgezet.
Ontlaadt men een condensator over èen weerstand R, dan zal de
stroom verlopen volgens fig. III. 1b en de formule:
t
E
RC
111.(4).
I = — — .e
R
Ook nu is de tijdsconstante T = RC en de totale in R gedissipeer1
de energie- WR = Wo =
•= — CE2.
2
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I = - .e

RC = E

1

Sluit men bijvoorbeeld een condensator van 4 [i F aan op 500 volt
gelijkstroom en ontlaadt men daarna de condensator over een weer
stand R van 10000 ohm, dan wordt er dus:
1
WR = — . 4.10-g . 5002 = 0,5 watt
2
in R in warmte omgezet. De maximale stroom door R is dan
E
500
j ,—
= 0,05 A = 50 mA.
R
10000
Hiermede dient men rekening te houden, als men als ontkoppe
ling, bijvoorbeeld bij schermroostcrs een R—C combinatie kiest en
men neemt een grote C en R. Dan is het zeer wel mogelijk, dat bij
het inzetten van het apparaat door de lading van de capaciteit de
stroom door de weerstand R telkens een zekere tijd te hoog is. In
ons geschetste geval zou de in R omgezette energie gedurende een
E2
korte tijd, W = —= 2,5 watt zijn. Zou R een half watt of één watt
R
weerstandje zijn, dan moet R op de duur dus doorbranden.

• •
I

A2. RL-schakelingen. We gaan uit van de serieschakeling van een
weerstand R en een zelfinductie L, zoals in
J
fig. III. 2a is aange
geven.
Wij nemen ook nu
weer aan, dat de span
ning E een gelijkspan
ning is. Dan zal er ook
nu bij inzetten van de
schakelaar S een stroom
I gaan lopen. Deze stroom
1:0
tsk
verloopt volgens de for
Fig. III. 2.
a
b
mule:
Rt
E
L
I = — 1 — E
111.(5).
R
Rt
L
L = 1. Voor t = T = —
Voor t = o is e
is de stroom gestegen
R
1
E
E /
tot de waarde:
= 0,632 . —
1 =---- 1
E
R \
R
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L
Men noemt ook nu weer T = —
R de tijdsconstante. Fig.
- III. 2b -geeft
het verloop van de stroom weer.
Zou men een spoel L met weerstand R in serie plotseling kort
sluiten, dan zal de stroom door L en R verlopen volgens de formule:
Rt
E
L
I = ----- E
111.(7).
R

Het verloop van de stroom I zal dus hetzelfde karakter hebben,
L
1 E
als bij de condensator. Voor t = T = — zal de stroom I =
E
R
R
E
L
= 0,368
zijn. De constante — speelt een rol o.a.bij de antenneR
theorie.
De in de zelfinductie opgehoopte energie is, als de tijd t = oo
1
WL = — LI2.
2
We zien overeenkomst met de formule voor de condensator,
alleen treedt hier de stroom in de plaats van de spanning. De ener
gie WL is de energie, die nodig is om het krachtlijnenveld, dat in en
om de spoel L heerst tijdens stroomvoering, op te bouwen. Sluit
men de spoel L via een weerstand R kort, dan zal deze energie in
warmte worden omgezet in de weerstand.

A3. Wisselspanning, plotseling toegevoerd aan RC- en LR-kring. Stel,
dat wij aan een RC-kring volgens fig. III. la een wisselspanning e =
E sin cot toevoeren, dan zal na de inschakeling de stroom i verlopen
volgens: .
t
RG
E
E
e
111.(8).
i = — sin (cot — <p)-------- cos <p . CO RC
Z
Z
waarin:
E = maximum waarde van e.
Z = wisselstroomweerstand van de RC-ketén.
<P = de fasehoek tussen e en i, en wel is <p = arccotg co RC.
E
Het gedeelte — sin (cot — <p) vertegenwoordigt het constante geZ
deelte van de stroom, het tweede gedeelte ontstaat door de plotse85

linge inschakeling en is van voorbijgaande aard. Deze stroom werkt
de constante stroom tegen.
Schakelen we plotseling een LR-keten volgens fig. III. 2a op een
wisselspanning e = E sin cot, dan treedt er een stroom op van de
gedaante:
Rt.
E
E
i = — sin (cot — cp) — — . sin (— cp) . e
L
111.(9).
Z
Z

waarin:
E = maximum waarde van e.
Z = wisselstroomweerstand van de RL-keten.
cp = fasehoek tussen i en e.
E
Ook nu is het gedeelte — sin (cot— cp) van de stroom i het
Z
stationnaire deel en de rest, het tegenwerkende, het voorbijgaande
gedeelte.
De fasehoek cp van de stroom is nu gegeven door:
coL
<p = arctg — •
Theoretisch zal het voorbijgaande gedeelte van i voor t — oo
gelijk aan nul worden. Practisch zal na een zeer korte tijd dit deel
nagenoeg nul zijn. Bij de gewone wisselstroomberekeningen wordt
het dan ook verwaarloosd en rekent men verder met stationnaire
toestanden. Bij de telefoonlijnen en bij de bestudering van inschakel
en uitschakelstoten, alsmede bij impulsen, spelen de voorbijgaande
verschijnselen een grote rol. (Zie hoofdstuk VI, versterkers).

A4. LCR-schakeling, bij plotseling toegevoerde spanning. Gaan we nu
over naar de serieschakeling van een spoel L, een condensator C
i

S'

”
F

--<^1 •

.

,._.s

a

* R

oC

2l_

fe),4

o'-----Fig. III. 3.

l
b

en een weerstand R. Sluiten wij deze zoals in fig. III. 3a is aange
geven, plotseling op een gelijkspanning E aan, dan zal er een
stroom i optreden.
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Deze stroom zal in het algemeen geval de gedaante hebben van
de volgende vergelijking:
— at 0t
-0t
E
i =------- .

2 0L

e

E

e

waarin:
R

1

0 =

a =■ ----------

= 1/251 4 L2

1

LC
LC
2 L
We onderscheiden nu drie gevallen, afhankelijk van de verhouR
i
ding a =
en wel:
a. Als a2

1

is, is 3

LC

reëel en is:
E
i = — . fc*
R
Rt
E
L
6
R

t

l

o

RC —

c
J

III. (10).

/Ï\

We zien, dat de stroom
i is opgebouwd uit onze
formules III(1) en III(7),
wat eensdeels logisch is.
t
De stroom laadt de con
densator C op en bouwt
het veld om en in L op.
d
Ten tijde t = 0 is i = 0.
Fig.
III. 3.
De stroom i bereikt een
1
a+0
en neemt daarna langzaam af.
maximum voor t = ---- . In a—0
20
Men noemt de stroom volgens formule III. (10) een aperiodische
stroom.
1
b. Als a2 = ----- , is 0 = 0, en is de stroom:
LC
Rt
E
111.(11).
L
i =— t . E
L

87

Als t = 0, is i <= 0. Nu bereikt i een maximum voor t = — en is
a
R
E . VLC
- VLC
dan: i = Imnl = ---- ------ . e
L
. Na dit maximum te hebL
ben bereikt, neemt i weer langzaam af. Men noemt het geval b de
critische demping.
1
c. Als nu a2
—— is, dan is (3 imaginair en heeft de stroom i de
LC
vergelijking:
Rt
E
2L . sin wt
111.(12).
i =---- E
coL
waarin:

R2

1

. = 2 n f.
' LC
4 L2
Voor t = 0, is i = 0. De stroom i bereikt nu een maximum voor
t «= V4 fa en slingert dan uit met een amplitude, dat langzaam tot
nul afneemt. Het stroomverloop is aangegeven in fig. III. 3d.
Voor t = V4 fj is de stroom i = Imnx en wel:
R
E
2 fL
III. (13).
^max ==
. e
COL

Immers sin cot is dan gelijk aan sin

2 Jt

• 1
f. —
4f

= I. Evenzo zal

3
sin cot = 1 zijn voor t = — enz., er treedt dan weer een maximum
4f
op, enz. Wij zullen nu nagaan, wat het verband tussen deze respec
tievelijke maxima is. Noemen wij de maxima resp. Ip I2, I3 enz. voor

1 3 5
de tijden t = — • — > —•
4f 4f 4f
dan zijn deze maxima:

enz., waarvoor steeds weer sin cot 1 wordt,

a
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I, = K .

E

ï, = K.

E

I3 = K.

E

4
_3
4
5^
4

T
a

T
a

T

enz.

waarin:
E
K = — en a
wL

R

2L

Dan is:

I,

K .E

a

4

f

a
E

r
K . E

en
L

1

K .E

ÏT
K .E

3

a

4

1

3

a

4

f

5

a

4

F

2?

a
I,
dus —— = In — •
2 f

I.,

a

2?
E

a
dus

2f

= In

I2
I3

•

enz.

Wij zien hieruit dus, dat de natuurlijke logarithme van het
a
quotiënt van elkaar opvolgende maxima een constant bedrag — is.
2 f

Daarom noemt men de factor ö = 9

R

ment van de LCR-kring. De periode T =

logarithmisch decre1

noemt men de natuurlijke

periode van de kring en de frequentie f noemt men de natuurlijke
frequentie. Dccrement betekent vermindering, dus is & de logarithmische vermindering.
Wij zien uit Ö = R/2 fL, dat voor een gegeven frequentie f en spoel
met zelfinductie L, het logaritmisch decrement afhangt van de
grootte van de hf. weerstand R. Hoe kleiner R is, des te kleiner
a
wordt onze verhouding — t des te langer zal onze kring dus uit
trillen met een behoorlijke amplitude van i, daar ook de verhouding
i op ieder moment kleiner is. Hoe kleiner dus de hf. weer
stand R is, des te meer gedraagt de LCR-kring zich als een kring
zonder de dempende invloed van weerstand, dus als een ongedempte
LC-kring.
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R2
Voor het geval, dat -

1
—— is, geldt benaderd:
LC
Rt

i = E
1
co =

dus t.o.v.

2 L

e

-= 2 n f

of

f =

VLC
1
R2
is ----- = 0 gesteld.
4 L2
LC

1

2 xVLC

A5. LCR-kring, bij plotseling toegevoerde wisselspanning. Laten wij
nu eens aannemen, dat wij een serieschakeling van L—C—R plot
seling aansluiten op een wisselspanning
e = E sin wt. Ook nu kunnen wij weer
drie gevallen onderscheiden, gebaseerd
R
weer op de verhouding a = —.
2L
Fig. III. 4.
1
dus p is reëel. Dan wordt
a. a2
LC
de stroom i van de gedaante van de volgende vergelijking:
E
p)t
i = — . sin (cot — <p) 4- Fj . e
—
Z

—F
X 2

— (a + p)t
. E

111.(14).

waarin:
Z
= wisselstroomweerstand van de L-C-R-keten.
= fasehoek tussen stroom i en spanning e.
<P

F?

= beide functies van E, Z, a en p.

E
Ook nu bestaat de stroom i weer uit een stationnair gedeelte —
/J

sin (cot—<p) en een voorbijgaand gedeelte van aperiodische gedaante.
1
b. a„2 =----. Dan is de stroom i van de vorm:
T c1
LC
— at
E
E
. 111.(15).
i = — sin (cot — cp) H------ . F. 3 . E

z

waarin:
F8 = functie van L, C, <p en a.
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z

Weer bestaat de stroom i uit een stationnair en een voorbijgaand
gedeelte. Het laatste is weer apcriodisch en van eenvoudiger ge
daante, als in geval a.
c. a2

1
LC

. Dan is p imaginair en wordt de stroom i van de vorm:

i =

E
E
— . sin (cot — <p)----- — . F4
Z
Z

—at
. E

III. (16).

waarin:
F4 = functie van L, C, R en <p.

Ook nu weer bestaat de stroom i uit een stationnair deel en een
deel van voorbijgaande aard. Nu is er echter een groot verschil tus
sen het laatste gedeelte ten opzichte van die in de gevallen a en b,
daar de functie F4 nu niet meer bepaald wordt door a of p of beide.
Wij hebben nu te doen met een stroom van oscillatorisch karak
ter. Zouden wij in de gevallen a en b de wisselspanning e = E
sin cot vervangen door een kortsluiting, dan zou er in beide gevallen
door de L-C-R kring een aperiodische strooïn gaan lopen.
In geval c daarentegen zouden wij dan een oscillatorische stroom
krijgen, zoals in fig. III. 3(Z. De kring zal dan uittrillen in zijn eigen
frequentie, die in het algemeen zal verschillen van de frequentie van
de spanning e. Deze frequentie, nl. van e, noemt men de opgedrukte
of gedwongen frequentie. De frequentie, waarin de kring uittrilt na
wegnemen van e is de eigen frequentie van de kring.

A6. Stationnaire stromen in L-C-R kringen. In de radio-ontvang- en
zendtechnick hebben wij meestal te maken met stationnaire wissel
spanningen en -stromen in onze L-C-R kringen. Deze stromen en
spanningen laten zich algemeen oplossen met de Wet van Ohm:
E

I = —

Z

111.(17).

waarin I is de stroom, E de spanning en Z de wisselstroomweerstand van de beschouwde kring. De impedantie Z, zoals men de
wisselstroomweerstand noemt, is de vectoriële som van de weer
stand R en de reactantie X. (Zie hoofdst. I, paragraaf B7). In for
mule wordt dit:
Z = R + jX

111.(18).

Zoals reeds is uiteengezet, is de factor j = V—1 een aanduiding,
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dat de reactantie X een fasehoek van 90° maakt met R. De fasehoek
is dan:

X
x
tg <P = — of <p = arctg
R
R
De grootte van Z is bepaald door:

111.(19).

|Z| = VIV -I- X2
111.(20).
De fasehoek <p is de hoek, die Z met R maakt. In fig. III. 5 is een
en ander nog eens in
beeld gebracht.
Zoals we in hoofdst.
X
L

I. B7 gezien hebben is
de reactantie XL van
een zelfinductie L:

R

Fig. III. 5.

XL = coL = 2 n fL

en de reactantie Xc van een condensator C:

— 1

Xc = — 1/'coC

2nfC

waarin:
co = 2 ji f.
f = frequentie in perioden per secunde.

Staan L en C in serie, dan is de totale reactantie:
X = XL -|- Xo = coL — ——■ .
coC

De zelfinductie heeft altijd een positieve reactantie en de conden
sator een negatieve.
We mogen nu voor de serieschakeling van L—C—R schrijven
volgens III. (18):

1

Z = R+jX=R+j

coL

coC

In grootte zal Z dan zijn volgens formule III. (20) :
|Z| =

R2 +

/
\

1 V
coL---------coC /

III.(20a).

De fasehoek <p is dan bepaald door:

1
coL---------coC

tg <p =
92

R

III. (20Z?).

A7. Het gedrag van L—C—R in serie. We nemen aan, dat we nu
de serieschakeling van L—C—R volgens fig. 5 op een wisselspan
ning e = E sin cot aansluiten en zullen nu nagaan, hoe deze kring
zich gedraagt, als we de frequentie f, dus co gaan variëren.
In fig. III. 6a hebben wij de kring nog eens overgetekend met de
betreffende spanningen erin aangegeven.
a
ElcJXl

,

Ec«JXC

—

1

L

c

R
-fó

E=JZ

2

El,

z

El

z=V r\ (xL_xcf
El<Ec

Er
Er

Er
El>Ec

E

zo=R
^0

F

Ec
Ec

Ec’

d

c
Fig. III. 6.

De spanning over L is EL = IXL, die over C is Ec = IX0 en die
over R is Er= IR. De totale spanning E = IZ.
Beschouwen wij allereerst eens de formule voor de fasehoek cp.
1
coL--------coC

tg<T=—R
1
Als we f variëren, zullen co, dus ook coL en — in grootte verancoC
deren. Daar we R constant aannemen, zal dus tg cp» dus ook cp met
de frequentie f veranderen. Voor een bepaalde frequentie f0 zal dan
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■

1
1
co0L = — zijn, co.•oL — -77
woC
cüoC

O, dus tgcp = O en dus ook cp == 0 zijn.

Dan zullen dus Zo en R geen faseverschuiving hebben. Is de fre1
quentie f
— zijn en dus tg cp is positief, <p dus
fo. dan zal coL
CüC

1
— en tg <p negatief, dus
coL
0 en negatief. In fig. 111.6b is de fasehoek cp als functie van de
<P
frequentie f uitgezet. Voor f = fo is <p = 0. Wij zullen nu ccns na
gaan, wat dat te betekenen heeft.
Bekijken wij nu eens onze formule voor Z:
0°. Is de frequentie f

fo, dan is coL

coL

Z=R+j
1
Voor cp — 0 is cpoL =----<o0C

coC

1

<ooL

= 0, dus:

w0C

Zo= R

111.(20.

Dus voor cp = o is de impedantie gelijk aan de Ohmse weerstand
R van de kring.
De spanning E = IZ, dus de stroom I is:
I = E/zIo = E/R.

Voor Zo = R wordt:

Uit onze formule voor Z zien we, dat voor f0 de impedantie het
kleinst is. Voor iedere andere waarde van de frequentie zal |ZI > R
zijn. In fig. III. 6c is het verloop van |Z| als functie van f uitgezet.
Omgekeerd zal dus de stroom I een maximum bereiken voor
f = fo. Het stroomverloop is gegeven in fig. III. 7.

1
Daar voor f = f0

wo,L = ------ , is dus:
co0C.

•
wo'2

1
= ------ of
LC

1
wo

Nu is co.'o = 2 x f(o» dus de frequentie fo is:
1
fo =
2 x VLC

VLC

111.(22).

Blijkbaar heffen voor deze frequentie fo de beide reactanties van
L en C eikaars werking op. Men noemt het hier beschreven ver
schijnsel resonantie. We zien hierbij twee belangrijke feiten, nl.
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voor resonantie wordt de faseverschuiving <p gelijk nul en de impe
dantie \Z\ Ohms. In resonantie wordt in het algemeen het imagi
naire gedeelte van Z nul, de kring gedraagt zich dan als een zuiver
Ohmse weerstand.
Als we nu aannemen, dat steeds de wisselspanning E constant
blijft, dan gaan wij tenslotte nog na, wat de spanningen EL en Ec(
doen. Deze spanningen zijn steeds EL = coLI en Ec = I/cdc- Voor
1
f = fo is dan co,»o L = ---- , dus wordt EL = Ec. Dan zijn dus de span(OoC

ningen over L en C even groot, doch tegengesteld van richting. Daar
de spanning over Z is E = IZ, zal deze spanning voor f = fo langs
R vallen.
In fig. III. Gd zijn de spanningen EL, Ec en Er opgetekend voor
de drie gevallen f > ffo.
o, f = fo en f < fo. Tenslotte is in fig. III. 6c
de meetkundige plaats getekend voor Z. We zien hierin duidelijk,
dat voor <p = 0, dus f = fo jZ| = R wordt.

Wij geven nu nog een voorbeeld ter verduidelijking van het
bovenstaande.
Voorbeeld. Stel, dat wij een smoorspoel van 10 henry en
weerstand R = 500 ohm met een condensator van 1,0 |iF in serie
schakelen op ons lichtnet van 220 volt en 50 p®r/tsec.
Dan is co = 2 * f = 100 *.
wL = 1000 *.
C = 1, nF = 1 . 10-G F.
1
10—6
== 3160 Q.
100 K. 1,0
coC
De impedantie van deze kring is:

|Z| = V5002 + (1000* — 3160)2 = V 5002 -j- (3160 —- 3160)2.

IZI
= 500 Q.
i i
1
Blijkbaar treedt er resonantie op, daar wL = ——
CüC

De stroom door onze kring is dan:
220
I = E/ = ------ ,= 0,44 A.
z
500
De spanning aan de smoorspoel L is dan:

EL = coL I «= 1000 * . 0,44 = 1390 volt.
De spanning aan de condensator is dan ook:

Eo = 1390 volt.
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We zien dus, dat de spanningen aan de smoorspoel en de conden
sator, ondanks de netspanning 220 volt oplopen tot ver boven 1000
volt. Daarom noemt men het hier beschreven resonantiegeval dan
ook spanningsresonantie of serieresonantie. Een ander geval be
spreken wij in een volgende paragraaf.
Nu veranderen wij onze frequentie in 100 pe7sec. Dan worden resp.

wL = 2000 n = 6280 Q.
1

10 6

coC

200 jx

= 1590 Q.

|Z| = V5002 + 46902 = 4710 Q.

220

El

= 0,047 A.
4710
= 0,047 . 6280 = 294 volt.

Eq

= 0,047 . 1590 = 74,5 volt.

I

Veranderen wij nu de frequentie in 25 Per/,sec» dan vinden we:

<oL = 500* = 1570 Q.
1
10G
----- = 6380 Q.
coC
50 *
|Z| = V5002 4- 48102 = 4830 Q.
220
= 0,046 A.
I
4830
El = 0,046 . 1570 = 71,5 volt.
Ec = 0,046 . 6380 = 291 volt.
De fasehoeken zijn resp.:
4690
9,2.
<P100 = +89°.
tg T1Oo
500
— 4810
= —9,6.
<P25 = —89°.
tg
500
50 per. positief, voor
We zien dus, dat de fasehoek voor f
f < 50 per. negatief is. Boven de resonantie-frequentie gedraagt Z
zich als een zelfinductie, beneden de resonantie-frequentie als een
capaciteit.
Het hier besproken voorbeeld geeft ons een juist beeld van het
gevaar van serieresonantie. Het is namelijk lang niet denkbeeldig,
dat hierdoor de spanningen aan de onderdelen ontoelaatbaar hoog
oplopen en er dus door- of overslag op kan treden.
36

A8. Invloed van R op de resonantiekromme. Wij zullen nu de in
vloed van de Ohmse weerstand R in de kring nagaan. Hiertoe maken
wij gebruik van de resonantiekromme van de kring. Gaan wij uit
van de aanname, dat wij de spanning E constant houden, dan zal
het verloop van de stroom I, als functie van de frequentie f zijn,
zoals dat in fig. III. 7 is ge
i
geven.
Wij zien, dat in resonantie,
dus voor f = fo, de stroom
Jo
I = E/z een maximum bereikt.
Immers, dan is Z een mini- Jo/
mum en wel |ZI = R. De /V2
kromme, zoals deze in fig.
III. 7 is gegeven, noemen wij
een resonantiekromme.
In plaats van het verloop van
I hadden wij ook het verloop
van El of Ec kunnen geven.
—f
Wij hadden dan een soort
f2
tl
fo
gelijk verloop gekregen.
Fig. III. 7.
Hoe kleiner nu de weer
stand R is, des te groter zal
dus Io worden, als men steeds E constant houdt. De invloed van R
is dus, dat een grotere weerstand in de kring Io, ook de span
ningen El en Ec, zal verkleinen. Tevens zal daardoor de resonantie
kromme vlakker gaan verlopen. De invloed van de weerstand R is
dus een dempende werking. Zou R = 0 zijn, dan zou I dus oneindig
groot worden, evenals EL en Ec.
Beschouwen wij nu weer fig. III. 7. Hierin hebben wij twee resonantiekrommen 1 en 2 getekend. De kurve 1 verloopt spitser, scher
per, dan de kurve 2. Een afstemkring met een resonantiekromme
volgens kurve 1 zal het af te stemmen hf. signaal met de frequentie
f0 beter selecteren tegenover een ander signaal met een iets verschil
lende frequentie, dan een kring met een resonantiekurve volgens
1. De kring met een resonantiekurve volgens verloop 1 haalt het af
te stemmen signaal dus beter uit een groep signalen om de afstemfrequentie. Men zegt dan, dat kring 1 selectiever dan kring 2 is.
Teneinde de kwaliteit van een spoel te kunnen bepalen, heeft men
een zg. kivaliteitsfactor Q ingevoerd. De volgende formule geeft ons
de waarde van deze kwaliteitsfactor.
2 Jt fo L

Q =

9

R

111.(23).
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De waarde van deze factor blijkt uit het volgende. Stel, dat men
onze serieschakeling L—C—R eens een geringe verstemming gaf,
respectievelijk naar f3 < fo en f2 > f0, dan zou men dit kunnen be
reiken, door bv. de condensator Co voor f0 te variëren in waarde tot
C3 bij f3 en C, bij f2. Deze drie frequenties zouden dan in formule
gegeven zijn door:
1
1
1
fO = = —
fo = ------ ——
ffl
x =
en f2 =
- - - . .
•
2 n VLCO
2 n VLC,
"
2 n VXX2
Teneinde nu de graad van de scherpte van de resonantiekromme
te kunnen bepalen, is het gewoonte de frequenties f3 en f2 zo te kie
zen, dat de hiermede overeenkomende stromen I3 en I2 een zeer
bepaalde waarde hebben, uitgedrukt in Ioen wel heeft men gekozen:1)
(Zie o.a. bij de brede-bandversterkers blz. 278) :
I1 = I2 = Io/V2 = 0,707.Io .... 111.(24).
Voor deze waarde van I3 en I2 is dan de totake reactantie X = R
en dus de wisselstroomweerstand Z = V R2 -{- X2 = V R2 4- R2.
Z = RV2
III. (25).
*
Het in R gedissipeerde vermogen I2R is dan precies de helft van
dat in resonantie, immers:
V R = I22 R = (Io/y2)2 R = V2 V R • • III. (26).
Noemen wij nu C,—C2 = A Co en f2—f3 = A f, dan is dus' voor een
verstemming onder en boven de resonantiefrequentie fo:

——------ c^L = R.
wiA
1
= R.
<o2L —
o>2C2

Daar Wj en co2 slechts zeer weinig van elkaar verschillen, mogen
wij bij benadering ajx = co2 = wo stellen en is dus:
1
woL = R.
“oA

1
io0L —

dus, bij elkaar opgeteld:
1
“oQ

1

= R.

= 2 R.

<*>oA

*) Hierby verandert de fasehoek <p van cp0 = 0° bij de frequentie f0 tot
<Pj 2 = ±45° by f3 resp. f2.
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(e,1

1

1

= 2 R.

<*>o

Nu is:

1
co1C1

1
ö; =

- = (OjL, dus:

1

(0’2 L en evenzo

1

C2

= (OjL, dus:

— (©ƒ L — CO.,2 L) = 2R.

wo

L

-(co/ — co22) = 2 R.

wo

L
(co1 — co2) (ojj + w2) =2 R.
wo

4 Jt2 L

• (fi — U (fi + f2) = 2 R.
wo

Nu is: fj — f2 = A f
4 jt

fa + f2 ~ 2 fo, dus: ( wo = 2

en

foL .

Af

* u.

- = 2 R.

fo

Dus we vinden tenslotte:

Af

R

R

1

2 n fo L

<o0 L

Q

111.(27).

In woorden: het percentage frequentie-verstemming van een
resonantiekring is omgekeerd evenredig met de kwaliteitsfactor Q.
Wij zien nu onmiddellijk het belang van deze factor Q in. Immers
nadere beschouwing van zijn waarde Q = co0l/r doet ons zien, dat
voor kleine waarden van R, Q een grotere waarde krijgt dan voor
grotere waarden van R. Omgekeerd zal Vq kleiner worden voor
kleinere waarden van R.
Hoe kleiner de Ohmse weerstand R van een kring is, des te gerin
ger zal het verstemmingspercentage A f/fo moeten wezen, om Io
tot de waarden It = I2 = Io/V2 te reduceren, des te selectiever
zal de kring dus zijn.
Onze factor Q is nog uit een ander oogpunt zo belangrijk. Daar
in het algemeen
coL

Q~~ ir
zal zijn, is Q ook de verhouding van het aantal volt-ampères, VA
van de kring en het gedissipeerde aantal watts in de kring. Immers,
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=!

I

als de stroom I is, dan zal het aantal VA = IcoL . I zijn en het in
R gedissipeerde aantal watts W = I2R.
coL
I2
coL
IwL. I
Nu is Q = — = — • „ - = ——— , dus:
I2
R
I2 R
VA
111.(28).
Q =
W

De kwaliteitsfactor Q is dus ook een maat voor het rendement
van de kring.
Een normale waarde van Q voor goede ontvangspoelen is Q =
100 -H- 400. Voor zendspoelen van grotere afmetingen, gewikkeld
van buis of band, varieert Q van 400 -f- 700. Wij laten hieronder
een tabel volgen voor waarden van de factor Q voor verschillende
frequenties en ontvangspoelen met en zonder poederijzerkern.
Tabel III. I.

Frequentie kP

0.100
1.000
10.000
100.000

1000.000
kP

Met
ijzerkern

25
50
100
150
100

50
75
150
200
200

Zonder
ijzerkern

3

10

25
100

100
100

50
300

300
F 300

Qzy

Wij zien hieruit, dat voor de laagste en lagere frequenties spoe
len met poederijzerkern zijn aan te bevelen boven spoelen met lucht.
Ook bij condensatoren kan men van een kwaliteitsfactor spreken
en definieert deze als:
1
Qc = —
Rc
coC Rc
waarin Rc = verliesweerstand van de condensator C.
Ter onderscheiding van Qc definieert men de kwaliteitsfactor van
een spoel wel als:
coL
Qb=
Rl
Rl
waarin RL = verliesweerstand van de zelfinductie L.
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Wij laten hieronder een tabel volgen van de factor Qo voor ver
schillende frequenties en capaciteiten.
Tabel III. II.

Type

frequentie
kP

Q

vaste condensator
bakeliet huis

1000

40

draaicondensator
bakeliet huis

10.000

200

idem met
keramisch huis

10.000

1000

idem

idem

1000

3000

idem

idem

100

8000

Wij zien uit deze tabel, dat Qc sterk afhankelijk is van de frequen
tie, maar ook van het toegepaste isolatiemateriaal en het diëlectricum. Vooral voor hoge frequenties is het daarom raadzaam, goed
te letten op het in de toe te passen condensatoren gebruikte isolatie
materiaal. Slechte lagering van afstemcondensatoren veroorzaakt
vaak een hoge verliesweerstand en geeft veelal aanleiding tot ge
kraak bij de verdraaiing.

A9. Toepassing van het voorgaande bij de berekening van seriekringen.
Uit het voorgaande blijkt de seriekring de volgende eigenschappen
te hebben, als hij op zijn resonantiefrequentie is afgestemd.
a. De stroom I wordt maximum.

b. De impedantie Z wordt minimum.
c. De stroom I is in fase met de opgedrukte spanning, de fasehoek
<P is nul.
cl. De stroom I wordt bepaald alleen en uitsluitend door de weer
stand R.
e. De deelspanningen EL en Ec over L en C worden groter dan de
opgedrukte spanning E, mits XL en Xo groter dan R zijn.
De punten a, b, d en e demonstreren duidelijk de invloed, welke
de weerstand R in de kring uitoefent. Wij zien, dat zowel stroom,
als spanning en impedantie in resonantie door R bepaald worden.
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Beschouwen wij nu de L—C—R seriekring buiten resonantie. Voor
een willekeurige frequentie f, zal de reactantie zijn:
1

XL = WjL —

cüjC

buiten haakjes, dan vinden wij:

Brengen wij

i- -U. 1

XL = WjL

(ox2CL /

,

(O 2 \

XL =

LC.

dus:

=<

f2.

.

= 22jxjï LL
f,L 1 — —) = 2nL I
1--------- ) =
«X2 /

\

\

fx2 /

f? — fo2
fx

De impedantie van de kring voor de willekeurige frequentie f, is:
Z1 =

] R2 4- 4n2L2

tx2 — t‘o2

— f.2

= |/R2 + 4n2f02L2

2

2

Brengen wij 2nfoL buiten het wortelteken cn werken wij de haak
jes weg, dan krijgen wij:
R2

Z, = 2 «foL

2*foL

Dus, daar Qo

R
Zx

fi2 / f 2 4-

f»7

— 2.

n:

en stellen we fl/f0

1

cü0L

L2 +

+ n2 + -h — 2

III. (29).

n2

Qo2

De fasehoek van Zx is:
ltg-<p =

XL
R = Q<o n

Dit volgt uit de formule XL = 2 « L

= 2 n fo L

f/ — fo2
wo

l.

1

III. (30).

n /

A2 —V

(fA-fA)

= (o0 L . n

1 \

n
fxto
Met de hier afgeleide formules en die uit de voorgaande paragraaf
kunnen wij nu alles, wat wij wensen van de serieschakeling L-C-R
berekenen. Wij laten hier enige voorbeelden volgen.
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Voorbeeld I. Gegeven is een L-C-R kring, waarvan L = 10
(1 millihenry).
C = 1000 w*F.
R = 10 ohm.
Gevraagd, ci. De rcsonantiefrequentie.
b. De impedantie bij een
frequentie f = x/2 fo- c. De fasehoek <p. d. De verhouding van de
stromen bij fo en f.
a.

De rcsonantiefrequentie is volgens formule III. (22) :
1
1
10°
— = 15,9. 10* p«./8(sec
fo =
z
2 jt
2 n V LCT 2 n V HF^TÖChFï2

b. f = V2 - fo= 7,95 . 10* per./sec

R = 10 ohm.

a»! = 15,9 .

ji

. 10*.

1
De reactantie is: X = a^L = ----- = 15,9 . x . 10* . 10—3 «=
(OjC

1
15,9 .

10*. 103. 10—12

= 500 — 2000 = — 1500 ohm.

De impedantie Z, = VR, 4- X2, dus:

Z1 = V 102 + 15002 = co 1500 ohm.
X
c. De fasehoek <p is te berekenen uit tg <p = —, dus:

—1500
tg <p = ——— = —150.
10

Dus:
<P

oo —90°.

De kring gedraagt zich dus als een capaciteit.

d. De stromen Io en

verhouden zich als L, en Rx, dus:
10
1
Ii/Io =
1500 “ 150

waarbij we aannemen, dat in beide gevallen de opgedrukte spanning
evengroot is.

Voorbeeld II. Gevraagd wordt, een kring zodanig te ontwer
pen, dat zijn weerstand bij resonantie 100 ohm is, waarbij fo =
= 3000 p«r/sec, terwijl zijn weerstand bij f = 4000 per/sec 1000 ohm
moet wezen.
We maken nu gebruik van de formule 111.(29).
1
3000
n2 = 0,56 — = 1,78.
n = ------ — 0,75.
<o0 = 2 Jt f0 = 6 n 103.
n2
4000
Zx = 1000 ohm.
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i

Uit formule III. (29) volgt:

1 ï-y

L
L=

1

1
of:

Qo2

Z,
1

wo

Qo2

-F n2 +

1

n2

2

41'

Z,2 — R2
n2 -F

1
n2

III. (31).
2

waarin:

n = fi/fo, als fj

fo is en n = fo/fv als

> fo is.

We vinden voor L:

y.

1
lü« — 10*
L = ------6,-t. 103 r 0,56 -F 1,78 — 2

iL /O——
99 = 0,09 henry.
6 Jt. 103 ’ 0,34
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Uit de tabel nr. VII, blz. 441 van hoofdst. XI, lezen wij af, dat
voor fo = 3000 pcr/sec:
LC = 28,145.10—10
Dus is:
28,145
281450
10-io = --------- . 10-i2 = 31.300 |igF = co 0,03 rF.
C =--------- . „
0,09
9
De kwaliteitsfactor van de kring is:
co0 L
6 n. 103. 0,09.
Q = — = - ----------------- = 16,9.
R
100
de fasehoek cp
Bereken nu zelf de impedantie bij f = 4000
en de verhouding van de stromen.
I

k

ic

l'

R

AIO. Parallelschakeling van L—C—R.
Beschouwen wij nu eens de parallelschakeling
van L, C en R volgens fig. III. 8, waarbij wij
R in serie met L aannemen en C hieraan pa
rallel.
Noemen wij de reactantie van de capacitieve tak Xo en die van de inductieve tak XL,
dan is:
1
XL = j(oL.
Xc = -----jcoC

L

Dus: X1= R-F jcoL
_1_

Fig. III. 8.
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Xc “ jcoC

Zie blz. 33 hoofdstuk I.

En is:

X, X,
Z = —ï——
X> + X2

X, en X2 ingevuld, geeft:

R-F j<oL

R + jcoL

Z —

jcoC

1 — co2LC -F jwCR

R + j<oL +
jcoC/

(R -F jcoL) (1 — w2LC — jcoCR)

R (1 — co2LC) 4- «2LCR 4~N~

(1 — <o2LC)2 -Fw2C2R2
4- jwL (1 — ü>2LC) — jcoCR2

A 4-jB
N

A
B
= N~ + j n"

Dan is de fasehoek:
B

tg <p =
a/n

A

In resonantie wordt tg cp = 0, dus dan moet B <= 0 zijn.
Nu is:
B = o)L (1 — <o2LC) — coCR2.

In resonantie dus:
w0L (1 — co,•o2LC) — woCR2 = 0.

We vinden:
1
co2 =-------LC

R2

111.(32).

L2

A
De impedantie wordt dan: Zo = — , dus:
R (1 — <o02LC) 4- <o02LCR

Zo =

(1 — co02LC)2 4-

cüo2C2R2

Vullen we co02 volgens formule III. (32) in, dan vinden wij tenslotte:
L
Z° “ CR

111.(33).

Voeren wij ook hier de kwaliteitsfactor Q in en nemen wij aan, dat:
co-L
Q = —
R

III.(34a).

waarin:
1
dus co 2 =----VLO"’
1
LC
1

W1 =
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dan geeft dit, ingevuld in ÏII. (32) :
1
R2
Cüo2 =
LC
1
dus:
wo7V — i
Q7
Uit III. (34a) volgt, dat:

1 —

1
Q=

III. (32a).

L_ = _2_.
R

CDt

Dit in formule III. (33) ingevuld, geeft:
Z.

III.(33a).

tOjC

Op blz. 100 paragraaf A8, hebben we gezien, dat voor een goede
spoel Q = 100
400 is. Voor Q = 100 is dus volgens III. (32a)
1
co02/co2 = 1 — --------- - We maken dus voor normale afstemkringen
7 1
10.000
geen al te grote fout, als we aannemen, dat de resonantie frequentie
f

wo

.

f“= 2^ls:

1
1
R2
____ oo
2n
L2
2x
Onder deze aanname mogen wij de kwaliteitsfactor stellen:
^OL
111.(34).
Q»
R
En dan is de impedantie:

fo

Zo =

Qo
a>oC

1
1
1
Daar wij aannemen, dat wo2 = —- , is —

III.(33&).
= coo2L, dus:

Zo = oo0L . Qo .............................. III.(33a).
In resonantie wordt de impedantie van een L-C-R-kring volgens
fig. III. 8 dus gelijk aan het product van de reactantie in resonantie
van de zelfinductie L en de kwaliteitsfactor Qo.
Daar voor een bepaalde zelfinductie L, woL bepaald is, hangt dus
de grootte van Zo verder alleen af van de kwaliteitsfactor Qo. Hoe
groter deze derhalve is, des te groter zal dan Zo zijn.
Alvorens nu het verloop van de stromen en spanningen in onze
L-C-R-kring na te gaan, zullen wij eerst eens de impedantie van de
kring beschouwen buiten resonantie.
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De impedantie van de L-C-R-kring voor een willekeurige frequentie
X. X2

r

1

f, (O) = 2 n f) is volgens de formule Z =-------- -—: waarin Xj = :----

jcoC

X, 4~ X,

en X„=R + jcoL:
R 4- j^L

Z =

i.C/R + J«,L+fL)
In absolute zin is dus:
X R-’ 4- (O2L2

|ZI

| R2 +

(oC

(coL------- —
\
coC

2

Werken we de haakjes weg en brengen wij R buiten het wortelteken,
dan is:
L2
1 4- co2—
R2

R

lZl
wCR

]/1+ co2

R2‘

1
---------co2C2R2

CR2

Daar nu:

L

C0oL

Qo

is, is

R

. Verder stellen we weer:

R

%

= n.

wo

wo

Eén en ander in de formule voor |Z| ingevuld, geeft:
|Z| = -

coC 1/ 1

X 1 4- n2Q02
~L
+ n2Q02 — 2 --------F
CR2

1
Nu is LC
L
1

co2L2C2

<o02 , dus:

L2

Qo2
ü)o2.

CR2

Qo2

LC

R2

“o2

= Qo2 en

Qo2

co2L2C2

Qo2
,
- , dus:
n2

1/—
+ nQo2

Qo 1

jzl='raC . Qo
NT

■

1

“o’L

,

1

Nu is ----- = ------, of ------coC
CO
coC

1

1

------ F n2 4----------- 2
Qo2

n2

conL

n

dus uiteindelijk:
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fc.

1

|Z| =

1' Q? +- n2

■oL .

n

Ki

+- n2 +

—, of
1
--------- 2
n2

K7Qq2 + n2

|Z|
moL

n

111.(34).

1/J
— + n2 + — — 2
\ Qo2
n2

Gaan wij nu de fasehoek <p eens bepalen. Hiertoe gaan we uit van
de formule voor Z, op bladzijde 105 afgeleid, nl.:
R (1 — co2LC) + cd2LCR + jcoL (1 — w2LG) — jcoCR2
Z “
(1 — co2LC)2 + <o2C2R2

B
Dan is tg <p = —, waarin:
A
B = — coCR2 4~ “L (1 — co2LC)

en A = R.

— (1 — co2LC).
R
Weer w/cdo = n gesteld en gebruik gemaakt van onze formules
cooL
1
= C0o2 en Qo =-------- , vinden wij:
LC
R ’

Dan is dus:

tg cp = b/a = —coCR •+

Qo '

"

co .

...........Q° fc

tg <p = — ------- 1- nQo (1 — n2) = — n Q;

+- n2 — 1

111.(35).

Met behulp van de formules III (34) en (35) kan men snel na
gaan, hoe in een gegeven geval een kring zich buiten afstemming
zal gedragen. Wij zullen direct een voorbeeld van een bepaalde
L-C-R-kring doorrekenen.
Als we nu voor de willekeurige frequentie f de waarde f = f0/V 2
kiezen, dan vinden wij met behulp van formule III. (34) t1).

cooL

= 1,41, dus |Z| = 1,41. cooL =1,41.

III.(34a).

Immers co0 =
f

JLiVj

Daar Z» = ^ =
= co0L . Qo, volgens formule III. (33c), is:

|Z| _ 1,41
III.(34b).
Zo
Qo .........................................
En de fasehoek <p is dan:

tg <P = —

1
Q.V2

*) Zie voetnoot blz. 98.
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, z»

, ,, Qo
+ 72 vi = — V2 El
Zo

£J_ z«
Zo

|Z|

2 JZ| ‘
III.(34c).

De formules III. (34a), (34d) en (34c) zijn van belang bij de be
rekening van filters. Wij komen hier in hoofdst. IV op terug. Even
eens van belang zijn ze voor brede-bandversterkers.
Keren wij nu nog eens terug tot onze formule III. (34). Volgens
formule III. (33c) is w’oo L = Zo /Qo. Dit ingevuld in formule III. (34)
geeft:

|Z|
Zo

1

|Z Vqo* + n2

n

jA/Qo’ + n2 +.L -2

III.(34d).

Q„

Hieruit zien we dus, dat de breuk I z I /zo kleiner wordt, naarmate
Qo groter wordt. Ook hieruit blijkt dus de noodzaak van een grote
kwaliteitsfactor Qo, daar de breukI z I/Zoin eerste instantie een maat
is voor de verhouding van een stoorsignaal tot het afgestemde
signaal.

Alt. De selectiviteit van de L-C-R kring. Onder de selectiviteit van
de L-C-R-kring verstaan wij het vermogen van die kring, verschillen
de signalen met frequenties, die onderling weinig verschillen, van
elkaar te scheiden. De kring selecteert als het ware het gewenste
signaal uit de aanwezige signalen. Wij hebben gezien, dat er links
en rechts van de resonantiefrequentie een verzwakking optreedt
van de spanningen en/of stromen. Op blz. 99 hebben wij in formule
111.(27) afgeleid, dat er een versteinming A f nodig is, om de stroom
of de spanning I of E tot 0,707 X zijn waarde terug te brengen. Deze
verstemming was in percenten van f0 uitgedrukt:

Af
fo

J_
“Qo

111.(27).

Wij zien hieruit, dat bij een bepaalde resonantiefrequentie f0, A k
kleiner zal worden, als Qo groter wordt. De afstemscherpte van onze
L-C-R-kring zal dus groter worden, als Qo groter wordt.
Uit formule III. (27) volgt ook, dat een signaal met een frequen
tie f = fo± A f tot de helft in sterkte wordt verzwakt, als de L-C-Rkring afgestemd wordt op de frequentie fo.
Om dus twee zeer dicht in frequentie naast elkaar liggende sig
nalen behoorlijk vrij van elkaar af te kunnen stemmen, te selec
teren van elkaar, is een hoge kwaliteitsfactor Qo vereist.
Er zijn vele formules opgesteld, om de selectiviteit uit te drukken,
doch daar in .al deze formules de weerstand R, die geen constante
is over het frequentiegebied, dat de. kring moet bestreken,«vóór
komt, hebben deze formules weinig waarde. Ook de kwaliteitsfactor
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Q = <oL/r is geen constante. Intussen is zijn variatie met de fre
quentie percentsgewijze veel geringer dan die van de weerstand R,
waardoor de kwaliteitsfactor dus een beter idee geeft van de kwa
liteit van de kring. Op grond hiervan menen wij dan ook te kunnen
volstaan met de formule III. (27), die een voldoende inzicht geeft
in de selectiviteit.

A12. Toepassing van het voorgaande bij de berekening van parallelkringen. Uit het voorgaande blijkt de parallelkring onder andere de
volgende eigenschappen te bezitten, wanneer hij afgestemd wordt
op zijn resonantiefrequentie.
a.

De impedantie Zo wordt een maximum en wel wordt Zo =

b. Bij constant blijvende spanning E zal dus de totale stroom Io
door Zo een minimum worden.
c. Deze stroom Io is in fase met de opgedrukte spanning E, de fasehoek is dan dus nul.
d. In tegenstelling met serieresonantie wordt nu de stroom Io ook
nog bepaald door de verhouding L/o.
Hieruit blijkt, dat bij constante L/c verhouding Zo groter wordt,
naarmate men de weerstand R kleiner weet te maken. Ook nu be
paalt R, zij het niet in zo sterke mate als bij serieschakeling, het
verloop van stroom, spanning en impedantie.
Voorbeeld III. Wij zullen nu een voorbeeld geven van de
toepassingsmogelijkheden van de afgeleide formules.
Laat ons aannemen, dat we een kring hebben waarin:
L = 150 pH = 150 . 10-° H.
C = 500 wiF = 500 . 10—12 F.
R = 5 Q.

Gevraagd wordt, te berekenen:
Qo,

Zo,

fo.

Verder f , om

|Z|

= 0,1 te maken.

We berekenen eerst Zo met formule III. (33).
v_L
150.10-6
Z° “ CR “ 500.10—12.5 = 0,06 . 10a = 60.000 Q.
Daarna berekenen we Qo met formule III. (34).
ü)0L
2 n fo L

0»=^R
V* “

“

R

Eerst berekenen we fo:
IQ9
1
1
f. =
Z
=
2
k
V7,5
.10<
2
n
V
150
.
106
.500
.
ÏÖ=
“
2* VTÖ
= 0,58 . 106 Per /sec
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Dus:
2 n 0,58 . 106 . 150 . 10—6

---------- -=—— = 1,16 n. 30 = 109.
ö
Mol behulp van formule III. (34d) berekenen wij n:
Qo

1/4|z 1092

-L = 0,1 = Z
Z°

4- n2

1
ÏÖ9 ’

/~T~
1
„
1092 + n* + n2 — 2

dus schrijven we: 10,9 =

1
Nu is jog;

1,

n
n | /n2 4-

1
of n-------- = 0,31.
n
Dus: n2 — 0,31 n — 1=0.

1
— 2
n^

n

Uit deze vierkantsvergelijking vinden we:
n = 1,15 =

fo

Hierin is fx > f0 en f2 < fo. De beide frequenties zijn respectievelijk:
f. = 1,15 . 0,58 . 10c = 0,666 . 106 per. = 666 kP.
0,58
. 1OG = 0,504 . 10° per. = 504 kP.
t =
1,15

Om dus een verzwakking van 1 op 10 te krijgen, moeten de sig
nalen dus minstens 80 kP uit elkaar liggen.
De fasehoek <p berekenen wij met formule III. (35) :
1
n2 — 1 =— 1,15 . 109 (1,152— 1) = —40.
tg <P = — n Qj
<p

_ 90°.

We hebben

1

Q?

n2 — 1, verwaarloosd.

Qo2

A13. Het verloop van spanningen en stromen bij de parallelschakeling
van L-C-R. Wij zullen nu de spanningen en stromen in de L-C-Rkring volgens fig. III. 8 berekenen in en buiten resonantie.
Wij gaan hiertoe uit van fig. III. 9a en b. In fig. III. 9b is het vervangingsscheina getekend, waarin:
XL = VR2 4- <o2L2.
1
Xc
coC
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Uit deze fig. zien wij, dat de stroom i zich over X L en Xc vertakt
in de stromen iL en ic. Op ieder moment zal de vectoriële som van
iL en ’c gelijk aan i zijn.

i
II

'i

k

Jl

Jc

Li

Xl

C

Xc

R

T
a

b

Fig. III. 9.
De stromen iL en ic zijn, als de spanning over de kring gelijk c is:

e

iL =

ic «= ecoC.

VR2 + <o2L2

In resonantie worden deze stromen:
e

Il =

Iq ---

V R2 -h <o02ïX

WO C*

Nu is op ieder moment de totale stroom i:

e

1~ T
Dit wordt in resonantie:

e
I = ----- Of e = IZ.
Z.
Dus:

____ Zo

en Io = IZO . cooC.
V R2 + <1?
Vullen wij volgens formule III.(33c) Zo <= w0LQ0 in, dan vinden wij:

Il= I

112

Zo

]/r’+

Io = I. coo2LC . Qo.

Stellen wij verder weer co02 =

1

, dan vinden wij met behulp

Tc’

.van deze formules na enig omwerken:
- Qo

en

Ic — I • Qo-

I1
Daar in het algemeen Zo groot is (zie bv. Voorbeeld III), zal
1

Z?

1 zijn en is dus IL co I . Qo, mogen wij dus schrijven:
Ik = Ic = II = I - Qo’

111.(36).

Merkwaardigerwijze zal dus in resonantie de kringstroom IL = Iq
Qo X zo groot zijn, als de toegevoerde stroom I. Daarom noemt men
de kwaliteitsfactor Qo ook wel de opslingeringsfactor. Hoe groter
Qo is, des te groter zal ook de kringstroom worden.
Beschouwen wij nu eens onze formule III. (34d) wat nader. Wij
herhalen hem hier nog eens:

Zo

1

VVqo2H-d2

|Z|

n

]/*/v + n!+ H*—2

III.(34d).

o;

100 zijn, mogen wij dus

Voor normale kringen zal Qo

1

Qotegenover n2 verwaarlozen, mits de verstemming n = fl/fo niet te
groot wordt, dus fx niet al te veel van f0 verschilt. We vinden dan:
|Z|
Zo

i

1

1/

1

P+^-2

oZ

1
“T
n------n

1

Zo

dus

111.(37).

Qo

|Z|

1

qt

Wij zien hieruit, dat voor iedere waarde van n, n > 1, |Z| altijd
kleiner zal zijn dan Zo. In resonantie wordt de impedantie een
maximum. Houden wij de spanning over de kring constant, dan
verhouden de totale stromen i en I zich, als Zo en |Z|, dus, daar dan
e <= IZO = i |Z|, is:
Zo
1

|Z|

OO

i
n— —
n

• Qo

III.(37a).

Zouden we de stroom i constant houden, dan zou, als e is de
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spanning buiten resonantie en E die in resonantie over de kring:
E
Zo
/
1
--- == ----— oo n_____ • Qo
III.(37d).
e
|Z| — \n
n,
zijn.
In resonantie is dan de spanning over de kring belangrijk groter,
dan buiten resonantie. Bij het hoofdstuk over versterkers komen
wij hierop terug.
In verband met het feit, dat in resonantie de kringstroom IK Qo X
zo groot wordt, als de totale stroom I, spreekt men hier, in tegen
stelling bij de serieresonantie, van stroomresonantie.
z lz|

4e

i

^4

fo
Fig. III. 10.

a

b

In fig. III. 10 hebben wij het verloop van de impedantie |Z; tegen-

over de frequentie getekend, evenals de verhouding

|Z|

ta

. Deze fig.

spreekt voor zichzelf.
Voor de fasehoek co vonden wij op bladz. 108 in formule III. (35):
tg <P = — n

Als we weer voor normale spoelen Qo
1
n2 — 1 stellen en is dus:
weer ----Qo2

.o

100 rekenen, mogen we

tg cp ~ — n (n2 — 1) Qo

Voor n > 1, dus f, > f0 is tg <p negatief, voor n
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111.(35).

III.(35a).

1, dus f\

fo

is tg <p positief, dat wil dus zeggen, dat voor frequenties boven de
resonantiefrequcntie fo de stroom i naijlt bij de spanning e en omgekeerd voor frequenties beneden de resonantiefrequcntie f(o voorijlt. Dit is precies omgekeerd als bij de serieschakeling van L, C
en R.

Al4. Kring met L, C en R parallel. In fig. III. 11 is een kring gete
kend met L, C en R alle parallel geschakeld.

Hiervoor geldt:
1
1
1
Z" = R + j cö L 4- jcoC =
jcoL 4- R — co2 LCR

jcoLR

dus:

z=

jcoLR

c

L

RTl — co2LC) 4- jcoL =

CR

jcoLR. [R(l — co’LC) — jcoL]
R2 (1 — co2LC)2 4- co2L2

co2L2R 4- jcoLR2 (1 — co2LC)

Fig. III. 11.

R2 (1 — co2LC)2 4- co2L2

In resonantie is het imaginaire deel nul, dus:
wLR2 (1 — co2LC)
R2 (1 — co2LC)2 4-co2L2 = 0,

dus 1 — co2LC = 0 en tenslotte:

1
<= LC
Dan is de impedantie in resonantie:

Zo

co02L2R
R2 (I — cüo2LCF+ T L2

= R.

Evenals bij serieschakeling vinden wij dus, dat in resonantie de
impedantie gelijk aan de weerstand R wordt. De resonantiefrequentie wordt hier, evenals bij de serieschakeling, door L en C bepaald.
Uit de formule voor Z volgt, dat de fasehoek is gegeven door:
tg<P =

coLR2 . (1 — w2LC)

Nu is: LC = -v en

co2L2R
co

coL

R

. (1 — co2LC).

= n. (Zie blz. 102 formule III.(29).) :

wo
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Dit ingevuld en bedenkende, dat Qo =

woL
R

tg <p =

R

geeft:

1
. (1 — n2) = -----(1 — n2), dus:
n Qo

n w0L
1

,

1

n
/
Qo n
Voor de impedantie Z vonden wij:

lg<P =

Z

111.(38).

co2L2R 4- jcoLR2 (1 — (o2LC)

R2 (1 — co2 LC) H- <o2L2
absolute waarde |Z| geeft:

|Z| =

, dus overgaande op de

|Zco4L4R2 + o)2L2R“ (1 — co2LC)2

co2L2 4- R2 (1—co2LC)

coLR2

R2

i /co2L2
/----- + (1 — w2LC)2
' R2

/w2L2

R2

4- (1 — (o:2LC)2
coL

1/co2L2

I R2

+ (1 — co2LC)2

Ook nu de formules voor w0, Qo en n toegepast, geeft:
n cQqL

|Z| =

_______________ n CQqL

V n2Qo2 + (1 — n2)2

n VQ^Tï/H2. (1 -

n2)2

dus uiteindelijk is:

|Z|
cdoL

=

1

111.(39).

1/Qo2 4- n2 4- -1- — 2
f

n2

De formules III. (38) en (39) vertonen veel gelijkenis met de
formules 111.(29) en (30) op blz. 102. In de buurt van de resonantie1
2 ~ 0
frequentie fo, dus als f weinig van fo verschilt, zal n2 -p
n2
zijn en dan is, zowel voor de schakeling uit fig. III (11), als voor
serieschakeling:
IZ|
1
-—L co ----- .
o)oL
Qo
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7

In de buurt van de afstemming gedraagt de kring met L, C en R
parallel, zich dus als een kring met serieschakeling. Dit is van be
lang bij een zender, waar een lopende-golfvoedingslijn aangesloten
is op een parallelschakeling van L en C, waarbij wij dan de weer
stand van de spoel L verwaarlozen tegenover de karakteristieke
weerstand van de
M
voedingslijn.
h
i2
l

A15. Gekoppelde
L-C-R-kringen.
(L2-C2-R2 parallel).

e-

Ri

Wij zullen nu na
gaan, wat er ge
beurt, als we eens
twee L-C-R-kringen
met elkaar koppe
len, zoals in fig.
III.(12a) is aange
geven.
Door de zelfinducties L1 en Lo
zijn de beide krin
gen met elkaar ge
koppeld, als ze één
of meer gemeen
schappelijke impedanties bezitten.
Onder een gemeen
schappelijke impe
dantie verstaan wij
dan iedere impe
dantie, die zo ge
schakeld is, dat
zijn stroom de
stroom of de span
ning in een andere
kring veroorzaakt
of beïnvloedt. Deze
impedantie kan in
ductief, capacitief
of Ohms zijn.

o
o
o
ó
o

I

Cl

T

F
o o

o
o
o
Li 2

R2

CT F
_J_ 1

a
M

b
Xm

1

T

Li

L2

R1

R2

Ca

Ci

c
Fig. III. 12.
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Als koppelingsfactor K, definiëren wij:

'K =

VXj . X2
waarin:
Xm = reactantie van de gemeenschappelijke impedantie, die dus
inductief, capaciticf of Ohms kan zijn;

Xj en X2 «= de totale reactanties van de overeenkomstige impedanties in de respectievelijke kringen.
De koppelingsfactor K is dus de verhouding van de reactantie Xm
en het meetkundig gemiddelde van X1 en X2.
De waarde van K varieert tussen nul en één. Als K = 1 of vlak
bij 1, dan heeft men te doen met een vaste koppeling.
Is K 22 0, dan zegt men, dat de koppeling los is. Tenslotte onder
scheidt men nog directe en indirecte koppeling. Bij directe koppe
ling hebben beide kringen een reactantie, welke een zelfinductie,
capaciteit of weerstand kan zijn, gemeen. Bij indirecte koppeling
is de gemeenschappelijke impedantie een transformator, zoals in
fig. III. 12a. Fig. III. 12c geeft de directe koppeling.
Wij zullen allereerst de indirecte koppeling eens doornemen; we
gaan uit van fig. III. 12a. Hierbij maken wij de volgende restricties.
Wij stellen voorop, dat
11
za
w°Li
n
°°L2
« — 0,0
----- =- = ------ = wo==
n2n= n =
0- Q01 =------ • •QoQo2 —-------- n, Uj
LjCj
L2C2---------------- 1
Rj
°R2--------------------------- <«>
Noemen wij de gemeenschappelijke wederzijdse zelfinductie M,
(zie blz. 23 hoofdst. I), dan is dus:
wM
_Xni_
K =
V coLj . ci)L„
dus:
M
111.(41).
K = —- _
VLt. L2
Noemen wij nu de stromen in onze kringen respectievelijk ij en i2,
dan gaan wij voor onze berekening uit van de fig. III. 12b. De
stroom ij door Lj induceert in de tweede kring door M een span
ning jcoMij en deze spanning zal dan gelijk zijn aan het spanningsverlies in die kring. In formule wordt dat:

vxX

j co Mij = i2

(- 4

R+ j \

2

III.(42a).

coC2

De secundaire stroom i2 zal echter eveneens een spanning indu-
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ceren en wel in de primaire kring. De grootte van deze spanning is
natuurlijk jcoMi2. De primaire spanning e3, dat is dus de toegevoerde
spanning, zal dan gelijk zijn aan het verschil van de spanning over
de zelfinductie L3 en de genoemde, geïnduceerde spanning. In
formule:
III.(42b).

e, = jaiLj . i, — jcoM . i.
De primaire impedantie Z3 zal nu te bepalen zijn uit:

-5Wij zullen dus de stroom i2 moeten oplossen uit formule III.(42a),
wat we als volgt doen:
j <oM
FcoÜ
R2 1 4- j Cr2

j coM . i3
R, 4~ j ^c°L.
'2~

<oC2 /

1

(0

Bedenkende, dat — = n en Q02 =

co0C21L,

R2

.ix.

ï~
coC2r,

, vinden wij:

j co

III.(42c).

•h

R2 [1 + j Q.

De hier gevonden waarde voor i2 vullen we in formule III. (42b)
in, delen door i3 en vinden dan voor de impedantie Zx:

co2M2

Zx = jcoL, +

r2

•

1
n — —
n

jQo2

De teller en noemer met 1 — jQo„

vermenigvuldigd,

1

waardoor de noemer reëel wordt. (Zie blz. 34, hoofdst. I).

1
w2M2 1 — j Qo.

Zx = j coLj 4R,

co2M2

R2

1 + Qo?

11 + Q»?

n“

1 >
n /

n

4“ jcoLx — j ------

n

n

R2

1
. <o2M2
Qo2 n — —
n .

| 1 + Qo<

n
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Bij resonantie wordt de fasehoek <p = 0, dus het imaginaire deel
moet dan 0 worden. Daar in het algemeen Qo groot is, mogen wij
1 )■
1 is en schrijven wij voor het
aannemen, dat QO22 n
n
imaginaire deel:

1-} . a)2M2

Qo2

jB = jcoL, — j .
R2

11 ■ ■

= 0.

t)2,

Voeren we nu nog M2 = K2L1L2 in, dan vinden wij:
a^K2!^
ci^K^L,
jcoLj — j .
= j<oL3 — j .
ï
R2 Qo2 • (n —
<°o n
n

L„
■ dus K =

C0o L2

immers: QO2

R2

Qo2
wo

Dus:

nK2

jcol^ .1
n

nK2

Dit zal zo zijn, als 1 —
n

T

n

)=°-

= 0.

n

Hieruit vinden we, dat:

n2
wn.2

1
, dus:
“ 1±K

%
VI =±=ÏC ........................

III.(43).

Wij vinden dus twee resonantiefrequenties en wel:
“o
“n =

VI 4-K

en

uo
<0r2

r‘

VI —K

III.(43a).

De eigen frequentie co.»o ligt tussen deze beide frequenties in, daar
“n < % < cor2 is. Blijkbaar zal het verloop van de stromen ij en i2
zijn volgens fig. III. 13.
Men noemt de afstand tussen cori en <or2 van de kromme volgens
deze figuur wel de bandbreedte van de gekoppelde kringen. Evenzo
spreekt men veelal over de schakeling volgens fig. III. 12 van een
120

bandfilter, omdat als het ware de frequentieband <ori—cor2 uit het
frequentiebereik geselecteerd, gefilterd wordt. Uit de formule voor

h

K>KC

fo

h

fo f2

Ï2

Fig. III. 13.

cori en wr„ volgt, dat:

f = -=A=

111.(430?).
en
r2
V1 —K
ri
VI+ K
De bandbreedte A f is dus:
A f = fn — fr2.
In de practijk zal A f zeer klein zijn tegenover f0, dus zullen fri en
fr2 weinig van f0 verschillen, zal dus de koppelfactor K << 1 zijn.
In dat geval mogen we volgens de wiskunde voor V1 -p K en
VI — K, respectievelijk schrijven 1 4- 1/2 K. en 1 — ’/2 K en zal
VI — K2 22 1 zijn. We vinden dan voor de bandbreedte:

A f = K . f0

111.(44).

wat in de practijk een goede benadering blijkt te wezen.
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Voor zeer losse koppeling is K 55 0 en dus:
Wri = <or2 = «0.

Voor zeer vaste koppeling is K
«ri =

1 en wordt:

V2 '

= CO-

Door de koppeling te variëren, kunnen wij dus de beide resonan
tiefrequenties variëren en zodoende de bandbreedte groter of klei
ner maken. Bij middenfrequent-transformatoren met veranderlijke
bandbreedte maakt men hiervan gebruik.
Gaan wij nu nog eens de formule voor de impedantie wat nader
beschouwen. Wij vonden op blz. 119, dat:

z1 =_
R= •

7—r\2ï + •’wLi — j •
1 + Qo22

1
n

(02M2

n

1
n

Qo2 •

(02M2

(n--)]

r

4+Q.

!o22

2

Bij hoog- en middenfrequenties zal de koppeling zeer los zijn, zo
dat de resonantiefrequenties practisch gelijk aan de eigen frequen
2

tie wo zullen zijn en dus n 5? 1 is. Dan wordt dus QO22 ( n — — " = 0.
Uit onze formule voor Zj zien wij, dat we kunnen stellen:
Z,= R-+- jX
waarin:

R = ----

co2M2

r2 1 + Qo? n —
Qo2-

X t= col^ -

R2

1 \
n — — . (o2M2
n/

1 + Qo? n —

Voor co.n = <°r2 = co0 vinden wij dan, dat:
__ co.2 M2

Rx .........

111.(45).

Deze weerstand R is de weerstand, welke door de secundaire
kring in de primaire kring wordt gereflecteerd. De door deze weer
stand R opgenomen energie is de energie, die door de primaire kring
overgedragen wordt aan de secundaire. Met behulp van deze waarde
voor R zullen wij de voorwaarde afleiden van maximale energieoverdracht aan de secundaire.
122

A16. Maximale
.
overdracht bij de inductieve koppeling. Wij vonden,
dat er in afstemming, dus f = fo, een weerstand in de primaire
co 2 M2
kring R = —werd geïntroduceerd, welke de energie bepaalt,
die aan de secundaire kring wordt overgedragen. Wij willen nu na
gaan hoe groot R moet wezen, om deze energie een maximum te
maken.
De totale weerstand in de primaire kring zal bij koppeling zijn de
som van de primaire weerstand R3 en de ingekoppelde weerstand
R. Noemen wij deze weerstand Rj1, dan is dus:
R/ = Rx 4- R.

Is de primaire kringstroom nu Iv dan is volgens formule III. (36) :
= Qo i.
Als kring-kwaliteitsfactor Qo geldt hier:

Qo =

coo Lj
wo L,
R/ “ Rj 4- R ’

De in dc weerstand R gedissipeerde energie is:

W, = IX2R = Qo2 i2R
en dit is de energie, welke aan de secundaire kring wordt toege
voerd. Vullen wij hier de waarden voor R en Qo in, dan wordt:
Wt =

(R(DO+R21 i2R
2 L,2

111.(46).

Vullen wij hier de waarde van R in, dan geeft dit na enig om
werken :

W3 = i2

<do2 M2 . co•o( 2 L/

ïrTrT-T^•O2M2)2

Deze uitdrukking wordt een maximum voor co.•o2 M2 = R, R2. (De
a
is max. voor b = x door de eerste afgeleide
vorm y =
(b“+xP
— 2 (b + x)
dy
O te stellen).
dx
(b-j-x)2
Hieruit volgt, dat:

w 2 M2
° —, of dat R = R.
Rj moet zijn.
R2
1
In woorden: voor maximale energic-overdracht moet de geïntro
duceerde weerstand R gelijk aan de primaire weerstand Rj worden.
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De hiervoor vereiste koppelfactor K moet dan zijn:
coo2 MB = co02 K2 L, L2 = R, R2, dus:
K2 =

R, R2

1

CO02 Lx L., ” QO1 . QO2

III.(46a).

A17. De vorm van de afstemkromme bij gekoppelde kringen. Van be
lang bij het probleem van de gekoppelde kringen is de vorm van de
afstemkromme. Bij de enkelvoudige kring verliep deze volgens fig.
111.(10). Voor de bandbreedte bij een verstemming tot i = I0/V2’
wat overeenkomt met een afval van 3 dB, vonden wij op blz. 99 in
formule III (27), dat deze gegeven is door:
Af_
1
111.(27).

of:

fo " o;

A f = 2 X max. weer te geven If. frequentie.
= fo/Qo
III.(27a).
Ook voor de gekoppelde kringen is het van belang te weten hoe
groot A f is, uitgedrukt in Q en K. De koppelfactor K bepaalt bij de
gekoppelde kringen mede de bandbreedte. In de figuur III. 13 zijn
nu de afstemkrommen voor enige waarden van K gegeven. De
waarde van K, waarvoor maximale energie-overdracht plaats vindt,
noemen wij de critische koppeling en geven deze aan met Kc. Deze
waarde is volgens formule III.(46a):

1

Kc

VQTQ7

III.(47).

Bij de critische koppeling zal de secundaire afstemkromme nog
net één piek vertonen. Maakt men K > Kc, dan zullen er voor co1 =
=
M°
en cdo = — wo
twee pieken verschijnen, zoals in fig.
2
VI —K
III. 13 is aangegeven.
Voor K < Kc is er slechts één piek en wel voor co = <o0. De band
breedte voor K > Ko is gegeven door
~ = V K2 — Ko2

111.(48).

*0

waarin:

A = <o2 — co1 = 2 X de bandbreedte (o12 — <%•
Wat ons nu verder nog interesseert is de grootte van de pieken
bij coj en co2 ten opzichte van de waarde van Z bij co0. Noemen wij de
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I
I

impedantie Z voor <ox en co2 Z\ 2, de overdrachisimpedantie en de
impedantie voor coo Zo, dan
('
willen wij dus de verhouding Z1Q/zo bepalen. Deze waarde stellen wij voor door X, dus:
V

^1.2

Zo’

De overdrachtsimpedanties Zo en Z

Z

z0

zijn gegeven door:

= 2 VR, R2
R, R, + co2 M2

111.(49).

Nu is co M = K V<o2 L2 L, = K VRj R2 Qx Q2.
De verhouding X is dus:

X =

I— I = 1/ 2 R1 R* K

F R, R, + K2R1R,Q1Q.
_____
K
Wij lossen deze vergelijking op naar K VQaQ2 =en vinden
' Z° '

dan, dat:

A
= x+ vx*-i
Kc

III.(49a).

K
Deze formule geldt alleen voor — > 1. In de practijk laat men
Kc
voor de verhouding X een bepaalde, minimale waarde toe, welke
men in decibels opgeeft. Meestal eist men, dat er niet meer dan
1 dB verschil mag wezen, dus 20 log X — 1 dB. Dan is dus X = 1,11.
(Zo = 0,9 Z12). Dan is dus:
K
= 1,11 -F VI,ll2 — 1 = 1,6
Ko
dus:
K = 1,6 Kc.
Dit ingevuld in de formule voor de bandbreedte geeft:

A

fö

= k]/1-T> = 0,78

K.

Voor een bandfilter, waar fo = 456 kP en A = 10 kP is dus:
400

= 0,0219 = 0,78 K

dus:

K =

0,0219
= 0,028.
ÖJ8"
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Verder is dan:

L6
1,6
K
“ 0,028

VQ\ Q2 =

= 57.

Als dus Qu = Q2 is dus:

Qa = Q2 = 57.
Uit deze waarde van de kwaliteitsfactor kan men dan berekenen
hoe groot de weerstand R = R^ = R2 moet wezen, welke de spoelen
mogen en moeten hebben. De eis, dat X niet meer dan een be
paalde waarde mag hebben is bij de omroepontvanger belangrijk
met het oog op de goede weergave van de lage frequenties.
A18. Directe koppeling van L-C-R-kringen. Bij de directe koppeling
hebben de beide kringen een koppelelement gemeenschappelijk,
zoals in de fig. III. 14 is aangegeven. (Zie ook fig. III. 12). De alge
mene formule voor de koppelfactor was: (zie formule III. (40)).
Xm
in.(40).
K <=

vx, x2

Voor fig. III.14a, de directe inductieve koppeling is:

lk

Pi

a

L2^

L1

L2

Li

_ [£k
R2

Ri

r2

Fig. III. 14.

b

Xra = j<oLK.
X, = jco (L, + Lk).
X2 = jco (L2 + Lk).

Hierbij gaan wij uit van de gedachte, dat er geen koppeling is
tussen La en L2 en Lr L2 en LK. Dan zal dus:
___________ Lk__________
111.(50).
K =
V(L1 4- LkMU + Lk)
zijn.
Evenals bij de indirecte inductieve koppeling vindt men hier weer:
(Dl 2 =
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V1±K

De bandbreedte is weer gegeven door:
A = VRi — Ko2 '
*0

Voor de in de primaire kring geïntroduceerde weerstand vinden
wij nu:
R =

co,>O2 Lk2

r2

Voor R = Rj zal weer de aan de secundaire kring overgedragen
energie maximaal zijn, dus:
wo Lr = v Rj R
111.(51).
of:
wo Lr

Kc =

V (Do (L2 -|- Lk ) . CO,'o (L2 -j- Lk)

v r7r2
V (0o L11 • wo L?

1

l/«
R.
i

'

<o0 L?
R2

vöFq?

waarin:

III.(51a).

Li 4“ Lk = Lj1.
L2 -}- Lk = L,1.
Voor de directe capacitieve koppeling volgens fig. III. 145 is de in
iedere kring afzonderlijk werkzame capaciteit:

c. cK
C1" ~ c1 + CK

en
en

c2 CK
C:;1 — c/+ CK

dus de koppelfactor is dan:

K =

1/C0'oo Cr
r

—• 1 /_________ C* Co
\ (C, + CK) (C2 + CK)

111.(52).

]/ <0ƒ C* c/
Rekenen wij nu de resonantiefrequenties co1>2 uit, dan vinden wij:
©L2 = ©OV1±K
III.(52a)

Voor de in de primaire kring geïntroduceerde weerstand vinden
wij nu:
R =
\
111.(53).
«o Cr • R2
Ook nu weer wordt maximum energie overgedragen als R = Rj>
dus:
1
= VR, R2
“o Ck
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III.(5

Voor de critische koppeling vinden wij weer:

_ vc/Ty = vöocai, co0c?

Kc =

CK

co0 CK

~ — VcüoCj1!-^ . w.'„C/K2 =

1

VQ?TQ?

waarin:

1

Q? =
Q? =

111.(530?)

i
woC21R2

A19. De selectiviteit van stelsels van kringen. Op blz. 109 in § A 11
hebben wij het begrip selectiviteit uiteengezet. Als maat voor de
selectiviteit hebben wij daar nagegaan, hoe groot de verstemming
A f in percenten van fo moet zijn, om de stroom I (of de spanning
E) tot het 0,707e deel van zijn maximale waarde terug te brengen.
Wij vonden hiervoor de formule 111.(27):
III.(27).
= 1 /Q„

Zoals reeds gezegd, heeft men diverse formules voor de selecti
viteit opgesteld, die alle het nadeel hebben, dat de weerstand R er
in optreedt, die niet constant is met de frequentie. Hoe groter nu de
afstemscherpte van een kring wordt, hoe kleiner dus de benodigde
verstemming A f, des te selectiever wordt dus de kring.
Wij voeren daarom nu als selectiviteitsfactor S in:
111.(59).
s = fo M
waarin:
fo = de resonantiefrequentie.
A = de bandbreedte bij gekoppelde kringen, of de verstemming.
Voor de afzonderlijke kringen zal dus volgens formule 111.(27) de
selectiviteit S zijn:
S = Qo
111.(60).
Het ligt nu voor de hand, dat de selectiviteit groter zal worden,
als men meerdere kringen gaat toepassen achter elkaar.
Bij de indirecte inductieve koppeling vonden wij op blz. 123 § A16,
dat de in de primaire kring werkzame weerstand door de koppeling
werd:
111.(61).
Rt — H —Rj
Voor de kringkwaliteit vonden wij:

Qo =
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<°o Li
RH- R.

111.(62).

r
Deze kringkwaliteit Qo is dus kleiner, dan die van de kring af
zonderlijk. Het is dus, alsof de kring door de koppeling verslech
tert; niettemin zal over het algemeen bij gekoppelde kringen de
selectiviteit toenemen. Dit is met behulp van onze formule 111.(47)
in te zien. Wij hebben namelijk:
1
1
A
K2 —

fö

Qox • Qo2

= sT’

waarin:
Sr = selectiviteit van de gekoppelde kringen, als één geheel be
schouwd.
Uit de formule vinden wij gemakkelijk, dat:
Sk

=1

/ K2 Qox Qo."1

111.(63).

QoxQoo

Kiezen wij gelijke kringen, wat in de practijk meestal het geval
zal zijn, dan is dus:
Qox = Qo2 - Qo1

dus:
____Qo1

III.(63a).

F' K* q,:- i
Hieruit volgt dus, dat de selectiviteit SK kleiner wordt met toe
nemende koppeling K. Wij stuiten hier dus op de volgende tegen
strijdigheid. Om grote selectiviteit te verkrijgen, zullen wij de kop
peling gering moeten maken. Om voldoende energie aan de tweede
kring over te dragen, zal de koppeling niet te gering mogen zijn.
Men zal daarom een compromis moeten zoeken. Wij komen hier
later op terug bij de radiobuis als hoogfrequentversterker.
Beschouwen wij nu eens even onze formule III. (34d) op blz. 109
paragraaf AIO. Deze luidt:

VVqo» + n2

l£L.
Z»

11

j/Voo3 +

Hierin was n =

l°r

n’+A_2

1
Qo

III. (34d).

fr
fo

-p—; daar hier fr een willekeurige frequen-

tie is, kunnen wij deze bijvoorbeeld zo kiezen, dat

H = o,i
"o

wordt. In woorden dus: we kiezen de verstemmingsfrequentie fr zo
danig, dat de spanning over de kring het tiende gedeelte wordt van
.............
..................... - Immers
•
=
die
bij de resonantiefrequentie.
is —
eo
Zo
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Wij zullen hiervoor de selectiviteitsfactor eens berekenen.
Wij zullen hierbij aannemen, dat 1/Qo2 zeer klein is en schrijven:

7<ü

|Z|

Gr

r = 0,1.

1

eo

2

ïï2
Nu is:
(<0o -F A co)2

co02 4- 2 A co . ü)o 4- A coi2:

n = ---- ö
wo

waarbij wij a co2 tegenover coo2

“o2
-r 2 A CO . co0

Af

~ 1 + 2 —•
*o

verwaarlozen.

2 Af
We hebben dus nu, daar —-— = */,5» in overeenstemming met SK
fo

bij de gekoppelde kringen:

1
~
S-F 1
n2 4- -2 — 2 ='
4S
n

s

— 2 =

1
S (S-h 1)

Dus dit ingevuld:
i

0,1 = -

Qo

in het kwadraat:

1/ZZLZ
|z s (s +1)

s (S+ 1) =0,01 . Qo2.
Daar over het algemeen S >> 1 is, mogen wij tenslotte schrijven:
S2 = 0,01 . Qo2

of

S — 0,1 . Qo................ 111.(64).

Hieruit volgt dus, dat de selectiviteitsfactor voor de kringen af
zonderlijk recht evenredig is met de kwaliteitsfactor. Hoe groter
deze is, des te groter wordt de selectiviteitsfactor en omgekeerd.
Over het algemeen mag men aannemen, dat bij toepassing van
twee of meer kringen achter elkaar, mits deze kringen niet met
elkaar gekoppeld zijn, er een verhoging van de selectiviteit optreden
zal. Bij kringen, die met elkaar zijn gekoppeld, behoeft dit lang niet
altijd het geval te zijn. Door juiste keuze van de koppeling is dit
wel te bereiken.
Volgens Beatty kan men de selectiviteitsfactor van n kringen
achter elkaar, mits ze niet gekoppeld zijn, benaderen door:

Sn “= 0,1 . (2n — 1) . (Q01 . Q02 • ■ • • Qo„)Vn ....... III.(65).
Bij de gekoppelde kringen mag men deze formule gebruiken, mits
men voor de primaire kwaliteitsfactor die volgens formule 111.(62)
invult.
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Volgens deze formule is:
% L1

Qo1 =

R 4- R,

of
1

R+R,

Ö7

(ooLj

1

1

R

R.

—.— 4
4----------y—
w0 Lj
(Oo L,

1

Qoi 4- Qo/
Qo, • Qo/

0/
waarin wij:

R
«0Ll

= Qo/

stellen.

Dan is tenslotte:
Qo1 =

QO1 • Qo/
Qoi 4" Qoi1

III.(66).

Volgens formule 111.(65) is dan voor onze twee gekoppelde krin
gen de selectivitcitsfactor:
SK = 0,1 . 3 . VQ/ QO2.
Als nu bij gelijke kringen Qo1 = QO2 is, dan is dus:

I/

SK = 0,3 . Qo I Qo4- Qo/

.

En over het algemeen zal de hier gevonden waarde groter zijn,
dan die voor de enkele kring, mits QO11 niet te klein, dus R te groot
wordt. Bij maximale encrgie-overdracht, dus als R = Rj en dus

Qo/ = Qo wordt, is SK = 0,3. Qo .—22 0,2 Qo. Dus dan is de selecV

tiviteitsfactor ongeveer tweemaal zo groot als voor de enkele kring.
Beschouwen wij de formule 111.(66) en vergelijken wij deze met
de formule 11.(4) op blz. 40, dan zien wij, dat wij Qox op mogen vat
ten als de parallelschakeling van de beide factoren
en Qo/. Ook
hier zien wij dus een schijnbare verslechtering van de primaire
kring tengevolge van de koppeling.
Tenslotte wordt de selectiviteit maximum, als Qo/ oneindig groot,
dus K = 0 wordt. Dan is:

SKm = 0,3 Qo = 3 SK.
Hieruit blijkt duidelijk het voordeel van de zg. pré-selectie bij
hoogfrequentversterkers.
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A20. Afgetakte kringen met L-C-R. Vooral bij zenders maakt men
wel gebruik van de schakelingen volgens de fig. 111.15a en 15&,
welke respectievelijk een zogenaamde capacitief en een inductie!
afgetakte kring met L-C-R te zien geeft.

f
L

I “■

Li

eac

I ac

Ri

-L— C

i-

R

a

E

.l2
R2

b

Fig. III. 15.

ebc
-b

b

Berekenen wij voor fig. III.15a eens de impedantie tussen de pun
ten b en c, dus de impedantie Zbc.
X, X,
1
raL- Je,)'
waarin: X, = .-7TZbc
RoQ,
Dan is:
Zbc

1 \
coC, /

coL

jcoC2 .|r 4- j

<oL —

T"

R + j (wL —
— <üC2

(cdL —

1
öc;

coC*

1
coC3

JT“

+ jcoC2 R

cdCj

Teller en noemer met —<oC2

coL —

1

i

toCj

Ü)C2

— jcoC,R ver-

menigvuldigd, om de noemer reëel te maken, geeft:
1
1
. /
1
[R + j (
— “c,
coC2 ( coL
Zbc
1
“*C22 ( wL------- 1pr+ co2C22R2
coC1

coC2

In resonantie mag men de resonantiefrequentie fo gelijk stellen aan:
fo =

waarin: C=

c. co

1
2~n V LC

~q , de vervangingscapaciteit van de seriescha-

keling van C3 en C2, dus:
1 1/c, + c2
fo = 2ÏÏ r lc, c2
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111.(67).

Voor deze waarde van de resonantiefrequentie vinden wij voor
| /
1
1 \
1
Zbc | F’°L ~
= 0 J:
<0oC2R
Zbc -

Nu is co.•o2

1

(”°L “

(°OL ---- --- 7T
<°oCi

L —

1

wo2Ca2R2
<o0Ca2 R Ca2 R
_C1d-C2
en deze waarde ingevuld geeft ons voor Zbc
= LCaC2

tenslotte:
lc2
Zbc = RC1(Cj4-C2) ’

De impedantie tussen de punten a en b is in resonantie:
L
L(G1H-C2)
Zab =
CR ”
RCaC2
De verhouding van de beide impedanties is dus:
Z^
C/
Zab

111.(68).

(ca + c2)2

Uit deze formule volgt verder nog:

/ca + c„ Y = (S + 1r = _zJ k c2 +
+1)
zbc

ca

Zqb

dus -p—F 1 =
c2

Zbc

en tenslotte:

ca

Zab
—1
Zbc

Uit de formule 111.(68) volgt, daar (Ca H- C.)
Zbc <C Zab zal zijn.

111.(69). .
C2 is, dat altijd

Voor de fig. III. 16b vindt men, als men volgens het voorgaande
tewerk gaat en weer uitgaat, nu van de resonantiefrequentie fo:
1
2 k VUC
waarin: Lv = La 4- L2» dus:
1 ______
111.(70).
fo = 2 n V (La +"LJC..........
Voor de impedantie tussen b en c vinden wij nu:

zbc

______ V_______
(La H- L2) C (R, + R2)
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I
En de impedantie tussen a en b is:
Lv _ L, + L2
Z„b — CRV “ C(R1 4- RJ
Hun verhouding is dus:
L/

Zbc _

Zab~ (I^ + LJ* ......

En voor de verhouding van
voorgaande:

111.(71).

en L2 vinden wij, analoog met het

l2

111.(72).

De schakelingen volgens fig. III. 16 vinden hun toepassing bij
oscillatorschakelingen van radiobuizen.
Bij de schakeling volgens fig. III. 16a is de spanning tussen de
punten b en c, als de stroom door Cx en C2 gelijk is aan Ic:
Ie

ebl

“o C2

en de spanning tussen de punten a en b is:
Ic (C.4-CJ
e eab

—j=rco0Cr

Dus hun verhouding is:

eb< =
eab

= 1/—

C,

r zbc

Ci + C2

III.(68a).

en:

c2
c;

eab

^ac

i

£bc

III.(69a).

^bc

Evenzo vindt men voor de schakeling volgens fig. III. 16b.

__
ebc

eab

^2

L1 ■+• L2

L,

^2

Lx

Lx+U

Daar volgens formule 111.(72)
^bc

__

~ l7
l2

■ f HB
'bc

= j/gp- — 1, is dus:
Lx_

1/—

j

III. (71b).

F Zat

eab

III.(71a).

ab

Met deze formules vinden wij tenslotte, dat:
l-'2 __

Li
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®bc

cab

ebc

^bc

eac

III.(72a).

A21. Hogere harmonischenattenuatie bij de parallelkring. Wij vonden
in paragraaf A 10, dat voor een willekeurige frequentie f de impe
dantie van de kring was:
R+ jcoL
z = (1 — <o2LC) 4- jcoCR

In absolute zin wordt dit:
|Z| =

VR2 + <o2L2
V (1 — co2LC)2 -F (üOT

Voor de Ke harmonische, dus voor co — Kwo, wordt dit:
VR2 + K2co02L2
|Z| =
(1 — K2co02LC)2 + K2coc2C2R2
L
1
1
Bedenkende, dat Zo “ CR ~ coo2C2R en
en co
w0°22 —
~ LC , wordt dit:

|Z| =

VR2+ K2cqo2L2
K2R-

-i /

|/(K2 — l)2 + -z-

Nu zal voor de Ke harmonische K2 co02 L2 >> R2 zijn en, als Z'Ot
K2R
een behoorlijke waarde heeft, in de noemer
1 zijn, mag
men dus schrijven:

|Z| -

K co0 L
K
K2 — 1 " K2 — 1

De verhouding van Z tot Zo wordt dan:

iz|
k
_ K
k
r
~z; = K2 —i ■ \ cz7 K
K2 — i1 ■ yT

111.(73).

Voor de 2e harmonische, die van het meeste belang is, dus K = 2,
wordt dit:
2
R
1^1
III.(73a).
Zo

F?

Voorw’aarde voor behoorlijke attenuatie van de harmonischen is
dus een kleine waarde van R. Men zou geneigd zijn een grote waarde
i-te verkiezen, doch men mag C niet te klein kiezen, daar dan R

te veel gaat toenemen voor dezelfde waarde van fc.
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HOOFDSTUK IV.
B.

BIJZONDERE SCHAKELINGEN.

BI. Karakteristieke impedantie. In het voorgaande hoofdstuk hebben
wij diverse schakelingen van L, C en R nagegaan, waarbij het steeds
de bedoeling was, één enkele bepaalde frequentie naar voren te
halen, te selecteren en wel de resonantiefrequentie. Men kan zich
ook als eis stellen een bepaald frequentiegebicd te selecteren uit
Z’/2

*-

z.

Z’/2

I

Zi

■

1
z2

2,

Zu

2Z2

2Z2

Zu

>*■

b

a
Z’/2

-•
z0

z2
>■

I

Zl/2

Z’/2

Zl/2

z2

*■

c
Fig. IV. 1.
het gehele frequentiespectrum. Dit blijkt inderdaad mogelijk te
zijn door middel van de zg. filterschakelingen. Alvorens hier ver
der op in te gaan, willen wij eerst enige begrippen invoeren.
Wij gaan uit van de schakelingen volgens fig. IV. 1. Hierbij stelt
fig. IV. la de zg. T-schakeling, fig. IV. ld de zg. it-schakeling voor.
Wij zien, dat in beide gevallen de langsimpedantie gelijk aan Zj is,
terwijl de dwarsimpedantie gelijk is aan Z2. Immers in fig. IV. ld
2 Z2.2 Z2
1S deze 2 Z, + 2 Z- = Z2. (Wij laten dan Zj en Zu buiten beschou-
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wing). Nemen wij nu eens aan, dat de T-sectie volgens fig. IV. la
afgesloten wordt met een uitgangsimpedantie Zu. Hoe groot zullen
wij dan Zu moeten kiezen, opdat wij tussen de ingangsklemmen een
impedantie Zj meten, zodat Zu = ZP Stel, dat deze waarde Zk is,
dan kunnen wij Zk als volgt berekenen.
2
en de parallelschakeUit de figuur volgt, dat Zk is de som van
ling van Z„ en

5
2

in serie met Zk.

We vinden:

Zk

Z,
2" +

Z, . Z

—2— 4- z2 zk 4- zk2 =

Z2

2 + Z“ )
--------------- , of:
"2^ + z2 4- Zk

Zn Zk

Z,2
Z

z, z„

+ -i~+

“2~

+

Z, Z2
~2“^

4- Z2 Zk.

Hieruit volgt:

Zk2 =

z? + z, z2.
4

ZkT

]/^ + z,z2

dus:

IV.(l).

Maakt men dus de uitgangsimpedantie Zu gelijk aan deze waarde,
dan zal men aan de ingangsklemmen een ingangsimpedantie Zi
meten, Zs = Zk = ZQ.
Men noemt nu de waarde Zk de karakteristieke impedantie.
Wij beschouwen nu nog twee belangrijke impedanties voor de
T-schakeling. Deze zijn gegeven in fig. IV. 1c. Hierbij is Zo de open
impedantie van de schakeling, Zg de ingangsimpedantie bij door
verbonden uitgangsklemmen, de zg. kortsluitimpedantie.

Uit fig. IV. 1c volgt, dat:
Zo

2,4-2 Z'2
~2—
Z3Z2
Z,24-4Z,Z2
Z,4-2Z2 “ 2 (Z,4-2Z2)
2

Zg =

IV.(2).

Vermenigvuldigen wij Zo en Zg met elkaar, dan krijgen wij:

Z? 4- 4 Z, Z2 _ Z 2
ZoZg =

------ 4—— - -f- + A A137

Vergelijken wij deze uitkomst met formule IV. (1), dan zien wij
dus, dat:
Zk = VZo.Zg ..................................... IV.(3).
In woorden: de karakteristieke impedantie is het meetkundig
gemiddelde van de open- en de kortsluitimpedanties.
Bepalen wij nu Zo en Zg voor de n-sectie volgens fig. IV. \bt dan
vinden wij:
2 Z„ (Z, 4- 2 Z„)
Zo
Z, + 4 Z2
IV.(4).
2 Z3 Z2
Z6 =

Z, 4- 2 Z2

en:
Z, Z2

/ 4 Za Z/

= l/Z„ZE =]/ Zx + 4Z2

=

IV.(5).

zi2

~4

r Z, Z2

Volgens formule IV. 1 is dus:

Z, Z .
Z-T

IV.(6).

of:

zkT.

Z^

=

Zx

Z2

IV.(6a).

B2. Verzwakking in het filter. Sluiten wij een filtersectie aan op zijn
karakteristieke impedantie Zk en zetten wij een spanning e: op zijn
ingangsklemmen, dan zal de beschouwde filtersectie een stroom i,
uit de spanningsbron e2 opnemen. Er zal dan een spanning c2 komen
over de afsluitimpedantie Zk, terwijl er
*2
I
een stroom i2 door Zk
gaat vloeien. In fig.
IV. 2 is een en ander
Zk
'a
gegeven voor een Tsectie.
Voor het hier ge
geven geval zal dus:
Fig. IV. 2.
ry
^2
—
.— — 7
Zk en . — Zk

zijn. Dit volgt uit de voorgaande paragraaf B 1. Verder volgt hier
uit, dat:
e2
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*2

.

waarin a, de verhouding van in- en uitgangsspanning en -stroorn,
een maat is voor de verzwakking van de uitgangsspanning of
-stroom, ten opzichte van de ingangsspanning of -stroom. Zouden

I
I
I

‘2 7

7

Zy2

Zi/2"7 Z’/2

z2

In

Zl/2 .

z 1/2

Z,/2

Z2

Fig. IV. 3.

wij nu een aantal gelijke filtersecties achter elkaar schakelen, zoals
in fig. IV. 3 is aangegeven, dan geldt dus:

=

k = ÏL =

*2

*3

*4

Hieruit volgt, dat:
ij
ii„2
i
i.
i-3

ij

in + 1

uxtxïrx

a

in + 1

IV.(7).

X

=
k+i
..... = an

a .a.a

IV.(7a).

Men noemt an de verzwakkingsfactor.
We zien dus, dat in iedere sectie de stroom in een gelijke verhou
ding wordt verzwakt en niet met een gelijk gedeelte afneemt. Een
getallenvoorbeeld doet ons dat direct zien. Stel bijvoorbeeld, dat

-A = 10, dan is dus ook -X = 10 en
>2

«3

= 102 — 100. Met één sectie
13

bereiken wij dan een verzwakking van de stroom tot het één tiende
gedeelte met twee secties tot één honderdste gedeelte van de ingangsstroom! Door het achter elkaar schakelen van filtersecties
kunnen wij dus iedere gewenste verzwakking bereiken. In het vol
gende zal ons duidelijk worden, welk nut wij hiervan hebben.
Tenslotte merken wij nog op, dat men in de practijk niet werkt met
de verhoudingen van de stromen, doch met de logarithmen ervan,
dus :

log
.____
—— = n log a
lu8 CTi
1 z\ ff

IV.(8).

Wij komen hier later op terug.

B3. Berekening van de verzwakking. Wij zullen nu voor de T-sectie
volgens fig. IV. 2 de verhouding li/l2 berekenen. Uit deze figuur
volgt, dat:
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I

ij

Z,

.

Z.
1

~P ^2

2

. z, +

e> = 12 ~2

en

~P ^2 Zt

2

(i2 — i2) Z

Deze beide formules van elkaar afgetrokken, geeft:
Z,

0 = i2 ~2---- F i2 zk + i2 Z2 — *1 Z2
zi

\

“2 ’ "P Z2

i. Z2 = i2

of

Zk ) ■

en tenslotte
ii

1 + 2Z2

i2

./
|/Z, Z,

Nu is voor een T-sectie Zk
i,

zi

2Z? +

1/ZT +

0, dan is

Als Z2 *= 0 en Z2
zwakking op.

i.

IV.(9).

Z2

z*

+ f , dus:

/ zi y

IV.(9a).

■

= 1, er treedt dan geen ver-

B4. Nadere beschouwing van de karakteristieke impedantie.
Wij
schrijven de formule voor de karakteristieke impedantie voor de
T-sectie eens als volgt:
ZKt

]// z, (z2 +

De karakteristieke impedantie ZKr zal een zuivere Ohmse weer
stand zijn, als de reactantie
het tegengestelde teken zal hebben
Z
\
Als dus bijvoorbeeld Z2 = j X1 is, dan
van de reactantie Z2

2
moet Z2 H- -A- = —j X2 wezen, wil ZKrOhms zijn.

Dit zal tevens het geval zijn, als:

Z*
z1 Z2 + -i-

0

Z?
Z/
-z,z
—r—, of: —A—
4 ’
4
Z2
— 1 moet zijn.
Hieruit volgt, dat: —
4 z2

is, of als: Z2 Z2
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2.

I

Z,
= O, dan is Z kt — 0- Om ZKr dus Ohms te maken,
4Z2
moeten wij voldoen aan de voorwaarde:
Z.
— 1
0
IV.(IO).
4Z?
Als

Gaan wij nu eens na, hoe wij Zt en Z 2 kunnen kiezen om ZKt
Ohms te maken. Dit zal zo zijn, als we aan formule IV. (10) vol
doen en:
1°. Z1=jX.
en
Zo = —jX
Dan is Z kt

- 0 x—xTT'S’

■2

= ]/X. x:

V

’2

4

Xl2

dus als Xj X2 >

"4
2°. Z1 = — j X1 en Z, = j K».

'Kr =

Dan is Z

dx2+<^ = ]/>Ux1x:

|/---- J Xi

In alle andere gevallen zal Z Kt complex of nul zijn.

B5. Critische frequentie van een filtersectie. Uit de formule
ZKr

i/
zT"
= |/z, Z2 + -J-

Z2
volgt, dat ZK_ = 0, als Z.12
Z_ H---- 4= 0. De frequentie, waarbij dit

geval zich voordoet, noemt men de critische frequentie. Als we de
formule voor ZKr weer schrijven, als:

]/ z2 (z3 +“zTN

1/“ 7

Zkt

dan zien we, dat er twee critische frequenties zijn, die ZKt = 0
maken, nl. de eerste, die Z1 = 0 maakt (en dan moet Z2
0 of oo
0 maakt (en dan moet Zx

zijn) en de tweede, die Z2

0 of

oo zijn).
Tot nu toe hebben wij alleen een T-sectie beschouwd.
Daar volgens formule IV.(6)

Z.

z,z2

“

ZKr .............................................................

IV.(6).

is en Za Z, volgens onze bovenstaande theorie Ohms moet wezen,
zal dus ook ZK77 Ohms zijn, voor de gevallen waarin ZKt dat is. Het
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i

voorgaande geldt zodoende dus zonder meer ook voor de x-sectie.
Gaan wij nu eens na, wat de verhouding van de stromen ix en L,
is voor de geschetste gevallen, waarbij Z Kt = 0 wordt. We vonden:

i,
Z,
Zk
ÏT =
~ 1 + 2Z7 4-

IV.(9).

z2

Voor Zj = 0 wordt ZK = 0 en:
p- =14-04-0=1.

Z,
Z3
= -Z2 of 2Z2
4

Z.
Voor Zn 4- -t~ = 0, dus
4

2 is Z K = O en:

“

ï- = 1 — 2 + 0 =— 1.
*2

In beide gevallen zijn de beide stromen in absolute zin aan el
kaar gelijk, er treedt dus geen verzwakking op. In het eerste geval
zijn de beide stromen in fase, in het tweede geval zijn zij 180° uit
fase. Bij de critische frequentie treedt er dus geen verzwakking op,
alleen fasedraaiing.

We zullen nu de drie gevallen beschouwen, die mogelijk zijn, nl.:
— 1

1°.

z3
< TzT

0.

Z!
4Z?

2°.

0 en

z,

3°.

— 1.

4 zj
— 1

Geval 1.

z3
< Tz~2

0.

Z2 = —jX2.

en

We gaan uit van Z5 = j X,
Dan is:

r=1+
Nu is ZK

z3z2
i2

r
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z,
jx3
ZK
Tz; + zT = 1 + —2 jX2
Z 2

+ -f- =

= 1—

X3

4-

Zk
—jX2

xi2

XtX2------- dus:

2 X2 +

j

l/J’

2

x?
4 X22

of in absolute zin:

xx2

2L
2 X2

1
i2
Tussen de grenzen

4 X22

IV.(ll).

1

1 en 0 treedt er dus geen verzwakking op.
zi

Geval 2.

O, dan is dus:

4Z“

en
en

Zj= j xn
of:

= —j X!

z2 ■= j x2.
Z2= —j x2.

en:

x3

r =1 +

2 X2

*2

Dit is altijd

X/

+

1, dus A-

IV.(12).

Tx7

I

l.

*2

Er treedt nu verzwakking op, doch geen fasedraaiing.

Geval 3.

Tz?

— 1.

Nu is bijvoorbeeld Za = j X,, Z2 = — jX2 en
terwijl | Zx | > | 4 Z2 | is.

z,

4- Z2 = j X3,

Wij vinden nu:
= 1 —

xa
2X2

VXJ^

x2

IV.(13).

waarbij:

x,
2 x;

2 is.

In dit geval is de verhouding-p- negatief en in absolute waarde
i=
groter dan 1. Er treedt dus verzwakking op. Het negatief worden
van de verhouding U- wil niets anders zeggen, dan dat de stromen
ij en t, een faseverschuiving van 180° hebben onderling.

In het geval 1, dus —1 <

Zj

Tz;

< 0, zal de karakteristieke im

pedantie ZK een Ohmse weerstand zijn. Er treedt dan geen ver
zwakking op.
Voor de gevallen 2 en 3 zal de karakteristieke impedantie ZK een
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zuivere reactantie zijn. Uit de formules IV.(12) en IV.(13) volgt,
dat als dat het geval is, er altijd verzwakking optreedt.

B6. Afsnijdfrequentie van een filtersectie. Aan de hand van het voor
gaande hebben wij gezien, dat voor die frequenties, waarvoor de
reactanties van het filter tegengestelde tekens hebben, er geen ver
zwakking optreedt. In dat frequentiebereik is de karakteristieke
impedantie een zuivere weerstand.
Wij vonden op blz. 138 formule IV.(3), die wij hier herhalen:
ZK= VZo.Zg

IV.(3).

Zolang nu Zo en Zg tegengesteld teken hebben, dus bv. Zo = j Xa
en Zg = —j Xb, is ZK Ohms en laat het filter dus door. Hebben
Z^ en Zg hetzelfde teken, dan is ZK geen zuivere weerstand meer,
doch wordt een reactantie. Dan treedt er verzwakking op. De fre
quenties, waarbij ZK van Ohms verandert in een complexe weer
stand, noemt men de afsnijdfreqnenties.

B7. Verschillende soorten van filters. Met behulp van het voorgaan
de is het nu mogelijk diverse filters samen te stellen. Wij zullen
hier de voornaamste typen behandelen en wel:
a. Het ondoorlaatfilter. Hierbij worden alle frequenties beneden
de afsnijdfrequentie doorgelaten. Boven de afsnijdfrequentie treedt
verzwakking op.

b. Het bovendoorlaatfilter. Hierbij worden alle frequenties boven
de afsnijdfrequentie doorgelaten. Beneden de afsnijdfrequentie
treedt verzwakking op.
c. Het banddoorlaatfliter
banddoorlaatfliter.. Hierbij worden alle frequenties tussen
twee afsnijdfrequenties doorgelaten. Beneden de laagste en boven
de hoogste afsnijdfrequentie treedt weer verzwakking op.
d. Het bandverzivakkingsfliter. Hierbij worden alle frequenties
tussen de beide afsnijdfrequenties verzwakt.
Alle frequenties beneden de laagste en boven de hoogste afsnijd
frequentie worden doorgelaten.

e. Het samengestelde filter. Hierbij treden combinaties van
a, b, c en d op, waarbij zich bepaalde verschijnselen voordoen, welke
welke wij ter plaatse zullen nagaan.
B8. Filter met onderdoorlaat. In fig. IV.4 geven wij een voorbeeld
van een T-sectiefilter met onderdoorlaat. Hierbij is:
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Z1 = j ü)L.

z- =

•

Z1+4Z2 = j<oL +

wL - ir)

=j

Wij hebben in fig. IV.4b het verloop getekend van de beide
reactanties Zx en Zj 4- 4 Z waaruit de karakteristieke impedantie
ZK bestaat. Wij zouden natuurlijk
ook het verloop van Zo en Zg kun
nen tekenen. Uit de figuur zien we
duidelijk, dat er doorlaat optreedt
voor Za en (Zj 4- 4ZJ, zolang ze
1
tegengesteld teken hebben. Waar
V
D /jjo
(Z1 4- 4 Z2) van teken verandert
/ I
ligt de afsnijdfrequentie fo cn be'
I
gint de verzwakking.

I

I

%
Ll/2

u

L’/2

2».1

±2

J2

/o
b

Fig. IV. 4.

a

Voor de frequentie fo is (Z, 4~ 4 Z2) = 0. Uit deze voorwaarde
laat zich fo berekenen en wel is:

4
w0L — --- = 0,

dus w,•o2

(0oC

4
LC

Nu is: co02 = 4n:2 fo2 dus:
1

fo =

IV.(14).

n VLC7

De karakteristieke impedantie ZKt is:

l/

.

L
C'

z? ’

|/z, z, + —=

Zkt

co2L2

Nu is:
4
wo2

=

LC-- dus L =

(0o2 C
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Dit ingevuld geeft:
zkt

) - yi <

(O2

= (1

wo2

IV.( 15) -

Voor de frequentie f = 0 moet Z kt dus zijn:

Z Kt

=

|

IV.(16).
C"
Dit is dan de waarde voor Z K7, waarmede wij de filtersectie
moeten afsluiten.
Noemen wij de in formule IV (16) gegeven waarde voor Z kt» r
dan hebben wij voor de T-sectie met onderdoorlaat de volgende
practische formules.

R =

1/-r c

f° ~ K V LC
IV.(17).
L = V LC .

C = VLC.

I

U _ R

F c -«fo

l/S _ H
JOR

F L

B9. Filter met bovendoorlaat. Fig. IV.5 geeft een voorbeeld van een
T-sectie met bovendoorlaat. Hiervoor is:
I
1
I
v

*■ = J <0 C

T

z2 = j co L

Z^4Z==j4c +j4 co L =
=j 4
2C,

ci) L —

1
<.)C

JZ2

2C,

—II-

HF

J2

^0'

a

Fig. IV. 5.

b

Wij hebben wederom het verloop van de beide reactanties Za en
(Z, 4- 4 Z2) getekend in de figuur. Wij zien weer duidelijk dat er
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doorlaat optreedt, als Za en (Za -f- 4 Z2) tegengesteld teken hebben,
nu dus boven de afsnijdfrequentie fo. Daar beneden treedt verzwak
king op.
Ook nu is weer (Z}
4 Z2) == 0 voor de frequentie f0. Wij kun
nen fo dus weer bepalen, nu uit:

4

.
dus <oc2 —

= O,

1

•

Dus:
1

IV.(18).

f’=4-ïï VLC
De karakteristieke impedantie is:

z/" =

Z, Z2 4- -4

ZK =
Nu is:

co02 =

i/T
|/c

1
4^2(?

1
4LC

-«.ML

Dit ingevuld geeft:
%2

fo2

co2

f2

IV.(19).

Nu is voor f = oo, ZKt;
/ C
Zkt = 1/-

IV.(20).

Met deze waarde van ZKt sluiten wij ook nu weer de filtersectie
af.
Noemen wij deze waarde weer R, dan vinden wij voor de T-sectie
met bovendoorlaat de volgende practische formules:

|/L

R = \' C"

1
f° = 4» VLC
L = V LC

1/ L

IV.(2

R
4ÏÏT;

r c”
i
-i/TT _ ______
C= VLC \ L "" 4 n fo R
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B10. Het filter met banddoorlaat. De schakeling van dit filter is
gegeven door figuur IV.6. Voor deze schakeling is:

coC3 .

= j

l2/c2

z2 =
j

Z. + 4Z2 = j

w2 LjCj — 1

1

Z, = j coL3

CüCj

j<oL2
1 — w2 L2 C2

coL„ —
(<o2L3C3 —1)
coC3

+

4coL2
(1 —co2 L2 C2)

Uit het verloop van de beide reactanties Zx en (Z3 -f- 4 Z2) zien
wij, dat er nu drie frequenties
2C1 L’/2
LV22C)
zijn, waar of Zr of (Z3 4~ 4Z2)
nul worden. Er zijn nu dus
twee doorlaatgebieden, na
melijk tussen fO3 en f01x en f02x
en fo„. De grafische voorstel
ling laat duidelijk zien, dat er
verzwakking optreedt, als Z3
en (Z3 H- 4ZJ hetzelfde te
ken hebben.
Door een bepaalde voor
waarde voor het filter in te
voeren, kunnen wij de beide
doorlaatbereiken tot één be
reik reduceren. Daartoe grij
pen wij even terug naar de
%
reeds behandelde filters in de
paragrafen B8 en B9. Voor
beide filters was ZKt = R =

J'..
J2

Fig. IV. 6.
Vermenigvuldigen wij voor
deze beide filters Zx en Z2 met elkaar, dan krijgen wij:

z3z2 = j (ü L .

j

1
L
----- — — — R*

(»c

c

Wij zien dus, dat het product van Z3 en Z2 voor deze filters een
constante waarde K2 = R2 is. Men noemt deze filters daarom wel
constante K-filters.
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De voorwaarde Za Z2 = K2 kunnen wij nu invoeren voor het filter
volgens figuur IV.6, als wij er voor zorgen, dat:

1

IV.(22).

La Ca = L2 C2

Doen wij dit, dan zal Zj = 0 en (Za + 4 Z2) = oo worden voor:
1

1
lTc? ~ lc2
en dan vallen de frequenties f^1 en f^1 samen, er is dan slechts één
doorlaatbereik.
“o2 =

Voor deze voorwaarde wordt dus nu:
K2 = Za Z2

L2 /w2 La Ca — 1 \ _ L2 _ L3

IV.(23).

= “c7 \ü>2 l2 c2 — 17 “ "c7 _ ‘c?

Buiten de beide afsnijdfrequenties komt nu nog een van belang
zijnde frequentie, midden in het doorlaatgcbied, waarvoor Za = 0
wordt en de karakteristieke impedantie gelijk is aan VZa Z„.
zi2

Voor de beide afsnijdfrequenties wordt Za Z.2 H----- = R2, dus:
Z?
= —Za Z2 = — R2
4

of:
zi

“T

IV.(24).

= ± jR

Noemen wij:
f01 = de laagste afsnijdfrequentie.
fO2 = de hoogste afsnijdfrequentie.
fom = de gemiddelde frequentie.
(Za = 0.
Deze gemiddelde frequentie is bepaald door:
1
1
^"om
~ ltö; “ ltc;
Volgens de formule IV.(24) is:
± j Za = 2 R = 2 VZa Z 2 = 2

1
<oa C1

z2 = oo )•

IV.

co1 La... IV.(26a).

en ook:

j Za = 2 R = 2 VZaZ2 = 2

]/cJ-“=L>

<0,0, •

IV.(26ö).

Uit deze beide vergelijkingen vinden wij de volgende, waarmee wij
de beide afsnijdfrequenties kunnen bepalen:
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V Lj Cj H~ 2 co, VL2 Cx - 1 = 0.
«ƒ L, C, — 2 co2 VLTc;— 1 = 0.
Hieruit co* en co2 opgelost, vinden wij:
°O1 =

yC, (L„ 4- LJ — VL?C7 \
LiC. /
IV.(27).

_ yC, (L2 -F LJ 4- VLTC7 I ’
«<'« —
L, C,
’
Dit zijn de beide afsnijdfrequenties, waarbij voorwaarde is, dat
LjCj <= UC.. (formule IV.(22)).
Vermenigvuldigen wij nu coci en <o00 met elkaar, dan geeft dit:
«OJ • «02

_C, (L2 + LJ — L?C,
LJ C/

1

Dus:
• «O2 =

IV.(28).

«2om

In woorden: de gemiddelde frequentie woni is het meetkundig ge
en W
w,O2'
middelde van de beide afsnijdfrequenties <o01 CU
Tenslotte zullen wij nog de formules afleiden voor het ontwerpen
van banddoorlaatfilters.
Uit formule IV.(25) volgt:
ci =

1
«om

1
of —

1
Lj

«oi • «02 Lj

= «02 Li

Woi C,

Met formule IV.(26a) geeft dit:
2 R = <o.*02

Lj.
«'oi
(

Lj

Hieruit volgt:

2 R
Li =

«02

R

«01

( ^02

^O1 )

Op dezelfde manier tewerkgaand vinden wij:
fo2 — fot
Ci =

Uit R2 =

L.
-pL volgen respectievelijk:
L2 =

C2 =
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4 ir f„i . fO2 . R

R (fo2 —fOÏ)
4 fol. fO2
1
(fO2---- foi) R

IV.(29).

Bil. Het filter met bandverzwakking. Voeren wij weer de voorwaarde Zx Z2 = K2 in, zodat weer Lj C, = L, C, moet zijn, dan kunnen
wij een filter met bandver
L’/2
L’/2
zwakking uitvoeren, zoals in
fig. IV.7 is gegeven. Hiervoor
geldt:
coLa

Zx = j

Z2 = j

1 — co2 Lj Cj

(co2 L2 C2 - 1)
O)C2

(oLj

Zx + 4 Z2 = j |1 _ co2 lx C7
4 ((o2L2C2—1) 1

+

0)0,

Op overeenkomstige wijze,
als in paragraaf B10 laten
zich voor dit filter de diverse
formules afleiden voor <d01,
«02» “om’
Cv L2 en C2. Wij
zullen dat hier niet doen,
doch laten dit aan de lezer
over. Wij geven hier direct de
resultaten.

%

J2

foi

>2

Fig. IV. 7.

Voor de beide afsnijdfrequenties vindt men:
“O1

VL, (16 C, + C) —- VLX O,
4 Lx Cx

IV.(32).

VL, (16 C, + CJ 4- V^C,

IV.(33).

“<>2

4 LX C1

waaruit volgt, dat:
°>OX • “02

= w2om

IV.(34).

evenals in paragraaf B10.

Voor de zelfinducties en capaciteiten vindt men:
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I1
L1

=

(fO2 — foi) R
”■ f.,

1
(f02 — foi) R

=

l2

R
— 4w (f02 —f01)

C2 =
R2 =

IV.(35).

f°2 - fM
TT foi . f02 . R

L., _ L2

c;_ c;

Met behulp van deze formules is men in staat, elk gewenst filter
te berekenen. Uit de figuur IV.7 zien wij, dat de verzwakking
maximum wordt voor de gemiddelde frequentie fom.
B12. Verandering van de karakteristieke impedantie en de verzwakking
met de frequentie. Beschouwen wij nogmaals de vergelijking voor de
karakteristieke impedantie ZK:
Z 2

'

z, Z2 +
Voor de afsnijdfrequentie wordt:
Z, 4- 4Z2 = 0.
Dus voor de gewone T-sectie is dan:
0.
Z1Z2

en voor de ?r-sectie, daar Z}

z
Zkt ~ oo.

Voor de karakteristieke impedantie van het T-filter met onderdoorlaat vonden wij:

ZKr =

Nu is L =

4

ZKt —
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co2 L2
“4“

dus:
rr

■

|/r-

1/L

/

CO2

f2

IV. (36a).

Voor de 7r-sectie wordt dit, volgens formule IV.(6):

ZKrT
=
K7T

i/

f2

IV.(36d).

In de figuur IV.8 is nu het verloop van ZKt en ZK/_ met de frequentie getekend.
In deze figuur is tevens het verloop van de verzwakking weer
gegeven. Uit deze figuur zien
we direct, dat het afsluiten van
de filtersectie met een zuivere
Ohmse weerstand R =

|/£ al-

leen maar voor de lagere fre
ZK
quenties een juiste aanpassing
zal geven. Voor de hogere fre
quenties zal het niet meer klop
pen, de aanpassing zal niet juist
fc'
meer zijn en er treedt in meer of
mindere mate reflectie op, dat %
wil zeggen, een gedeelte van de
doorgelaten stroom zal terug
gekaatst worden naar de aange
sloten primaire spanningsbron.
Hierdoor zal de verzwakking J“2
i
eveneens niet ideaal zijn. Het
ideaal zou wezen, dat er voorbij
Fig. IV. 8.
de afsnijdfrequentie niets meer
zou worden doorgelaten, dus i2 = 0 werd. In de buurt van de afsnijdfrequentie echter heeft in werkelijkheid i2 nog een vrij grote
waarde, die geleidelijk met de frequentie afneemt. Wel is waar zal
het in serie schakelen van meerdere gelijke secties hierin verbete
ring brengen, niettemin zal in de buurt van fo de stroom i2 steeds
een relatief te grote waarde behouden. Men heeft naar methoden
gezocht en deze ook gevonden, om daar verbetering in te brengen*
In de volgende paragraaf geven wij een methode ter verbetering.
B13. Afgeleide T-secties en ir-secties. Frequentie met oneindige ver
zwakking. Men heeft getracht de verzwakking van een filtersectie
te verbeteren, door toepassing van een frequentie in het gebied van
verzwakking, waarvoor de verzwakking theoretisch oo wordt (practisch zeer groot), dus i2 = 0.
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Figuur IV.9 geeft ons hiervan een voorbeeld. In de dwarsketen
heeft men in serie met de capaciteit een tweede zelfinductie L2 aan-

z2

J1/

iJ/2

gL2

a

Fig. IV. 9.

-f

foo

Fo

b

1
zal er als het ware een kortslui2«7rl/ LTC;
ting voor de stroom i2 ontstaan, waardoor theoretisch i2 = 0
en dus de verzwakking
= co wordt. Door nu foo vlak in de
buurt van de afsnijdfrequentie fo te brengen, zal er inderdaad een
verbetering optreden en i2 voorbij fo sneller afnemen.
Wij zullen nu eens nagaan, of het mogelijk is een filtersectie vol
gens figuur IV.9 te ontwerpen, die dus een frequentie foo met on
eindige verzwakking heeft en dezelfde karakteristieke impedantie
ZKJ, die gelijk is aan de karakteristieke impedantie van een overeenkomstige filtersectie zonder foo • We gaan weer uit van de
gewone T-sectie volgens figuur IV.10.
gebracht. Voor foo =

mZi
2

m Zi
2

ZV>

z’/2

m Li
2

mLi
2

OTT-

1-m2 Lt

4m
i

4m

Z2

Z2

a

mCg

b
Fig. IV. 10.

c

Noemen wij voor het afgeleide filter de reactanties respectievelijk
Z/ en Z2\ dan zal Z1Kr= ZKT moeten wezen, dus, daar:
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z,z2 +

ZKt

Z2

Z‘Kt = ) Z,1 Z? +

is, moet:

I

(¥)’

Z2
z.z2+ -^= Z/Z/+ /z?v
[-J-) •
Stellen wij nu:

Z/ = m ZT

IV.(37).

dan is dus:

Z, z2 4-

7 ~

m2 Zj2

= rn Zt . 7^ + ~4

Hieruit volgt, dat:
Z
1 — m2
IV.(38).
— 4- —j------- zi
m
4m
Passen wij de hier gevonden waarden voor Z,1 en Z,1 toe volgens
fig. IV.10b, dan krijgen wij dus een afgeleide filtersectie met de
zelfde karakteristieke impedantie als de overeenkomstige gewone
sectie met Za en Z„. Wij kunnen deze dus achter elkaar schakelen,
zonder dat er reflectie optreedt.
Gaan wij nu na, welke de waarde is van foo , waarbij wij uit
gaan van het afgeleide T-filter met onderdoorlaat volgens fig.
IV.10b.
z
1 — mVoor f oo wordt —4^— Zi "F in2 = 0, de dwarsarm in fig. IV.10b.
4m
Voor fig. IV. 10b moet dus:
1
1 —m2
=0
Tm
•J co L 4- m j co C
zijn.
Dus:
1 — m2
(O2
------ 1 = 0.
L
C.
00

Z,1 =

T~

Hieruit volgt, dat:
co2 „

00

4
1 — m2

1
1
LC “ 1 — m2
4

Nu is:

rc

Dus:

0)200 =

4
ÏTC

= <•

coo2
1 — m2

IV.(39).
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Verder volgt hieruit nog, dat:
f 00

__ £o_

IV.(39a).

VI — m2
Lossen wij m op, dan vinden wij:

fe)

m

2

IV.(40).

Om een goed afsnijden van het filter in de buurt van de afsnijdfrequentie te verkrijgen, moeten fo en foo niet te veel verschillen,
dus moet m klein zijn.
Voor het T-filter met bovendoorlaat vinden wij, als we volgens
het voorgaande te werk gaan:
IV.(41).
foo = fo V1 -m’
en

fc)‘

m

Daar 1 — m2

IV.(42).

0 moet zijn, volgt hier direct uit, dat altijd:
m < 1

moet wezen.
Passen wij het bovenstaande voor de 7r-sectie toe, dan komen wij
tot de schakeling volgens fig. IV.11.

I
I
I

mZi

Tl

Z,

2Z?

2Z2

~~~~~~(rxv

I

4m Z2
2Z2 1-"2
2Z2
7n

‘Pc
b
Fig. IV. 11.

a

c

In fig. IV.11a is de gewone 7r-sectie gegeven, in fig. IV.llb de af
geleide 7r-sectie.
Voor de 7r-sectie is de karakteristieke impedantie:
ZKtt
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Zt+4Z2

Zijn nu voor de afgeleide 7r-sectie de reactanties respectievelijk
Zj1 en Z21t dan kunnen wij stellen:
^2

IV.(43).

Z? = m
Verder moet weer:

4 Zr l*
4 Z/ Z/ 2
Z, 4- 4 Z7 = Z/ 4- 4 Z/
zijn. Formule IV.(43) hierin ingevuld, geeft

4 Z, ZQ2
Z. 4- 4 Z2 “

4 Z/ Z22
m (m Z/ 4- 4 Z2)

4 ZJ Z?

m2 IZ/ 4- 4 m J

of:

m2 Zx Z/ 4- 4 m Zx 7.;2

= z, z/ + 4 zt2 z2.

Z/ (Zx + 4Z2-m2Z1)=4mZ1Z

en tenslotte:

z? =

4 m Z* Z2
(1 — m2) Zt 4- 4Z 2

IV.(44).

Beschouwen wij deze formule wat nader, dan komen wij tot de
conclusie, dat
blijkbaar een parallelschakeling moet wezen van
twee reactanties aZx en bZ2.
Voor deze combinatie vinden wij:
aZ, . bZ,
1_______ =_
1 “ aZj 4- bZ2

7 i —

Z, Z„

=
Zi

b
En wij vonden:

4 m Zj Z2

Z? = (1 — m2) Zx 4- 4 Z 2

ztz,
1 — m2 „
1
4m

+

Z2
in

Wij zien direct, dat:
1 — m2
1
b" = 4 m

1
en —
a

1
m

dus:
4m
b = 1 — m2 en a = m.
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I

De parallelgeschakelde reactanties zijn dus:
aZj = m Zt
4m
,Z2
bZ2 =
1 — m2

IV.(44a).

Dit zijn de beide waarden, die in fig. IV. 11Z? in de langstak zijn
opgenomen.
Voor de frequentie foo , waarbij de verzwakking theoretisch
oo wordt, zal nu ZK<7r =oo worden, daar Z11
4Z? = 0 wordt.
Daar dan tevens Z 1 = oo wordt, moet dus:

(1—m2) Zt-\- 4Z2=0

worden, dus:
1 — m2 = —

4Z^

Hieruit volgt, dat:

m = |1 —4

Z„

IV.(45).

z?

Bepalen wij eens voor een 7r-sectie met onderdoorlaat de waarde
van m. Dan is:
z, = j <o L
1
Z2
j 0) C
dus:
m

I/.-

4
aroo LC

Nu is:

4
“o2 = LC

waarin: wo = de afsnijdfrequentie.
Wij vinden dus voor m:
m

O32qo

|

t

00

IV.(46).

Op soortgelijke wijze kan men m bepalen voor de filters met
bovendoorlaat. Wij laten dit aan de lezer over.
In fig. IV.11c hebben wij nu het verloop van ZKt uitgezet, welk
verloop geldt voor iedere waarde van m en tevens van Z
voor
m = 1 en voor m = 0,6.
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Wij zien, dat voor m = 0,6 de kurve voor ZK?r veel vlakker ver
loopt over een groot frequentiebereik, dan voor m = 1. Hieruit
volgt, dat de afgeleide 7r-sectie beter zal af te sluiten zijn met een
zuivere weerstand, gelijk aan de karakteristieke impedantie ZK,
dan een overeenkomstige T-sectie. In de volgende paragraaf zullen
wij aangeven, hoe men door een kunstgreep toch een goede aanpas
sing kan verkrijgen en van een T-sectie op een «-sectie kan over
gaan en omgekeerd.
B14. Toepassing van een halve filtersectie. Om een T-sectie af te
kunnen sluiten met de karakteristieke impedantie ZK<jr van een vfilter, of om beide op elkaar te kunnen aanpassen, schakelt men
tussen beide een zg. halve sectie, zoals dat is aangegeven in fig.
12a en 12b.
Zi/2

Zy2

Z(s Zkt

2Z2|

Z( = ZKTT

Zkh

2Z2

b

a
Fig. IV. 12.

Voor figuur IV.12a is de ingangsimpedantie Zj = Z Kr‘
De ingangsimpedantie van de halve sectie is:

Z,
2
Z1 = -y- + 2 Z2 -f- ZK7r
Nu is:
ZK<7T

z, z„

Dit ingevuld, geeft:

Z, Z2
- ■ ZKt
Z. Z.

z, = ^ +

z,

2

2 Z, Z,
2 ZKt 4- Z,

2Z=
Dus:

z3 z kt
Zi= ------

z2
2

4 2 Z, Z 2

2 ZKt + Z.

Z. ZKt + 2!

/

Z2

[Z> Z2 + -i"

2ZKt +

i

Zi
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Verder is:

z!

Z2

= Z2k.

Dus uiteindelijk:

zl = z-KrZ.• + 2

2 ZKt)

ZKt

= Z

Hieruit volgt, dat het gestelde doel bereikt is. Door de tussen
schakeling van zulk een halve sectie zal het dus inderdaad moge
lijk zijn een ?r-sectie aan te sluiten op een T-sectie en omgekeerd.
Met een halve sectie zijn wij nu in staal een reeks T-secties in
serie juist aan te passen en af te sluiten, waardoor wij een ver
loop van de karakteristieke impedantie verkrijgen, als wij m = 0,6
kiezen, zoals in fig. IV.11c is aangegeven. Het is nu dus mogelijk de
variabele karakteristieke impedantie ZKrom te zetten, te transfor
meren als het ware in de meer constante karakteristieke impedantie
ZK<n.. Men spreekt derhalve wel van impedantie! ransf ormatie bij de
toepassing van de halve sectie.
Het is natuurlijk ook mogelijk, een halve sectie aan het begin van
een reeks filtersecties te schakelen. Inderdaad is dit aan te beve
len, wanneer men een reeks T-secties moet aansluiten op een gene
rator. Door tussenschakeling van een halve ^-sectie bereikt men
nu een meer constante belasting over een groter gedeelte van het
doorlaatgebied, doordat bij juiste keuze van m, ZKr_ volgens fig.
IV.11c over een veel groter frequentiegebied constant is en dus af
sluiten met een Ohmse weerstand K = ZK<7_ een constante belasting
geeft.
B15. Weerstand in de filtersecties. Tot nog toe hebben wij steeds
aangenomen, dat de elementen, waaruit de filtersecties zijn opge
bouwd, weerstandsloos zijn. Voor de te gebruiken capaciteiten zal
de weerstand verwaarloosbaar klein zijn. Voor de gebezigde zelfinducties gaat dit natuurlijk niet op, vooral niet, indien de zelfinducties grote waarden krijgen. Wij zullen nu eens nagaan, wat
de invloed van de weerstand in de filtersecties is op de attenuatie
in het algemeen en die voor
de frequenties met oneindi
=>--W—c
R
L’/*
ge attenuatie. (Attenuatie =
L,Z>
RJ«
verzwakking).
Wij gaan nu weer uit van
C2
de eenvoudige T-sectie vol
gens fig. IV.13, waarin R nu
Fig. IV. 13.
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de weerstand voorstelt van de zelfinductie L.
Volgens formule 111.(23) blz. 97 is de kwaliteitsfactor van de
zelfinductie L:
0)L

nu

Ql

Gemakshalve schrijven wij:
1

R

= oiL “ O?'

Wij vinden dan voor Zt:

Zx = V R2 H- co2 L2 = wL.
Verder is:

1/

R2
UÜJ + 1=»L Vd2+1.

1
Z2 = -yrwG
Voor de verhouding van de ingaande stroom ix en de uitgaande
stroom i2 vonden wij in formule IV.(9a) op hlz. 140:
i
y
ït = 1+2z;+fl/zav Zj
a.
\2
Vullen wij hierin de waarden van Zt en Z.„ dan vinden wij voor

rk

z,
2X

2Z?:

/

L
: "2C Vd2+ 1

en dus:

i.

t=1+

L
V d2 + 1 +
JC

| C~ V(,2 + 1 + ( 2~c)

(d2 + 1) ...

IV.(47).

Voor R = 0, dus voor een zelfinductie zonder weerstand is:
|/“C +

io

IV.(47a).

1 + Tc +

Daar d > 0 is, is dus V d2 -p 1 > 1 en zal de verzwakking in het
filter met weerstand groter zijn dan in een filter zonder weerstand.
Dit is ook wel logisch, aangezien er te allen tijde energie gedissipeerd zal worden in de weerstand R. Het gevolg van een en ander
zal dus zijn, dat in het gebied van verzwakking de totale verzwak-

k ,,

oj
king groter wordt, terwijl in het doorlaatgebied — yL 1jl meer is,

doch dat ü!2

a

1 zal worden. Overigens kan men, door juiste dimen
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1

sionnering van L, de invloed van de weerstand zo gering mogelijk
maken.
Daar d = 1/QL is en voor een normale zclfinductie al gauw
Ql > 50 wordt, zal dus d < r/50 zijn en d2 << 1 zijn. In de practijk
zal over het algemeen, geen grote fout gemaakt worden, als wij in
formule IV. (47) d2 tegenover 1 verwaarlozen, dus eenvoudig reke
nen met filtersecties zonder weerstand.
B16. Methode voor het berekenen van filters. Men gaat het best als
volgt te werk bij het ontwerpen van onder-, boven- of banddoorlaatfilters. Men bepaalt aan de hand van de gegeven frequenties eerst

a
i
Zi

2Z2

2Z2

□ Z)

L
l
I
I
I
l
I

?Z2

z>

2Z2

2Z2

i*n

4Z?

z>

2Z2

T

b
Fig. IV. 14.

met de formules IV (17) en IV (21) de waarden van L en C vooi
de enkelvoudige secties, of voor de enkelvoudige banddoorlaatsectie
met de formules IV. (30), (30a), (31) en (31a). Met behulp van
de fig. IV.10 en IV.11 kan men nu enkele afgeleide secties be
rekenen, terwijl het totaal aantal benodigde secties bepaald wordt
door de vereiste totale verzwakking (zie paragraaf B3). Is een
scherp afsnijden bij de afsnijdfrequentie vereist, dan moet dus een
sectie met een kleine waarde van in worden toegepast. Men sluit
het filter tenslotte af met een halve sectie met in = 0,6.
Bij de practische verwezenlijking van het uiteindelijke filter kan
men dan in de langs- en dwarsarmen eventuele capaciteiten en
zelfinducties zo mogelijk combineren. De fig. IV.14a en 14& maken
dit duidelijk.
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B17. Telefoonlijnen. (Transmissielijn). Een telefoonlijn bestaat uit
twee parallel gespannen draden van soms zeer aanzienlijke lengten,
(van enkele km tot honderden km toe).
In hoofdstuk IX paragraaf A 13 hebben wij voor de transmissie
lijn de algemene, zg. telegraaf vergelijkingen opgesteld en opgelost.
Een telefoonlijn heeft verdeelde zelfinductie, weerstand en capa
citeit. Daarom kan men zich een telefoonlijn opgebouwd denken
uit een grote reeks in serie geschakelde T-secties, waarbij L en R in
de langsarm, C in de dwarsarm voorkomen. Hieruit volgt, dat de
telefoonlijn, die oneindig lang is, een zekere karakteristieke impe
dantie ZK zal hebben. Deze ZK ligt voor de gewone uitvoering van
de telefoon- of transmissielijn in de buurt van 600 ohm. (Zie
hoofdstuk IX).
Snijdt men van de oneindig lange lijn een eindig stuk af en sluit
men dat stuk aan de ontvangkant met ZK
600 ohm af, dan zal
de aan de ingang, dus de zenderkant, gemeten impedantie van het
eindige stuk ook ZK zijn. Het afgesneden stuk gedraagt zich dan
precies als een oneindig lange lijn. Uit deze beschouwing, dus dat
de lijn is te denken als opgebouwd te zijn uit een scrieschakeling
van een groot aantal T-sccties, volgt, dat de lijn een bepaald onderdoorlaatgebied zal hebben en een afsnijdfrequentie, beide bepaald
door L en C van de lijnsecties.
Bij de transmissielijn spreekt men ook van de open- en de kortsluitimpedantie. Ook hier geldt weer, dat:

zK = v zTTz; .

IV.(48).

Men kan van een telefoonlijn ZK bepalen, door Zo en Zg te meten.
De karakteristieke impedantie is weer:

0z,
'

Zk

Z2

+ -r

IV.(49).

BI8. Attenuatie. Voortplantingsconstante. Evenals bij de filtersec
ties, kan men bij de lijn de attenuatie definiëren door de verhouding
van in- en uitgaande stromen of spanningen. Wij hebben weer:

E,

E2

17 “ X

— Zk
IV.(50).

dus:

e2

L
I2

a.

Men geeft meestal de attenuatie in decibels aan. Dan is:
D = 20 log a

IV.(50a).
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Wij vonden voor de verhouding van I* en I, bij de filtersecties, dat:
/ Z1 \ 2

-i / z;

z,

l

17
- 1 + 2Z7+ V
1^=1

+ V2Z7/

IV.(51).

Men stelt deze verhouding gelijk aan eY, waarin:
e = 2,1718
de eenheid van de natuurlijke logarilhmc is,
y = voortplantingsconstante of complexe attenuatic-constante.
In het algemeen zal y een complexe zijn en is y dus gegeven door:
(zie ook hoofdst. IX) :
IV.(52).
Y = a-F jP

De waarde van y is te berekenen uit:
IV.(53).
*• 2

Dus:
L
v = m-r = ln [1 +

Zi

+ Vè +

IV.(54).
2 Z2
De vergelijkingen IV.(51) en IV.(54) definiëren y dus volkomen.
Uit de formule IV.(54) volgt, dat als het stuk tussen de rechte
.

.

.

.

.................................................................... 11

haken complex is, dan zal y ook complex zijn. Men kan dan jI.
voorstellen door:
I>

I?
Dan is dus:

1

-ftl

■Jp

i

Y =In ■ lï? IILiP = In I1 A2 -|I +

IV.(55).

jp

IV.(56).

Uit formule IV.(52) volgt dus, dat:

Ti I
a = In . I. T
IV.(57).
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Men noemt a de attenuatie-constante, terwijl 0 de golflengte-constante wordt genoemd. (Ook wel fase-constante). In het doori
laatgebied van een filter is In |-jjI = In 1 = 0, dus ook a = 0.
B19. a en p bij de lijn zonder verliezen. In hoofdstuk IX, paragraaf
A 13 hebben wij afgeleid, dat:

Y = V~ZY
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IV.(58).

waarin voor de lijn:
Z = R 4 j co L
Y = G + j co C

IV.(59).

De voortplantingsconstantc y is dan:

Y = V(R4- j<oL) (G4- j©C) = « 4- j PIn de verliesloze lijn is R t= 0 en G = 0, dus zal:

y = co VLO"................................. IV.(60).
zijn. Nu is bij de verliesloze lijn de attenuatic nul, dus a = 0. Hier
uit volgt volgens formule IV.(60), dat:
IV.(61).

P = co VLC
De ingangsimpedantie is bepaald door ZK

ZK =

_ 1A
r z» , hier dus:

-l/17
- |/ c-

IV.(62).

Zie verder in hoofdst. IX voor stroom- en spanningsverhoudingen
op de lijn.
1

B20. Vervonningsloze lijn. Men kan op theoretische gronden een
telefoonlijn ontwerpen, die geen frequentievervorming of vervor
ming door vertraging in de voortplantingssnelheid heeft voor ver
schillende frequenties. De voorwaarde hiervoor is, dat:
IV.(63).
LG = RG
Dan is dus:
coL
coC
If = “Gen dus:
C
IV.(64).
. Z
Y <== G + j CO C = yJL
waarin:
Z = R 4- j co L.
Dan is dus:

y = VZY = Z

IV.(65).

Nu is y = a -|- j p, dus:
Y = a -I- j P = ( R 4- j « L)

C
— = (R4 jcoL)

J4165

I
Dus moet:

a = R
p = toVLC
zijn. Uit hoofdstuk IX weten wij de voorplantingssnelheid V. Deze
is v =

co

dus in dit geval is:

1
IV. (67).
VLC
Uit de hier gevonden waarden voor a en V blijkt, dat zowel de
attenuatie, als de voortplantingssnelheid alleen afhangen van de
lijnconstanten en niet van de frequentie. Er treden inderdaad dus
geen vervormingen op. Voor telefoonlijnen bovengronds is deze toe
stand over een vrij groot frequentiebereik aardig te benaderen.
De afsluitimpedantie ZK is hier weer:
co

v-r

Zk
B21. Kabels. Bij de telefoonkabel spelen de attenuatie en de voort
plantingssnelheid een grote rol. Men kan bij de kabel L en G ver
waarlozen, daar beide zeer gering zijn, dus:

Z «= R.

Y = j co C.

De voortplantingsconstanle y is dan:

Y = VZY = VjcoCR = 1/ wCR
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2

= VwCR (cos 45°O 4- j sin 45°) =

i /wCR

1 AÖCR

= ]/^ 4+ jj ]/ -2-

« + jp-

Hieruit volgt, dat:

/coCR

■ = l'_
P =

j

f

||//coCR
“2“

De voortplantingssnelheid is dan:
CO

166

]/2 co
= \ CR

IV.(69).

De karakteristieke impedantie ZK is:
ZK

I'

l/TT"

./R~

I' jvc - f ’^c' •

(cos 45°—j sin 45°) .... IV.(70).

Uil de formule IV.(69) volgt, dat de hogere frequenties een gro
tere voortplantingssnelheid zullen hebben dan de lagere. Dit ver
klaart het ccho-cffect op zeer lange kabels. Door het verhogen van
de zelfinductie en de afleiding, c.q. het extra aanbrengen van L
(pupiniseren van de kabel of met ijzer omwikkelen) kan men hier
in verbetering aanbrengen.
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HOOFDSTUK V.
VACUUMBUIZEN.

A.

THEORETISCHE GRONDSLAGEN.

Al. Inleiding. In dit hoofdstuk maken wij kennis met een belang
rijk onderdeel van de radiotechniek en wel met de thermionische
vacuumbuis. Thermionisch, omdat het gehele proces, dat zich in de
vacuumbuis afspeelt, ingezet en in stand gehouden wordt door een
op gloeihitte gebrachte gloeidraad. Het ligt niet in de bedoeling hier
een gedetailleerde theorie te geven omtrent de in de buis optreden
de electronenemissie. Hiertoe verwijzen wij naar de speciale leer
boeken op dat gebied, zoals deze in het literatuuroverzicht ge
geven zijn. Veeleer is het de bedoeling, geleidelijk aan er toe te
komen, de vacuumbuis op te vatten als een schakclelement in onze
schema’s, hem dus te beschouwen als een integrerend deel van het
geheel. Inderdaad zal ons blijken, dat wij uiteindelijk de vacuum
buis eenvoudig kunnen opvatten als een weerstand, die intussen
enige merkwaardige eigenschappen blijkt te hebben.
In het volgende krijgen wij te doen met niet-lineaire weerstanden.
Er zal ons blijken, dat er geen lineair verband bestaat in het alge
meen, bij de vacuumbuis, tussen zijn weerstand en de aangelegde
spanningen en stromen. Bovendien treedt er een gelijkrichtende
werking op, daar de buizen slechts stroom in één richting door
laten. (Zie hoofdst. I, paragraaf A6). Verder zal er blijken, dat men
met behulp van de vacuumbuis in staat is, electrische spanningen
en stromen te versterken. En deze laatste eigenschappen spelen een
grote rol.
Wij kunnen de vacuumbuizen in twee hoofdgroepen verdelen en
wel:
1°. De vacuumbuizen met koude kathode.
2°. De vacuumbuizen met gloeiende kathode.
Onder de tweede groep vallen onze radiobuizen.
In het algemeen bestaat een vacuumbuis uit een glazen vat, waar
uit de lucht is weggepompt of vervangen door een gas op lage druk
en waarin één of meer electroden zijn aangebracht, welke op ver
schillende spanningen kunnen worden aangesloten. Hiertoe zijn de
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electroden naar buiten uitgevoerd, evenals de kathode. Tussen de
kathode en de electroden kunnen nu stromen optreden.
De thermionische vacuumbuizen kunnen wij weer onderverdelen in:
a. De twee-electrodenbuis, welke als gelijkrichter een belangrijke
rol speelt. De gebruikelijke benaming is diode.
b. De drie-elcctrodenbuis of triode. Deze wordt gebruikt als ver
sterker, oscillator, detector, modulator.
c. De vier-electrodenbuis of tetrode met dezelfde functies als de
triode.
d. De vijf-electrodenbuis of pentode, functies als onder b en c.
e. De meer-electrodenbuizen. Tot deze groep behoren de buizen,
welke in ontvangers gebezigd worden en speciale, meestal meer
voudige functies verrichten, zoals de heptoden, octoden, pentagrid
convertor, enz.
[■ Microgolfbuizen, zoals magnetron, klyston, lopende-golfbuizen.
Deze buizen zijn ontworpen, teneinde de invloed van de looptijd van
de elcctronen in de buis te neutraliseren. De belangrijkste is op het
ogenblik wel de klystronbuis. We komen op deze buizen nog terug.
A2. Algemene opmerkingen. Zoals, reeds gezegd, berust de werking
van onze radiobuizen op de verschijnselen, die optreden tengevolge
a

B
Ef ' Ed
AFSTAND

•<>

AFSTAND

£

k

c

Fig. V. 1.

van de aangebrachte gloeiende kathode. In fig. V.la is een principetekening gegeven van een diode. Hierin is K de kathode, welke hier
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als een gewone gloeidraad, die op een glocispanning EP is aange
sloten, is getekend. Verder is A de zogenaamde anode; deze elcctrode heeft een positieve spanning 4~ Ed tegenover de kathode. In
koude toestand, dus Ep losgemaakt van K, zal de potentiaal verde
ling tussen K en A tengevolge van hel vacuum, waarop de diode is
leeggepompt, verlopen volgens fig. VAb. Nemen wij nu ccns aan.
dat wij Ed losnemen en de kathode op gloeihitte brengen met
EP, dan zullen er dus electronen uit de gloeidraad treden in de
omringende ruimte.
Sluiten wij nu de anode A aan op de spanning Ed, dan wordt A
positief tegenover K. Dientengevolge zullen de electronen door A
aangetrokken worden en zich naar A begeven. Er zal dan een
anodestroom gaan vloeien, die wij af kunnen lezen op de milliampèremeter m.
Een belangrijke vraag doet zich nu gelden. Zullen alle electronen
weggetrokken worden door de positieve anode? Als dit zo was, zou
de anodestroom Id onafhankelijk zijn van de aangelegde anodespanning Ed. Dit blijkt niet het geval te zijn, zoals metingen aan
tonen. Het potentiaalverloop tussen K en A, waarbij K op gloeihitte
is gebracht, moet blijkbaar aangenomen worden te verlopen volgens
fig. V.lc. In de buurt van de kathode wordt de ruimte rond de
kathode door de electronenemissie negatief geladen door de zich
daar in groten getale bevindende electronen. Het gevolg hiervan is,
dat een gedeelte zich weer terugbegeeft naar de kathode, verder de
uittrede-snelheid van de electronen uit de kathode geringer is dan
zij zou zijn zonder deze „wolk” electronen en er dus tenslotte min
der electronen terecht komen in het sterker positief wordende ge
bied naar de anode toe en hierdoor dus een geringer aantal zich
naar A bewegen. Uit fig. V.ld zien wij, dat hoe hoger de anodespanning Ea wordt, des te groter de potentiaal van A tegenover K
wordt en des te meer de negatieve lading zich rond de kathode
concentreert, zodat tenslotte alle electronen zich (voor Ed4 en hoger)
naar A begeven, de negatieve lading zich dus in de kathode concen
treert.

De hier besproken negatieve lading noemt men veelal de ruimte
lading. Slechts bij geringe waarden van Ed heeft deze ruimtelading
grote invloed op de electronenemissie. Bij grotere waarden is zijn
invloed practisch te verwaarlozen. De temperatuur van de kathode
is van invloed op de ruimtelading. Verhogen wij deze namelijk,
dan zullen er meer electronen uit de kathode treden en zal bij gelijk
blijvende Ed de ruimtelading zich uitbreiden.
In fig. V.2 is nu de anodestroom Id als een functie van de anode-
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spanning Ed getekend. Tevens is hierin de invloed gegeven van de
gloeistroom IF door de kathode-gloeidraad. Hierbij is IFj < IF2 < IP3.
Wij zien, dat de kurve
eerst met een bocht begint, Js3
-TT
dan over een zeker gedeel
/ I
te vrijwel lineair met Ed
I
verloopt en tenslotte voor J$2
r~thoge waarden van Ed weer
i i
ombuigt en vlak gaat ver
I1
i
I
lopen op een constante Jsi
waarde Id t= Is, de verzaI
digingsstroom. Hoe groter
I
IF wordt, des te groter
/\ I
I
wordt deze stroom Is.
Jd
I
/
lil
Als de kromme van Id
I
I
/ , //
I
I
een rechte was, dan zou
.
I
I
I
I
voor ieder punt de verhou
I
I
I
ding Ed/jd constant zijn en
/
I
I
______ L_ I 1 L_
wel zou men deze verhou
Ed Edi ^d2 ^d3
ding een Ohmse weerstand
kunnen denken. In werke
Fig. V. 2.
lijkheid echter is de ver
houding Ed/id niet constant; deze verhouding zal op het rechte gcdeel te van de Id- kurve practisch constant zijn, in de beneden- en
bovenbocht neemt de verhouding grotere en steeds veranderende
(met Ed!) waarden aan.
Zou men aan de anode een negatieve spanning Ed, ten opzichte
van de kathode gerekend, aanleggen, dan zou er geen anodestroom
Id optreden, hoe groot men Ed ook in absolute zin zou maken. Im
mers, de electronen
kunnen niet tegen een
Jd Td
hogere
negatieve
t I
spanning inlopen.
We zouden de diode
dus vervangen kun
nen denken door een
weerstand, die de vol
Jds
gende eigenschappen
moet hebben. In de '
eerste plaats is zijn
waarde niet constant,
Ed
want voor Ed is nul,
moet hij
oneindig
Fig. V. 3.

A

o

!
I
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groot zijn, terwijl met toenemen van Ed zijn waarde geleidelijk af
gaat nemen, dan over het rechte deel van dc Id-kurvc nagenoeg
constant blijft, in de bovenste bocht weer toeneemt, om, als Is is
bereikt, lineair toe te nemen. In de figuur V.3 is het verloop van
E<i/Id getekend. Voor de practijk heeft deze kurve intussen weinig
waarde. Wij zullen direct zien, dat er een betere verhouding is te
definiëren.

A3. De anodeweerstand. Wij kunnen, behalve de gelijkspanning
Edl nog een wisselspanning ed aan de anode van onze diode toevoea

Ed
A

£
O

b

ecL

Fig. V. 4.
ren. Tengevolge van Ed ontstaat er een gelijkstroom Id, terwijl ed
een wisselstroom id in de anodeketen doet ontstaan. In fig. V.4a is
deze situatie opgetekend, terwijl in fig. VAb het spannings- en
stroomverloop is weergegeven. Als we ed voldoende klein kiezen, zal
id dus ook klein zijn ten opzichte van Id. Wij mogen dan benaderd
aannemen, dat het stukje van de kurve, waarover id werkt, een
rechte is. Over dat stukje mogen wij de diode beschouwen, als te
hebben een lineaire weerstand ten opzichte van de wisselstroom.
Deze lineaire weerstand noemen wij de anodeweerstand Rd. Noe
men wij de kleine anodespanningsverandcring, welke de kleine
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anodestroomverandering teweegbrengt, A Ed en die anodestroomverandering a Id, dan is:
_ A E(1
V.(l).
Rd
“ A Id
Deze weerstand Rd is een geheel andcre dan de weerstand van de
diode ten opzichte van de gelijkspanning Ed en de gelijkstroom Id.
De weerstand tegenover de gelijkstroom is Ed/id = cot <p, dus de
cotangens van de hoek, die de rechte lijn AO maakt met de Ed-as.
Voor waarden beneden de verzadigingstroom Is, is de waarde
cot <p = Ed/id altijd groter, dan Rd.
Uit het voorgaande volgt, dat ook R(1<1 voor verschillende waarden

ƒ3

I
I

I

A.

I

//
/
/

I
I
I
I

I

I
I
I

I

I
I
I

I
I
I
I
I
I___ L
|ae«»l

Fig. V. 5.

van Id geen constante is, doch eveneens varieert met de kromming
van de kurve.
Fig. V.5 demonstreert ons dit duidelijk. Wij zien, dat R,d het
kleinst is voor het rechte deel van de karakteristiek.
De reciproke van Rd, dus de waarde VRd is de geleidbaarheid van
de diode en wordt de steilheid van de vacuumbuis genoemd. Men
duidt deze aan met de letter S, dus:
Ald
V.(2).
Sd
A Ed
Wij zien uit fig. V.5, dat Sd is de tangens van de hoek, die de
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raaklijn in het beschouwde punt, aan de Id-kurve in dal punt (bv.
punt A.,) getrokken, met de Ed-as maakt, dus:

Sd = tga .................................. V.(2a).
De steilheid Sd in een punt van de Id-kurve bepaalt dus het min
of meer steil verlopen van deze karakteristiek in de onmiddellijke
omgeving van dat punt, vandaar de naam steilheid. Hoe groter Sd
is, des te groter is a en des te sneller neemt Id loc met E(1.
Voor lage waarden van Ed verloopt de diodestroom Id volgens de
Wet van Child:

Id = K Ed*/> = K . EdVEd
V.(3).
Hierin is K een of andere constante.
De formule V.(3) geldt alleen in het gebied, waar de ruimtelading grotere invloed heeft, dus in de onderste bocht. Zodra Ed
groot genoeg wordt en er nog geen verzadiging optreedt, verloopt
Id nagenoeg lineair. Dan mag men voor Id schrijven:
V.(4).
Ij
= Sd . Ed
A4. Toepassing van de diode-vacuumbuis. Daar de diode-vacuumbuis
geen electronenstroom doorlaat, als de anode negatief wordt ten op
zichte van de kathode, maakt men van deze eigenschap gebruik, om
de diode als gel ijk richter te
laten werken. De figuur V.6
Jd
maakt ons dit duidelijk.
In de anodekring van de
diode voert men een wissel
spanning ed toe, waarmede in
serie is opgenomen een weer
stand Ru. De condensator C
Pdm
vormt een kortsluiting voor
L-Êdo
pdo< Ed
ol
'I

£

I
I

I

I

E dm

HF

4
a

Fig. V. 6.

ld

c
'-Ido

b

de wisselstroom. Tengevolge van ed ontstaat er een anodestroom id,
die verloopt volgens fig. 6Z?. Tengevolge van id gaat er door R„ een
gelijkstroom Ido lopen, waarvan de grootte afhankelijk is van ed en
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i<]. De anodestroom id is nu bepaald door de volgende vergelijking,
waarbij aangenomen is, dat de kurve voor Id lineair is:
id =0, als ed < 0
V.(5).
ia = Sd ed, als ed > 0
Zolang dus ed < 0 is, zal de diode geen stroom doorlaten; zodra
ed > 0 wordt, gaat er direct een stroom id lopen, die op ieder mo
ment de waarde id «= Sd ed heeft. Het is dan, alsof de diode „open”
gaat. De periode, waarover id vloeit, noemt men daarom de ope
ningshoek.
Noemen wij deze hoek 2 0 en de maximale waarden van id en ed
respectievelijk I,lm en E(1In, dan is de openingshoek 2 0 bepaald door:

V.(6).

Cos 0j = -p—

waarbij 0., de hoek is, waarbij i d net begint of ophoudt te lopen, tot
zijn maximale waarde.
De in weerstand Ru in warmte omgezette energie is:
o

Edo . Ido.

De door de wisselstroom afgegeven energie is:
Wo — V2 Edm • I(lm’
Zoals wiskundig is aan te tonen, is W,o > Wuu en is er dus een
verlies in energie, ter waarde W en wel is:

W = Wo — Wu
Wv
1/2 Edm . Idm

Edo . Ido»

Deze verlicscnergie Wv is gelijk aan de kinetische energie, die
vrijkomt bij de botsing van de clectronen tegen de anode en welke
in de electronen opgehoopt wordt tijdens hun tocht van de kathode
naar de anode. Deze energie wordt in de anode omgezet in warmte
en verhit deze dus. Als Ru = 0, zal er dus in de anode in warmte
worden omgezet:
Wvm — V2 ^dm • ^dm*

Deze verhitting van de anode is een begrenzing voor de veilige
werking van de vacuumbuis in het algemeen. Voor de zendbuizen,
gelijkrichtbuizen en de eindbuizen in ontvangers en versterkers
wordt algemeen opgegeven, hoeveel energie er maximum in de
anode en eventuele andere electroden in warmte mag worden om
gezet. Men noemt deze opgegeven energie algemeen de maximaal
toelaatbare dissipatie van de betreffende electrode, waarvoor zij is
opgegeven.
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Uit een en ander volgt dus, dat men de stroom id en de spanning
ed niet ongelimiteerd kan opvoeren.
Behalve als gelijkrichter van wisselspanningen van lage frequ
enties (o.a. de netspanning) en ter omzetting dus van deze span
ningen in gelijkstroom, vindt de diode-vacuumbuis tegenwoordig
zeer veel toepassing als detector in ontvangers. Ook hierbij berust
haar werking op gelijkrichling.

A5. De drie-electrodenbuis (de triode). Lee de Forest (Amerika)
voerde in 1907 een derde electrode in, waardoor het mogelijk was,
de electronenstroom te regelen, onafhankelijk van de aangelegde
anodespanning. Deze derde electrode wordt tussen kathode en
anode aangebracht en wordt algemeen rooster genaamd.
Om zijn werking na te gaan, keren wij terug naar de Wet van
Child, gegeven in formule V.(3). Hierin is K een constante en wel
is K gegeven door:
K =

2,336.10-0
"“d*-

waarin d is de afstand tussen kathode en anode.
Bij gelijkblijvende anodespanning zal dus de stroom Id toenemen,
als we de anode dichter bij de kathode brengen. Hieruit volgt, dat
dan de anode een grotere invloed uitoefent op de electronenstroom
Id. In plaats van nu de anode dichter bij de kathode te brengen, kan
men een derde electrode aanbrengen, dicht bij de kathode. Wij kun
nen deze electrode een negatieve of een positieve spanning tegen
over de kathode geven.
Daar dit rooster dicht bij de kathode zit, is volgens Childs
Wet zijn invloed groot op de electronenstroom Id. Bovendien
schermt het rooster de kathode af van het electrostatische veld
van de anode, waardoor het effect van de anode op de electroncn
stroom nog meer wordt verminderd. Een en ander heeft ten
gevolge, dat het rooster een veel grotere invloed uitoefent op
de electronenstroom dan de anode, zelfs op dat gedeelte, dat
door het rooster heen naar de anode gaat. Het deel van de electro
nenstroom, dat door de perforaties van het rooster heengaat, noemt
men de anode- of plaatstroom en geven wij aan door In.
De effectieve invloed van de twee electroden op In wordt bepaald
door een factor, die men algemeen de versterkingsfactor noemt.

A6. De versterkingsfactor. In fig. V.l hebben wij gezien, dat het
electrische veld in de directe omgeving van de kathode van beslis176

sende invloed is op het aantal electronen, dat uit de kathode treedt.
Denken wij ons in die buurt het rooster. Maken wij dit rooster
positief, dan zal het dus de plaatspanning helpen, door een groter
aantal electronen vrij te maken uit de kathode, doch het zal dan
zelf ook electronen opnemen. Noemt men de electronenstroom van
het rooster Ig en de totale kathode-emissie Id, dan moet dus volgens
de wet van Kirchhoff:

ld - ïa + Ig
V.(7).
of Ia = Id — Ig
zijn. Meestal maakt men het rooster negatief ten opzichte van de
kathode, teneinde onder meer Ig = 0 te maken. Dan is:
Ia = ld-

Stel nu, dat wij dus een triode hebben, zoals in fig. V.7a is aan
gegeven. De anode heeft een vaste anodespanning Ea, en het roosEb2

G

K
Ja o

A Ea = E b," Eb2

- Eg0

f Ho

E9,

i

a.

Fig. V. 7.

b.

ter een negatieve roosterspanning —E!}gl. Er vloeit dan een anodestroom I«1
n,. Als wij nu eens de anodespanning verhogen tot de
waarde Ea2, dan blijkt de anodestroom op te lopen tot Ia2. Om nu bij
deze hogere anodespanning de anodestroom weer op de oude waarde
Iu terug te brengen, blijkt het, dat we de negatieve roosterspan
ning moeten verlagen tot —Eg2. Noemen wij nu Ea2 — Eai = A Ea
en |Eg2 — Egl| = A Eg (absolute waarde’), dan definiëren wij als de
versterkingsfactor p:
V.(8).
Ia = C.
Strikt genomen is A Eg = — Eig2
( — (—Egl), dus negatief, waaruit
volgt, dat |i eigenlijk een negatief getal is. Niettemin rekenen wij in
'g
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het vervolg met een positieve versterkingsfactor, wat op de bereke
ningen geen invloed heeft, als wij ’t voorgaande voor ogen houden.
Noemen wij nu I02 — Iai t= a Ia, dan is dus p op te vatten, als:
Ala/AEg _ So
V.(9).
H =

~ s;

dus als de verhouding van de wederzijdse steilheid en de steilheid
van de anode. Aangezien So en Sa vrij aanzienlijk en in gelijke rich
ting variëren met de rooster- en anodespanningen, zal hun quotiënt,
dus de versterkingsfactor voor de meeste buizen over een groot deel
van de karakteristiek nagenoeg constant zijn.
De versterkingsfactor hangt voor een zeer groot deel van de con
structie van de buis, in casu het rooster, de afmetingen van de electroden en de afstanden onderling, af.

A7. De steilheid en de inwendige weerstand bij trioden. Wij zouden
weer de anodegelijkspanning Ea kunnen delen door de bijbehorende
anodegelijkstroom Ia, waarmede we de triode zouden kunnen opvatten als een Ohmse weerstand R = Ea/In . Evenals bij de diode
doen wij dit niet, doch voeren ook hier weer een inwendige weer
stand in, die wederom gebaseerd is op zeer kleine spannings- en
stroomveranderingen tengevolge van een kleine wisselspanning,
werkende in de anode-kring. Wij hebben dan nu bij de triode:
Ri =

A Ea
Alft

Eg = C

V.(10).

waarin dus Rj is de inwendige weerstand van de triode. Ook hier is
deze weerstand geen constante waarde, doch zal afhangen van het
punt van de In-karakteristiek, waar Rj voor bepaald wordt. Over
een groot deel van de karakteristiek zal intussen Rj constant zijn.
Houden wij tenslotte Ea constant en laten wij Eg veranderen met
een klein bedrag A Eg, dan zal tengevolge daarvan Ia met A Ia ver
anderen. Wij hebben dan:

s=

Al,
A Eg

Ea = C

V.(H)

en noemen S de steilheid van de triode.
Uit de formules V.(8), (10) en (11) volgt, dat:

M-= S . Ri ................

V.(12).

De drie parameters p, S en Rj zijn zeer belangrijk bij de analyti
sche behandeling van vacuumbuisproblemen.
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A8. De stuurspanning Es — Vervangingschema’s voor de triode. Op
blz. 174 gaven wij de Wet van Child in formule V.(3). Wij herhalen
deze formule hier:
Id = K Ed*
Wij zagen tevens, dat voor het rechtc deel van de karakteristiek
de electronenstroom voor te stellen was door:
ld = Sd Ed
De Wet van Child geldt voor de triode eveneens, alleen wordt nu
de electronenstroom Id gecontroleerd door rooster zowel als anode.
Wij vonden voor de versterkingsfactor p:

^=[I—
ae6 1J

Ia = c.

Hieruit volgt, dat:

P A Eg — A Ea
dus als wij Eg met bv. 1 volt veranderen, zullen wij Ea met p volt
moeten wijzigen, teneinde de invloed van de roosterspanningsverandering weer op te heffen.
Nemen wij nu eens aan, dat er op het rooster een wisselspanning
clg werkt cn daardoor aan de anode een wisselspanning ea ontstaat,
dan zal dus de anodestroom ia (aannemende, dat er geen roosterstroom loopt, dus e1gs < 0) een functie zijn van e'g en ea, dus:
ia = f (eJg, e„).
Daar de versterkingsfactor, zoals we zagen, binnen ruime grenzen
voor de meeste buizen een constante is, geldt hier dus, als ea >
> e1* is:

ia = K (e’g -F

De waarde

+—

V.(13).

n /

noemt men de stuurspa nning voor de

triode.
Beschouwen wij eens Fig. V.8a,
die ons de schakeling van een triode
geeft met de gelijkspanningen voor
roosteren anode respectievelijk—Eg0
en Enn. In het rooster werkt verder
nog een kleine wisselspanning eg,
waarbij eg < |Eg0| is. Tengevolge Gg
hiervan ontstaat er in de anodekring
een wisselstroom ia en aan de anode
een wisselspanning ea. De totale
electronenstroom Ia is dan:

i

1
M'I'I'F
•Eb

Ego

Fig. V. 8.

a
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Ia — Iao + i<
nl. een gelijkstroomcoinponent Iao, waarop gesuperponeerd de
anodewisselstroom ia. Over de uitwendige anode-impedantie Za
Ri

la

la

Qse.g

Ri

j
c

Fig. V. 8.

b

ontstaat een wisselspanning, groot ia Za en een gelijkspanning
Iao Za. Dan is dus de spanning aan de anode op ieder moment:
^a

Eao

Ino ^a*

De spanning aan het rooster is op ieder moment:
eg = e\ + Eg0.
Deze beide waarden ingevuld in formule V.(13) geeft:
Ia = Iao + ia = K

[ ( Eno — in Zn — Iao Za) + H

+ Eg0)] .

Ten tijde, dat e1^ = 0 is, is ia Za = 0 en Ia = Iao, dus:

Ia = Iao = K (Eao — Iao Za + H Eg0).
Trekken wij deze waarde voor Iao af van de voor Iao + ia gevonden
waarde, dan krijgen wij:
ia=K (—iaZa+ n eg),
waaruit volgt, dat:

K
1 4- K Z a
Bepalen wij nu de waarde van K. Als de roosterspanning constant
wordt gehouden, zal eg = 0 moeten zijn.
Uit deze voorwaarde volgt dan uit formule V.(13), dat:
A ia
1
----- = K =
voor E. :g0 = c.
A ea
RRi
l
ia = H eg

Dus uiteindelijk is dan:
ia
180

I-1 eg

Vm

n eg

1 + Za/Itl

Ri + za

V.(14).

De vergelijking V.(14) is de meest belangrijke bij het oplossen
van problemen, waarbij triodebuizen als schakeleleinenten in de
schema’s voorkomen.
Uit deze vergelijking volgt, dat we de triodebuis mogen opvatten
als een generator met de constante inwendige spanning p. ee en een
inwendige weerstand Rb zoals fig. V8b aangeeft.
De spanning over Za is:

eft = ia za,
dus met behulp van formule V.(14) is dit:
Z
P Cg p

| y

V.(15).

Teller en noemer met Rj vermenigvuldigd en volgens formule
V.(12) ingevuld S= -p-, vinden wij:

R,Za
ea — S 6e R[ + 2^

V.(16).

In deze formule is Seg op te vatten als een constante stroom, ter
wijl RlZn/Ri4-Za de parallelschakeling is van Rj en Za.
Wij kunnen de triode dus ook opvatten als een generator met
constante stroom Ic = Scg en aangesloten op de parallelschakeling
van Rj en Za, zoals in fig. V.8c is aangegeven.
Het grote voordeel is dus, dat wij met betrekking tot de wisselstroomcomponcnten de niet-lineair werkende triode mogen vervan
gen door één van de beide lineaire schema’s volgens figuren V.8&
of V.8c. Hierop mogen wij alle wisselstroomwetten toepassen.
De practijk wijst uit, welke van beide schema’s wij zullen toe
passen. Is de inwendige weerstand Rj relatief klein, (1500 —
25000 ohm) zoals bij de normale triode, dan kan men het best fig.
V.8d benutten; voor pentoden met hoge Rj zal fig. V.8c voordelen
opleveren.

A9. De In—Eg en de Ia—Ea karakteristieken voor de triode. Men kan
het verloop van de emissiestroom, de anodestroom Ia op tweeërlei
manieren in grafiek brengen. In de eerste plaats kan men Ia als een
functie van Eg opnemen, waarbij men steeds Ea, de anodegelijkspanning, constant houdt. Fig. V.9a geeft ons het kwalitatieve verA Ea
loop aan. Men verkrijgt dan een schaar kurven, die telkens
ten opzichte van elkaar verschoven liggen. In de figuur is dit dui
delijk gemaakt.
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•Wij hebben drie kurven opgetekend, namelijk voor drie ver
schillende anodespanningen Ebl, Eb2 en Eb3, waarbij Ebl > Eb.» > Eb3
is. In de punten P1 en Po, die respectievelijk liggen op de karakte
ristieken voor Ebl en Eb2, zijn de anodestromen Iai en In„ aan elkaar
3<x

Ja
o

7 «$77
7o
O

b

/E3*».-E3oi|-aE3 1
Fb,“Ebi=ZïEa

e'

301

E

5°’

£3oz

*E3 = ~7

E9

0

Fig. V. 9.

a

gelijk. De negatieve roosterspanningen Egl en Eg.. corresponderen
met ?! en Po. De afstand P3 Po = Eg2 — Egl = AEg.
AEa
Daar Ebl — Eb2 = A Ea is, is P, Po = A Eg =
P

Hieruit zien we nog iets. Als nu Ea = 0 is, dan zal Eg = 0 moeten
zijn. Maken wij nu Ea bijvoorbeeld gelijk aan Eb2, dan zullen wij
moeten maken, om Ia weer met nul te maken. Dan is dus
E
E^LZ12
—b—. In het algemeen zal dus voor iedere kurve
P

E
gelden, dat Ia net nul wordt voor E„ = ——. Men noemt het punt,
e

P

waar dit zo is, het afsnijdpunt van de betreffende karakteristiek.
De tweede wijze, waarop men de stroom Ia in grafiek kan bren
gen, is in fig. V.9b gegeven. Nu is de roosterspanning Eg als para
meter gekozen en Ia uitgezet als functie van Eb. Wij zien, dat de
karakteristiek voor Eg = 0 voor Ea = 0 in de oorsprong begint, dus
dan is Ia = 0.
Iedere karakteristiek begint voor een bepaalde waarde van Eg bij
een bepaalde waarde van Ea. Voor Eg3 is dat bijvoorbeeld Eb3 en dan
is Eb3 = u Eg3, of in het algemeen is Eak = p Egk182

De grafiek volgens fig. V.9Z> is van grote waarde bij de bestude
ring van de triode als versterker. In het volgende hoofdstuk komen
wij hierop in extenso terug.

AIO. De dynamische karakteristieken voor de triode. De in de vorige
paragraaf gegeven karakteristieken zijn in feite statische karakte
ristieken, dat wil zeggen zij zijn opgenomen met Za = 0, dus geen
weerstand of impedantie uitwendig in de anodekring. Wij zullen
nu de formule V.(16) eens wat nader bekijken. Wij vonden:
Ri Za

V.(16).

e« — S eR R1

Verder is:
ia — en/Zn — S eg .

Rt
Ri + Za

V.(17).

Als wij nu eens de anodestroom beschouwen, die zou optreden
als Za = 0, dan volgt uit formule V.(14), dat dan deze stroom
wordt:
ues
■

i.o =

Ri

= S eg

V.(17a).

Vergelijken wij nu de formules V.(17) en V.(17a) met elkaar,
dan ligt het voor de hand te schrijven:
ia = Sd . eg

V.(18).

Waarin:
Ri

V.(19).
Ri + Z.
de dynamische steilheid wordt genoemd. Deze dynamische steilheid
S(1 is altijd kleiner dan de statische S, dus:
Sd = S.

Sd <c s

V.(19a).

Hieruit volgt dus, dat de dynamische karakteristieken voor Ia =
f(Eg) [Ea = C] vlakker moeten verlopen, dan de statische. In fig.
V.10 is dit aangegeven.
De statische karakteristiek is die voor iao = S eg. Laat ons aan
nemen, dat het rooster van de triode zoveel negatieve roosterspanning heeft, dat in de rusttoestand het punt P correspondeert met
de dan optredende anodestroom Ia. Men noemt P nu het werkpunt
in de karakteristiek. Nemen wij nu aan, dat in de anode een weerstandsloze impedantie Za aanwezig is. Zodra wij nu aan het rooster
een wisselspanning eg aanleggen, gaat er een wisselstroom ia in de
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anodeketen, dus door Za lopen. Er treedt dan een spanningsval e =
= ia Za over Za op en volgens formule V.(19) wordt de dynamische
steilheid Sd < S, de statische. De dynamische karakteristiek kantelt
dus om het punt P en zal verlopen volgens de lijn iai = Sd eg. Wat
gebeurt er nu, als we voor Za een zuiver Ohmse weerstand Ra ne
men? Dan zou er in de rusttoestand een zekere spanningsval over
4».

p

1/ ?'

P”

'a

E3°

1°

Fig. V. 10.
Ra optreden, waardoor de anodespanning lager zou worden. Er stelt
zich dan een nieuw werkpunt P' in, zodanig, dat dan:
ia1 Ra 4“ Ea1 = Eao.
Als nu V = 0, dan zal Eax = Eno zijn, dus nu loopt de dynami
sche karakteristiek door de punten P' en P" volgens de lijn ia2 *=
Sdeg.
De triode met zuiver Ohmse weerstand Ra in zijn anode speelt een
grote rol in de versterkertechniek. In het volgende hoofdstuk komen
wij hierop terug.

All. De inwendige buiscapaciteiten. Daar de kathode, het rooster
en de anode mechanische afmetingen hebben, zullen zij onderling
capaciteit bezitten, dus tussen rooster en anode is capaciteit aan
wezig, tussen rooster en kathode en anode en kathode eveneens.
De capaciteit tussen anode en kathode zal de kleinste zijn, tussen
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rooster en kathode veelal de grootste. In fig. V.lla en V.llb zijn
deze capaciteiten aangegeven.
Tengevolge van deze inwendige buiscapaciteiten zullen er ladin
gen (electrische-) ontstaan
op rooster en anode. Tre
den er nu spanningsveran
deringen A en en A eg op,
dan zal er dus eveneens
een ladingsverandering A Q
optreden en wel is A Q:

A Q — CGK A eg — CAG Aea
dus is:
Ggk
A eu = p— A eg = p. A eg.
'-‘AG

Hieruit volgt dus, dat:
e9

p. =

Cgk
Qag

za

V.(20).

l'l'l'F
K
Uit de aanwezigheid van
Ego
Eb
de inwendige buiscapaciC
teiten volgt nog een ander
Fig. V. 11.
feit. Als wij fig. V.llc be
kijken, dan zien wij, dat er door de rooster-anodecapaciteit C'ag een
capaciteive koppeling aanwezig is tussen de anode- en de roosterkring. Hierdoor zal er energie getransporteerd worden in beide
richtingen. Bij de versterkerschakelingen is dit een ongewenst ver
schijnsel, wat aanleiding kan geven tot gilneigingen en dergelijke,
als de koppeling groot genoeg wordt.
Er zijn twee methoden om deze ongewenste koppeling op te hef
fen. De eerste methode is de buis op te nemen in een brugschakeling (neutrodyne schakeling), waar we in hoofdst. VII kennis mee
zullen maken. De tweede methode is de capaciteit CAG in tweeën
te splitsen en in het midden te aarden, dus in feite afscherming aan
te brengen. Dit geschiedt in de buis zelf, door de buis uit te voeren
met meer dan drie electroden. (Tetrode-pentode).
A12. De tetrode of schermroosterbuis. Het in twee gedeelten splitsen
van de CAG-capaciteit in de buis zelf heeft men in de practijk uit
gevoerd, door tussen rooster en anode een tweede rooster aan te
brengen. Daar dit tweede rooster natuurlijk, evenals het eerste
rooster, mazen moet bezitten, teneinde de electronenstroom naar de
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anode door te laten, zal de afscherming tussen anode en eerste roos
ter niet volkomen zijn. Er zal altijd enige koppeling blijven bestaan,
die
— echter
------- veel en veel geringer zal wezen dan bij de triode.
In fig. V.12a is de in de
G
A
schema’s gebruikelijke aan
duiding voor de tetrode ge
geven. Tevens is daarbij mede
Zde verdeling van de inwendige
E*9^Esgo
buiscapaciteitcn aangegeven.
Men geeft in de practijk het
a
scherm rooster SG een positie-

n

I

A

1

SG

G

“g

SG
SG

A

5G

G

SG
A

A

A i

1

K

I

Fig. V. 12.

b

c

ve spanning tegenover de kathode, waarbij deze spanning ESG
1/3 — J/4 Ea. Het schermrooster moet een positieve spanning heb
ben, teneinde de electronen van de gloeidraad door het negatieve
veld van het stuurrooster naar de anode te trekken. Een gedeelte
zal daarbij op het schermrooster terecht komen, waardoor er een
schermroosterstroom ISG ontstaat.
De invoering van het schermrooster heeft een zeer grote invloed
op de inwendige weerstand, de steilheid en de totale versterkingsfactor.
Zou de afscherming tussen anode en rooster ideaal wezen, dan zou:

Ain
■= O
A ea
1
Ri =
= po
So

dus:

£:

zijn. Hieruit volgt tevens, dat dan:
S„
,= S-= oo
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is. Doordat er, zoals gezegd, altijd enige koppeling aanwezig is,
zal Rt = 500.000 — 2.000.000 ohm en de versterkingsfactor |i =
= 500 — 2000 zijn..
Wij kunnen de tetrode opvatten, als opgebouwd te zijn uit twee
trioden en wel:
a. Een triode, gevormd door de kathode, het stuurrooster en het
schermrooster, dat dan de functie van anode vervult.
b. Een tweede triode met het stuurrooster als kathode, het scherm
rooster als stuurrooster en de anode.
Voor de eerste triode zal de stuurspanning zijn:
eSl — eSl + “

waarin
is de versterkingsfactor van de eerste triode.
Voor de tweede triode zal de stuurspanning wezen:
i
es2 ----- esg 4"
“

'2

waarbij p2 de versterkingsfactor van de tweede triode is.
De totale stuurspanning van de tetrode zal dan zijn:
Q

i

n

®S2

___

es — eei H----- = e.
“

*

''SI
81

V.(21).

Het opnemen van de Ia—Eg karakteristieken zal ons dus weer een
normale grafiek geven, waarin de krommen onderling met de
waarde eeg/v^ + ca/ n2 verschoven zijn.
Wij hebben nu echter drie onafhankelijk-veranderlijken en wel
Eg. Ef.g en Ea. Uit onze formule V.(21) zien wij, dat de invloed van
Esg op de anodestroom (en de totale emissiestroom Id!) veel groter
zal zijn dan die van Ea
en wel |i2 maal zo groot.
Ja
Daar p.2 grote waarden
•15
aanneemt, zullen dus bij
constante Es„ de kurven
20
voor verschillende Ea’s
practisch samenvallen,
althans zeer dicht naast
5
elkaar komen te liggen.
In fig. V.13a en V.13b
Ego
0
zijn de karakteristieken
-5
-10
-15
-20
-25
voor een tetrode gegeven,
a
zoals wij bij de triode
Fig. V. 13.
ook deden.
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Er doet zich hierbij een eigenaardigheid voor, die wij in de vol
gende paragraaf zullen bespreken.
Ja
mA

12

! Eg =0
10

8
-3'

6
—!-------- 5

4

1

2

0

50

H00
^a=^sg

±
150

I

200

I

Jsg

250

b
Fig. V. 13.
A13. Secundaire emissie als En < Esg wordt. Een electron, dat zich
van de kathode naar de anode begeeft, zal onder invloed van het
positief geladen veld van de anode een steeds grotere snelheid krij
gen, naarmate het dichter bij de anode komt. Tenslotte zal het met
zijn eindsnelheid, die zeer groot is, tegen de anode aanvliegen en
geeft dan zijn kinetische energie aan de anode af. Tengevolge van
deze botsing zullen er electronen uit de anode gestoten worden, die,
zolang de anode positief is tegenover zijn omgeving, direct weer
terugvallen op de anode. Heeft de anode nu een potentiaal, die
lager is dan een van de andere electroden, dan is het zeer goed
mogelijk, dat deze vrijgekomen electronen zich onder de invloed
van het sterkere positieve veld van die andere electrode naar deze
electrode heen bewegen en er ten slotte op terecht komen. Men heeft
dan een stroom, die van de anode gaat naar een andere electrode.
De anodestroom keert dan van richting om. Dit verschijnsel noemt
men secundaire emissie en treedt op bij de tetrode, zodra de anodespanning En lager wordt dan de schermroosterspanning Esg. Wij
zien dit duidelijk in de In—Ea karakteristieken volgens fig. V.13Ö.
In het gebied tussen Ea = 0 en Ea = Esg, keert Ia van richting om
en neemt Isg sterk toe. Dit moet zo zijn, omdat de totale emissiestroom op ieder moment is:
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(

en als Ig = O, is:
1(1

^sg

V.(22).

of
ISg

I<1

I.n

Nu is Id over het grootste deel van de karakteristiek een constante
waarde; hieruit volgt, dat Isg zo groot wordt, als Ia <= 0 of Ia < 0
wordt. In het gebied 0 < Ea < Esg zal de tetrode dus een labiele
werking vertonen; wij zullen later zien, dat hierdoor de werkingsfeer van de tetrode als versterker begrensd wordt. Men heeft naar
middelen gezocht, dit verschijnsel op te heffen. De ene oplossing
geven wij in de volgende paragraaf. Een andere oplossing is gevon
den door een zinrijke constructie, welke tot de zogenaamde beampower-tetroden heeft geleid, die een karakteristiek hebben, zoals
fig. V.14Z? weergeeft.
Bij deze buizen heeft men door constructieve middelen weten te
bereiken, dat er een aequipotentiaalvlak van nul gradiënt ten
opzichte van de kathode ontstaat tussen schermrooster en anode.
Zo’n vlak zal dan dezelfde werking uitoefenen als een mechanisch
rooster, dat daar ter plaatse is aangebracht (zie de pentode) en dan
een werking heeft met grotere uniformiteit dan zulk een mechanisch
rooster. Door de toepassing van zg. bundelplaatjes op kathode
potentiaal bundelt men de electronenstroom tot stralen, die door
de mazen van het schermrooster heen schieten; de snelheid van de
electronen is dus veel gelijkmatiger dan in een gewone tetrode. Het
gevolg hiervan is, dat de knik in de karakteristiek zeer scherp
en bepaald is en pas optreedt bij lage Ea. Twee zeer goede beampower-tetroden zijn de bekende Amerikaanse eindbuizen 6 V 6 en
6 L 6, die zeer goede resultaten in versterkers en ontvangers geven.
De in fig. V.14Z? gegeven karakteristiek is die van de 6 L 6.
A14. De pentode of vijf-electrodenbuis. Men heeft de werking van
de secundaire emissie nog op een andere wijze weten op te heffen
en wel door het aanbrengen van een derde rooster op lage poten
tiaal, meestal kathodepotentiaal, tussen schermrooster en anode.
Dit noemt men het vangrooster (Engels suppressorgrid), of
kathoderooster. Doordat dit rooster op lage potentiaal is, zal het
de secundaire emissie van de anode naar het schermrooster tegen
gaan, als het ware onderdrukken, vandaar de naam „suppressor
grid”.
In fig. V.14a is de karakteristiek Ia—Ea. gegeven voor een pen
tode en wel voor de Amerikaanse 6 F 6. Wij zien, dat door het aan-

189

I

190

brengen van het vangrooster de secundaire emissie, het omkeren
van In beneden Eo = ESff, is opgeheven.
Een vergelijking tussen fig. V14a en 14b doet zien, dat de beampower-tetrode meer de ideale karakteristiek benadert dan de pentode. (Zie hiervoor hoofdst. VI). Dit vindt zijn oorzaak in de minder
uniforme werking van het vangrooster op de electronen tussen
schermrooster en anode, waardoor de snelheid van de electronen
daar minder gelijkmatig zal zijn dan bij de beampower-buis.
Fig. V.14c geeft ons de schematische voorstelling van een pentode.
Over het algemeen zal de schermroosterspanning ERK 22 Ea zijn bij
de eindpentoden in ontvangers en versterkers. Bij de zendpentoden
isEfiff~ 72 —V4 Ea, terwijl de spanning van het vangrooster daarbij
varieert van — 100 tot 4- 100 volt, naar gelang de instelling het eist.
Men voert de peilloden wel uit met het eerste rooster als ruimteladingsrooster, het tweede als stuurrooster en het derde als scherm
rooster. In deze vorm wordt de pentode wel gebruikt als hoogfrequentversterker van gering vermogen. Door de toepassing van een
ruimteladingsrooster wordt het ruimteladingseffect sterk vermin
derd, waardoor een lagere spanning aan de anode en het scherm
rooster nodig is, om de electronen naar de anode te trekken. De
eerste tetroden waren vroeger zo uitgevoerd, zoals de Siemens
Schottky RE 26, welke in 1920 veel gebruikt werd als detectorbuis
en reeds goed functionneerdc met 8 — 12 volt anodespanning.

A15. Buizen voor meervoudige functies. Voornamelijk ten behoeve
van de ontvangertechniek heeft men buizen ontworpen, die meer
dere functies in één buis verenigen. Men heeft bijvoorbeeld om de
kathode van trioden en pentoden één of meer diodeplaatjes aange
bracht, waardoor de buis de functie van diodedetector en eerste
laagfrequentversterker in zich verenigt, (veelal een triode, zoals
de Philips EBC 3 en de Amerikaanse 6 B 6) of, zoals bij de Philips
EBF 2 en de Amerikaanse 6 B 8, welke een pentode met twee dioden
bevatten, voor hoogfrequentversterking en diodedetectie.
Verder zijn er buizen, waarbij vijf roosters aanwezig zijn, zoals
bij de Amerikaanse 6 A 8 en de Philips EH 2. Achtereenvolgens
krijgt men dan tussen kathode en anode het eerste stuurrooster, een
schermrooster, een tweede stuurrooster, weer een schermrooster,
het vangrooster. Deze buizen zijn bedoeld als zogenaamde mengbuizen in superheterodyne-ontvangers.
Tenslotte wijzen wij hier nog op de gelijkrichterbuizen voor groot
vermogen, welke een stuurrooster bevatten, waardoor het op zeer
economische wijze mogelijk is, het afgeleverde gelijkstroomvermogen binnen zeer wijde grenzen te regelen, door dit rooster meer
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of minder negatief te maken. Wij gaan hier niet verder op in, daar
dit buiten het kader van ons boek valt.
Voor een verdere studie van de vacuumbuizen, wat betreft de
fysica en constructie ervan, verwijzen wij naar de hier volgende
lijst van auteurs.
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A16. De invloed van hoogfrequent en de looptijd van de electronen op
de werking van de diode-, triode- en pentodebuizen. Zolang de buizen
op lage of normale radiofrequente wisselspanningen worden ge
f.
>-sg

ea

egk
Cgu

egu

Xa

Cgk
XLSk

Lsk

I
a

Fig. V. 15.

b

bruikt, spelen diverse invloeden practisch geen rol. Men mag dan
bv. aannemen, dat de werkzame wisselspanning aan het rooster
gelijk is in grootte en fase aan de aangelegde wisselspanning. Tevens
zal dan in het algemeen bij de triode en de pentode gerekend mogen
worden met 180° faseverschuiving tussen eg en en. Gaat men de
buizen toepassen op de tegenwoordig o.a. bij Radar in gebruik zijnde
meter-, decimeter- en centimetergolven, dan zijn er twee oorzaken
aan te wijzen, die de goede werking gaan beïnvloeden en verstoren.
De eerste invloed zien wij uit de fig. V.15. Tengevolge van hun
afmetingen zullen de rooster- en kathodeleidingen eigen zelfinducties Lsg en Lsk bezitten, welke weliswaar zeer klein zijn, doch op
de zeer hoge frequenties van de genoemde golven een niet meer
te verwaarlozen kleine invloed hebben. Hierdoor kan de waarde van
192

i
egk belangrijk gaan afwijken, zowel in grootte, als in fase, van de
aangelegde spanning egu. Is de frequentie hoog genoeg, dan zal de
verhouding coL^^/coCgk niet meer te verwaarlozen zijn.
Bij voldoend hoge frequentie kan er zelfs serieresonantie tussen
Lsg en Cgk ontstaan.
Door de zelfinductie L.<sk in de kathodeleiding ontstaat er koppeling tussen rooster- en anodekring, zoals in fig. V.15Z? is aange
geven. Deze koppeling kan voor de hogere radiofrequenties zeer
belangrijk worden; daar Lsk een stroomcomponent geeft, die in fase
zal zijn met de aangelegde spanning en die door de rooster-kathodecapaciteit vloeit, is de invloed van Lsk dus zo, dat er een weerstandscomponent gevoegd wordt bij de rooster-ingangsimpedantie.
Deze ingangsweerstand tengevolge van Lsk is:
Rin

1
(O- . Sd . Lsk

• ^gk

V.(23).

Uit deze formule V.23 zien wij, dat Rln kleiner zal worden met
toenemende frequentie.
De koppeling van Lsk is o.a. een tegenkoppeling, waardoor dus de
totale versterking van de buis gaat afnemen. Hier is dus een schade
lijk effect, dat we zo klein mogelijk willen zien te maken.
Er zijn diverse methoden, om de invloed van Lsk en Lsg tegen te
gaan. In de eerste plaats natuurlijk korte verbindingen. In de
tweede plaats maakt men de buizen zo klein mogelijk van afmetin
gen. Dit vermindert noodzakelijk de lengte van de verbindingen. In
de derde plaats voert men de kathode-, rooster- en anodeuitvoerdraden dubbel uit en maakt men de diameter van de verbindingsdraden groter, waardoor de zelfinductie belangrijk vermindert.
Als voorbeeld van kleine buizen noemen wij de zg. eikelbuisjes,
de Amerikaanse acom-tubes, type 955 en 227A.
Een tweede storende invloed op de hf. verschijnselen in de buis
is de zg. looptijd van de electronen in de buis zelf, dat is de tijd, die
de electronen nodig hebben, om van de ene electrode naar de andere
te komen. Men duidt deze tijd aan met de Griekse letter t (tau).
Wij noemen de looptijd van kathode naar rooster rg en die van roos
ter naar anode ra.
De snelheid van een eerst in rust zijnd electron, dat een willekeu
rig potentiaalverschil van V volt doorloopt, zal, daar de geleverde
arbeid eV aan het eind gelijk moet zijn met de bereikte kinetische
energie
m ve2 tenslotte zijn:

ve =

JL V = 594 VV k“i// sec
m

V.(24).
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Hierin is:
e = negatieve lading van het electron.

m = massa van het electron.
Formule V.(24) geldt, zolang ve < x/10 X lichtsnelheid. Voor V
— 1 volt is dus v0 = 594 km/sec. Voor V = 100 volt is ve = 5940
k“/sec» voor V = 1000 volt is ve = 18800 km/sec.
Voor V = 100 volt is de eindsnelheid van het electron dus rond
6000 km/8ec. Als nu de afstand tussen de beide elcctroden 1 cm is, zal
deze afstand dus doorlopen worden in een tijd t, en is:
tC000 c=

0,167.10—8 sec.

Zouden nu in dit beschouwde geval de verschijnselen zich afspe
len op een golflengte van bv. \ == 30 m, dan is in dat geval volgens
de formule X = c . T, de tijdsduur van één periode:

T =

X
c

30
= 10_7 sec.
“ 3~00T00Ö.0ÖÖ

Voor een halve periode is dan:
1/2 T = 0,5.10—7 sec.

Het electron zal dus de tweede electrode bereikt hebben, bij een
weglengte van 1 cm, voordat de halve periode teneinde is. Voor
X = 3 meter echter wordt x/2 T = 0,5 . 10—8 sec.; wij zien, dat over
een kwart periode gerekend, de tijd, waarin ea van maximum tot
nul verandert bv., dus looptijd en tijdsduur over de kwart periode
gerekend, van dezelfde grootte-orde worden.
Het zal de lezer wel duidelijk zijn, dat door de looptijden der
electronen de verschijnselen dus voor de kortste golven zeer na
delig beïnvloed worden.
Deze invloed is dan ook dusdanig, dat men naar geheel nieuwe
constructies van vacuumbuizen heeft moeten zoeken en ook gevon
den heeft. Uit de formule V.(24) volgt al direct, dat hoge potentiaal
verschillen V gunstig zijn. Om een grote beginsnelheid van de elec
tronen te bereiken, heeft men schakelingen toegepast, waarbij men
positieve spanning aan het stuurrooster van een triode aanlegde.
Men gaf dan de anode een negatieve spanning, waardoor de electro
nen, die door de mazen van het rooster heenvlogen, teruggestoten
werden en na een bepaalde baan beschreven te hebben, tenslotte op
het rooster belandden.
De frequentie (golflengte) van het verschijnsel wordt dan be
paald door de lengte van de afgelegde baan, waarbij deze baan dan
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bepaald is door de roosterspanning Eg0 en de afmetingen van de
buis. Benaderd is dan:
X2 • Ego = K
V.(25).
waarin:
K = constante, afhangende van de buisafmetingen.
Op dit principe berust de zg. Barkhausen-Kurtz-oscïUator. Men
noemt deze oscillatiemethode wel die van Gill-Morell. Bij de ultra
hf. schakelingen komen wij terug op deze schakeling.
Uit het voorgaande volgt dus, dat de tijdsduur, die een electron
nodig heeft, om van de ene electrode naar de andere te komen, hoe
wel klein, op de ultra hoge frequenties, niet meer is te verwaarlozen
tegenover de tijd, voorgesteld door een periode van een golfbewe
ging op die frequenties. Tengevolge van deze looptijd zal er door het
rooster energie worden opgenomen, zelfs al is dat rooster negatief
en trekt het zelf geen electronen naar zich toe.
Dit energieverlies kan uitgedrukt worden in een overeenkomstige
parallelweerstand tussen rooster en kathode, bij een klasse A ver
sterker ter grootte van:
1
R P “ K . Sd . f-. Tg2
V.(26).

waarin:
K = constante, bepaald door de rooster- en anodespanningen en
door Tg en xa.
S(I = dynamische steilheid.
f = de ultra hoge frequentie.
Een beschouwing van V.(26) leert ons, dat de weerstand Rp direct
evenredig is met de aangelegde spanningen en omgekeerd evenredig
met de dimensies van de buis (tengevolge van de looptijd xg!) en
het kwadraat van de frequentie. Door Rp zal er dus energie gedissipeerd worden, welke het rooster verhit, zelfs al is dit negatief. We
gaan hier niet verder op in, doch verwijzen de lezer naar de litera
tuuropgave.
Een pentode, die bv. op 1000 kP/^ nog een ingangsimpedantie
van 20 rnegohm zal hebben, heeft op 100 MP/^ (megaperioden)
nog slechts een ingangsimpedantie in de grootte-orde van 2000 ohm!
Deze verlaging van de ingangsimpedantie is het gevolg van de
invloeden volgens de formules V.(23) en V.(26). Bij de normale
buizen zijn beide invloeden van dezelfde grootte-orde.
Tengevolge van de grootte van de looptijden der electronen t.o.v.
de tijdsduur van de periode van de golfbeweging zullen er altijd
veel electronen in de buurt van de kathode, dus tussen kathode en
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rooster zijn, vergeleken met het aantal tussen rooster en andere
electroden (anode o.a.). De faseverschuiving tussen maximum
roosterspanning en het moment van minimum roosterstroom is
evenredig met het product van f en xg. Het aantal graden van deze
fasehoek is bepaald door de frequentie van de looptijd der electro
nen, dus fx. Deze frequentie fx zal dus een steeds grotere rol gaan
spelen, naarmate f hoger wordt, daar dan de fasehoek steeds meer
gaat toenemen.
De boven beschreven invloeden zijn de oorzaken, dat op golfleng
ten beneden ±15 meter golflengte de conventionele versterkermethoden het langzaamaan opgeven.
Ook bij de zendtechnische problemen treden grote wijzigingen
tengevolge hiervan in de theorie op. Ter plaatse zullen wij deze in
vloeden bespreken.

A17. Electronen in een magnetisch veld. Magnetron. Een magnetisch
veld oefent op een bewegend electron een kracht uit, daar een be
wegend electron een electrische stroom van de sterkte:

i = e . ve
voorstelt, als e = de lading en ve = de snelheid van het electron.
Een stroom ter grootte i wordt echter door een magnetisch veld van
de grootte B door een kracht
P = i B sin a = e . ve. B. sin a

loodrecht op i en B afgebo
gen. (Zie de fig. V.16).
De kracht P zal maxi
mum zijn, als a = 90°,
dus als het veld B loodrecht
staat op de snelheid vc van
het electron. Het magne
tische veld zal dus alleen
ve
een verandering van de
richting, de baan van de
electronen veroorzaken,
doch geen snelheidsverandering opwekken. De kine
tische energie van het elec
Fig. V. 16.
tron blijft dus onveranderd, er wordt geen arbeid
toegevoerd of afgenomen. Hieruit volgt dus, dat de snelheid van de
electronen op ieder punt in de buis bepaald wordt door het ter
p
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plaatse heersende potentiaalverschil V, dat op dezelfde plaats*steeds
evengroot zal wezen, onafhankelijk van de grootte van het magne
tische veld.
Onder invloed van het magnetische veld worden de banen ge
kromd. Een magnetisch veld heeft relatief de grootste invloed bij
lage spanningsverschillen in de buis, waardoor het mogelijk is de
langzamere secundaire electronen door een magneetveld naar de
anode terug te buigen, zonder dat de snellere primaire electronen
practisch in hun baan worden gehinderd.
De kromtestraal r van de electronenbaan is gegeven door:

r

m
e

ve
B sin a

Nu is volgens formule V(24) ve = 594 VV, dus:

r

3,33 W
cm
B sin a

V.(27).

Als nu weer B loodrecht op ve staat, is dus:

r = 3,33 .

vy
B .................

V.(27a).

Bij een spanningsverschil V = 1 volt, veroorzaakt het aardmagneetveld (B = 0,45 gauss) bij a = 90° een cirkelvormige baan met
r = 7,4 cm.
Als a^/90° is, dan zullen de electronen niet in cirkelbanen, doch
schroefvormig om de magnetische krachtlijnen bewegen.
De omlooptijd is dan gegeven door:
2 *77 r
r =-------= 0,358 . 10—G

ve

1
B sin a

V.(28).

Hieruit volgt, dat de bijbehorende frequentie dan gegeven is door:

1
B sin a
f = V = 0,358 . 10 6

Per. /
/ sec.

V.(28a).

Voor het aardveld en a = 90° is dan f = 1,26.10° Per. // sec. Voor
een veld van 1000 gauss is f = 2,8.10° Per- /—
sec*.
Op het boven beschrevene heeft men de zg. magnetron opge
bouwd. De fig. V.17 toont ons de principiële uitvoering.
De magnetron-oscillator bestaat uit een diode met coaxiale cilin
drische electroden, die geplaatst wordt in een magnetisch veld,
zodanig, dat de electromagnetische krachtlijnen ongeveer parallel
verlopen aan de assen van de electroden van de diode. Boven een
bepaalde critische waardé van het magnetische veld gaan de elee197

tronen binnen de electroden dusdanige banen beschrijven, dat
slechts zeer weinige van hen de platen bereiken. Beneden de critische waarde bereiken alle electronen de platen.
D,
►V

]K

<

®v

----- O*

—►v

L<

c

V.RICHTING MAGN. VELD

In fig. V.17Z? is zo’n baan geschetst, waarbij de afstand d is:
i/

m

d= ------ B------

6,72
V V
~B~

Men kan het magnetron als versterker voor hf. energie gebruiken
op de hieronder beschreven wijze.
De te versterken wisselstroom voert men door de magnetiseringsspoel, waarbij men de versterkte spanning afneemt aan de LC-kring
tussen de beide anodehelften. Tengevolge van de zelfinductie van
de magnetiseringsspoel is dan de werking echter beperkt tot relatief
lange golflengten. Als generator van ultra hf. trillingen echter is
de magnetron verre superieur aan de triode. Op de moderne magne
trons komen wij terug bij de theorie over de moderne uhf. oscillatoren. (Hoofdst. X. A 11).
A18. Dynatron-oscillatie. Bij de bespreking van de tetrode in paragraaf A12 en paragraaf A13 zagen wij, dat we een zg. vallende
karakteristiek verkregen, als Ea < Ess werd. In dat gebied heeft de
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buis een negatieve inwendige weerstand. In 1918 heeft Huil in de
Proc. I.R.E. 6, 535. 1918 een oscillatorschakeling gepubliceerd,
waarvan de werking berustte op de secundaire emissie. Hij ging
daartoe uit van de fig. V.18a.

1

a

Fig. V. 18.

b

Hij toonde aan, dat het mogelijk was, de negatieve weerstand
tengevolge van secundaire emissie te benutten voor het opwekken
van oscillaties. Meestal gebruikt men een tetrode, die zo ingesteld
wordt, dat het werkpunt Pw midden op de karakteristiek volgens
fig. V.18Z? ligt, dus midden in het gebied van negatieve weerstand,
terwijl de amplitude van de trilling klein moet gehouden worden.
(Binnen het rechte deel door Pw).
Met een uitstekende golfvorm bezit de dynatron een goede frequentie-stabiliteit en eenvoud. Het grootste nadeel is zijn afhanke
lijkheid van de secundaire emissie, welke sterk afhangt van de
leeftijd van de buis.
Op dit principe heeft men een balans-oscillator ontwikkeld, welke
een zeer laag percentage vervorming heeft, gepaard aan uitstekende
frequentie-stabiliteit. De werking is ongeveer als die van een RCoscillator. De amplitude van de oscillatie is te controleren met de
negatieve roosterspanning.

A19. Klystron — Inhaalbuis — Lopende-golfbuis. Ten behoeve van de
Radar zijn vlak voor en tijdens de oorlog nog andere typen buizen
ontwikkeld en geperfectionneerd, welke in staat zijn uhf. trillingen
tot grote vermogens op te wekken en te versterken. Wij noemen
hier de zg. Klystronbuis, waarvan het principe in fig. V.19a—b is
gegeven.
Bij deze buis, de zg. reflexklystron, wordt het principe snelheidsmodulatie toegepast. Deze oscillator vindt zijn toepassing tussen
3000 en 30.000 MP/sec. De buis bevat een kathode, een instelelectrode op kathodepotentiaal, een coaxiale holle resonator en een
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reflecterende electrode (repeller), die op een bepaalde negatieve
potentiaal is tegenover de kathode. Door deze negatieve potentiaal
drijft de reflecterende electrode de electronen terug naar de anode,
waarbij ze dus voor een tweede keer
door de anodespleet passeren.
IDe werking van snelheidsgemoduleerde buizen kan men algemeen als
volgt opvatten. Een elecronenstraal
■R
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van constante stroom en snelheid gaat door een paar roosters, die
de vorm van holle cylinders kunnen hebben. Tussen deze roosters
wordt een veranderlijk veld, evenwijdig verlopend met de electronenbundel, aangelegd. Dit veld moet voldoende sterk zijn, om de
snelheden van de electronen in de straal groepsgewijze te kunnen
veranderen. Zijn de electronen in de straal de roosters, welke in het
algemeen zeer dicht bij elkaar liggen, gepasseerd, dan zullen de
electronen met verhoogde snelheid die met verlaagde snelheid in
halen, waardoor in de straal dus verdichtingen en verdunningen
van electronenconcentraties ontstaan. De tussen de roosters ont
stane snelheidsmodulatie gaat dan dus buiten de roosters over in
wat men wel aanduidt met verdichtingsmodulatie. In de verdichtin
gen treedt ladingsvermindering op.
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Nu laat men de electronenstraal weer een ruimte passeren, bv.
weer in de vorm van een paar roosters, waar de ladingen in een
uitgangskring een uitgangsstroom kunnen induceren. Na het ver
laten van deze ruimte worden de electronen op een anode met vaste
positieve potentiaal opgevangen.
De werking van de reflexklystron berust eveneens op dit prin
cipe; hierbij worden de verdichtingen verkregen door o.a. de
reflcxie van electronen op de reflexie-anode. Alleen heeft men hier
een z.g. holteresonator ingevoerd, waarvan wij de werking later
zullen bespreken in hoofdst. X.A9.
Door een deel van uhf.uitgangsencrgie terug te voeren naar de
ingang, kan men de klystron als een uhf. oscillator laten functionneren. Bij een juiste af regeling van dc looptijden der electronen is
een rendement van rond 30% te behalen.
Men is er in geslaagd, reflexklystrons te maken, die zeer goed op
30.000 MP/kcc, dat is dus op een golflengte van 1 cm, werken met
een behoorlijke uitgangsenergie.
In fig. V.19b is schematisch aangegeven, hoe een klystron vol
gens de beschreven werking er uitziet. Tussen de roosters P*—P2
komen dus de electronen onder invloed van het wisselende veld.
Pj en P2 hebben nl. een bepaalde positieve voorspanning, waarop
een wisselspanning e = Eo cos cot is gesuperponeerd. De ruimte P2—
P3 noemt men wel de inhaal ruimte. Hier zijn de electronen aan hun
lot overgelaten. In deze ruimte treden de verdichtingen en verdun
ningen op. Tussen P3 en P4 geven zij hun energie af aan de LCkring; de ruimte PT tot P4 wordt bij de reflexklystron vervangen
door één resonator. Tussen P4 en Po (en ook P3 en P4) moet de af
stand zo klein zijn, dat de looptijd r der electronen te verwaarlozen
moet zijn tegenover de duur van de periode van co, dus t.o.v. T =
I/f =

Dan ontgaat men de invloed van de looptijd r op de verschijnse
len, zoals reeds is besproken in paragraaf Al5. Door een deel van
de uitgangsenergie terug te voeren aan de ingangskring, gaat de
buis oscilleren. Dit is aangegeven in de fig. 19b.
De lopende-golfbuis is een versterker, speciaal geschikt voor het
versterken van uhf. spanningen en -energieën voor frequenties van
3000 MP/SCC en hoger. Deze buis bestaat uit een kathodestraal ge
deelte, dat een electroncnstroom produceert. Deze stroom passeert
eerst een ingangsgolfgeleider, passeert dan een lange, vrij dicht ge
wikkelde schroeflijn, passeert een uitgangsgolfgeleider, waar de
versterkte energie aan de electronenstraal wordt onttrokken en
wordt tenslotte verzameld door een zg. collectoranode op constante
positieve anodespanning. Een axiaal magnetisch veld is toegepast
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om de straaldiameter klein te maken en ervoor te zorgen, dat de
straal ongehinderd door het midden van de schroeflijn gaat. Bij
juiste instellingen zal bij de uitgangsgoifgeleider een versterkte
uhf. energie ontnomen kunnen worden.
De lopende-golfbuis is een nieuw idee, doch belooft veel voor de
toekomst. Men is er reeds in geslaagd, met kleine buizen uitgangsenergieën te bereiken van meerdere watts. De snelheid van de electronenstraal ligt in de grootte-orde van 1500 volts.
Wij laten hier een lijst van recente publicaties volgen voor belang
stellende lezers, die dieper op deze materie willen ingaan.
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HOOFDSTUK VI.
VACUUMBUIZEN.

B.

THEORIE EN PRACTIJK VAN DE VERSTERKING.

BI. Inleiding. In dit hoofdstuk zullen wij de vacuumbuis als ver
sterker behandelen. Zoveel mogelijk willen wij hierbij de grafische
methode op de voorgrond stellen, daar ons inziens hierbij de diverse
mogelijkheden veel overzichtelijker en directer te zien zijn dan
aan de hand van formules. Voor zover nodig, zullen wij eerst de
benodigde formules afleiden. De grafische methode heeft het grote
voordeel, dat men meerdere instellingen tegelijk en tegenover elkaar
kan bestuderen.
Voorlopig maken wij een restrictie en wel gaan wij bij onze be
rekeningen uit van een lineaire karakteristiek, nemen dus aan, dat
de anodestroom steeds voldoet aan:
Ia = S . Es.
waarbij dan de steilheid S als constant is te beschouwen, in ieder
geval gerekend over de gehele periode van onze toegevoerde roosterwisselspanning.
Beschouwen wij nu eens opnieuw onze formule V(15) van blz.
181. Wij herhalen hem gemakshalve hier:

Za
Ri+z.
Laat ons eens aannemen, dat wij een triode hebben met p = 30,
ea

p. Cg .

S = 2 mA/v en dus Rt = -^ . 1000 = 15.000 ohm.
In de anodekring is een Ohmse weerstand Za = Ra = 15.000 ohm
opgenomen. Voeren wij nu aan het rooster een wisselspanning
eg = 1 volt toe, dan zal er een anode-wisselspanning ontstaan, groot:
15000
ea = 30 ■ 15000+ 15000 = 15 volt.

Wij zien hier direct, dat het met een triode mogelijk zal zijn
wisselspanningen te versterken. Hadden wij in ons geval Za = Ra =
150.000 ohm gemaakt, dan zou ea geworden zijn:
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150.000

ea = 30 . 165.000 ~ 27)3 voIt-

Hoe groter wij Ra maken, des te groter wordt blijkbaar ea. Als wij
nu Ra = oo maken, dan wordt ea:
________

Za

1

= pe
=
” = R s ' Rt + Za —
R eg=.’ 1 + R‘/Za —

1

eg
e
B .• 1 + Ri/oo —

ee •

In ons geval zal dan voor p. = 30 de maximale anodcwisselspanning eam voor Za = Ra = oo worden:
ea = u. = 30 volt.
Gebruiken wij nu een triode als spanningsversterker, dan zal dus
de maximale versterking optreden voor Ra = oo. Deze versterking
is dan gelijk aan de versterkingsfactor p. van de gebruikte triode.
Vandaar de naain versterkingsfactor.
De formule V. (14) gaf ons voor de anodestroom:

1
R< + Za
Voor Zn = Ra = oo wordt dan ia = 0. Teneinde zo groot mogelijke
versterking te krijgen, zal Za dus zo groot mogelijk moeten wezen.
Wij zullen aanstonds zien, dat wij hiermede aan grenzen gebonden
zijn.
Wij kunnen de triode ook nog vanuit een ander standpunt bekij
ken. Laten wij eens nagaan, welk wisselstroomvermogen de buis
aan onze anode-impedantie Za afgeeft. Dit zal zijn:

ia — u eg .

Wa = ea ia = n2 eg2.

Za
(Ri + Za)2 ’

Een vraag, die zich nu laat stellen, is voor welke waarde van Za,
uitgedrukt in Rb Wa maximüm zal worden. Dit zal zo zijn voor:

Za = Ri-

Wij zullen later zien, dat dit voor de triode niet juist zal zijn en
slechts geldt onder zeer bepaalde voorwaarden.
Wij hebben hier nu de twee problemen aangegeven, waarmede
wij ons verder in dit hoofdstuk zullen bezig houden.
Wjj geven in fig. VI. la en 1Z? de methode aan, om uit de karak
teristiek Ia = f(Eg)/Ea = C de karakteristiek Itt = F(Ea)/Eg=C
af te leiden en omgekeerd. Deze figuren spreken voor zichzelf.
Alvorens nu verder in te gaan op de theorie van de vacuumbuizen
als versterker, willen wij nog enige beperkende voorwaarden na-
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gaan. Wanneer wij fig. VI. Ie beschouwen, dan zien wij daar de
gewone Ia—Eg karakteristiek, met ingetekend de Ia-kurven voor Ea
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Fig. VI. 1.
respectievelijk 100—150—200—250—300 volt. Uit het driehoekje
ABC volgt:
A Eg = AB = — 2 volt.
A Ia = BC =2 mA.
A Ea = BB1 = 50 volt.
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Dus is:
de steilheid:

de versterkingsfactor:
de inwendige weerstand:

S =

Aln
4Eg = 1 m A/v
4Ea

= rË; = 25R, =

4 Ea
4 la

- = 25.000 ohm.

In de grafiek is de lijn Wo = Ia Ea = C getekend.
Wo is de maximale gelijkstroomenergie, die de anode mag op
nemen, dus de maximale dissipatie van de beschouwde triode, hier
dus 1,25 watt.
Dit is de eerste beperkende voorwaarde. Wij mogen bij een ge
geven anodespanning ons werkpunt P nooit boven deze lijn kiezen,
omdat dan de buis overbelast is. Voor Ea = 400 volt mogen wij
maximaal tot ?! gaan.
Onze dynamische karakteristiek door het ingestelde werkpunt
mag nooit de Wo-kromme snijden, wat overbelasting geeft; ligt
op
de Wo-kromme, dan is de juiste dynamische karakteristiek de raak
lijn aan de Wc-kromme.
De tweede voorwaarde, die wij voorlopig aannemen, is, dat onze
Ia-karakteristieken lineair zijn, dus voldoen aan ia = S es.
Als derde voorwaarde maken wij voorlopig de totale roosterspanning Egt nooit groter dan nul, dus:

Egt = — Egi + eg g 0.
De ligging van het punt Plt het instel- of werkpunt, bepaalt ten
slotte de wijze, waarop de buis als versterker werkt en zijn kwali
teiten als versterker.

B2. Classificatie van de versterking van de buis. Men onderscheidt de
werking van de buis als versterker naar de functie, die hij heeft te
verrichten en naar de wijze, waarop hij is ingesteld. De eerste ver
deling is dan als volgt:
a. de instelling, welke de buis vereist om als spanningsversterker
te werken.
b. de instelling, welke de buis vereist om als energieversterker te
werken.
Deze indelingen zijn niet volledig van elkaar te scheiden, daar een
instelling, welke vereist wordt, om aan a te voldoen, eveneens ge
schikt is, de buis te laten werken als energieversterker. Het is
daarom juister de werking van de buizen na te gaan aan de hand
van de instelling op de karakteristiek.
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In fig. VI.2 is dit duidelijk gemaakt. Wij hebben hier achtereen
volgens de punten Pa, P2, P3 en Pp welke als werkpunt gekozen
kunnen worden.
De instelling volgens punt Pj
noemt men de klasse A instel
ling, die volgens P„ de klasse
'a2
’a3
’*1
AB of A1.
P2
De instelling volgens punt P3
is de klasse B, die volgens punt P4_
I
!
P4 de klasse C instelling.
In punt Pj werkt de buis dus
ongeveer in het midden van de II
In-karakteristiek. In het punt P3 I
e92
I—
ligt het punt precies op het af- I
£
%
snijdpunt, is dus |Eg| = —ƒ. Het
Fig. VI. 2.
punt P2 ligt tussen deze beide
instellingen in. In het punt P4 heeft de buis een hoge negatieve
spanning aan het rooster, waardoor Ia = 0 in de instelling en over
een deel van de roosterwisselspanning eg.
Men definieert nu de versterkers als volgt volgens hun instelling:
1°. Een klasse A versterker is een versterker, die zo werkt, dat de
anodestroom ia in golfvorm identiek is aan die van de excite
rende roosterspanning eg.
Men kan dit bereiken, door zoveel negatieve roosterspanning te
geven, dat er gedurende de gehele periode van de roosterwissel
spanning eg plaatstroom loopt en dat eg zo groot of klein is, dat
de dynamische karakteristiek lineair is.
De klasse A versterker heeft een laag rendement en geringe
uitgangsenergie.
2°. Een klasse B versterker is een versterker, die zo werkt, dat de
uitgangsenergie evenredig is met het kwadraat van de excite
rende roosterspanning.
Dit bereikt men, door zoveel negatieve roosterspanning te geven,
dat er slechts gedurende de halve periode van de roosterwis
selspanning eg plaatstroom loopt. Nu mag het rooster positief
worden in de pieken van de exciterende roosterspanning.
De klasse B versterker heeft een vrij behoorlijk rendement en
uitgangsenergie.
3°. De klasse C versterker is een versterker, die zo werkt, dat bin
nen zekere grenzen de uitgangsenergie evenredig is met het
kwadraat van de anodespanning.
Dit wordt bereikt, door het rooster zo sterk negatief te maken,

.AL

|Z

I
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dat slechts over een klein gedeelte van de periode van de exci
terende roosterwisselspanning plaatstroom loopt, waarbij de
roosterspanning meestal voldoende positief wordt, om te ma
ken, dat de anodestroom tot in de verzadiging loopt.
De klasse C versterker heeft een hoog rendement en grote uitgangsenergie.
4°. De klasse AB versterker is een versterker, die zo is ingesteld,
dat hij voor kleine exciterende roosterwisselspanningen als Aversterker werkt, voor grotere ongeveer als een B-versterker.
Zijn rendement ligt tussen dat van een A- en B-versterker in,
terwijl zijn uitgangsenergie behoorlijk is.
De laatste onderscheiding, die wij nog kunnen maken, is die naar
het gebruik. Wij bedoelen, of de versterker bestemd is voor laagfrequente wisselstromen en spanningen, of voor hoogfrequente.
Als laagfrequente versterker komen alleen de A-, AB- en B-instelling in aanmerking. Hoogfrequente versterkers komen in A-, B- en
C-instelling voor.

B3. Algemene beschouwingen over de klasse A versterker. In deze
paragraaf zullen wij ons nu bezighouden met de buis in A-instelling.
Wij vonden op bladz. 181 voor de wisselspanning over Za, tengevolge
van een roosterwisselspanning eg:
Cn = “Cg

Rl + Za ’
In fig. VI.3 is nu een triode getekend, gevolgd door een tweede
triode, die met zijn
ck
roosterkring gekop
peld is aan de anodekring van de eerste
e-1
triode. Noemen wij de
wisselspanning, die
‘-hI'I'H
Ego)
Eaoi
aan het tweede roos
ter werkt, eg2, dan zal,
Fig. VI. 3.
als Rg2 >> Za is,

I

eg,Ó

eg2

jx egl .

Za

Ri + za

(VI.) 1.

zijn. De bedoeling van de weerstand Rg2 is, te zorgen dat de negatieve
roosterspanning Eg2 op het tweede rooster komt. De koppelcondensator
heeft als taak de positieve anodespanning Eni van het
tweede rooster te houden en moet voldoende groot zijn, opdat de
wisselspanning eg2 csi eai zal zijn. Voor de weerstandsversterker
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zullen wij de minimale waarden van Ck en Rg2 verderop bepalen.
Uit formule VI.(l) volgt, dat:
ee,

- 11' R, + Za

VI.(2)

Deze verhouding geeft aan: de versterking van de roosterspanning
van de Iwcede buis ten opzichte van de roosterspanning van de
eerste buis. De versterking kan per trap dus nooit groter worden
dan dc versterkingsfactor van de gebezigde buis, zal integendeel
altijd kleiner zijn. Moet de trap als spanningsversterker werken,
dan is het dus raadzaam een buis te nemen met een grote p.. Neemt
men voor Za een Ohmsc weerstand RU1 wat gebruikelijk is bij de
laagfrequente spanningsversterking, dan zou men uit formule VI.(2)
besluiten, dat de versterking het grootst zou worden voor zeer hoge
waarden van Ra. In de practijk blijkt dit niet op te gaan, daar er
tengevolge van de anode-gelijkstroom Ia een spanningsval over Ra
optreedt, waardoor de werkelijke anode-gelijkspanning, waar de
buis op werkt, altijd lager is dan de batterijspanning. En met
toenemen van Ra werkt de buis dus op steeds lagere spanning,
waardoor bij extreem grote waarden van Rn de versterking weer
minder kan worden.
Dc RC-gckoppelde versterker volgens fig. VI.(3) heeft als voor
deel, dat in het bereik, waar de weerstand Ra de spanning eg2 be
paalt, dc versterking onafhankelijk is van de frequentie van egl.
Alleen bij dc zeer lage en zeer hoge frequenties zal dit niet meer
het geval zijn. Bij de zeer hoge frequenties zal de roosterkathodecapaciteit van de volgende buis min of meer een kortsluiting gaan
vormen, waardoor ego < eai wordt. Bij de zeer lage frequenties
wordt dc reactantie van Ck groot tegenover Rg2, waardoor ook hier
eg2 < eai wordt.

B4. De RC-gekoppelde A-versterker. (spannings-.). Wij zullen nu
eerst eens de invloed van Rgo en Ck nagaan op de versterking. Daar
toe beschouwen wij drie gevallen. Wij nemen aan, dat de versterker
als laagfrequente versterkertrap lineair moet versterken over een
frequentiebereik van 20 — 12000 perioden/sec. Verder nemen wij
aan, dat aan het eerste rooster een wisselspanning egl werkt van de
gedaante:
egl
Egmi sin. tot.
waarin:
Egmi = de maximale waarde van egl
(0 = de hoeksnelheid, waarbij w «= 2 77 f
f = de frequentie van egl.

209
Hagenaar, Radio 14

Daar wij dus aanneinen, dat de roosterspanning egl sinusvormig
is en volgens de definitie van de A-versterker de anodestroom in
dan ook sinusvormig is, zal de spanning over Ra ook sinusvormig
zijn. Wij mogen daarom in onze volgende beschouwingen verder
rekenen met de ogenblikswaarden van de spanningen en stromen,
behoeven dus niet steeds de sinusfuncties in te vullen.

Ck

R»

F

R<
Ra

%

Ri

R- %

<2

CF’:

xzegi
c

b
Fig. VI. 4.

a

In fig. VI.4 zijn nu de vervangingsschcma’s opgetekend van fig.
VI.3, waarbij fig. VI.4a geldt voor de middenfrequenties (1000 per),
fig. VI.b noot de laagste- en fig. VI.4c voor de hoogste frequenties.
Wij voeren nog de volgende aannamen in en wel:
Rg

Ra == Pi Ri

Po Ra

dus:
Rg = Pi P2 Ri-

Berekenen wij nu voor fig. VI.4a de versterking.
De roosterspanning eK is:
eg2 =

egi •

Za
Ri 4" Za

waarin:
Pi P-> • Ri

Pi2 Po Ri2 •

Ra Rg

Za =

Pi Ri + Pi Po Ri

Ra + Rg

1 + P2

dus:
Pi Po Ri____
eg2 =

en

+

(1 + p2)

Pi p2

= l*egi
Ri)

Dus de versterking is:
eR2 _
Cgl
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rX’

_____ Pi P2_____
1 -F Po 4- Pi Po

= vm.

Pi p>
1 + Po 4" Pi P2

Als wij nu eens even Rg buiten beschouwing laten en eens aannemen, dat eg2 = eni, dan is:

v=

= M

egi

R«
R> + R.

= p*

Pi
I H- Pj

Als nu pt = 1 is, dan is dus V = V2 pi. Meestal kiest men pt = 5,
dus Rn = 5 Rj en dan is V = ö/0 P1- Een grotere px kiezen heeft wei
nig zin, daar de versterking slechts weinig toe zal nemen en de
moeilijkheden bij de hoogste en laagste tonen maar groter worden.
Gaan wij nu eens na, hoe groot wij p2 moeten kiezen, opdat inder
daad eg2 S2 en is. Maken wij p2 = 4, dan is Vm = 0,8 it, terwijl voor
Pj = 5, V = 5/0 = 0,83. Wij zien, dat hier dus een gering verschil is,
en wel 0,03 pu
Wij zullen dus bij de berekening van de versterking bij de laag
ste en hoogste frequenties uitgaan van de aanname, dat:
•

V,

Pi

_

VI.(3a).

11 i + p,

m

Voor fig. VI.4b is dan:
Rb

eg2

Rt +

• ea

1
j co Ck

waarin dus:

ea = “ egl .

Pi

1 -F P,

Dit in gevuld geeft:

Re

1

v>=

Pi

•R • i +

p,

’

R^ + jVc;
Formule VI.(3a) toegepast en op de absolute waarde overgaand,
vinden wij,:

v1 = vm.

Rc
I/

I Rg2 4-

1
CO2 Ck2

Of:
Vi

Vra

Rs

VI.(4a).
1
O)2 Ck2
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Hieruit vinden wij:

1
CO'

= R 2

V \22

£)-■]

= P? Ra2! [A2— 1]

waarin:
A = ^m
'1

Uiteindelijk vinden wij voor Ck:
1
w p2 Ra V A2 —~ï
Kiezen wij nu een bepaalde laagste waarde voor co, bv. co = 150
(f £2 25 per), dan is tenslotte de waarde van de koppelcondensator
Ck gegeven door:
1
Ck
150 p2 Ra VA2^ 1
of Ck in p. F
10°
VI.(4).
Ck =
H F
150 p2 Ra VA2 — 1
Ck

De waarde van Rg = p2 Ra wordt bepaald door de maximale
waarde, die men als roosterweerstand voor een bepaalde buis mag
gebruiken. Meestal mag men Rg niet groter dan 500 — 1000 kQ
maken. Heeft men Ra bepaald, (Ra = 5 Rj), dan maakt men Rg
meestal 3 X zo groot, althans niet groter dan toelaatbaar is.
In de zogenaamde voor-versterkertrappen kiest men meestal Rg
= 106Q en dan is dus:
Ck

1
150 V A2 — 1

Ft F.

De grootte van Ck hangt dan nog alleen af van de verhouding A =
Vni
•y- . Meestal zal men voor een voortrap A = 1,2 kiezen. Wij wijzen
erop, dat de zo gevonden waarde van Ck de minimumwaarde is.
Men kieze Ck dus in werkelijkheid groter, echter weer niet te groot,
daar anders de tijdconstante van Ck en Rg te hoog zou worden.
Men rekene de tijdconstante T:

T = RgCk < 0,07.
Blijkt het nu, dat de tijdconstante te groot is voor de berekende
waarde van Ck, dan zal men A groter dan 1,2 moeten nemen, waar-
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bij men dan later door bepaalde maatregelen deze te hoge waarde
van A moet corrigeren. (Zie bij tegenkoppeling, blz. 254 e.v.).
Gaan wij nu over naar het gedrag voor de hoogste tonen. Hiertoe
gaan wij uit van fig. VI.4c, waarin:
Cgk

= de werkzame
capaciteit is
capaciteit en
buiscapaciteit

capaciteit tussen rooster en kathode. Deze
de parallelschakeling van de inwendige buisde bedradingscapaciteit. Als totale inwendige
moet men in rekening brengen:

Cgk ~ (|x + 1) C\a 4- Ogk
waarin: C*gk = statische roosterkathodecapaciteit.

C1 ga = statische anoderoostercapaciteit.
Men kan dit als volgt inzien. Tengevolge van een roosterwisselspanning eg ontstaat er een anodewisselspanning ea en is deze
spanning en = —p eg.
Tussen anode en rooster staat er dan een wisselspanning e = eg
4- p eg = (1 4~ p) cg- De capacitieve stroom tussen rooster en anode
e
tengevolge van e is dan: ic =— = j <o C1 ag. (1 4- p )eg. Het is dus,
xc
alsof er parallel op C’gk een extra capaciteit (1 —|- p.) C1 ag komt te
staan.
Voor de gewone triode van klein vermogen (dus voor ontvangdoeleinden) bedraagt C1^ =1 — 2 p p F en C*gk = 2 — 5 jiuF. Men
mag over het algemeen rekenen, dat Cgk = 25 — 50 nn F, een waar
de, die dus aanzienlijk hoger is dan de statische C1^.
Keren wij nu terug naar onze fig. VI.4c.
Noemen wij de parallelschakeling van Ra en Rg, R en stellen wij
R = p Rb dan is dus:

R = p Rj =

R« Kg
Ra + Rg ’

Voor de gemiddelde tonen, waarvoor de invloed van Cgk is te ver
waarlozen, geldt:

Vm

eg„

R

7^ = H R + R/

Voor de hoogste toonfrequenties bedraagt de anode-impedantie Za:
R

R

Za
j wCgk

K +

1
j ° Cgk

1 4- j Cü Cgk R
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Dus is:
Vh = ix

Za
Ri + Za

—

IX R

(1 + jco

Cgk

R)

(Ri +

_ K_____ï

1 + j<oCgk R/

R
K + Ri (l + j«cgt R)

In absolute zin is dus:

Vh

R

V(R + Ri)2 4- <o2C2gk. R^R2!

De verhouding van Vh tot de gemiddelde versterking V,m is dan:
Vh _
R + Rj
v» — V (R + R7)2 +

VI.(5a).
. R- R?

Gebruik makende van R = p Ri, vinden wij tenslotte:
yh_ A___ ____________ P 4- 1
Vm
' “ V (p + l)2 H- <02C2'ek-P
,
’Ri2

VI. (55).

In het voorgaande hebben wij gesteld:

Ra = Pj Rj

en

Rg = p2 Ra.

Nu is:

R =

Ra Rg
Ra 4* Rg

P2 Ra2

(p2+l) Ra

Pi P2
. Ri = p RiP-2 + 1

Dus is:
P =

Pi P2

Heeft men dus p* en p2 aan de hand van het voorgaande bepaald,
dan kan men p berekenen en met deze waarde en de gegevens voor
Ri, CEk en t0 nagaan, of de verhouding Vh/Vm niet te klein wordt.
Als wij uit formule VI. (55) Cgk oplossen, vinden wij na enig om
werken :
Cgk

p 4- 1
p

VI — A2
A . co Ri

Hieruit zien wij, dat in eerste instantie w en dan Rj bepalen, hoe
groot Cgk maximaal mag wezen. Over het algemeen zal Cgk weinig
invloed uitoefenen in het toonfrequentiegebied.
Teneinde goede versterking op de hoge frequenties te verkrijgen,
zal het nodig zijn volgens formule VI. (5a) R en Ri klein te maken,
waardoor de versterking over een zeker frequentiegebied gelijk
matiger wordt.
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Men kan de formules VI.(4a) en VI.(5a) nog als volgt schrijven:
1
_
1/'
1 + Rg2 o/2

V.
Vm
en:

1

Vh

Vm

1 —f— <o•;2 C2gk

R2 R,2
(R+ Ri)2

Het verlies uitgedrukt in decibels is:
Ü! = 10 log
Dh = 10 log

1

\

(>+ Rg2 co2 Ck2 /
R2 Rf
(>+ co•2 C2gk (■r'-FKF

VI.(6).

Met behulp van deze formules VI.(6) zijn de grafieken in Fig.
VI.5 gemaakt.

x

Fig. VI. 5a.

Wij hebben hierin de waarden van Cu, respectievelijk Cek, uitgezet
als functies van Rg en R1, waarbij:
R1 =

R Rt

R+Ri

en de lijnen zijn gegeven voor 0,5 — 1—2 — 3 dB verlies. Fig.
VI.5a geldt voor f = 104 Pcr78ec, terwijl fig. VI.5& geldt voor f =
25 Per // sec*

!

3
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Heeft men nu op de gegeven wijze de weerstanden R, en Rg vastgesteld, dan is dus R1 te bepalen en kan men Ck aan •de hand van
het toe te laten verlies in dB uit lig. VI.5a halen en met behulp van
CPk het verlies in dB aan de hand van R1 en fig. VI.5b controleren.

Rg X10

Fig. VI. 5 b.
Voor een voortrap in een cascadeversterker, dus bijvoorbeeld
voor omroepdoeleinden e.d., neemt men D, = 0,25
0,5 dB en
Dh = 0,5 — 1 dB. Voor een versterker in een ontvanger mag D: =
3 db en Dh = 3 dB zijn.

B5. Gang van het ontwerp van een RC-gekoppelde laagfrequente voor
trap. Wij zullen hier nn de gang van zaken aangeven, die men volgt
bij het berekenen en ontwerpen van een RC-gekoppelde versterker
in klasse A instelling.
Over het algemeen is gegeven de ingangswisselspanning e, en de
vereiste uitgangsspanning eu. Verder de maximaal toelaatbare ver
liezen in dB voor de laagste, respectievelijk hoogste te versterken
frequenties, dus Dj en Db. Meestal zal tevens geëist worden, dat de
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i

.1

niet-lineaire vervorming (zie paragraaf B) zo gering mogelijk is.
Men gaat nu als volgt te werk.
ö) De totale versterking go is:
eu

Met het oog op de niet-lineaire vervorming en om een zekere
reserve te hebben, rekent men de totale benodigde versterking van
onze te ontwerpen versterker op:
Pt = % Po-

b) Uit de ons ten dienste staande buizen zoeken wij een voorverslerkerbuis uit, waarvan wij de statische gegevens uit de fabrieksgegevens halen, dus wij weten S, Rt, g, C’,gk on CJga.
Wij berekenen nu Cgk met de formule:
Cgk = (1 + p) C1ga + C’gj..
c) Voor iedere buis is de maximaal toelaatbare uitwendige roosterweerstand Rg gegeven. Wij gaan nooit boven deze waarde uit en
beginnen met de waarde:

Rg co 0,8 Rgm.

(Z) Met de statische g van de geselecteerde buis berekenen wij nu
het aantal trappen, dat nodig is teneinde de totale versterking gt te
halen. Het aantal trappen is:
1

Pa

of

a=

log Pt

log g

Men rondt a altijd naar boven af.
e) Met de gevonden waarde van R,g en het toelaatbare verlies per
trap:

D = - 1
a
bepaalt men uit fig. VI.5b de minimale waarde voor Q. Men contro
leert of de tijdconstante T voldoet aan:
T = Rg Ck < 0,07 sec.

ƒ) Nu berekent men volgens het voorgaande Ra. Wij weten dan eg2.
Men kieze Ra = 5 RP
g) Nu bepaalt men R en R1 en controleert met de berekende waarde
Cgk en R’, of voor f = 10‘ Pcr /8ec de verliezen in dB toelaatbaar zijn.

h) Is dit niet zo, dan bepaalt men hoe groot Rl mag wezen in het
gegeven geval en gaat men met Rg en R1 terugrekenen, teneinde Ra
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M-t
en de versterking Vm te bepalen. Is nu Vm.< —
dan zal men of een
a
trap meer moeten kiezen, of een buis met grotere g moeten nemen.

Voorbeeld. Stel, dat we een ingangsspanning ei = 0,1 volt
moeten versterken tot eu = egn = 25 volt, welke spanning moet toe
gevoerd worden aan het rooster van een eindbuis in klasse A in
stelling. De totale verliezen mogen zijn: Dj = 3 dB, Dh = 3 dB.
a) De totale versterking moet minstens zijn:
e„
25
= 0,1
7TT = 250.
= —
ej

Wij houden rekening met:
14 = s/2 14 = 375«
b) Wij hebben de beschikking over een triode met:
g = 25. Ri = 105 Q. S = 0,25 “A/v. Clgk = 6. Clga = 1,8.
Dan is dus:
Cgk = 26 X 1,8 4- 6 = 53 g g F.
Rekening houdende met de buisvoet en de bedrading rekenen wij
met Cgk = 60 g g F.
c) De maximaal toelaatbare roosterweerstand R,■gm = 106 Q.
Wij nemen dus:
Rg = 0,8.106 Q.
d) Het minimaal benodigde aantal voortrappen berekenen wij uit:
ga = 375

a

log 375
log 25

Wij rekenen met a = 2.
e) Het toelaatbare verlies per trap is dus:
D = s/2 = 1,5 dB.
Voor de koppelcondensator Ck lezen wij af:
Ck = 0,01 gF.
Dan is:
0,07 sec.
T = 0,01 .0,8 = 0,008
ƒ) Wij nemen:
Ra = 5 Rj = 5.105 Q.
g) Dan is:
R =
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Ra Rg
Ra+Rg

5.8

H 5 + 8"

. 105 = 3 08 . 105 Q.

en:

RR(
3,08
R1 = R+ R, “ Ï,Ö8 ’ 105 — 0,75 • 105

!

Voor Cgk = 60 n p. F en de hier gevonden waarde van R1 is het verlies bij 104 Per. //secD S2 0,5 dB
1,5 dB.
Dat is dus in orde.

h)

De gemiddelde versterking is dan:

I

i

Za
R
= 25. 3,08 = 18,8.
Zo-|-Rj — R + R,
4,08
Met twee trappen zal de totale versterking dan zijn:
fit = 18,82 = 355.

V -

Daar wij in feite po = 250 vonden, zal deze waarde, hoewel kleiner
dan 3/2 llo = 375 nog toelaatbaar zijn.
z) Zou men persé deze waarde aan willen houden dan kan men
eventueel Rg = 10G Q en Ra groter kiezen, zeg Ra = 6.105 Q, dan
komt men er net.
k) Lastiger wordt het, als men in het rooster van de eindbuis een
Rgra — 5.105 Q mag toclaten. Dan moet de berekening uitwijzen, of
men er met twee trappen komt of eventueel nog een derde moet
toevoegen.

B6. De LC-gekoppelde versterkertrap. Bij de LC-gekoppelde versterkertrap schakelt men in plaats van Ra of Rg of beide een laagfrequente smoorspoel. Daar het zeer moeilijk is, een smoorspoel te
construeren, welke in de eerste plaats voldoende impedantie bezit
voor de laagste frequenties en zo dat het geval is, in de tweede
plaats een niet te grote windingscapaciteit mag bezitten met het oog
op goede hoge-tonenweergave, wordt dit type van versterker zel
den toegepast. Men maakt er gebruik van in speciale gevallen.
Om een behoorlijke spanningsversterking te bereiken bij een
goede lage-tonenweergave zal men, daar Ra over het algemeen hoge
waarden moet hebben, een smoorspoel moeten toepassen met
extreem hoge zelfinductie L. Immers, daar Ra oo 5 Rt moet zijn, ten
einde een behoorlijke versterking te bereiken, zou men dan co L co
5 Rj moeten kiezen. Het ligt voor de hand, dan buizen met een lage
Ri te gebruiken. Maar zelfs een buis met Rj = 5000 ohm eist dan
nog een smoorspoel van 80 henry, als wij als eis stellen, dat bij
25 Per/8ec, o)L = 4 Rl is.
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Een voordeel van de vervanging van Ra door een smoorspoel is,
dat het gelijkspanningsverlies in een smoorspoel gering is, veel ge
ringer dan met een Ohmse weerstand Ra.
De versterker vereist dan een lagere batterijspanning dan met
weerstanden.
Daarentegen wordt de LC-gckoppeldc versterkertrap wel toege-

.... R

ck

Ri

T ®

hl'l'F
Ego,

i

L

Ra

tC2

b

Fig. VI. 6.

Ri

Ck

past als correctietrap, wanneer het er om
gaat een afval in lage lonen in de voorgaande
L
C7
trappen te corrigeren. Wij zullen direct zien
e9l
J
hoe dat gebeurt.
In fig. VI.6a is het schema gegeven van
C
een trap, waarbij R„ door een zelfinductie L
met eigen capaciteit C is vervangen. C is van geen invloed bij de
beschouwing van de versterking bij gemiddelde en lage tonen. Wij
nemen aan, dat de Ohmse weerstand van de zelfinductie te verwaar
lozen klein is. Verder verwaarlozen wij eveneens de invloed van Ck
en nemen aan, dat deze voldoende groot is.
De versterking wordt dan:

V = n
n

Z„_
+ R.

waarin:

j co L. Rg
Za “ Re + j co L
Ingevuld vinden wij:

V = n
of in absolute zin:
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j W L. Rg
Rg R, + j <oL (Rg + RJ

V = u
= tl

co

1/ IV R,2 +

L^Rg___________

w2 L2 (Rg + R,)2

Rg
|/(Re+ R,)2 + Rg2 Ri2
co2 L2

VI.(7).

Uit deze formule zien wij, dat voor een goede versterking een
grote L vereist is.
Voor de hoge lonen zal de invloed van C, de wikkelcapacileit,
zijn: een met de frequentie toenemende gedeeltelijke kortsluiting
van L. Voor de hoogste frequenties zal er dus een verlies optreden.
Rekening houdende met.C is nu de anode-impedantie te bereke
nen uit de parallelschakeling van L—C—Rg.

1
1
1
.
Rg - co2 LC Rg + j to L
co C =
zT ~ R7 + .i “ 1' + jJ “
j cu L Rg

Dus:
Za

j w L RP
= R„ (1 — co2LC) 4- j« L

Voor de versterking van de hogere frequenties Vh = p.

z„
Za + K.

vinden wij:

Vh

of:

’ Rg Ri (1 -

i

l

j co L Rg
co2 TC) 4-j<ü L (Rg 4- Rj)

Vh

(Rg + RJ +

m- Rg
RgRi
jcoL

(1—0,2 LC)

En tenslotte in absolute zin:

Vh = n

__________________ Rg

VI.(8).

i
! t.+ R,)‘ + Rc2 R 2
|/(R
. (co2 LC — l)2.

Vergelijken wij de formules VI.(7) en (8) met elkaar, dan zien
wij, dat als (co2 LC—1) > 1 is, Vh < V zal moeten zijn. Als nu
1
O)2 = C0Q2 ?==
wordt, zal dus
LC
co2 LC — 1 = co»o2 LC — 1 = 0 worden. Dan wordt Vho:

Vho

Rg 4- Ri

VI.(8a).

Voor deze frequentie, de resonantiefrequentie van de LC-keten,
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i

wordt de versterking blijkbaar groter dan dc gemiddelde verster
king. Dit zien wij direct uit de formules VI.(7) en (8a). Het merk
waardige is nu, dat Vho des te meer met V zal verschillen, naarmate
men L kleiner kiest.
Men heeft hier dus een methode, om enige correctie aan te bren
gen in de hoge tonen. In zo’n correctietrap is het zaak, een buis met
kleine Rj en grote S dus kleine u te kiezen (p. = SRj). Dan zal L
niet zulk een hoge waarde moeten bezitten, om behoorlijke verster
king in de lage tonen te geven. Als resonantiefrequentie kiest men
gewoonlijk fo t= 104 — 1,2 . 104 Per7sec.
Wij hebben aangenomen, dat de zelfinductie L geen weerstand
had. Noemen wij deze weerstand RL, dan zal de blokkeringsweerstand voor fo zijn:
L
Z =—
CR
en de anode-impedantie:
Zo Re
ZOH- Rg

Zn

Rp

1 +

RE

z;

De versterking Vho is dan:
Vb0 = |X

Za
za + Ri

re
Rg -{- Rj -j-

RgRi

zo

Ook nu kan, bij goede dimensionnering van de smoorspoel L,
Vho > V worden voor fo, de resonantiefrequentie. De aanwezigheid
van Rl zal de waarde van Vho verkleinen.
Men past voor laagfrequent-versterking deze methode uiterst zel
den toe.
Een correctiemethode voor lage tonen kan men bij juiste dimen
sionnering van L en Cjj verkrijgen, als men Rg door een zelfinductie
vervangt. Het vervangingsschema geeft weer fig. VI.6b.
Voor de gemiddelde versterking geldt weer formule VI.(7), waar
bij men Rg door Ra vervangt. Voor de lage tonen speelt nu Ck een rol
en is Za hier:

Za

Rax
RaH-X

waarin :

X = j
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1

(D L — - -7T
co C

De spanning over Ra is:
Z"

e“ —

Ra X

_

• z„+ R, —11 e« Ri Ra+x (R,4- R.)

De spanning over de zelfinductie L is de roosterspanning eg2. Deze
bedraagt:
j co L
eg2 = X • ea
j ® L . Ra .
- 1VK4-X (RÏ+RJ • B eg!De versterking voor lage tonen bedraagt dus:

j co L . Ra
V1 - ,,-R1R.H-X(R1H-R.).

Of in absolute zin:
co L Ra

V, = n.

VR,2Ra24-X2 (Ri+R.P

Ra____
= H•

1 /------------------------- “X2-

|/ (Rj4-Ra)2

Ri2 Ra2
w2 L2 + co2 L2

Nu is:
X=j

co L —

1
TTc

= j coL

1—

1
= j co L
co2 L C

1

f2
f2"

‘o

waarbij:
w2 = (2 n f )2 en co02 = (2 n fo)2 =

1

Verder is nu:

IV Rl2
co2 L2 - + (Rn + R1)2
V
X2
r?r7
* gom
co2 L2 + ^Tl2 (Ra4-Ri)2
co2 L2
Vermenigvuldigen wij nu teller en noemer met Ra2 R^ , stellen wij
l^a Ri
co L
- = R en noemen wij -p -- = Q, dan is:
R
R«4-Ri

vL

Vi

v’ gem

14-Q2
X2
14- o»2 L2 • Q2
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i

Wij zagen, dat:
X2 = co2 L2. (-p- —1.1, dus tenslotte is:

v.
v

* gem

/’

“

1 ± Q2
1+

(£->

VI. (9a).

2

•Q2

Als nu f <= fo wordt, dan zal dus:

Vio = Vgem. V 1-F Q2 > Vgc-ni
g(?nl

.....................

VI. (9d).

worden. Er treedt dus nu correctie op voor dc lage tonen. Wij
nemen hier aan, dat Q over een groot frcqucnlicbcrcik nagenoeg
constant zal blijven. In de practijk zal dit zo zijn, daar dc smoorspoel dan weerstand heeft, welke vrij sterk mei dc frequentie toe
neemt. Dc invloed van deze weerstand RL heeft een toenemen van R
tengevolge met het toenemen van de frequentie.
Bij juiste dimensionnering van L en Ck zal het op deze wijze moge
lijk zijn de versterking voor fo maximum ongeveer 10 dB groter te
maken dan voor de gemiddelde frequentie, (f = 1000).
Wil men een correctietrap voor lage tonen ontwerpen volgens
het hier doorgerekende voorbeeld, dan gaat men uit van een triode
met lage g, en kleine Rb liefst Rt niet groter, dan 3500 ohm. Men
neemt Ra ook klein, in ieder geval niet groter dan R, of 5000 ohm. De
smoorspoel L wordt zo gedimensionneerd, dat voor Ck = 0,5— 1 |x F:
1
-— = fo = 40 Per-//sec.*

B7. De transformator-gekoppelde spanningsversterker. Bij dc in de
voorgaande paragrafen behandelde klasse A versterkers was de
maximaal te behalen versterking altijd kleiner dan jx, de statische
versterkingsfactor van de gebruikte buis. In de toepassing van de
laagfrequente transformator heeft men een middel, om dc verster
king per buis groter te maken dan p., over een belangrijk frequentiegebied. Om de versterking op te voeren past men dan een transfor
mator toe, die de anodewisselspanning omhoog transformeert. In
fig. VI.7a is de transformator in principe gegeven, geschakeld tus
sen de twee triodebuizen Bj en B2. De primaire gegevens voor de
transformator zijn:
Lj = primaire zelfinductie in henries.
Ra = primaire Ohmse weerstand.
C, = primaire wikkelcapaciteit.
Dj = primaire aantal slagen (windingen).
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Voor de secundaire wikkeling hebben wij dan overeenkomstig
L2, IT», C2 en n2. Tussen beide wikkelingen zal een capaciteit aan
wezig zijn ter grootte Co. In fig. VI.7a is aangegeven, hoe de invloed
van deze capaciteit door middel van een statische afscherming tus
sen de beide wikkelingen is onderdrukt. CO1 en Co„ komen parallel
te staan aan Cj en C2. In het volgende nemen wij aan, dat in C2 en
C2 deze capaciteiten zijn verdisconteerd.
De spanningsoverdracht van de transformator is nu in eerste
instantie bepaald door de verhouding van zijn primaire en secun
daire aantal slagen, dus n1 en n2. Dan is dus:
n2
■ ea.

eE2 —

Als nu ea = ji en, dan is dus:
n2
eg2

=

ni

• H efil = n1 egl

of

n2
R1 =

VI.(10).

ni

no
Maakt men dus —— > 1, dan zal ii
p,1 > u. worden.
ni

Wij zullen in het volgende zien, dat de spanningsversterking van
een transformatorgekoppeldc vacuumbuis alleen begrensd wordt
( no

\

door de hoogst toelaatbare verhouding I—— I = N, waarbij nog een
\
/
behoorlijke gelijkmatige versterking over het gewenste frequentiebereik optreedt.
In hoofdst. I paragraaf A8 vonden wij, dat in het algemeen een
zelfinductie L gegeven is door:
L = A n2
waarin:
A = een of andere constante,
n = het aantal slagen.
Hieruit volgt dus, dat voor Lj en L2 geldt:
Li = A ni2
L2 ■= A n22
dus:
VI.(ll).
L2
•L.
ni2

In hoofdst. III vonden wij bij de behandeling van de gekoppelde
L-C-R-kringen op blz. 118 in formule 111.(41) voor de koppelingsfactor K:
. M
K =
VL^U
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I
Voor de transformator vinden wij met behulp van formule
111.(41) voor de werkzame primaire zelfinductie Lp = KLt:
KL. = —
M
n2

VI.(12).

In fig. VI.7c is nu het vervangingsschema van de transformator
gegeven, alle invloeden teruggerekend op de primaire zijde. Hierin
is:
Lp = KL,, het deel van de primaire zelfinductie, dat daadwerkelijk
mededoet aan de transformatie van ea in eg2.
Ls = (1 —K)Ln het deel van de primaire zelfinductie, dat hieraan
niet medewerkt, dus eigenlijk een verlies vertegenwoordigt.
Men noemt Ls daarom de spreidingszelf inductie, waarbij Ls —
a Lj en o is de spreidingscoëfficiënt. Wij zien dus, dat:
Ls + Lp = Lv
Ri
— de primaire wikkelweerstand.
= de primaire wikkelcapaciteit.
i ni V
iy
— (-!1—
) Ro = NRo, de als het ware op de primaire teruggetrans■2
2
formeerde secundaire wikkelweerstand R2.
o

C,1 = (—) Co, de invloed van C2 in de primaire. Wij schrijven hier
\ ni /

/ no
( 2- ) omdat wij het volgende hebben. Er zal een frequentie fo
X nt / »
te vinden zijn, waarvoor:

tó°2 ~ L2 C2

Willen wij op de primaire kant de invloed van G, uitdrukken
door G»1, dan zal dus:
’°2 ~ L, C/
moeten wezen.

Met behulp van formule VI.11 zien wij, dat:
1
_
1
"o2
— L, Co.1 “ /n,.y L1C2
Xn, /
dus:
n2 2

c? =

ni

c2.
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GP = de wederzijdse geleidbaarheid tengevolge van de ijzerverliezen. Men kan deze verliezen opvatten als een weerstand over de
werkzame primaire zelfinductie Lp. In de meeste gevallen kun
nen wij de invloed van deze weerstand tegenover Lp verwaar
lozen. Wij laten Gp daarom in onze verdere berekeningen bui
ten beschouwing.

Beschouwen wij de fig. VI.7a tenslotte nog, teneinde eens na te
gaan, wat de invloed van Co zal zijn, indien er geen statische af
scherming aanwezig was. Meestal zullen uit een wisselspanningsoogpunt de onderzijden op nulpotentiaal ten opzichte van de
kathoden zijn. Men mag daarom aannemen, dat de spanning over de
capaciteit Co de som of het verschil zal zijn van de primaire en
secundaire spanning, afhankelijk van de wijze van aansluiten. De
spanning over Co is dus:
/
n2 \
= Cp

Co ==

—

De in deze capaciteit Co opgehoopte energie W\ gedurende een
halve periode is:
W=

Co eo2 = i/2 Co 11 =±=

n£

2
• ep2-

ni

Zouden wij over de primaire wikkeling een condensator Cp scha
kelen, waarvan de waarde zodanig gekozen is, dat:
V2 Cp . eƒ = % Co eo2
dan volgt daaruit, dat:
2

Cp =

ni

•Co

moet wezen. Wij zien hieruit, dat wij Co mogen vervangen door een
capaciteit Cp over de primaire van de afgeleide grootte.
In de practijk zal men trachten Cp, dus Co zo klein mogelijk te
maken. Dit houdt in, dat men er in het algemeen op zal moeten let
ten, hoe de transformator wordt aangesloten. Vooral bij grote <overzetverhoudingen n2/ni is deze invloed groot.
2
Tengevolge van het feit, dat de primaire invloed van C2 ( n.,
ni

maal is, zal C,1 in het algemeen veel groter dan Cj zijn. Wij verwaarlozen Cj in onze verdere berekeningen.

B8. De frequentiekarakteristiek bij transformatorkoppeling. Teneinde
het verloop van de versterking na te gaan over het te bestrijken
frequentiegebied, gaan wij uit van ons vervangingsschema, in de
fig. VI.7a gegeven.
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Voor deze figuur hebben wij de volgende reactanties:
Xpq = j co LPp = j co KLj.
Xqr = j o) L8 4- Rj = Rj 4- j
ni

CO (1 —K)Lj.

—

Xq8 = j <o L„ + RJ =nl
2 -R2 + j
1
XP8

jVcJ

CO (1 — K)Lr

j w

Verder is nog:
eg2

~

n2 ‘ eg2’

De totale reactantie tussen de punten p en q zal zijn:
Xpq • Xqr

X‘ = Xpq

.

4“ Xqr

De totale reactantie tussen de punten p en r is:

Xtx = Xqr 4- Xt.
De impedantie in de anodekring voor in is dan:

Za = R, + j Xt’ = |/r,‘ + Xti!

De anodestroom ia is dan:
ia

Za

De spanning tussen de punten p en q is:

en

epq = ia . Xpq

Nu is

epq = i2 (Xq8 4- Xp9).

ij = (ia—i2), dus:

(ia — i2) Xpq = t (X.■qs

I

Xps) •

Hieruit i2 opgelost:
Xpq

i2 = ia .

Xpq 4“ Xq» + X•ps
i

En de voor ia gevonden waarde ingevuld:
Xpq_______________

'2

(XM

+ XQ6 “F XP3)

Verder is de spanning eg,,1:
Cgo1

i2 . Xp8

n egl •

Xpq-X.PS_____________

4- X.qs + Xp8)
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Bedenkende, dat e1^ ==

eg2, is dan tenslotte:
V

X

efi2 _

■*xpq • ZKps

Za <XPql +

-f- Xps)

Noemen wij nu nog:
X'p. = Xq!

dan is uiteindelijk:
e_.,
—
= V=
egi

+ Xpa

.........
vl<13>Met behulp van deze
<’
formule zal men dan over het gewenste
frequentiebereik de frequentiekarakteristiek kunnen berekeneni en
Daarbij
opschetsen,
XPP
X<r
XP*
XP*
V
f
stelt men een tabel
z.
samen, zoals in fig.
VI.8 is aangegeven.
Met behulp van deze
tabel kan men dan
een grafiek samen
stellen zoals in fig.
VI.9 gegeven is. De
rechte lijn door de
versterking bij 1000
Fig. VI. 8.
Per/scc getrokken stelt
de ideale frequentie-
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karakteristiek voor. Wij zien, dat voor de laagste en de hoogste
frequenties de karakteristiek voor de transformatorkoppeling hier
van afwijkt. Men is nu overeengekomen, dat men de maximale af-
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1

wijking bij 50, respectievelijk 8000 Per. // sec stelt op plus of min 1,5 dB
en bij 25 respectievelijk 10.000 Per. //sec op plus of min 2,5 dB voor
een voorversterker, deze waarden gerekend tegenover de verstcrking bij 1000
/sec* In formule is dit dan achtereenvolgens:
20 log

Vr-A

V
' 1000

—

-

= 20 log

VT sono

- = ± 1,5 dB
V1000

cn

= 20 log

20 log
' 1000

V’

10.000

v

= =fc 2,5 dB.

T 1000

Om de gehele berekening te vereenvoudigen, kan men de Ohmse
weerstand R7 en R2r verwaarlozen. Dan wordt dus:
Xqr =
=jjco(l —K)Lr
j CO (1—K)Lr
Xq8 = jco
1
X*P8 = j CO (i —lom= j <0 (1 K) L, .
j <•> C?

[-

1
0)2 (1 — K) L, C?

n2
Bij een normale tussentransformator met —-- & 3Cen aangepast
1

op een triode, zal men dan iets te grote afwijkingen vinden hij de
hoge en lage tonen.
In de fig. VIb, c en d hebben wij de vervangingsscheina’s opgete
kend voor het gedrag bij lage, midden en hoge tonen. In de volgen
de paragraaf zullen wij een en ander nader onderzoeken.
B9. Resonantiefrequenties bij de transformatorkoppeling. Een be
schouwing van de fig. VI.7a doet ons zien, dat wij twee resonantiefrequenties mogen verwachten en wel één, waarvoor parallclresonantie optreedt in de kring, gevormd door Lp en C/; de andere
resonantiefrequentie zal die zijn, waarvoor serieresonantie op
treedt voor 2 Ls en Q,1. De beide frequenties treden op, als respec
tievelijk :
1
1
<ÜP =

en

viTTc/

VKL.C/

VI.(14a).

1
1
V2
(1
—
K) Lx Cj1 )
V2 Lg. C/ ” '
is. Over het algemeen zalI Wp laag liggen, als K groot is. Een practische waarde voor K is ongeveer 0,995.
co8 =
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De verhouding van co'p tot <o8 is:

w

'2 (1 — K)
VI.(145).
K
Bij de frequentie, waarvoor <o = <o’p] zal de versterking nagenoeg

gelijk p.

Xn./

zijn, dus:

Vm

eg2

/ n2 \

egl

\ ni /

Deze frequentie fp ligt op de grafiek vollgens fig. VI.9 meestal in
de buurt van 500 Per-/BK, wanneer men voor f8 de hoogste, behoorlijk
te versterken frequentie kiest. Beneden 500 pc7sec neemt de verster
king steeds sneller af.
Tussen deze frequenties zal de versterking nagenoeg constant
blijven en gelijk zijn aan jiN. Voor de hoogste frequenties begint nu
de invloed van fs merkbaar te worden en loopt de karakteristiek ge
leidelijk op, bereikt een maximum voor fs en valt voorbij fs snel af,
zodat dan practisch de versterking ophoudt.
Uit fig. VI.7c volgt, dat voor de lage tonen de versterking V! is:
0 Lp ___=
Vm
VI(15).
V1==uN
R
2
VR2 + cd2 Lp2

1 +

Waarin:

R = Rj 4- RP
De formule VI. (15) laat ons zien, dat met afnemende co, dus dan
toenemende —-— Vï ook afneemt.
co Lp
Voor de hoge tonen zal volgens fig. VI.7 b de spanning eg2x zijn:
eg2

j co C/ *

Verder is:

H egi = ia (ft + j co . 2 La + .--- •
J co G,1/
(eg2 = Ne^).

Dus:
egi

1

= n ------j<oC/

R

t

j u 2 Ls 4-

1

j co G,1

jiN

eg2

•2.2 L8. C? 4- j co TcTr’

1 ----- C0‘

of:
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. ij:.

Vm

Vh =

f2

1

_______

) + j. .«> Q,1 r

vm_____

Vh

F'('

i-1

) + <o2 c/R2

Stellen wij nu:

. 2L,
=
R
waarin:
W82

1
- 2 L8. C/

dus

1

C/ = co,2.2 L8

dan is, hiervan gebruik makende, Vh uiteindelijk:
Vh

V,m
Fvƒ

P~" 1

VI.(16).

f?/I + -n- 07

Uit deze formule volgt, dat als f = f8:

Vh8 = Q8 • Vm.

Daar meestal 2 co8 L8 > R is, zal Qs > 1 zijn en hiermede is dus
het oplopen van de karakteristiek tot een maximum bij fs verklaard.
Zowel uit formule VI.(15), als VI.(16) volgt, dat een kleine R
gunstig is voor de versterking, zowel van de laagste, als van de
hoogste frequenties. Als wij eens aannemen, dat de transformatorweerstandcn gelijk nul zijn, dan is R = Ri; het zal dus gunstig zijn
een triode met een lage Rj te kiezen.
Wij hebben gezien, dat het gebied, waarvoor Vm = Nu is, zich
naar beneden uitstrekt tot fp. Het zal dus zaak zijn met het oog hier
op fp zo laag mogelijk te leggen. Dit is te bereiken door enerzijds L,
groot te maken, anderzijds door a, de spreidingscoëfficiënt, zo ge
ring mogelijk te maken, waardoor K groot wordt en niet veel van
één verschilt.
In formule VI.(16) is:
R = R? 4- RP
Wij hebben in zekere zin de maximale versterking Vh8 voor fs dus
dus uiteindelijk
in de hand, door de keuze van R? = f —V R„,
2»
\ n„ /
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door de waarde van !£,. Maakt men R„ groot, dan zal Qs kleiner
worden, dus ook Vhs en de grafiek vlakker gaan verlopen.
In fig. VI.9 zijn drie krommen getekend voor de hogere en hoog
ste frequenties en wel voor Q8 «= 1, Qs = 2 en Qs = V2. Deze krom
men demonstreren duidelijk de invloed van R,.

B10. Het ontwerpen van een transformatorgekoppelde versterker.
Uit de formule VI.(15) zien wij, dat het verlies in lage tonen tegenB2
over toon 1000 gegeven is door de wortelvorm l /

y1+■

In decibels uitgedrukt is het:
Dj = 20 log
DB

LAAG

l/‘+

R2

VI.(17a).

Voor de hoge tonen is het ver
lies in decibels:

»4
♦3

Dh = 20 log |/(T
" A~

♦2

1.5

2

3

+ 0? .........

F

0
4

5

A2) +
VI.(17&).

waarin:
\/

A =

D, =20 log V’ + ZTl?

m2
a
i
>S=2

DB

HOOG

+4 .

>s=15 -

♦ 3-

ls=i.3 -

♦ 2

>s=t0 -

4 1
0

£

01

fo

-1

-2
-3
-4
Dh o 20 log\(l -a)* ~-2

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

I

I

b
Fig. VI. 10
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f
f?’

Met behulp van deze beide for
mules zijn de twee grafieken
volgens fig. VI. 10a—b geterespectievelijk geldend
kend,
voor 50 Per. // scc. als laagste en
hoogste fre‘
10.000 Per /sec. als
quentie.
Voor de lage tonen rekent men
voor R:
R = R. 4waarin:
R = primaire
wikkelweerstand.
Nu is Ru meestal niet bekend,
tenzij men een bestaande trans
formator wil nagaan. Daarom
kan men uitgaan van een waar-

■
de van R, die 10 — 15% groter is dan Rb dus:

R = 1,1 — 1,15 Rb
Met behulp van deze waarde en de toelaatbare afval in decibels bij
50 Per/sec zoekt men in de grafiek Lp op.
Voor de hoge tonen geldt voor de weerstand R de waarde:

n,
R = Rj + Rj 4- — R„.
n2
Daar ook hier R, en R2 natuurlijk niet bekend zijn, rekent men
gewoon lijk verder met:
R = 1,2

1,3 RP

Met behulp van deze waarde voor R en de toelaatbare afval in de
decibels bij fs = 10.000 Per/sec haalt men dan Lst uit de grafiek.
Nu is:
Lst = 2 Ls = 2 (1 — K)LX = 2 aLp

dus is de spreidingscoëfficiënt o bekend. De grootste moeilijkheid
bij het ontwerpen van een goede tussentransformator ligt juist bij
de spreidingscoëfficiënt.
Om deze klein te houden is het in de eerste plaats van belang een
goede, gesloten ijzerkern te gebruiken, waarbij het ijzer goed gelamelleerd moet wezen en uit dunne, met papier of schellak afgeïso
leerde blikken moet bestaan. De permeabiliteit moet hoog wezen. Er
bestaan nu formules, welke het mogelijk maken de primaire en
secundaire spreidingszelfinducties te berekenen, doch dan moet
men over alle ijzergegevens beschikken. Wij gaan hier niet op in,
doch zullen aangeven, hoe men een transformator kan ontwerpen,
die zo gering mogelijke spreiding heeft.
De primaire zelfinductie Lp is te berekenen met de formule:
L.'p =

4 7F n2 . n q

. 10~9 henry.

Deze formule is als volgt af te leiden. Uit hoofdstuk I, blz. 22
weten wij, dat in een spoel van n windingen in een veld ‘P een span
ning e wordt opgewekt, van de grootte:
d 4»
,
e=—n
. 10—8
Verder is:
t di
e = ~L dt •
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Ingevuld vinden wij:

T di
d0
L dt = n dF10”’

of

L di = n . 10—8 d <b.

Integreren wij dit, dan is:

/ Ldi =

n . 10—8 d <b

of:
Ll=n. 10—8 <I>.

Voor een spoel met gesloten ijzerkern is:
4> = lxB = nq H
waarin:
h = permeabiliteit van het ijzer,
q = doorsnede van het ijzer.
H = veldsterkte zonder ijzer.

Nu is verder:
4-r AW
10 1

H=

4 77 n . I

10 1

waarin:
n = aantal windingen.
1 = lengte van de spoel.

Dan is dus de veldsterkte in het ijzer:
0 ==

4 77 n. I

ji q

TÖ1

Tenslotte is dan:
L I =

4

tf

n2. I n q

“nn—

. 10--8.

Waaruit volgt:

L =

4 % n2. n q

T'

. 10—9 henry

Hierin is:
L
n
n
q
1
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=
=
=
=
=

de zelfinductie in henries.
aantal windingen.
permeabiliteit van het ijzer.
ijzerdoorsnede in cm2.
ijzerlengte van het circuit in cm.

VI.(18).

1

I

Deze formule voor L geldt alleen voor een winding, waardoor
geen gelijkstroom vloeit. Is de transformator nu direct in de anodekring opgenomen, dan loopt de anodegelijkstroom Ino er doorheen.
Daar over het algemeen Iao slechts enkele milliampères bedraagt,
is de invloed van Iao op de uiteindelijke waarde van L gering, indien
men p niet te hoog kiest. Een practische waarde voor p. is:

p, = 6000 — 8000
afhankelijk van de grootte van de te verwachten gelijkstroom Ino.
Als eerste stap bij de berekening van Lp bepaalt men q en 1 aan
de hand van het ijzer, dat men ter beschikking heeft, of aan de
ruimte, die men heeft voor de plaatsing van de transformator.
Heeft men nu Lp en Ls bepaald volgens het voorgaande en met
behulp van de grafiek VI.10, dan kan men het primaire aantal
windingen nx berekenen met de formule VI. (18) en n= 6000. Men
vindt voor n,:

= 115

'p

VI.(18a).

Het secundaire aantal windingen n2 is bepaald door de overzetverhouding N =
Teneinde nu de spreiding zo gering mogelijk te houden, is het
raadzaam de windingen in secties en om en om te wikkelen, dus
niet eerst de primaire winding en daaromheen de secundaire win
ding. Men verdeelt bv. de primaire in 5 secties en plaatst hier de
4 secties van de secundaire om en om tussen. Hierdoor wordt de
spreiding belangrijk gereduceerd, ongeveer tot een derde a een
kwart, maar de effectieve wikkelcapaciteit neemt dan toe. Hierdoor
wordt de serieresonantie-frequentie dus niet met een factor twee
verhoogd, doch minder.
Uit fig. VI.9 volgt, dat men er naar moet streven, Qs = 1 te
bereiken, waardoor men een vlak verloop tot aan fs toe bereikt.
Eventueel is dit te bereiken door parallel over de secundaire wikke
ling een weerstand van voldoende grootte te zetten. Blijkt fs te hoog
te liggen, dan kan men over de secundaire een extra parallelcapaciteit plaatsen.

Bil. Stroomloos schakelen van de transformator. Veelal maakt men
de primaire winding van de tussentransformator stroomloos, door
de schakeling volgens fig. VJ.lla-fc toe te passen. Men geeft dus de
buis een koppelweerstand R en schakelt de transformator via de
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condensator Ck naar aarde. Er zal dan geen gelijkstroom door de
primaire wikkeling vloeien.
Dezelfde beschouwingen gelden als bij de smoorspoelkoppeling
volgens fig. VI.6&. Ook hier geldt de formule VI.(9d), dus is:

Vlo — Vgeni. V 1 + Q2.

Bij juiste dimensionnering van L, en Ck zal er dus correctie voor
de lage tonen optre
den. Men kan op deze
wijze een eventuele
2
afval in een voorgaan
de trap opheffen. De
zelfde
opmerkingen
gelden ook hier, die
daar gemaakt zijn,
wat betreft Q en de
I'I'I'P
E«O1
Et>
E902
te gebruiken buis.
Een nadeel is, dat
a
er een sterke fasedraaiing optreedt, als
Rt
|Ck
co L_ = L- . Voor dit

p

1 <*> Ck

geval immers wordt
Ra
de fasehock nul. Bij
gewone laagfrequentversterkers heeft de
fasehoek, accoustisch
b
gesproken, geen in
Fig. VI. 11.
vloed.
Met het oog op de beschikbare roosterruimte mag men de karak
teristiek echter niet te veel laten oplopen.

B 12. Bredeband- (video-frequency) spanningsversterker. Bij de normale
If. spanningsversterker is meestal de eis, dat de frequentieband tus
sen 25 en 10.000 Per-/gec binnen 0,5—3 dB vlak wordt versterkt. Bij
de televisie bv. daarentegen worden versterkers geëist, die een vlak
ïrequentiebereik hebben, dat veel groter is en kan lopen van 20
Per-/«ec tot enkele megaperioden.
Bovendien mag dan de tijdconstante voor de hoogste te verster
ken frequenties een bepaalde maximale waarde niet overtreffen.
Meestal mag deze tijdconstante niet groter dan 0,1 sec. worden,
wat dan inhoudt, dat voor de laagste frequenties de tijdconstante
in de grootte-orde van 10-3 sec moet worden gekozen.
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Uitgaande van de gewone weerstandsgekoppelde spanningsversterker zal het dus nodig zijn in eerste instantie correcties voor de
hoge tonen in te voeren.
Op blz. 211, formule VI. (3a) vonden wij voor de gemiddelde ver
sterking:

V,m = H •
I

Pi

Nu is volgens de formule van Barkhausen n = Sd Rb dus kunnen

wij voor de gemiddelde versterking schrijven, als wij

Pi___

• Ht =
|

Ro stellen:
Vo = Sd . Ro

VI.(19).

Hierin is Sd de steilheid van de buis en Ro is de koppelweerstand.
Als wij voor Ro de uitgangsimpedantie Zo rekenen van het koppelcircuit tussen de voorgaande en volgende trap, dan is, als wij Sd =
So stellen, So de steilheid is over het te versterken frequentiegcbied
en So onafhankelijk is van de frequentie:
V = So Zo ...................................... VI.(20).
en V dus alleen afhankelijk van de grootte van Z, en de hierin veroorzaakte fasenverhoudingen.
Bij de brcdcbandvcrsterkers is Zo opgebouwd uit R, L en C. Men
maakt meestal Zo zo laag, dat men de invloed van Rb de inwendige
weerstand en Rg, de roosterlekweerstand van de volgende trap, als
shuntweerstanden kan verwaarlozen.
Onder deze voorwaarden worden de lage frequenties dan gelimi
teerd door de serie-impedantie van het koppelcircuit, de hoge fre
quenties door de shuntimpedantie tengevolge van capaciteiten.
De totale werkzame capaciteit Ct tussen rooster en kathode is bij
de triode:

Ct = Cgk

Cga (1 + r) + 0»

waarin:
Cgk = rooster-kathodecapaciteit volgende buis.
Cga = rooster-anodecapaciteit volgende buis.
Cp = capaciteit t.g.v. bedrading, buisvoeten e.d.

B13. Correctiemethode voor de hoge frequenties. Men zal moeten
proberen de schadelijke invloed van de shuntimpedantie t.g.v. Ct op
te heffen. Voor een pentode zal de waarde (1 4- n)
te verwaar
lozen klein zijn, een pentode zal dus beter geschikt zijn voor het
versterken van hoge frequenties.
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Men schakelt nu meestal met Rp een kleine zelfinductie Lo in
serie. Dit is de meest toegepaste methode en deze is in fig. VI.12a

X

«o

Ro
Co=T=
R9

Lo

I

X

Lo

I
I
I

Fig. VI. 12.

a

b

principieel gegeven, waarbij fig. VI.12b is
het vervangingsschema voor de hoogste
frequenties, fig. VI.12c dat voor de lagere
en laagste frequenties.
R9
Men kan nu als volgt te werk gaan bij de
Ro
bepaling van Lo t.o.v. Ro en Co, waarbij
Co = Ct -F C1. (C1 = de capaciteit van de
voorgaande buis).
Laat:
c
Ü)l = 2 TT f a de beschouwde frequentie bepalen.
1
<o2 = 2 vr f2, de frequentie, waarvoor
= Ro wordt.
CK

I

<O2 Co

1
wo

VËX

W2

, de resonantiefrequentie = —

°>2 Lo
Q2 = de kwaliteitsfactor voor f2.
R.
Dan is de impedantie Zo voor hoge frequenties volgens fig. VI.12b:
Ro + j
Lo
Zo
1
j wi Co Ro + j <•>! Lp +
j
O,
f,
1 ■
1
= Ro, dan wordt:
— = n en vul in
Stel nu
°2

W2 Co

*2

“i Lo \
1 + jn1 Ro /
=
Ro + j n
Lo + -X )

Rc
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Zo

nj

Zo

Ro (1 + jnQ2)
1 — n2 Q2 + j n

Dus in absolute zin is:

■ / ï -R n2 Q?

. |ZO| = Ro

V (1 — n2Q,)2 + n2

of:

|ZJ

-./

«o

1 -F n-Q22
(1 — n2QJ2 + n=

VI.(21).

Maakt men een grafiek volgens fig. VI.13 van de relatieve verZo— tegenover n =
sterking —
Z%0
**o
RT

fi/f2, dan ziet men, dat voor
Qo £2 0,5 het verloop gunstig
is. Men houdt in de practijk
deze waarde dan ook meest
al aan. Nu is:
_
ü>2L,,
q2 = Ro '
dus voor Q2 = 0,5 is:
Lo

0,5 Ro

110

10

40^

.8.

I

l«

!8

Verder stelden wij:
1

10

W2

Fig. VI. 13.

i

= Co R^, dus tenslotte is:
<°2
VI.(22).
Lo= 0,5 . Co . R,. O~2
1
VI.(22a).
Ro = co2 Co
1
De frequentie, gegeven door co =
p is de maximale frequen-

<ö2 Co

= Ro, dus:

'-'o

tie, die nog goed versterkt wordt. Deze frequentie is bij het ontwer
pen van de versterker gegeven, evenals Q, dus dan is Ro te bereke
nen en daarna Lo. Practische waarden voor Ro en 1^ zijn:
Ro = 2000 — 5000 ohm.
Lo =
50 — 100 n henry.
Heeft men met één trap te doen, dan zal dus het oplopen van de
versterking bij fo ongeveer 0,3 dB zijn. Heeft men echter meer trap
pen achter elkaar, dan zal, als men steeds rekent met Q2 = 0,5, na
de ne trap het oplopen in de buurt van f2 te groot worden, bij 10
trappen is het reeds 10 X 0,3 = 3 dB, dat is dan 41%, bij 20 trap-
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pen 6 dB of 100%. Bij meerdere trappen, (meer dan drie stuks)
rekent men met een kleinere Qo en wel:
Q2 — V2 — 1 = 0,414.
Uit de grafiek zien wij, dat dan de kurve veel vlakker verloopt.
Men heeft dan net de maximale compensatie bereikt, waarbij nog
geen oplopen van de versterking optreedt.
Bij Qo = 0,5 loopt de kromme tot + 0,3 dB op voor
Zo = 1.
fi/f2 = 0,9. Voor fi/f2 = 1 is dan
Ro
In de grafiek van fig. VI. 13 is tevens getrokken getekend de
kromme voor de niet gecompenseerde versterker, dus Zo = Ro. Wij
zien, dat bij fi/f2
1 deze kromme afvalt lot 0,707 X de waarde bij
lagere frequenties.
Past men voor meerdere
trappen Q2 = 0,414 toe,
dan zal de bandwijdte pro
«0
C0
gressief afnemen met het
toenemen van het aantal
X
trappen. Om hieraan tege
moet te komen, past men
wel een extra correctietrap
toe volgens fig. VI.14a.
Parallel aan Lo schakelt
men een capaciteit Co1 zo,
T
I
I
dat dan f2 gegeven is door:
I
I
I
I
I
1
I
I
co2
I
I
J_
vÏ7<X

1

■

<X

0>

05

10

f
*4

In fig. VI.14Z? is het ver
loop van de versterking ge
geven, kromme 1 zonder
C^1, kromme 2 met Co1. De beide krommen gelden dus voor (n— 1)
trappen met Q2 = 0,414, kromme 2* heeft dan bovendien nog een
trap met Q2 = 0,5 en Co1.
Eventueel kan men door COT nog het bereik van een versterker
uitbreiden, door te stellen:
b
Fig. VI. 14.

1,25 f2 =

1

vïXT

waardoor men de piek naar rechts verschuift. Door de toepassing
van fig. VI.14a vergroot men echter de tijdconstante soms niet
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1

onbelangrijk, vooral voor frequenties f > f2. Bij het gebruik van
Cq1 dient men dus de nodige voorzichtigheid te betrachten.
B14. Correctie voor de lage frequenties. In fig. VI.12c is het vervangingsschema gegeven voor de lage frequenties. In paragraaf B4 heb
ben wij op blz. 212 de formule VI(4) afgeleid, die ons de minimale
waarde van Ck gaf voor f = 25 Pcr /scc. De daar gevonden waarde zal
bij de bredebandversterker echter veel te groot zijn, omdat nu de
tijdconstante veel geringer moet wezen dan daar is aangenomen.
Wij dienen dus nu andere restricties te laten
gelden. In serie met Ro schakelt men dan meestal
1
een weerstand Ra met condensator Cv zoals in
Ro
fig. VI.15a is aangegeven.
1
In fig. VI. 155 hebben wij de waarde van Zo
ZoJï
gegeven voor de hogere en hoogste frequenties.
r?
z.

T

1

T
b

HP1
Ro

i

r
Rsq

C$g

Jx

««
c.

R,

X----- X------ -

R

C

a

Fig. VI. 15.

Voor de laagste frequenties is
de vervangingsimpedantie van
Rj en Cj parallel. Voor hogere frequenties zal
een kortsluiting

over Rj vormen, mits Rj

co Cj

is. Dus dan is:

Zo = RoVoor de laagste frequenties is:

Zo = R. + Zv
Daar ook nu weer Rt en Rg groot zijn t.o.v. Zo, zal dan de ver
houding van de versterking bij de laagste frequenties en die bij de
hogere zijn:
Z,
R. + Z,
V =
= 1+ r;
Ro
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VI

Hierin is:
1
R1j
7i _
Z
“ — •> Wï“

1
1
j coCj 4- R3

R, 4- 5—r~
1
J co <4

1

Nu kiest men Rj altijd zo, dat R,

cöc7

, dus is Zj ongeveer:

1
co
J Ct

Z, = T

1
Formule VI.(23) wordt dan:

1
V = 1 4- j <0 c. Ro '
Dit geldt dan natuurlijk alleen voor de laagste frequenties.
De spanning over Rg is bepaald door:

e1

R,■p
eZo • -

rk

+

________ CZo_________

1
1 + j to C^ Rc

1
co
j Ck

Noemen wij:
1
1 + j <o Ck R

= A

VI.(24a).

dan zal dus:

A = V ..........................................

VI.(24).

moeten zijn, willen wij het verlies bij de laagste frequenties volledig
compenseren door de toepassing van Rt en Cr Uit formule VI.(24)
volgt dus:
1
i
1 + j co C1 R,- = 1 4- j co Ck Rg
Lo

of tenslotte:
C, Ro = CkRg .................................

VI.(25).

Voldoen wij aan deze voorwaarde, waarbij dus R* zeer groot is
gerekend, dan wordt de afval tengevolge van Ck precies gecompen
seerd.
Bezien wij eens fig. VI.15c, dan zien wij, dal:
R
VI.(26).
COS lp = ?
■■■

Voor onze spanning over Rg is cosip:
COS lp —

—

Rg
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R. ____
1
co c;

Hieruit volgt dus, dat de afval in de frequentiekarakterisliek be
paald is door de cosinus van de faschoek. Met de formule VI.(25)
zijn wij dus in staat, de faschoek ip te compenseren. Dit is belang
rijk in versterkers voor telcvisiedoeleindcn, daar men dan slechts
een geringe faschoek per trap versterking mag toelaten.
Uit een en ander volgt, dat, daar dus de cos ip de lineaire ver
vorming bepaalt, het streven bij iedere versterker er op gericht zal
moeten zijn, de hoek tp zo klein mogelijk te houden, liefst over het
gehele bereik ip = 0.
Laat men per trap een faschoek \p = 2° toe, dan zal bij de laagste
frequentie, als wij hiervoor bv. 50 pcr /sec aannemen, cos 2° = 0,9994
mogen zijn, terwijl dan het product Rg Ck moet voldoen aan:
1

Rg Ck

w lp

Dit volgt uit fig. VI.15c, daar:

X

1

tg * =

Nu is ip zeer klein, dus is benaderd:
tgip = ip

dus:
i
1
— = ip, of Cj. Rg > — •
g — co Ij’
co Ck R.1g
Drukken wij nu ip nog in radialen uit, dan vinden wij de voorwaarde (voor f — 50 Per/8CC):
0,182
VI.(27).
ck R.
=
waarin:
ipm = maximum toelaatbare fasehock.
Krijgen wij nu een aantal trappen achter elkaar, dan zal dus de
totale toelaatbare fasehoek aan de uitgang, ipe zijn:

%=

-F % + % +

Hierin zijn:
%— %

de fasehoeken van de afzonderlijke trappen.

De voorwaarde voor Rj was, dat:
Ri >> Ro

moest wezen. Dat resulteert dus in een vrij groot gelijkspanningsvcrlies over Rj om dus een voldoend hoge anodespanning aan de
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buis te verkrijgen, moet men aus hoge batterij spanningen loepassen. Verder heeft men speciale pentoden ontworpen voor de bredebandversterkers, welke een geringe ingangscapacileit bezitten met
een relatief hoge steilheid en versterkingsfactor, terwijl de inwen
dige weerstand zeer hoog is.
B15. Maximale bandbreedte en versterking. De bandbreedte van de
versterker is bepaald door de frequentie, waarbij nog juist goede
versterking optreedt, dus bij onze frequentie f2. De gemiddelde ver
sterking is V = So Ro. Uit formule VI(21) volgt, dat bij 1,, waar dus
n = 1 wordt, de impedantie Zo wordt:

Zo= Ro VI + Q?.
Voor de hoogste frequentie is Zo voornamelijk bepaald door de
parallelcapaciteiten tussen rooster en kathode van de buis, dus zal
dan, als deze capaciteiten tezamen Co vormen:

Zo

£2

1

<o2 Co

waarin:
co2 = 2 57 f2, de maximale frequentie.

De maximale versterking van n trappen is dan gegeven door:
Bandbreedte X versterking bij f2.

De bandbreedte is, als wij fmln = 0 rekenen, f2.
So
De versterking bij f2 is V2 = So Zo = —
co2

De maximaal te versterken bandbreedte is dan dus gegeven door:
So
_ So
Bm = f2 X 2 57 f2 co
2 57 Co .............
Bij de gebruikelijke pentoden is Co ^5 10 uuF en So = 5
dan is Bm:
5 . 10—3
--------------- 22 80 M Per /sec
2 57.10.—11---------------- '
Is nu bv. de bandbreedte per trap 5
versterking per trap zijn:

V’ mai
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Bm
ftr

M Per. /
/ sec»

80
— = 16 X.
5

VI.(28).

A/v. Dus

dan zal de maximale
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B16. Energieversterker in klasse A instelling. Tot nu toe hebben wij
het gedrag van de klasse A versterker als spanningsversterker na
gegaan. Vervangen wij nu de anodeweerstand Ra door een impe
dantie Za, dan kunnen wij ons afvragen, hoe groot de energie zal
wezen, die de buis aan Za afgeeft en wat bv. de waarde van Za moet
wezen, om maximale energie te verkrijgen.
In fig. VI. 16a is nu de gewone Eg—Ia karakteristiek getekend voor
een triodc, waarin APB de statische en CPD de dynamische karak
teristiek is voor Ra = Za. Verder is:
OE = 72 OC = — Eg0.

De lijn APB is gegeven door:
•

eg

Ift “

Rt

VI.(29a).

= S eg

De dynamische lijn CPD is gegeven door:
l*eg

ia

S<i Cg

Ri-FZa

VI.(29b).

Het stuk OC is gegeven door:
OC =

en _
~

H

Eb
H

I(i Za

(en = Eb

M-

EZa).

Met behulp van de formules VI.(29a) en (29b) en de formule
voor OC vindt men:
OC = —

Eb(Zn + RJ
■ u R,

'go

Ri

VI.(29c).

Nu is:
OE = EC = — E.'go = v2 OC
dus niet formule VI.(29c) en deze voorwaarde krijgen wij, dat:

E,'go

— Eb (Za+Rt) .
ki(Zn + 2R1) ••

VI.(30).
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EO.EC.Ego

100

8

V
%80

60

40

P.

C

A

E

2 5xRj

J«MAX

Ja“min

d
Fig. VI. 16.
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De maximale anodestroom is gegeven door:

- H Eg0
Eb
Za + Rj
Z.+ Rj ” Z
Za
a +R
+ R11 ’ Za + 2 R?
De afgegeven wisselstroomenergie is dan:
Ia -

Wu = V2 L2

_Eb_
Za+2Rj

Eb2 . Za
b2 (Za + 2 Rt)2 ’■

VI.(31).

De beide formules VI.(30) en VI.(31) geven ons dus de beide
voorwaarden voor onze klasse A versterker als encrgieversterker.
De uitdrukking VI.(31) wordt maximum, als Za = 2 R,. Dan is:
Eb2
VI.(31a).
u max
16 Ri
De bijbehorende negatieve rooslerspanning is dan:
F
—___ 3/
■'-'go max
'4 •

..............................

VI.(30a).

Het door de buis opgenomen vermogen is:
Wo = !„. Eb.
Verder is bij volle uitsturing volgens bovenstaande
I.a == V2 IaoEa = Eb.
Dan is het afgegeven vermogen:
W u -- */2
Ea --- 1/4 Iao Eb.
Dus het maximale rendement voor de beschouwde buis. (Een
triode in ons geval).
Wu
^Imax

wo

. 100% = 25%.

In werkelijkheid zullen Wu max en nmflx nog kleiner zijn, doordat
de kromme in de buurt van Iao = 0 (dus onderaan) van de geïdea
liseerde karakteristiek afwijkt, zodat men dan midden op het rech
te deel instell en dus Ino en Eb niet ten volle benut. Men heeft
dan niet, dat Ea = Eb, maar En = Eb — Eo en ook Ia = Iao — Io,
waarbij Io is de waarde voor Iao, waar de bocht begint en Eo is de
waarde voor Eg = 0 en Iao = Io. Dan is:
(Eb — Eo)2 . Za
Wu “ 2 (Ztt + 2 Rt)2
Eb —Eo
VI.(32).
E,^ =-8/4o

P-

w
’ ’ u max

(Eb— Eo)2
16
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In fig. Vl.löd is het verloop van Wu in procenten van Wumax
tegenover de aanpassing Za gegeven. Wij zien, dat voor Za = Ri de
uitgangsenergie ongeveer 11% lager is dan voor Za = 2 Rj. Dat wij
hier de voorwaarde Za = 2 Rt vonden en niet Za = Rb zoals men in
eerste instantie zou veronderstellen, vindt zijn oorzaak in het feit,
dat wij aannamen, dat eg zo groot mogelijk mocht worden en Ia
steeds kleiner met toenemen van Z a wordt. Zou men daarentegen
eg vast aannemen, dan vindt men Z = RiIn fig. Vl.löd is nu een Ia—Ea karakteristiek voor een triode ge
geven, waarin een lijn A P B is getrokken. Deze lijn komt overeen
met de dynamische karakteristiek van fig. VI.16a, de lijn C P D.
Op de lijn A P B markeren wij het punt C; daar is de roosterspan
ning Eg4 = 2 Eg2. Eg2 is de roosterspanning voor het instelpunt P. Bij
de anodespanning E. l3 treedt de minimum anodestroom Ia mln op, hij
Ea4 de maximale anodestroom, I a max» waar Eg0 = 0, dus nog net niet
het rooster positief wordt.
De piekwaarde van de anodewisselslroom is dan:
VI. (34).
Ia
Ia max
Iflo
AH ...............
De piekwaarde van de anodewisselspanning is:
VI. (35).
Ea = Eao — En4 = H P
De aan Za geleverde wisselstroomenergie is:
Wtt = x4 IaEa = % A H x HP
VI.(36).
dat is dus gelijk aan het oppervlak van de driehoek A II P.
De aanpassingsweerstand Za is:

Ea

HP

= i? = ah =cot p

VI.(37).

Hieruit volgt, dat hoe groter Za wordt, des te vlakker zal de lijn
A P B verlopen, fig. Vl.löd.
Voor de lijn G P geldt:
G P = Eao — Ea5.
Nu zijn respectievelijk Eao = —p E;'S2 en Ea5 = — p (Eg2 — eg),
dus volgt hieruit, dat:
Gg2 + p eg
G P = — p E,‘g2 I
VI. (38).
of
G P = p eg
G P is dus een maat voor de versterkingsfactor.
Beschouwen wij nu de hoek tp, die de karakteristiek voor Eg0 = O
in het punt G maakt met de horizontale lijn GP = p eg. Daar is:

cot
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GH
= AH = R‘

VI.(39).

de inwendige weerstand van de buis. Dit volgt uit de volgende over
weging. Gaande van G naar A langs de nullijn verandert ia van Ino
tot Ia mas. Om nu weer ia = Iao te bereiken, moeten wij naar het punt
J7 __ E
H gaan. Dan is cot xp = —r-n-—----a?—
R,.
*a max

-^ao

De voorwaarde voor maximale Wu was Za = 2 Rh dus dan is:
cot (3 = 2 cot xp.
Daar cot xp de helling is van de nullijn, kan men de lijn voor Za =
2 R, construeren.
Voor verdere grafische oplossingen verwijzen wij naar de betref
fende leerboeken.
B17. Tetrode en pentode.
Niet-lineaire vervorming. Bij de gewone
tetrodebuis wordt de maximale waarde van Ea naar onderen be
grensd door de voorwaarde Ea min
Esg0 Voor energieversterking
zijn de gewone tetroden dus niet aan te bevelen en worden dan ook
praclisch niet toegepast. Zodra Ea mln < Esg0 wordt, zal de schermroosterstroom Ig0 sterk gaan toenemen door de dan optredende
secundaire emissie, waardoor de anodestroom ia belangrijk terug
loopt.
Bij de beampower-tetrode heeft men de invloed van de secundaire
emissie opgeheven, zoals wij reeds gezien hebben, door het aanbren
gen van bundelplaatjes op kathodepotentiaal. Bij de pentode heeft
men een extra rooster, het vangrooster, tussen anode en schermrooster aangebracht. Nu kan de minimale waarde van Ea veel lager
worden dan E^.
Ja

Ja,

o

0

-Efl,

fi

__

Jao ~

“E’3

I
H---I
-I—

J__
i
J*MIN

i
i
i
l

-E92

I
I___
-L —I___
I

_J___

J__

l___
E»min

^ao

a

c?

'I X

I

^E96*2E‘
«3

E •ma»

)

~e4

Fig. VI. 17.
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b

In fig. VI.17a is de geïdealiseerde karakteristiek voor beide bui
zen (beampower-tetrode en pentode) gegeven. De lijnen voor de
diverse roosterspanningen verlopen evenwijdig aan de Ea-as. Wij
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nemen nu aan, dat R1 = oo is. Dan zal dus bij maximale uitsturing
zijn:
Ea = Eb.
ia
i«o*
Dus het afgegeven vermogen is dan:
wu = v2 Ia Ea =
Iao Eb.
Het opgenomen vermogen is dan:
**O

^ao Eb,

dus het rendement:

. 100 = 50%.
Wo
De grafische constructies voor een tetrode of pentode zijn precies
dezelfde als voor een triode. Men bepaalt eerst het werkpunt en
trekt dan een belastingslijn door dit punt. Uit de
J.
grafiek zien wij, dat de
vervorming zeer groot
•O
wordt, als de belastingslijn voor Za de karakte
ristieken snijdt beneden
-10
de bocht. De kromme
Ja max'
voor ea vlakt dan sterk
af in de positieve peri
-16.5
^2^1
I
ode van de roosterexciJao"30
---------- I
-20
tatie. Men kan deze ver
I
-—
r
vorming verminderen
-33
_450
lS -—F,
O
door Za te verkleinen,
250
30
E
Eao
E
waardoor de belastingsFig. VI. 17.
c.
lijn steiler gaat verlopen
en boven de bocht komt.
Een tweede methode is de roosterexcilatic te verminderen, waar
door men beneden de bocht blijft werken. Echter gaat dan natuur
lijk de uitgangsenergie achteruit.
Men moet er, zowel hij de pentoden als bij de trioden, op letten,
dat de belastingslijn niet de lijn van constante dissipatie Wd = Iao Eb
snijdt, zeker niet in het werkpunt, anders zou in rusttoestand de
maximale dissipatie worden overschreden.
Uit de grafiek voor de pentode zien wij ook, dat het afsnijdpunt
Pa slecht gedefinieerd zal wezen, daar in dat gebied de karakteris
tieken voor hogere Eg0’s dicht op elkaar lopen. Daar ter plaatse zal
dus bij volle uitsturing eveneens sterke vervorming optreden.
Deze beide vervormingsoorzaken maken, dat een triode relatief
max

bmin

252

ómax

beter uitgestuurd kan worden dan een pentode. De dynamische
karakteristiek voor een pentode zal het verloop hebben, zoals in
fig. VI. 17c is gegeven. Het gevolg van dit verloop is een overheersen
van de oneven harmonischen in de vervorming.
Voert men aan het rooster een zuiver sinusvormige wisselspan
ning eB «= Eg cos wt toe en is dan één van de toppen van de anodewisselspanning ea afgeplat, dan is de voornaamste component in de
distorsie de tweede harmonische. Tevens treedt er dan een kleine
verandering a Ino in de gelijkstroomwaarde Iao op, waarbij men kan
aantonen, dat:

A Ia, = ---

max

+1» mln

- 2 Iao

—4'

Deze verandering A Ino blijkt gelijk te zijn aan de piekwaarde van
de tweede harmonische I.,, dus:
^2

A lao*

De eerste harmonische I, is natuurlijk:
Ir max

Ir mln

I, =

Dus de vervorming door de tweede harmonische in procenten is:
I>

<13 =

Ij

(Ia max

I«o)

2 (Ia mnx

(Iao

Ia min)

mln*)

. 100%.

Men kan dus bij de triode direct uit de karakteristiek aflezen, hoe
groot d.. is met behulp van de lijnstukken AP en PC uit fig. Vl.löd.
Wij zien, dat:
AP — PC
. 100%.
d- ~ 2 AC

Bij de triode is het voornamelijk de 2e harmonische, die de ver
vorming geeft.
Zijn beide toppen van de anodewisselspanning ea afgeplat, dan
is de voornaamste component in de vervorming de derde harmo
nische. Dat is bij de tetrode en de pentode het geval.
In dat geval vindt men voor de vervorming:
Ix) — Ui — I.o)
a max
. 100%.
d3
Uamax — IJ + 2 (I, — IM)

Ook hier is de vervorming weer direct grafisch te bepalen met
behulp van de lijnstukken AP en PC.
Beschouwen wij nog eens de fig. VI.17J, die, zoals reeds gezegd,
de dynamische karakteristiek voor de pentode geeft voor een vrij
hoge waarde van Za.
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Wij zien, dat er hier aan de top en aan de voet afplatten van de
ea-kurve optreedt. De derde harmonische begrenst dus ia, zowel als
en en heeft de tendens de uitgangsenergie te verminderen. Men
kan hier ia voorstellen door de drie eerste termen van de reeks:

ia

Aj eg 4- A2 eg- -p A3 eg' 4- ................

Hierin is eg sinusvormig en van de vorm eg = E„ sin pt.
Schrijven wij voor A3 cB3:
A3 eg3 = A3 Eg3 sin3 pt =
= A3Eg3 (3/4 sin pt
7., sin 3 pt)
en
A2eg’ = A, Eg2 sin2 pt =
= A2 Eff2 (72 — 7S cos 2 pt).
Wij zien, dat het deel met sin 3 pt, de derde harmonische, steeds
van het deel met sin pt, dus de eerste harmonische wordt afgetrok
ken, er treedt dus afplatting aan beide kanten op.
Bij de tweede harmonische komt een deel met cos 2 pt; in de éne
helft van de periode telt de tweede harmonische zich dus bij de eer
ste op, in de tweede helft wordt de tweede harmonische afgetrok
ken. Er treedt dus afplatting aan één kant op. Bovendien ontstaat
er een deel A2 Eg2 X 73, dat constant is, een bijdrage A Iao tof Iao
levert.
Neemt bij de triode Za toe, dan zal d2 af gaan nemen. Gaat men
hiermede zo ver, dat Za in de bocht komt te liggen, dan treedt de
derde harmonische op.
Bij de pentode zijn de derde, zowel als de tweede harmonische,
groter dan bij de triode onder dezelfde condities. Dat de pentode
niettemin in de eindtrap van ontvangers en versterkers de triode
heeft verdrongen, is een gevolg van de grotere uitgangsenergie Wu
bij een kleinere roosterexcitatie eg.
Verder heeft men in de tegenkoppeling een middel, om d2 en d3
belangrijk te verminderen.
B18. Tegenkoppeling bij versterkers. De storende invloeden bij de
versterking zijn in hoofdzaak drieërlei en wel:
1°. Vervorming. Deze komt hoofdzakelijk weer in twee vormen voor
en wel als zogenaamde lineaire vervorming, waarmede bedoeld
wordt het niet gelijkmatig versterken voor verschillende frequen
ties en de niet-lineaire vervorming, welke veroorzaakt wordt door
het optreden van hogere harmonischen in de uitgangsenergie of
-spanning. Feitelijk hebben wij reeds enige methoden leren kennen,
om lineaire vervorming te compenseren. Immers lineaire vervor-
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ming wil niets anders zeggen dan ongelijkmatige versterking van
de versterker over een zeker frequentiegebied. Wij zagen, dat de
afval in versterking bepaald was door cos ip, dus de cosinus van de
fasehoek, die Zo bepaalt. In wezen tracht men dus de faseverschuiving zo gering mogelijk te houden in het te versterken frequentie
gebied.
De tweede storende invloed, de niet-lineaire vervorming is onaf
hankelijk van de fasehoek \p en wordt in hoofdzaak bepaald door
de karakteristieke eigenschappen van de buis zelf.

2°. De derde storende invloed is de ruis van een versterker, die
ontstaat door de ruisverschijnselen in de verslerkerbuizen en de
schakelelementen, zoals bv. de gebezigde weerstanden.
De niet-lineaire vervorming en de ruis van de versterker bestrijdt
men door de z.g. tegenkoppeling. Onder tegenkoppeling verstaat
men het aan de ingang terugvoeren van een gedeelte van de uitgangsspanning. Hierbij kiest men de fasehoek zodanig, dat de
teruggevoerde spanning de ingangsspanning tegenwerkt, de totale

X
Ri

X

e'i

eu

F
R2

J

za %

e’i

ei

a

b

Fig. VI. 18.

versterking dus verminderd wordt. Men
maakt de tegenkoppeling vaak frequentieafhankelijk, om op die manier de lineaire
vervorming ook op te heffen. Een nadeel
hiervan is, dat dan de tegenkoppeling niet
lineair werkt voor de niet-lineaire vervor
ming en de ruis.
In fig. VI. 18a is het algemene principe
van tegenkoppeling (TK) gegeven. De
ingangsspanning aan de versterker is dan:
eli = ei + et.

I
za

e!
Rk

ea

el

I
C
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De uitgangsspanning zal dan zijn, als de totale vcrsterkingsfactor
van de versterker p is:
—P
= p (ej •+ et).
Nu is te stellen:
eI = p eu
waarin p dus de mate van TK aangeeft, dus:
eu = n ej -F jx p eu
dus:

e„ = _p_
ei ' 1 — Pp

=

VI. (40).

waarin po is de nieuwe versterkingsfactor van de schakeling.
Zorgt men er nu voor, dat:

Pp

0

VI.(41).

is, dan treedt er inderdaad TK op en is po
PMaakt men Pp << 0, dan zal 1 te verwaarlozen zijn tegenover
P H en dus
1
Ro “ ^p

VI.(42).

worden. Het merkwaardige hierbij is dan, dat de versterking bij
grote waarden van TK onafhankelijk wordt van de versterking van
de versterker zelf.
De grootte van p hangt af van de schakclclcmentcn, welke men
gebruikt om TK tot stand te brengen.
Doet men dit met weerstanden, dan zal de versterking bij gro
tere waarden van p onafhankelijk van de frequentie werken en
slechts een te verwaarlozen faseverschuiving optreden.
De invloed van de TK op de niet-lineaire vervorming is precies
gelijk aan die op de versterking. Wij hebben dus:
dt

do
1 —Pp

VI. (43).

waarin:
dt — niet-lineaire vervorming met TK
do= niet-lineaire vervorming zonder TK,
waarbij verder is aangenomen, dat ei voor beide gevallen oven
groot is.
De invloed op de ruis is als volgt in te zien. Stel, dat in de* uit
gangsspanning een ruisspanning eri aanwezig is. Dan wordt hier
van een gedeelte p eri teruggevoerd aan de ingang. Deze spanning
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P eri wordt versterkt tot de waarde P u eri en dus zal met TK de ruis
spanning in de uilgangskring zijn:

ert = en (1 — Pu)

VI.(44a).

Dit geldt alleen, als de ruisspanning in de uitgangskring zelf ont
staan was. Zou de ruisspanning in de ingang ontstaan zijn of reeds
aanwezig zijn in de ingangsspanning, dan vinden wij dezelfde
formule als in VI.(40), dus:
ruis zonder TK
1
VI. (44b).
ruis met TK
1 —Pu
Ontstaat nu de ruis ergens in de versterker, dan zal dat bv. op een
punt zijn, waarachter een versterking
volgt. En dan wordt de
verhouding, als wij de versterking achter het beschouwde punt nu
met TK aangeven met p.2:
ruisverhouding zonder TK
Ho
VI.(44).
ruisverhouding met TK
(1 —PT)
De formule VI.(44a) toont aan, dat oppikken van brom door een
uitgangstransformator gevaarlijk kan worden, als |p p.| groot is.
De formule VI. (44) laat ons zien, dat de vermindering van de
ruis door TK afhankelijk is van de plaats, waar deze ontstaat. Bij
een punt met hoge spanningsversterking, dus voor in de versterker,
zal de vermindering groter zijn dan meer naar de eindbuis toe.
Tegenkoppeling zal dus geen of gering effect hebben op geïnduceer
de brom, microfonisch effect en dergelijke.
Uit het voorgaande volgt dus, dat de versterking met TK zeer
stabiel zal zijn, de vervorming in alle opzichten gering is en bij
juiste keuze van p de faseverschuivingen gecompenseerd worden.
Hiertegenover staat een belangrijk verlies aan versterking, waar
door men meestal een trap meer zal moeten invoeren, teneinde de
oude versterking weer terug te krijgen.
In de practijk past men nu twee soorten TK toe, die principieel
in de fig. VI.18 zijn gegeven. De fig. VI.18Ö is die voor de zg.
spanningstegenkoppeling en fig. VI.18c die voor de zg. stroomtegenkoppeling.
Voor de spanningstegenkoppeling TKsp is:

r2
et = Ri + R2 • ea = 0 ea

VI.(45).

waarin:

r2

P = rx + r2
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en C zo groot is gerekend, dat

1
ten alle tijde tegenover Rj en R,
coC

is te verwaarlozen.
De werkzame spanning aan het rooster is dan met TK, als et is de
ingangsspanning:
C1> = d — et = o, — h ea.
Nu is:
ea = net1 Za
Bi + Za
dus:
e? = ei -

P- 0 Ci1 Za

Ri

Z

of:
ei = ej1

Rj+ (1 +0n) Zn
Ri + Zn

tenslotte is dus:

Ri+Za
Ri+ U + 01D Za
Met TK is nu de spanning over Za:
Za
ea = l1 6?
Ri + za
Met behulp van formule VI.(46) vinden wij:
Za
e0 = u ej
Ri+ (1 + 0R) Za
Za
_JP_
Ci1 = ei

= ei

H-Pn

Ri

VI.(46).

VI.(47).

Z“ + 1 + Ph
De buis kan men nu dus vervangen denken door een andere buis,
waarvan:
de versterkingsfactor is:

M-___

1 + 011
K.
de inwendige weerstand:
1 + 0 P-

VI.(47a).

Voor deze nieuwe buis kan men dan een Ea—Ia karakteristiek
optekenen, die dan tegenover de oude buis een verloop zal hebben,
zoals gestippeld is getekend in de fig. VI.19a, welke geldt voor een
pentode.
Voor de fig. VI.18c geldt:
ej1 = ej — et,
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I

waarin:

et = ia Rk = e,1

t1 Rk
R, 4- Rk 4- Zft

VI.(48).

Hieruit vinden wij voor e/:

e? = e, — e,1

H Bk____
Bt + Bk + Z„

VI. (49a).
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Fig.VI. 19.

b

Lossen wij hieruit e,1 op, dan geeft dit:
Rt 4- Rk 4~ Za_____
e? = e.
Ri 4~ (1 4~ k) Rk
^a
Nu is de spanning over Za:
Za
ea = tl 6/ R^R^Z,
dus uiteindelijk:

ea = n

Z„ + [R( + (1 + p)RkJ'

VI.(49).

VI.(50).
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Nu kunnen wij de buis dus vervangen denken door een andere
buis met:
versterkingsfactor
|x
\
VI.(50ö).
inwendige weerstand
Rt 4- (1 4Rk c

In fig. VI.19b is nu een Ea—Ia karakteristiek voor een triode ge
tekend met de karakteristiek voor de vervangingsbuis erin gestip
peld.
Past men stroomtegenkoppeling toe volgens fig. VI.18b met een
pentode, dan is er één ding, waar wij nog op willen wijzen. Behalve
de anodewisselstroom in loopt ook nog de schermroosterwisselstroom i8g door de kathodeweerstand, als men eenvoudig de kathodeontkoppelcondensator weglaat. Daar nu isg voor het bovenste ge
deelte van de Ea—Ia karakteristiek, waar ea dus klein wordt, niet
meer evenredig is met ia kan isg storend op de TK gaan werken. Om
dit te voorkomen, moet isg dus uit de kathodeweerstand gehouden
worden. Men moet dus een voldoend grote ontkoppelcondensator
tussen schermrooster en kathode aanbrengen en tevens een weer
stand in de schermroosterleiding opnemen. Door deze ontkoppclcondensator, die groot moet wezen, wordt de scherm roosterweerstand parallel geschakeld aan de kathodeweerstand, dus wordt de
tegcnkoppeling wat verkleind.
Verder vergroot nu Rk de uitwendige belastingswcerstand van de
buis, dus Za = Zq1 -f- Rk. Als Rk groot is, dan moet men hier bij de
berekening van de aanpassingstransformator
reke
ning mede houden. Overi
gens is deze invloed bij trioZa
et
den groter dan bij pentoden.
Ri
Rsg
7
\
e.
Toch is het raadzaam bij
Rk
de pentode bij de schake
C2
ling volgens fig. VI.18b de
aanpassingsweerstand wat
a
kleiner te kiezen, daar dan
de vervorming bij maximale
uitgangsenergie geringer
X
wordt.
rJ
De methode volgens deze
R2
Ra
figuur
geeft relatief weinig
Itegcnkoppeling, in decibels
Ri
C
uitgedrukt, zal het onge
J—
veer 6 dB zijn.
Men kan de tegenkoppeFig. VI. 20. b

H'

=m

1

Ifc
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i

ling tenslotte nog frequentie-afhankelijk maken en bv. dezelfde frequentiekarakteristiek geven als de versterker heeft zonder tegenkoppeling, door het opnemen in het TK-circuit van elementen, op
gebouwd uit R, L en C.
In de fig. VI.20 zijn twee practische uitvoeringen gegeven, waar
bij fig. VI.20a stroom TK is met een vergrote kathodeweerstand
en men met Cj en C2 het in de hand heeft, de frequentiekarakteristick van de TK te wijzigen.
In fig. VI.20b is een frequentie-afhankelijke TK voor spanningstegenkoppeling geven. Ook hier regelt men met Cj en C2 de karak
teristiek.
Door hel frequentie-afhankelijk maken veroorzaakt men fasedraaiingen, waardoor voor sommige frequenties in plaats van tegenkoppeling, meekoppeling kan optreden. Zou dan op een gegeven
moment (3 |i = 1 worden, dan wordt de versterkingsfactor |io uit
formule VI.(40) oneindig, m.a.w. de versterker werkt dan niet meer
als versterker, doch als oscillator, er treedt dan genereren op voor
die frequentie. Hierdoor zal de mate van tegenkoppeling aan gren
zen gebonden zijn.

LITERATUUROVERZICHT.
Bell System Techn. Journal. 11. 1932.
Philips Technisch Tijdschrift. 2. 1937.
Bell System Techn. Journal. 19. 1940.
Electronics, vol. 10. 1937. Jan. en April.
Proc. I.R.E. vol. 27. March 1939.
BI9. Kathodegekoppelde versterker, De kathodegekoppelde versterker wordt veel toegepast als brede-bandversterker en wel als
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Fig. VI. 21.
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energieversterker of eindtrap. Bij dit type versterker plaatst men
de belastingsweerstand tussen kathode en aarde, zoals in fig. VI.21a
is aangegeven. Deze schakeling heeft een zeer goede karakteristiek
voor hoge frequenties en geringe amplitudevervorming.
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De spanning cg’ aan het rooster, gerekend tussen het rooster en
de kathode is:
= eg — ea.
Uit de fig. VI.21& volgt dan, dat:

e« = H (cB — e„)

Zn
Ri + za *

Lossen wc naar ea op, dan vinden wij voor en:

e„ =

eE

Zn
R, 4- (14- p) zn

De factor (1 4~ p) in de noemer naar buiten gebracht:

_

za

P

c
’ es \
■
Ca“ = TTT
1+p ‘

,

Z„ + .

Ri

VI.(51).

14-p.

Wij kunnen de buis weer vervangen denken door een buis met:
versterkingsfactor:

P

VI. (51a).

inwendige weerstand:-

—

In formule dus:

ea = P1 eg

Za

Za + Ri1

De versterker werkt dus, als n veel groter dan één is, wat meestal
zo is, alsof de nieuwe versterkingsfactor u.1 co 1 en de inwendige

weerstand Rj1 co — Dit zal meestal een vrij lage weerstand worden.
P

Hierdoor zal dus de versterker een uitstekende hoge-frequentiekarakteristiek hebben, daar Zn klein zal moeten wezen, om maxi
male energie af te leveren en de invloed van de shuntcapaciteiten
(C in de figuur) practisch te verwaarlozen zijn. Het is mogelijk,
uitgangsweerstanden Za = 50 ohm te bereiken. Ook de ingangscapaciteit zal lager wezen, terwijl de trap geen neiging tot genereren
heeft. Ook reageert hij veel minder op spanningsvariaties.
Men kan de kathodegekoppelde versterker eenvoudig aanpassen
op een lage impedantie, zoals lijnen en kabels, wat vooral nuttig
is bij televisieversterkers, teneinde reflexies en daardoor het echoeffect te vermijden.
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Het door de kathodcgckoppelde versterker afgegeven vermogen
is bij benadering:
VI.(52).
2
De kathodegekoppclde versterker werkt in feite als een impedantictransformator. Immers de spanning eg, die over een relatief
hoge impedantie is ontwikkeld, wordt omgezet in een spanning ea,
die practisch dezelfde amplitude heeft, doch over een veel lagere
impedantie ontwikkeld wordt.
Als buizen komen normale trioden met een grote steilheid in
aanmerking of pentoden, die als triodc geschakeld worden.

Wu

B20. Klasse B en klasse AB If. versterkers. Bij de klasse B verster
ker wordt de negatieve roostervoorspanning zo hoog gemaakt, dat
de buis ingesteld staat vlak bij zijn afknijppunt, dus dan is:
Ego

oo

E(,

VI. (53).

pi

Met een roosterwisselspanning cg *= Eg cos pt op het rooster zal
er dus slechts over de halve periode van cg anodestroom ia vloeien.
Dit houdt dus in, dat voor laagfrequentversterking de schakeling
in balans moet worden uitgevoerd. In fig. VI.22a is het principeschema gegeven.

%

|e9l

0*1

0-

M'l'bf-

1 Eg°

M'I'I'P
Eb

eu

%

T___
Fig. VI. 22a.
In fig. VI.22b is het stroom- en spanningsverloop aïmgegeven.
Wij zien, dat over de éne helft van eg ini loopt en over de volgende
halve periode in„. Daar de buizen niet over de gehele periode anode
stroom leveren, zal het rendement dus hoog zijn. Men drijft nu de
buizen meestal tot in het positieve roosterspanningsgebied, men
krijgt dus een grote uitgangswisselstroomenergie.
Men kan voor de klasse B versterker uitgangsenergie Wu, bclas-
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tingweerstand Za en rendement n bepalen, als men uitgaat van de
voorwaarde, dat de stroomstoten iai en ia„ halve sinusgolven zijn.
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Fig. VI. 22b.
Daar telkens slechts de stroompuls ia van één buis door Zn vloeit,
zal de wisselstroom I2 door de transformator in de uitgang, dus ook
door Zai zijn:

I, =

L.2

VI. (53).

waarin:

Ia = maximale waarde van ia.

De anodegelijkstroom Iao is dan volgens de analyse van Fourier
(zie bij hf. B en Cversterkers hoofdst. VII. paragraaf 4) :

/•+ «
ao ~

VI.(54).

2 7F
Jt
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De anodewisselspanning is gegeven door:
ea = Eb —

Z,a

.................

VI.(55a).

De minimum anodewisselspanning Em :is dan:
Ia • Za
4

Em — Eb —72 Ij Za — Eb

VI.(55).

De opgenomen energie is dan:
2
Wo = ïa„ Eb = — I„ Eb

VI.(

De afgegeven energie is:
Ea =

Wu = V2

V Za
8

VI.(57a).

Vullen wij de waarden Eb en Era in, dan is:

(*-£)

WU = 72 Ia (Eb—Em) = v2 In Eb

VI.(57).

Wo en Wu volgens de formules VI.(56) en VI. (57) gelden natuur
lijk van anode tot anode, dus voor de buizen tezamen. Dit geldt ook
voor de belastingsweerstand Z,a» die is:

8 Wu
Ia2

Zn

=

dus:
Za

_ i£»
Ia

4 (Eh— Em)

u

1 -E”
Eb

VI.(58).

Het rendement is dan:
Wu

71 = w;

.100 =

4

1-^
Eb

100%

VI.(59).

Het maximale wisselstroomvermogen zal dus bereikt worden, als
Em = 0, dan is:
'TT

W,um == 1/2 ^a Eb =

Iao Eb.

Het rendement, dat maximaal gehaald kan worden is dan:
nm =

100 = 78,5%.

Uit de formule VI. (59) volgt, dat het rendement afhankelijk zal
zijn van Em. Vermindert men de roosterexcitatie tot de helft van die,
waarvoor het rendement maximum is, dan zal ook het rendement
tot de helft dalen. Het rendement is evenredig met de roosterwissel-

265

spanning eB. In de practijk zal het maximale rendement, dat men
kan krijgen, ongeveer 65% zijn.
Stellen wij Em = p Eb, dan is dus:
•zr
Ein
VI. (60).
= 0,785 (1 - P)
11 = T

~ëT>

Voor T|m = 65% wordt dan p = 0,17.
De minimale anodewisselspanning bedraagt dan dus:
Em = 0,17 Eb
De waarden voor E'a»
1
grafisch bepalen uit
de En—Ia karakte
ristiek. Dit is gege
ven in fig. VI.23&.
In fig. VI.23a is
aan gegeven wat de
beste methode van
instellen is. Men ver
lengt het rechte deel
van de betreffende
karakteristiek en de

o

evenals Z„ kan men weer

u en ^^o»
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zo gevonden waarde Eg0 is dan de juiste instelling. Hierbij zal de
vervorming, vooral bij kleine signalen, het geringst zijn. De B-versterker heeft bij kleine ingangsspanningen tengevolge van de bocht
relatief de grootste vervorming. De klasse A versterker is in dit op
zicht, vooral bij balansschakeling in het voordeel.
De voordelen van de klasse B versterker zijn dus:
1°. Relatief grote afgegeven energie, vooral bij sturing tot in de
roosterstroom.
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2°. Gering energieverbruik in rusttoestand.
3°. Relatief hoog rendement.
Doordat er in de pieken roosterstroom, dus roosterbelasting op
treedt, zal in de eerste plaats de voorgaande trap in staat moeten
zijn, deze belasting te kunnen leveren en in de tweede plaats de
negatieve roosterspanning een goede spanningsregeling moeten be
zitten, daar zij constant moet zijn en dus onafhankelijk van de
roosterstroom moet wezen.
De klasse AB versterker wordt zo ingesteld, dat zijn werkpunt
ligt tussen A- en B-instelling in. Bij kleine roosterwisselspanningen
werkt de trap als A-versterkcr, bij grote als een B-trap.
Daar hij de uitgangstransformator, als Ra is de secundaire bclastingsweerstand, Za is:
Za = n2 Ra
VI.(62).
waarin n = de transformatieverhouding, zal dus de per buis werk
zame belastingsweerstand Zab zijn:
Znb ~ V4 Za.
Daar men bij de aanpassing voor maximale energie-afgifte bij de
B-versterker kan rekenen op:

Zab = Ri
zal dus Zn = 4 Rj moeten zijn.
Hieruit volgt dan, dat in eerste instantie:
n — 2

l/£..

VI.(63.)

B21. Voortrap voor de B-versterker (laagfrequent). Daar er in de
roostcrkring roosterstromen kunnen optreden, moet men enige pun
ten in ogenschouw nemen bij het ontwerpen van een voortrap
(driver) voor de B-versterker.
De voorwaarde, die wij aan de voortrap moeten stellen, is primair
een goede spanningsregeling. De roosterwisselspanning aan de roos
ters van de B-versterker moet in zijn vormkromme steeds een
natuurgetrouwe reproductie zijn van de exciterende roosterspanning aan het rooster van de voorgaande buis. Dit komt er dus op
neer, dat wij hiervoor een buis moeten kiezen met een lage Rt. Het
volgende zal ons dat duidelijk maken.
De anodespanning van de aandrijvende buis is:
eai *=
eg
waarin:
eal — de anodespanning van de aandrijvende buis.
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nt = de transformatieverhouding van de tussengeschakelde aanpassingstransformator.

eg = de totale roosterwisselspanning aan
versterker.

de roosters van de B-

Nu is eai:

Zai

eai = n egl _
ni

i

=
^ni

i 4" Rl/Zai

Is nu de aanpassingstransformator met een weerstand Rg afge
sloten, waarbij dus:
Z al = n2 Rg

dan zal Zai constant zijn, zolang ig = 0, de roosterstroom van de B
versterker. (ig = igl -J- ig2).
Is echter ig > 0, dan zal er parallel over Rg een weerstand Rg1
ontstaan, die een functie is van de roosterstroom i. . Deze waarde
Rg1 zal van de waarde Rg1 = oo bij i e = 0 afnemen tot een zekere
waarde, die bepaald is door ig max.
Er treedt bij ig > 0 dus een variabele belasting op, doordat nu de
secundaire belastingsweerstand Rs wordt:

__ • Rg . Rg1

Rg 4- Rg1
en dan wordt:
= n2 Rs.

De anodewisselspanning is dan:

neR
e\i

1

Daar Rs < Rg is, zal Z'al < Zal worden en er is dus neiging, dat
de top van eai afplat, omdat E1al kleiner zal zijn dan de overeen
komstige Enl voor het geval, dat er geen roosterstroom zou vloeien.
Het is dus zaak de verhouding R1/z1ai z0 klein mogelijk te maken.
Daar we de aandrijvende trap uit zullen voeren als een enkel
voudige klasse A versterker, waarvoor Zal = 2 R, moet wezen, om
maximum energie te kunnen leveren, zullen wij dus Rj moeten ver
kleinen door spanningstegenkoppeling toe te passen. Dan wordt,
volgens formule VI.(47a):

R/ =

Ri

1 4- P

VI.(47a).

Een gelukkige omstandigheid is, dat enl > eg zal zijn, waardoor n!
groter wordt en men dus met de transformator naar beneden trans268

formeren moet. Hierdoor zal men Rg, de belasting op de transfor
mator vrij laag kunnen kiezen, waardoor Rg1 minder invloed zal
hebben. Meestal zal Rg <= 1000 — 3000 ohm zijn. De minimale
waarde van Rg1 schommelt tussen 10.000 en 20.000 ohm. De transformatieverhouding n ligt meestal tussen 2 en 1 in.
LITERATUUROVERZICHT AB- cn B-VERSTERKERS.
Proc. I.R.E. Juli 1931.
Electronics. March 1933.
Proc. I.R.E. April 1933.
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HOOFDSTUK VU.
HOOGFREQUENTVERSTERKERS.

Al. Inleiding. Wij kunnen de hf. versterkers in twee groepen in
delen en wel in versterkers voor ontvangstdoeleinden en in die voor
zenddoeleinden. Over het algemeen zullen beide groepen uit afge
stemde versterkers bestaan. Wij zullen ons allereerst met de ver
sterkers voor ontvangstdoeleinden bezighouden.
Deze versterkers kan men weer onderverdelen in versterkers met
een smalle frequentieband, zoals deze toegepast worden in de con
ventionele ontvangers voor signalen, die amplitude-gemoduleerd
zijn en de brede-bandversterkers, die gebruikt worden voor Lelevisiedoeleinden, in radarontvangers en in ontvangers voor frequentiemodulatie.
Bij het eerste type versterkers, dus die voor smalle frequenliebanden, speelt de selectiviteit tegenwoordig een grote rol door de te
grote bezetting van het frequentiegebied voor de omroep. Tenge
volge daarvan streelt men er bij deze versterkers naar een hoge
anodeweerstand Za te bereiken, in het geval, dat men het hf. sig
naal rechtstreeks versterkt.
Bij de versterker, die na de frequentietransformatie wordt ge
bruikt, tracht men met bandfiltcrschakelingen de frequentiedoorlaatband zo goed mogelijk aan te passen aan het gewenste
frequentiespectrum, dat men na de detectie wenst over te houden.
Bij het tweede type versterkers ligt het probleem in wezen geheel
anders. De bandbreedte van de versterker is weliswaar ook hier
weer bepaald door de zijbanden, die ontstaan tijdens het modu
leren. Doch bij amplitudemodulatie bedraagt de bandbreedte van
het signaal plus de beide zijbanden enige kiloperioden (maximum
ongeveer 10 kP/8Cc)» bij de frequentiemodulatie zal de bandbreedte
in het algemeen tot 200 kP/sec bedragen, bij de televisie gaat men
van 30 P tot 600 kP/8cc. Door deze extreem grote bandbreedten
krijgt het probleem niet alleen hierdoor een eigen aspect, tevens zal
men juist door deze grote bandbreedten op golflengten moeten over
gaan, die in het uk. golfgebied zullen liggen, dus in de metergolfgebieden. Tengevolge hiervan zullen er speciale hoogfrequenteffecten een rol gaan spelen, die men anders kan verwaarlozen.
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Bij de zenderversterkers stuit men ook op deze moeilijkheden, als
men hen gaat beschouwen voor de metergolven.
Uit de aard zullen wij minder aandacht kunnen besteden aan de
conventionele ontvangers, en ons meer bezighouden met de moderne
methoden. Voor de meer uitgebreide theorie over de gewone ont
vangers verwijzen wij naar de bestaande boeken en het literatuur
overzicht.

A2. Smalle-bandversterkers. (Klasse A-). Het voornaamste element
in deze versterkers is een afgestemde kring in de anodekring. In de
meest eenvoudige vorm komt deze kring in direct gekoppelde vorm
voor, zoals in fig. VII.la is gegeven. Een
tweede scha kei wijze, die meer voorkomt,
is de inductieve koppeling volgens fig.
VII. 16. Men spreekt dan ook wel van
transformatorkoppeling. Een derde me
thode geeft fig. VII. 1c, de dubbel afge
stemde of bandfilterkoppeling.
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Rg
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Fig. VIL 1.
Evenals bij de If. versterkers is hier de versterking weer gelijk aan:

V = sd. za

VII.(l).

Hierin is:
S(1 = de steilheid van de versterkerbuis.
Za = de impedantie in de anodekring, gevormd door de afgestemde
L—C—R-kring.
Het verloop van de versterking is gelijk aan de resonantie-kromme
van de kring.

In resonantie is Za

L
= CR’ Nu is Qo

“o L
R en “« L

1
a>o C'

dus:

Zno = ZO = w0 L Qo.
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Parallel op Zo staan Ri en R,g, de weerstand voor de volgende buis
in fig. VII.la, dus dan is:

VII.(2).

Z 1 =------------- ——-____
1 + Zo/Rj + Zo/Rg

en de versterking voor fig. VII.la is:
Vo =

-

a)o L . Q ƒ . Sd
“o L Qo1
Wo L Qo1

.

1 +-K

VII.(3).

+T

Hierin is Qo1 de effectieve kwaliteilsfactor van de kring met
parallelschakeling van Rj en Rg. Deze is kleiner dan Qo en bepaald
door:
Qo
Qo1 =
wo _L
, «o_L
. 1 ~ ~ i5~ • Qo +
Rt •
Rg • Qo

Qo
f(,}o L
i + Qo (
< Ri

wo L )

+ R?” /

Over het algemeen zijn Rj en Rg zeer groot tegenover de impedan
tie Zo van de kring en zal dus in resonantie benaderd gelden:

L . Qo )

v = Sd .
Qo1 = Qo

VIL(4).

j

Bij een verstemming links en rechts tot een stroomwaarde I =
lo

(zie hoofdst. III. § AIO, blz. 108) dus tot het punt waar de
V2 ’
energie de helft is, is de bandbreedte gegeven door:

A

VII.(5).

Qo ...............

A

Voor n trappen achter elkaar zal de bandbreedte het product
zijn van alle n bandbreedten, die men vindt, dus:

fo
Qox

'

fo
fo
Q.
Qo2

fo
........................

Qon

fon
nxn Qok ’

1 de bandbreedte met het toenemen
Hieruit volgt, dat voor Qo
van het aantal trappen steeds kleiner wordt. Is dus een bepaalde
bandbreedte vereist, dan zal men er met de bepaling van de Q’s
rekening mee moeten houden.
Bij de transformatorkoppeling volgens fig. VII.Ib kunnen wij
voor de versterking schrijven, onder aanname, dat de inwendige
weerstand Rj veel groter is, dan de door de L—C—R-kring primair
teruggekoppelde weerstand:
VIL(6).
V = Sd • wo M . Qo
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r

Deze formule volgt uit het volgende. Als o, is de spanning, die
aan hel rooster van de beschouwde buis staat, dan is de stroom ia
door de zelfinductic Lx gelijk aan:
ift s= Sd . ex.

Onder aanname, dat Rt zeer groot is, is verder:
j w M iu = i2

1
co L„--------77- )
co C2 /J

R2 + j

dus, opgelost naar i2:

j co M Sd Cj

i2

-------- -7TR2+ jI \ (üL,
<*> C2

Verder is:

i2 = e2 co C2.

Dus:

j MJ., c,
e2 = C„

1

(co

L.---------77to C2 ,

In resonantie is:

1
Wo L2 =

wo C,

of:
M Sd

e'2 ~ K
Maar verder is:

wo L,
Qo

r.»

1
-p-j,-. dus:
co0 Co R2

1

cTK = (ü° Qo-

Dus is de versterking tenslotte:
v = ~ = sd

. co0 M. Qo.

Vergelijken wij de formules VII.(4) en VII.(6) met elkaar, dan
zien wij, dat nu de versterking tot die bij de directe schakeling in

een verhouding --

staat.

Uit de formules VII.(4) en VII.(6) zien wij, dat over het algemeen
de versterking bij een zekere waarde van L of M toe zal nemen met
de frequenties, als wij aannemen, dat de kwaliteitsfactor over een
zeker bereik constant blijft. Vooral bij de schakeling volgens fig.
VII.lt is dit het geval. Om de versterking meer gelijkmatig te ma-

273
Hagenaar, Radio 18

ken, geeft men de spoel La, de primaire spoel, veelal een vrij grote
zelfinductie, in het middengolfbereik 3 a 4 mH. Hiermede bereikt
men, dat de selectiviteit van de kring, die met een lage waarde van
La het grootst is op de lagere frequenties, meer constant wordt over
het gehele bereik.
De toepassing van transformatorkoppeling vermindert in sterke
mate de genereerneigingen van de versterker.
Gaan wij nu nog na, wat het gedrag van de kring is voor frequen
ties, buiten fo liggend. Voor de parallelkring zal de impedantie zijn,
als we de weerstand R verwaarlozen:

z=

XLXC
Xr;+Xc

CO L . ’/C0 C

“o L

Nu is:

L/c =

7. en
coo C

Z =

(<%L)2
X9

L/c

xT

= X?
1

co0 L =

CDO C

L
, dus 7. = (co0L)2.

Dan is dus:

Cl)

Wij hebben in boofdst. III

>o L)2

1
co L 1 ~ c^LC

(ü)oLP
co L I

co2

= n gesteld, dus is:

wo

co0 L

Z =

n
Verder is Zo = co0 L . Qo.
De verhouding Z/zo wordt dan:

1

Z

x

n Q„

1

1

1

IF,

Q» (i -

1 \

VII.(7).

n2J

waarin:
co

n - Q„

ü)o

<-% k R

co L
= Qs.
R

de kwaliteitsfactor voor de beschouwde frequentie f.
Deze formule geldt alleen voor frequenties f, niet te dicht bij f0.
Hoe hoger Qs is, des te beter wordt dan de verhouding van Zo tot Z
en des te beter zal de selectiviteit zijn.
Gaan wij nu over naar fig. VII. 1c, de schakeling voor de gekop
pelde kringen Lx—CT—R, en L2—C2—IV Ook hier gaan wij uit van
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de gedachte, dat Rt zo groot is, dat wij zijn invloed kunnen ver
waarlozen. Bij de pentode en tetrode zal dit zeker zo wezen.
Wij kunnen dan fig. VII.
e,
M
1c vervangen door het ver«1
vangingsschema volgens fig.
■XVII.2u.
<2
e
Li
De stroom door de pri
p2
maire keten, ip induceert in
de secundaire kring een
a
spanning e2, die groot is:

e, = —j co M ir

De stroom i2 in de secun
daire kring is:
_

e

#

Lr

e?

e2

>2
'-“i

De secundaire impedantie Z2 is:
O)2 M2

i

i

Z2 = R2 4- -R------- F j ( (O L2 —

O) C2

Voor resonantie is o).

'°L= = a>rc2 •dus:
O)2 M2

Z2 = R2 +

en dus
i2 =

r2

co0 M ij
M ij Rj
0)o2 M2 = Rj R, -f- o).»ƒ

4- "rT-

M2

Maar in resonantie is de primaire impedantie:
Zj — Rj, dus ij Rj = e

dus:

co0 M e

i2 =

Rj R2 4- 0)o2 M2

De spanning e2 over de condensator C2 is:
i,
= i2 . j (o L2
e2 =

jvc?

Dus:
Me
. io0 L.
Rj R2 -|M2
cdo

e2 =
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Teller en noemer beide gedeeld door wo2 L, L2, geeft
1
% M <o0 Lj
K V
£1
c
R^
M2j
K2 -1----Wo Lj ' CÜO L„ + Lj L_,
Q, Q.
De spanning over de spoel L,, c, is:

VII.(8).

c

c = ij wo L, dus ij =

wo Lj

Hieruit volgt, dat:

<»o M L
1
K2 +
Q, Q.
Verder is de stroom i, gelijk aan:

e2 =

L = Sdev
Waarin:

Cj = de aan het rooster werkzame wisselspanning.
De versterking van de trap op de resonantiefrequcntic is dus:
e2
Sd co0 M
VII.(9).
Vr =
~ TZ2 l._L

K24-' Qi Q2
i

, zoals wij reeds zagen
Voor de kritische koppeling is K, 2
=
QTo7
in hoofdst. III. Bij deze koppeling is de aan de secundaire toegevoerde energie maximaal en is <V M2 = Rj R2 . Dan is dus de versterking:

V„.

4’ Q1Q-2 VRj r2

VII.(9a).

Dit is dan tevens de maximale versterking.
Vullen wij in formule VII.(8) de waarde voor de kritische koppe
ling in, dan vinden wij voor de verhouding:

spanning in serie met primaire
e2 _VQ, Qa
VII.(8a).
■
spanning over C.,
~ e
2
en dit is dan de maximale verhouding.
Zouden wij, zoals in de practijk vaak gebruikelijk is, Q, = Q,,
dus Cj == C2, Lj = L2, Rj = R2 nemen, dan is:
l g
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linnx

2

VII.(IO).

en de maximale versterking:
v
’ inax = K .

VII.(11).

. Q2 = — • Q . <■>,'ol

Vergelijken wij de formules VII.(4) en VII.(ll) met elkaar, dan
zien wij, dat nu de versterking precies de helft is, van die bij de
enkelvoudige kring. Dit volgt ook uil de overweging, dat de weer
stand in de secundaire kring tengevolge van de koppeling toeneemt
wo2 M2
met
en bij de kritische koppeling is dat gelijk aan R,, dus
R,
is dan:

IV = R2 +

2

ÜV M2

R.

1

= R_, 4- R2 = 2 R2

De impedantie van de ge
koppelde kring is dan precies
de helft van die van de kring,
beschouwd als afzonderlijke
k ring.
In formule VII.(7) vonden
wij de verhouding van de im
pedantie buiten afstemming
en die in afstemming voor
Fig. VII. 3.
een enkele kring. Deze ver
houding geldt dan ook voor de respectievelijke versterkingen, dus:
versterking buiten resonantie

V

\ < i-sterking in resonantie

Vr

1
Q.

1—

voor een enkele kring.
Voor de gekoppelde kringen wordt deze verhouding benaderd:
V

vr

K’ +ÖTQT
n

1 V

K2 4- Kc-

n

( 1

1

2

VII.(12).

n2

In fig. VII.(3) zijn nu aan de hand van deze beide formules
VII.(4) en VII.(12) de selccliviteitskrominen getekend voor een
enkelvoudige kring en een bandfilterkring. Wij zien, dat het bandfilter in de eerste plaats beter de theoretisch gewenste kromme
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nadert en in de tweede plaats een grotere attenuatie waarborgt
tegenover stations, op frequenties buiten de bandbreedte. Bij meer
dere trappen achter elkaar zal dit nog beter worden, daar dan de
verkregen kromme steeds meer de rechthoek gaat naderen.
A3. Brede-bandversterkers. (Klasse A-). Bij de brede-bandversterkers onderscheiden wij weer twee gevallen en wel die met een
enkele afstemkring
in de anodeketen
en die met dubbele
afstemming.
L
r
Rg
c
Eg
Beschouwen wij
eerst weer de ver
sterker met enkele
Fig. VII. 4.
kring. De schake
a
ling is weergege
ven in de fig. VII.
M
JZ
4a. Het enige ver
5*schil met de ver
o
L2nR2
sterker voor smalle
Rl
5
Eg
c’7r
band is gelegen in
het parallelschakelen van een extra
demp weerstand R.
b
Zodra nu de benodigde bandbreedte
DB
groot
moet wezen, zullen de kring44
vcrliezen practisch alleen door R
42 - —
bepaald worden en dan zal de kwaI
\
KKc
litcitsfactor gegeven zijn door:
------ r_ _

X

l
i

I

\

i

\

\ I

\ \l

I X

I

an ■ nai

l\\
l\\

1
1
I
I
I

Qe

\\
\\
\
\
'

'L n=1

l\

%L
R

1'

....

VII.(13).

Wo C R

De versterking hebben wij op blz.
272, paragraaf A2 gevonden in de
formule VII(4). Deze versterking is:
\ns>
n=2X.

Q„

Vo = SC1 co.’o k Qe

“o C

VII.( 14).

*o

Bij een verstemming v zodanig,
c
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dat i —^7^’

*s

een punt, waar

i
de afval D = 20 log —j- = —3dB is, is de bandbreedte gegeven door:
■*o

Af

1

or

Als nu dus, zoals bij de brede-bandversterker het geval is, A f
groot wordt, zal men dus een relatief kleine waarde voor Qo, de
effectieve kwaliteilsfactor, krijgen. De bandbreedte van de verster
ker is dus gegeven door:
fo

A

VII.(15).

Qo

Vermenigvuldigen wij de versterking bij resonantie met de band
breedte, dan krijgen wij:
V

x/

fo

° X Q„

_

S<lQo

fo
f»
Qo
Qo

S<I

_

“o C

2%C

VII.(16).

of in woorden: het product van de spanningsversterking en de
bandbreedte is onafhankelijk van de resonantiefrequentie en hangt
alleen af van de steilheid van de buis en de afstcmcondensator C.
Daar deze afsteincapaciteit bepaald is door de buiscapaciteiten
en de strooicapacitciten, ligt het probleem bij de versterker met
enkelvoudige afgestemde kring precies zo, als bij de brcclc-band
weerstandsgekoppelde versterker in hoofdst. VI, paragraaf B12
blz. 238 en volgende.
De waarde van Qo voor een afval van 3 dB vinden wij met formule
VII(7). Hierin is:

V

1

1

VT= V2 -

1
n2

Qo

Dus is:

V2
T"

Qo

1 “

V

n2

Men kan Qo natuurlijk ook bepalen uit de formule VII.(15);
dan is:

Qo

Jo
Af

VII.(15a).

Deze waarde is in het algemeen groter dan men met formule
VII.(17) vindt. Laat bijv, fo = 60 MP/SCC. zijn en A f =
=5
5MP/,
/SCC . Dan
volgt uit VII.(17), dat:
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Qo

_

\'T

1~ 1 — 0,85 ~ 9,4
1—

/'65V

\6(jJ
en uit formule VII.(15a), dat:
Qo

60
= 12.
"5"

In de praclijk kan men de formules VII.(15) en (16) aanhouden,
De resultaten zijn voldoende nauwkeurig, om aan practische eisen
te voldoen.
Uit de formule VII.(16) volgt, dat de capaciteit C zo klein moge
lijk gehouden moet worden, men zal dus pen loden loc moeten
passen. Analoog met hoofdst. VI, paragraaf BI5, vinden wij voor
So = 5 «”A/V en C = 10 p F, dal:
’ jnnx

16.

Beschouwen wij nu fig. VII.4b eens, dus de schakeling mei twee
afgestemde kringen. Ook hier brengt men de benodigde extra dem
ping aan door parallelschakeling aan de LC-k ringen van weer
standen Ra en R.,. Hierdoor bereikt men de benodigde verlaging van
Qj en Q2, wat door de brede, te versterken frequentieband vereist
wordt. Men maakt, evenals bij de smalle-bandversterker, de kringen
onderling gelijk, waardoor dus Q1 = Q, = Qo wordt.
De spanningsversterking is gegeven door de formule VII (9), die
wij hier herhalen:
Cüo M_

Vr = sd 1
K2 +
Q?

VII.(9).

Uit deze formule zien wij, dat om een grote versterking Ie be
reiken, het noodzakelijk zal zijn Qo zo groot mogelijk te maken,
wat dus inhoudt, dat men zo hoog mogelijke zelf inducties L toe
past. Dan wordt, bij een bepaalde koppeling M = K VL2 — KL zo
groot mogelijk.
Het voordeel van de bandfilterschakeling is nu, dal men de
capaciteit C bij de enkelvoudige schakeling in twee delen Ct en C,
splitst, daar men nu de anodekring van de voorgaande buis scheidt
van de roosterkring van de volgende buis. Practisch halveert men
de capaciteit C. Wij zagen, dat de maximale versterking, onder ge
lijke omstandigheden, die bij de kritische koppeling optreedt, de
helft is van die bij de enkele kring. Daar wij nu echter zien, dat
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Cx = C2 — V, C is ongeveer, zal bij dc brede-bandversterker dit
bezwaar vervallen, daar de kwaliteitsfactor bij de enkele kring nu
de helft wordt van die bij de dubbele kringen. Het voordeel van de
bandfilterschakeling is nu, dat dc bandbreedte V2 maal zo groot is
als bij dc enkele kring.
Öit geldt voor een afval van 3 dB. Dus door de buiscapaciteiten
te splitsen bij dc dubbele afstemming, bereiken wij een toename
van het product van de versterking bij resonantie en dc bandbreedte.
Men bepaalt de bandbreedte bij de bredc-bandversterker met ge
koppelde kringen precies zo als bij de smalle-bandverstcrkcr. Alleen
worden nu Qx en Q2 verlaagd in numerieke waarde door de parallel
schakeling van de weerstanden Rx en R,.
Geeft men de koppeling de kritische waarde, dan zal vermeerde
ring van hel aantal trappen, mits ze alle gelijk zijn, de band
breedte verminderen.
Overkoppeling, dus Kc2 > -q-q" maakt, dat dc bandbreedte prac-

tisch gelijk blijft bij toenemen van het aantal trappen, doch de dan
optredende maxima bij de toppen van de bandkromme gaan zich
steeds meer prononceren, als het aantal soortgelijke trappen toe
neemt (zie fig. VII.4c).
De beste methode is, de koppeling iets kleiner te kiezen dan de
kritische koppeling. Men verkrijgt dan de kromme met maximum
rechtlijnig verloop. Bij meerdere trappen achter elkaar neemt dan
de bandbreedte steeds meer af. De vervorming door de tijdsvertra
ging is dan echter minimum, wat gewenst is bij versterkers voor
televisiedoeleinden. Door het toepassen van afgestemde kringen
introduceert men faseverschuivingen, die veranderen met de fre
quenties. Hierdoor treden tijd vertragingseffecten op, evenals bij
laagfrequenlversterkers.
A4. Zender hf. versterkers. (Klasse B en C). Draait bij de hf. ver
sterker in ontvangers het gehele probleem om dc spanningsversterking, bij dc hf. zcndcrverslerking gaat het om de grootst mogelijke
energieversterking, die men per buis kan bereiken. Bij dc zender
zal dus het rendement van de omzetting van gelijkslroomenergie in
wisselstroomcnergie dc grootste rol spelen, daar de afgegeven wisselstroomenergic bij een buis begrensd is door zijn maximale
anodedissipatie.
Wij zullen zien, dat een hoog rendement te bereiken is, door te
maken, dat er slechts over een klein gedeelte van dc periode anodestroom loopt. Daar wij ook hier weer een afgestemde kring (L—C—
R—kring) in de anodeketen opnemen, zal de vervorming in de
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anodekring hierdoor gering wezen. Men kan de L—C— R-kring
opgebouwd denken uit een parallelschakeling van L, C en R,
L
waarbij R = —— , R1 is de Ohmse weerstand van L. Voor de reso1
— en wordt de impedantie van
VLC
de parallelschakeling van de verliesloze L en C oneindig groot. De
weerstand in resonantie van de parallelschakeling van L, C en R
is dan voor co0:
L
R—
= cRT
—— •
Z=
— R
nantiefrequentie fo is dan wo

Voor de n-de harmonische zal de condensator C, mits hij niet

ea
Ea

la

l'l'H
E 9o

o Ï9A \
,

a

\j

E

Fig. VII. 5.

I

Ego

te klein is, practisch een kortL
sluiting vormen voor Z =———

Eg

b

= R. De wisselstroomweerstand
voor de n-de harmonische is
dan:

la1

<<z>
<9%

1
Zn = n----c •
cd0 C

Om te maken, dat ia slechts
over een klein deel van de
periode loopt, is het noodzakelijk een hoge negatieve
roostergelijkspanning toe te
passen. Men voert de trap
pen dan ook uit in klasse C
instelling.
In fig. VII.5a is dan in
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e9

I
I
I
I
Ego

"f-TT

Eg

I

E

t

O

ƒ' ®, ]-®7 ’

I Z 1i

/
I
‘
______ I- J.—I—L

I
I

-—^1

I

ft

eg

I

c

principe de schakeling van de zendertrap gegeven, waarbij het
stroom- en spanningsverloop in fig. VII.5b is weergegeven. Fig.
VII.5c geeft dan de instelling in de grafiek. De gebruikte letters
voor de spanningen en stromen zijn:
Eb =| anodegelijkspanning.
ea = anodewisselspanning.
En = anodepiekspanning.
Ek = spanning aan de kring.
Eg0 — negatieve roostergelijkspanning.
E = Eb//i = afsnijdspanning, waarvoor i a = 0 iS.
eg — roosterwissclspanning.
Eg = roosterpiekspanning.
Ino — anodegelijkstroom.
ia — anodcwisselstroom.
In = anodepiekstroom.
ij—Ij = eerste harmonische anodestroom.
ik- -Ik = kringstroom.
= roostcrgelijkstroom.
ig = roosterwissel stroom.
Ig = roosterpiekstroom.
igi ’^gi = eerste harmonische roosterstroom.
O = openingshoek.
Uit de fig. VII.5 volgt, dat 0a is de halve hoek, waarover ia vloeit.
De hoek 0 wordt gerekend van eg = Eg tot eB = 0. Daar de ia- en
ig-krommen symmetrisch zijn t.o.v. eg «= Eg, rekenen wij verder met
de halve hoek. Voor klasse C instelling is dus 0a < 90°, voor klas
se B rekenen wij 0 = 0a = 90°.
De vergelijkingen voor anode- en roosterwissclspanning zijn dan:

ea = Eb — Ek.cos 0
eg = —Eg0 + Eg .cos 0

................
................

VII. (19a).
VII. (19d).

Voor het punt, waar net ia = 0 is, het afknijppunt dus, geldt:
n eg = — ea
en dit is, als de openingshoek 0 — 0a; dan vloeit ia over de hoek
2 0a en is dus:
-g Eg0 + n Eg cos 0j = Ek cos 0a — Eb.
Ek\
E
+ Eg------ — J cos ©t .......... VII.(20).
Noemen wij de maximale totale roosterspanning Eg max en de
minimale anodespanning Ea mln, dan is:
Eg max —
Eg0 + Eg
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of
F

= Eg

en
E,’a

.F
'-•g

VII.(21).

max

Ek

mln ---- Eb —

of

Ek = Eb — Ea min
Met behulp van deze formules vinden wij:

VII.(22).

E
E
Eg — Eg max = ----- ~h
4- Eg cos 0T —
—

cos 0t

of

Eb
Ek
---- — ----- cos 0i 4- Eginax.
H------- |x

Eg (1 — cos 0,)

Met behulp van formule VII.(22) geeft dit:

__ Eb
_____ 1______
Eg — „ 4e
u ’
1 — cos 0X

/E
fEa mln
min cos 01
\
|1

+ E'g« max

VII.(23).

Met behulp van de formules VII.(21), (22) en (23) kan men dus
de negatieve roosterspanning, de kringspanning en de roostcrexcitatiespanning bepalen.
Heeft men deze waarden bepaald, dan kan men met behulp van
de Ea—Ia en Ea—Ig karakteristieken de ia- en ig-krommc optekenen
over het bereik van 0a tot —0r Daartoe kan men het best een
tabel opzetten volgens het hieronder volgende voorbeeld. Daar, zo
als gezegd, de ia- en ig-kromme symmetrisch is t.o.v. 05 = 0, bere
kent men de waarden alleen tussen 02 en 0 graden. Men maakt
eerst een lijstje als volgt.
Gegeven data.
Buis

Aangenomen waarden
En min

Fg
©!

Ii

Eb

max

—
= .......................

Berekende waarden.
Eg = ............................
Eg0 = ............................
Ek = .................

Daarna zet men de volgende label op:
COS 0

0°
1

Ek cos 0
Eb—Ek cos 0
Eg cos 0
Eg cos 0—Eg0
ia

Yo

0

10°
20°
0,985 0,940

Yx

30°
40°
0,866 0,766

y2

Y3

y4

Yo1

Y?

V

ig

in cos 0
ig cos 0
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Yo1

©1

0
0
0
0

De waarden voor ia en ig haalt men uit de statische karakteristie
ken van de buis voor de berekende waarden van ca en ce.
De componenten Iao en I,, respectievelijk de anodegelijkstroom
en de eerste harmonische kan men berekenen met de analyse van
Fourier. Deze componenten zijn respectievelijk:
r+*
ia de

I«o =•

— jt

1

VII.(24).

/4-

/ ia cos OdO
J —n
Volgens de regel van Simpson kan men deze beide integralen be
naderen. Verdeelt men de ia- en L-krommen in 10-graden inter

I. =

TT

vallen, dan is in de benaderingsformule A X = —radialen. De
18
formule volgens Simpson is:
.a
|2Lo Jl)’All iI Y1 1 -4-I Y
VII.(25).
' 2
I
/ Y dX = aX
+ Y,n—1
J h
TT

In ons geval mei
ko =

1
18

Yo

2

a

X =—
18

vinden wij, dal:

+ Y, -F Y2 +

+ Y„-i

VII.(26).

+ Y>

VII.(27).

en

i,=i/0 ( y + y/ + y.?+

Daar Yn, resp. Yn’ optreedt voor 0=0, en hier ia = 0 is, zijn
dus Yn en Y,,1 beide gelijk nul.
Met behulp van de tabel en de grafieken hebben wij Yo, Y, enz.
en Yo’, Y/ enz. bepaald, dus zijn met de formules VII.(26) en (27)
dan Iao en Ix te berekenen. Evenzo gaat men te werk voor Ig0 en Igl.
Men kan, als men niet de beschikking heeft over de Ea—Ia—Ig
karakteristieken, de formules van VII.(24) uitrekenen en dan ver
der Ino, Iv I2 enz. en Ig0, Igl algebraïsch uitrekenen met behulp van
de steilheid S van de buis. Doch daar men meestal wel de beschik
king heeft over de genoemde karakteristieken, is de hier gegeven
methode wel het handigst.
Alleen voor frequentievermenigvuldiging moet men de formule
VII.(24) toepassen en dan geldt voor de n-de harmonische:
r +*
1
VII.(24a).
in cos n 0 d 0
—jr
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A5. Energieverhoudingen in anode- en roosterkring. Met behulp van
de gevonden waarden van Ek, Ea, Ia, kan men nu de energieverhou 
dingen in de anodekring berekenen. De aan de buis toegevoerde
energie is dan:
• Wo = Ia0.Eb ................................. VII. (28).

Noemen wij de belastingsweerstand in de anodekring, dus de
weerstand van de L—C—R-kring in afstemming, Ra, dan zal de aan
deze weerstand geleverde wisselstroomenergie zijn:
Ek
I,
Ek .
Wu
VII.(29).
V2"
V2
2
Wij moeten hier natuurlijk rekenen met de effectieve waarden
van stroom en spanning.
Het verlies is dan:
IJSk
VII.(30).
Wd = Wo — Wu = Ino Eb
2
Dit is het anodedissipatie-verïies, dus de energie die in de anode
in warmte wordt omgezet.
Het verlies in de roosterkring moet geleverd worden door de
voorgaande versterker of oscillator. Deze energie wordt toegevoerd
als een wisselstroomenergie met de fundamentele frequentie. Deze
energie wordt voor een deel in warmte omgezet op het rooster, is
dus inwendig buisverlies, een ander deel wordt als gelijkstroom
energie toegevoerd aan de spanningsbron, die de benodigde nega
tieve roosterspanning levert, dat is dus uitwendig verlies.
Het uitwendige verlies is:
‘-"go • Iffo = I2. • Rgu ......... .............
VII.(31).
Wgu
ffll = ■E.

Ig0 is de roostergelijkstroom component, R^ is de uitwendige
roosterweerstand, welke dus te berekenen is uit:
-

Rgu =

Ego
Igo

.............

VII.(31a).

De aan het rooster toegevoerde energie is:
—

WC1

E*

Igi
•gi

V2- ’

V2~
V2 ”

=

Tgi E|
'g

2

VII.(32).

Het grote verschil tussen anode- en roosterkring zien wij direct.
Aan de plaatkring voert men gelijkstroomenergie toe, welke om
gezet wordt in wisselstroomenergie, waarbij een gedeelte in warmte
wordt omgezet in de anode. Aan de roosterkring voert men wissel
stroomenergie toe, die gedeeltelijk in gelijkstroomenergie wordt
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omgezet en voor een ander deel in warmte in het rooster. Het ver
schil tussen Wgu en Wgl is dus dat deel, dat aan het rooster in
warmte wordt omgezet.
Over het algemeen loopt er slechts over een klein deel van de
periode roosterstroom ig. Nu zijn Ig0 en Igl gegeven door de formules:

1 r+n
2V ig c!0
—n
1

ICI =

77

\
f

r+"
/ ig cos 0 cl 0

VII.(33).

In verband met het feit, dat de openingshoek 02 waarvoor ig vloeit,
meestal klein is, zal cos 0.. oo 1 zijn en mag men voor Igl schrijven:
oo

1
77

ig d 0.
—

ji

Hieruit en uit formule VII.(33) volgt dus, dat dan:
Iffl = 2 Iff0

VII.(34).

Daar men I EO direct kan aflezen op de niA-meter in het roostergelijkstroomcircuit, is dus Igl
El met goede benadering direct bekend.
Volgens formule VII. (32) is dan de aan het rooster toegevoerde
energie:
VIL(35).
W = I■go • Ee

Eg is clan de maximale waarde van de roosterwisselspanning.
De door het rooster gedissipeerde energie is clan:
Wgd = W0 — W,= IIgo
g0 (Eg-Eg0)
en dus is volgens formule VII.(21):
VII.(36).
gd = Ig0. E,'g raai
De cnergieversterking van de buis is clan de verhouding van de
uitgangsenergie Wu en de aan het rooster toegevoerde wisselstroomenergie Wgl, dus:

Ve

-

VII.(37).

A6. Het rendement van hf. energieversterkers. Het rendement van
de buis zal bepaald worden door de totale verliezen in de buis zelf.
Zonder de gloeistroomverliezen zal het totale verlies dus bepaald
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I

!

worden door de som van de in warmte omgezette energie op de
plaat en het rooster. Deze totale verliezen zijn dus:
Wdt = Wd -F Wdg
= Eb . Ino

Ek L
2

17
'-'g mnx

VII.(38).

Het totale rendement is dus bepaald door het quotiënt van de aan
de anodekring afgegeven wisselstroomenergie Wu en de som van
de aan het rooster toegevoerde energie Wgl en de door de buis op
genomen gelijkstroomenergie Wo, dus:
Wu
nt = Wo + W . 100 =
gi
Ek Ia
.... VII.(39).
. 100%
2.(EgIg<I + Eb Iau)

Veelal wenst men het rendement in de anodekring te weten. Dit is:
Wu

w
vv o

n°

. 100

JU,

VII.(40).

= 2 Eb Ino . 100%

Daar de maximale anodedissipatie door de afmetingen en de
electrische eigenschappen van de buis is vastgelegd en niet over
schreden mag worden, zal men dus, om een grote Wu te verkrijgen,
er naar streven, het rendement zo hoog mogelijk op te voeren.
Het duidelijkst blijkt dit uit een vergelijking tussen de buis in
klasse B en klasse C instelling. Stel dat we hebben:
hij r|1% geeft de buis WU1 watt af,
bij t]2% geeft de buis WU2 watt af.
In beide gevallen is de dissipatic gelijk en Wd. Dan is dus:
WU1
’li = Wul+Wd • 100%.

w U2
n2 = W~+ vvd . 100%.
Lossen wij uit deze beide vergelijkingen Wd op, dan vinden wij, dat:
100 —tk
— 1].,
w 100
-------L
=
wd - W01 . -------- 1 —
----- v’ !!•>
’ll

’

^2

dus:

WU1 _ n,
w„2
n,

100 — t)2
100 —Tl’

VII.(41).

Bij de hf. energie versterker in C-instelling is het rendement 2 X
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dat van de versterker in B-instelling, voor het bereiken van 100%
modulatie en wel is dan ongeveer n1 = 66% en n2 = 33%.
Dus dan is:
WU1
66
100 — 33
WU2
33
100 — 66 “**
De buis in C-instelling kan dan in modulatie-instelling 4 X zoveel
wisselstroomenergie afgeven, als dezelfde buis in B-instelling.

A7. Het bepalen van de anodebelastingsweerstand. De in de anode
opgenomen wisselstroomweerstand Ra is bepaald door de spanning
Ek, die aan deze weerstand onder de beschouwde condities op
treedt en de eerste harmonische I, van de anodestroom.
Men kan Ra dus direct berekenen. Daar Ra is de wisselstroom
weerstand van de L—C—R-kring en wij aannamen, dat deze kring
op de eerste harmonische, dus op de fundamentele frequentie wordt
afgestemd, zal Ra dus Ohms zijn voor deze frequentie. Hierdoor is
Ra gegeven door:
Ra =

Ek

I.
De kringstroom door de kring zal dan zijn:

Ik -- Ek

VII.(42).

Ek

wo

C = wo L

Daar verder de waarde van Ra bepaald is door de kring en:
_ L
Ra “ CR7 = <°o LQo

is dus:
I

1

Ra

% L Qo

en dus:

Ik = Qo L
De kringstroom is dus de toegevoerde stroom I2 maal de kwaliteitsfactor Qo. De impedantie Ra moet op de fundamentele frequen
tie Ohms zijn, wat bovendien inhoudt, dat zijn impedantie voor de
hogere harmonischen slechts klein mag wezen.

A8. Frequentievermenigvuldiging. Wij zagen, dat tengevolge van de
hoge negatieve roosterspanning Eg0 de anodestroom ia pulsgewijze
vloeit. Daardoor bevat ia een hoog percentage hogere harmonischen,
waardoor het mogelijk is het rooster in de fundamentele frequentie
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te exciteren en door de anodekring af te stemmen op een hogere
harmonische met de frequentie nfv een behoorlijke uitgangsenergie
wu te verkrijgen
voor die hogere
harmonische. Het
stroom- en spanGa
i
Eb
ningsverloop
is
voor de tweede har
monische gegeven
in fig. VII.6.
o
r
Wij zien, dat mini
E
-f
I
mum ea weer sa
menvalt met maxi
mum eg. De roosterspanning eg is
O
T
weer een functie
van
de openings
Fig. VII. 6.
hoek 0, de anodespanning ea nu echter van 2 0, dus:
eg = f (0)
ea = f (n 0)
in dit geval is n = 2.
Rekenen wij nu verder met de n-de harmonische, dan is dus vol
gens de vorige paragraaf:
VII.(43a).
ea = Eb — Ek cos n 0
VII. (43Z?).
cg = — Ego 4- E'gg cos 0
Verder is weer:
|i eg
ea
en dit is weer, als de hoek 0 = 0V dan vloeit ia dus weer over de
hoek ©j en is:
—
Ego + |i Eg cos 0j = Ek <cos n 0j — Eb.
Eb
_ Ek
VII.(44).
cos n 01)
Ego =
4- (Eg cos 0a
1
PVoeren wij weer Eg max en
en Eg
Eg m
mln
jn in, dan gelden zonder meer de
formules VII.(21) en VII.(22). Met behulp van deze formules vin
den wij dan:

I

-h-

i

Eb
Ek
Eg-E, »» = — + Eg cos 01------ — cos n 0,
X

k*’

I

T-.

En mln

of Eg (1 — cos ©,)=-— + Egmnl — -------- --------- cos n 0j
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waaruit volgt, dat:

1 — cos n 0a

Eb

Eg

4-

1 — cos 0a
/ƒ E
Eaa mln
miu

cosn01
VII.(45).
Eg max
4- 1 ---- COS 0-j
\
u
Met deze formules kan men dan weer een tabel opstellen. Voor
de tweede harmonische is:
cos n 0, == cos 2 0r
Dus is:
F
. _ Eb
cos 2 0,
1 — cos 2 0n
Ea min
max
E.'c
u
— cos
cos 0,
0a 14- 1 — cos 0,
1 —
01 1
u
11 —
— cos 0j
Nu is 1 — cos 2 0a = 1 — 2 cos2 02
1=2 (1 — cos2 0,), dus:
.
|
min
*
VUS
Eg max
Eh ,
Ea mln_ 2 COS’2 0, ----— 11 .
4cos " 1 +
g
1---- COS 0a
1-----COS
Eg = 11
,i
1—cos 0j
Een vergelijking tussen de formules VII.(23) en VII.(45), doet ons
zien, dat de benodigde roosterexcitatiespanning Eg voor frcquentievermenigvuldiging over het algemeen groter zal wezen dan voor
versterking op dezelfde frequentie. Evenzo zal Ego groter moeten
wezen. Het rendement bij vermenigvuldiging zal afnemen met het
toenemen van n. Het benodigde stuurvermogen zal toe moeten
nemen, dus ook het totale rendement gaat afnemen.
Over het algemeen past men verdubbeling toe in zenders en her
haalt dat zoveel maal achter elkaar als nodig is, om de gewenste
zendfrequentie te bereiken. Een enkele keer past men verdrievou
diging toe, doch hoger gaat men meestal niet in één keer.
Een klasse C versterker, die b.v. 70% rendement heeft, zal als
verdubbclaar ongeveer 60% halen.
Bij dezelfde opname uit de batterij zal de buis dan 33% meer op
zijn anode dissiperen als verdubbclaar. Daar de anodespanning ea
de dubbele frequentie heeft van de roosterspanning eg, zal ea dus
over een kleiner deel van de openingshoek 0 een voldoend lage
waarde bezitten. Hierdoor zal het nodig zijn, bij frequentieverdubbeling en -vermenigvuldiging in het algemeen, de hoek 0 kleiner
te maken. Daar 0t gegeven is door:
1

|

------ 11

Illlll

Ego

cos 0, =

Ea
F1

VII.(46).

zal het dus nodig zijn Ego te verhogen. De hoek 0a zal verkleind
moeten worden, om de buisdissipatie geringer te maken. Het zal
dus, zoals ook uit de formules blijkt, nodig zijn Ego en Eg te ver
hogen bij frequentievermenigvuldiging.
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De berekening van WO1, WU1, WRl, i] enz. verloopt als bij de gewone
versterker. Een voordeel van frequentievermenigvuldiging is, dat
de trap niet behoeft te worden geneutrodyniseerd, daar rooster- en
anodekring op verschillende frequenties werken.
De energie, die de buis kan leveren op de hogere harmonischen,
neemt, zoals gezegd, af met het ranggetal van de harmonische. Deze
energie is, vergeleken met de energie, die de buis onder gelijke
condities op de fundamentele frequentie af kan leveren, benaderd
omgekeerd evenredig met het ranggetal. De belastingsweerstand is
ongeveer omgekeerd evenredig met de uitgangsenergie.
Immers de uitgangsenergie is, uitgedrukt in de belastingsweer
stand en de effectieve spanning Eke over de kring:

W,u

“

Za

VII.(47a).

Voor goede werking zal men er naar streven, dat de spanning
over de kring steeds zo hoog mogelijk is, dus in de buurt van Eb.
Dan is:
z _

VII.(47&).
W„
Met afnemen van Wu neemt Za dus toe.
De meest gewenste openingshoek 03 is een compromis tussen
diverse tegenstrijdige factoren. Hoe korter bij een bepaalde harmo
nische de stroomimpuls is, des te hoger wordt het rendement. Maar
dan nemen Eg0 en Eg en dus de excitatieverliezcn toe. Is de impuls te
kort (en ook te lang), dan daalt de uitgangsenergie. Men kan een
bepaalde buis voor verschillende hoeken 0, doorrekenen en dan de
beste instellingen selecteren.
A9. De lineaire hf. energieversterker. (Klasse B). Tot nu toe heb
ben wij steeds aangenomen, dat de trap in C-instelling was inge
steld, dus
< 90°. Men kan nu de versterkertrap zo instellen, dat
de uitgangsspanning over de L-C-kring recht evenredig is met de
exciterende roosterwisselspanning. Men moet dan de trap in Bklasse instellen. De lineaire hf. versterker met afstemming werkt
dan in de geest van de If. klasse B versterker. Alleen hoeft hij nu
niet in balans te worden uitgevoerd. De lineaire versterker is be
langrijk met het oog op zijn werking als energieversterker voor
amplitude-gerqoduleerde signalen, daar hij dit practisch zonder
vervorming doet. In fig. VII.7 is zijn werking aangegeven.
Uit fig. VII.7a zien wij, dat ia over de gehele periode van de
openingshoek 0 vloeit, dus 0! =
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7T

—, of cos 0j = 0.

In fig. VII.76 is het verband aangegeven tussen Ea en Eg. Wij
zien, dat inderdaad Ea tot een zekere waarde lineair met E.‘g ver
loopt. Boven een bepaalde
waarde van Eg, die voor
verschillende Za’s verschil
lend is, buigt de lijn om
naar verzadiging. Deze ver
zadiging ontstaat door een
secundair emissie-effect.
Bij een zekere waarde van
Eg zal Ea in absolute zin zo
groot worden, dat Ea min <
Egmax wordt.
De electronen, die door
de mazen van het rooster
-©/i
naar de anode vliegen, krij
gen een grote snelheid, als
het rooster positief wordt.
Bij hun botsing tegen de
anode maken zij andere
electronen uit de anode vrij
en als nu aan de genoemde
voorwaarde voor Eg is vol
daan, zullen deze electronen
zich naar het rooster be
geven, verkleinen de anodestroom en verhogen de
roosterstroom. Hoe groter
mnx is, des te sterker
b
Eg
wordt dit effect. Daar Ea
door de L-C-kring mede
Fig. VII. 7.
bepaald wordt en Ek snel
ler met Eg toeneemt, naarmate Za groter wordt, treedt dit verzadigingseffect bij grotere waarden van ZIn sneller op. Dit effect
begrenst eveneens de werking en de uitgangsenergie van de klasse C
hf. versterker.
Bij kleine waarden van Eg is het rooster negatief, dus ig = 0. In de
piek van Eg gaat er roosterstroom lopen en treedt er dus belasting
op op de exciterende trap. Deze moet in staat zijn de roosterenergie
in de piek te kunnen leveren zonder de lineariteit aan te tasten. De
spanningsregeling moet dus goed zijn en men kan eventueel tegenkoppeling toepassen.
Evenals bij de If.klasse B versterker is hier het maximale ren293

dement (zie hoofdst. VI, formule VI.(59), blz. 265):

t( 1

^max

—

min

) 100%

VII.(48).

De maximale energie is:

W,u

max

— ----

T
xao

(Eb—E,'a min '

VII.(49).

De belastingsweerstand is:

4Eb

Za

T
*a

• (1 — ’ ^min/Eb)

VII.(50).

De spanning Eft mln is meestal 10 — 15% van Eb.
Het maximale rendement ligt tussen 65 en 70%.
Daar dit het rendement is in de piek van de modulatie, zal het
rendement in de instelling en ongemoduleerd, 30 — 35% bedragen.
De in de piek ontwikkelde energie is bij de hf. B-versterker onge
veer gelijk aan de energie, die dezelfde buis in C-instelling levert. De
energie in de piek van een 100% gemoduleerde golf is viermaal de
draaggolfenergie, dat wil dus zeggen, dat de buis in B-instelling
ongeveer een kwart van de energie levert in ongemoduleerde toe
stand, als in C-instelling.
AIO. Gebruik van tetroden en pentoden. Ook de tetroden en pentoden
zijn te gebruiken als hf. energieversterkers, als men hen in klasse
C-instelling instelt. Zij werken dan practisch gelijk aan de triode,
doch behoeven niet te worden geneutrodyniseerd. Het grote voor
deel boven de triode is, dat zij een kleinere roosterexcitatiespanning vereisen. De berekeningen verlopen, als bij de triode, alleen
bepalen nu de schermroosterspanning
en de versterkingsfactor
Hag de roosterspanningen Eg en Eg0. De totale kathodestroom Is is
nu bepaald door:
ESg

+
I

VII.(51).

H'sg

De openingshoek is dus nu gegeven door:
Eggp
Ego

COS ©! = —

P-

Eg

Hierin is:
Egy
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Esgo

— Es, de stuurspanning.

VII.(52).

Feitelijk gelden de hier gegeven formules voor een ideale pentode,
waarbij dus aangenomen is, dat de schermroosterwerking ideaal is
en de emissiestroom alleen door Eg en Esg worden gecontroleerd. De
fout, die men zo maakt, is met de moderne buizen intussen gering.
Ook bij de pentoden is:
ea = E,, — Ek cos 0.
eg = — Eg0 + Eg cos©.

Alleen is nu het afknijppunt gegeven door:
f-1 Cg

Cgg*

Overgaand op de maximale waarden hebben wij dus:
EiEo = — Ego 4- Eg cos ex
I»

VII. (53).

Verder is weer:
Eg

Ego

Eg max.

Deze waarde voor Eg in formule VIL (53) ingevuld geeft
dan voor Eg0:
E8go

+-E,'g raax COS Oj

Ego =

I --- COS 0-l

VII.(54).

Met behulp van deze formules en het voorgaande stelt men weer
een tabel op en kan dan alle van belang zijnde gegevens berekenen.
Uit formule VII. (54) zien wij, dat, daar Esg0 < Eb is, de benodigde
negatieve roosterspanning Eg0 bij de tetrode en de pentode kleiner
zal zijn dan bij de triode.
Lost men uit de formules naar Eg op, dan komt er:
E
~ 4- (2 cos O. — 1) EffmaI
______________ __
VII. (55).
E,'<g _
1 — cos 0,
Ook de hier gevonden waarde voor Eg zal kleiner zijn dan de in
formule VII. (23) gegeven waarde voor de triode.
Het benodigde excitatievermogen voor de tetrode en de pentode
is dus kleiner dan bij de triode. Evenals bij de triode, zal Eamln
ongeveer 15% van Eb zijn, d.w.z. bij de tetrode geldt natuurlijk:
Ea min

Egg0.

De anodespanning mag nooit beneden de schermroosterspanning
dalen. Anders keert de anodestroom om naar het scherm rooster.
Vooral op kortere golflengten zal het soms moeilijk zijn, bij de
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tetrode de juiste afstemming van de L-C-kring te vinden, daar de
anodespanning En slechts een geringe invloed heeft op de emissiestroom.
Wij bedoelen het volgende: als men de L-C-kring goed afgestemd
heeft, zal Za maximaal worden en de spanning over de kring even
eens maximaal wezen. Daardoor zal Ea, de spanning aan de anode
minimaal zijn, als ce = Eg, dus maximum wordt. In de afstemming
zal dan Ino minimum worden.
De pentoden en tetroden zijn eveneens te gebruiken als frequentievermenigvuldigers.

All. Dynamische karakteristieken van hf. energieversterkers. Men
kan de dynamische karakteristieken van de in klasse B of -C ingek
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Fig. VII. 8.
stelde hf. versterker analytisch of experimenteel bepalen. Wat ons
het meest interesseert, is natuurlijk het verband tussen de verschil
lende stromen en spanningen met het oog op de werking als ge
moduleerde trap. De trap moet in staat zijn 100% modulatie te
kunnen volgen.
Wij gaan dan uit van de grafiek volgens fig. VII.8.
Hierin is het verloop van de kringstroom Ik gegeven als functie
van de roosterwisselspanning Eg. Als de buis in B-klasse staat, zal
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de stroom vloeien over de halve periode van Eg en begint dus Ik
direct te lopen. Staat de trap in C-klasse, dan zal Ik pas gaan lopen,

wordt voor de triode.

'g

Voor de pentode is dit, als Ec >

/E„„
E ------- —/is. Wij hebben
Fl
/

/go

daarom Eb als parameter gekozen. Voor de lijn van Ik voor Eb mux =
= 2 Ebo verloopt Ik over het stuk O A lineair met Eg. Dit is dus het
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Fig. VIL 9.

verband, dat nodig is voor de hf. klasse B versterker als modulator.
Zouden wij nu Ee constant op de waarde Eg2 houden, en zouden wij
Eb variëren, dan werkt de buis langs de lijn A B. Dit is dus de wer
king van de klasse C versterker als anodemodulator. De grafiek
VII.9 is aan de hand van die in fig. VII.8 geconstrueerd. Nu is dus
Eg = C en is de eis, dat Ik lineair toeneemt met Eb. Dat is in ons
geval zo over het stuk OC. Men varieert dus Eb van O tot 2 Eb, over
het stuk OC en stelt dan de trap precies in het midden in met als
anodegelijkspanning de waarde Eb. Voor B-modulatie varieert men
Eg van O tot E^, waarbij Ik lineair verloopt van O tot de waarde in
297
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het punt A. Men stelt voor B-modulatie de buis in op Egl, precies in
het midden van OA (fig. VII.8).
In fig. VII.10 hebben wij beide instellingen gegeven met op de
roosterspanning, respectievelijk de anodespanning een modulerende
spanning e = E cos mt gesuperponeerd.

I

/

E9

Fig. VIL 10.

Voor teicgrafie-instelling kiest men natuurlijk Eg bij een bepaalde
Eb zo groot, dat de buis net in de verzadiging werkt. Immers, uit
het voorgaande (zie blz. 287 e.v.) volgt, dat dan het rendement van
de buis het hoogst zal zijn. Wij zagen, dat bij B-modulatie het ren
dement toeneemt met de modulatiediepte. Bij de C-modulatie blijft
het rendement nagenoeg constant. Dit is in overeenstemming met
de voorgaande theorie.

A12. Berekening van de anodestromen uit ia. Met behulp van de
reeks van Fourier zijn Iao,
en in het algemeen In te berekenen.
Deze reeks kan voor de buis als volgt geschreven worden:
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L = Ino + Ii cos 0 + L. cos 2 0 en I3 cos 30 +
Hierin is:

/?

1

Jao

VII.(56).

iade.

Nu is volgens de fig. VII.5c ia gegeven door:
ia = Sd (Eg cos 0 —Eg1)

VII.(57).

waarin:
Eb

Eg1 — Ego

VII.(58).
Eg1
COS 0. = -£rEg

De gelijkstroomcomponent Iao is dus:

- PT
Sd

(Eg

cos 0 — Eg1) (10 =

Eg (cos 0 — cos 0j) d 0 —

TT

Sd Eg

-(sin 0j

VII.(59).

is gegeven door:

De eerste harmonische
I, =

01 cos 0J

^0

2Sd Ec
'TT

cos 0 (cos 0 — cos 0X) d 0.

o

Immers:

I, = ia cos 0.
Dan is:
I, =

2SdEe I Z*®i
/
/
cos2 0 d 0 — ƒ

cos 0.J . cos 0 d 0 j

TT

Lossen wij deze integraal op, dan vinden wij:
♦ Eg

I. =

TT

(0j— sin 0, . cos ©,)

VII.(60).

Uit vergelijking VII.(57) volgt voor de piekwaarde Itt van ia, dus
cos 0 = cos 0=1, dat:
Ia = Eg (1 — cos 0J Sd

VII.(61).

Voor de n-de harmonische is:
2 Sd Eg / 0t
In =

«7T

/

cos n 0 (cos 0 — cos 0t ) d 0.

J o
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Lost men deze integraal op, dan vindt men:
_ Sd Eg /sin (n — 1) 0a
sin (n + 1) 0a
n
nw \
nn —
— 11
n -|- 1

VII. (61).

De uitwendige belastingsweerstand is bepaald door Ek en de
stroom In. Voor Ia is dan:
Za

Ek

Eb-~ Ea niil.

ij
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Met behulp van formule VII.(60) geeft dit:
57 (Eh

Za

L

- Eamnx)

Sd Eg

_).

^0a — sin 0a cos 0a /

Het afgegeven vermogen wordt dan:
Ek I,
W,
u ~ ~2
Uitgedrukt in 0a geeft: (Ek = Eb — E,'a min ' •
s..e£
(Ei,
Ea mju ) . (©! — sin 0, . cos 0a)
Wu
2 z

VII.(63).

Voor het opgenomen vermogen Wo = Eb Iao vinden wij:
SdEg
Wo =
. Eb (sin 0, — 0.)

VII.(64).

Tenslotte is het rendement:
Wu 1 nn
Eb
Ea min
. 100 =—2ë7
” =

VII(65).

Men kan nu de verhoudingen van

Ia
■*ao

ij

‘ TT
, U
Ia

. 100% ....

en —1 in een grafiek
Ia

uitzetten als functie van de openingshoek 0.
Voor een gegeven waarde van de hoek 0 en de gevonden waarde
In kan men dan direct Iao en Ia bepalen. In de lig. VII.11a zijn deze
verhoudingen uitgezet.
Heeft men nu uit de grafiek Egmax en En min bepaald en Eg, Eg0 en
0a vastgelegd, dan zijn met deze grafiek alle benodigde grootheden
te berekenen.
In de fig. VII.llö hebben wij dezelfde verhoudingen, doch nu
voor frequentieverdubbeling uitgezet. Wij laten het aan de lezer
over Wu, Wo en t] te bepalen.
Het maximale rendement zal optreden, als Eamin = 0.
Het is dan precies:
I,
■ 100%.
Tlmax
2 Iao
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Wij laten hieronder de verhouding van de stromen volgen:
Ino sin 0a — 03 cos 03
Ia
77 (1 — cos 05)
It

II.

III.

0, — sin 0a . cos 0,
*77 (1 — cos 0a)
0, — sin 0a . cos 01
sin 0j — 0j cos 0j

Iao

IV.

=

In

V.

1.0

~

(n 4- 1) sin [ (n — 1) 0, ] - - (n — 1) .sin [ (n 4- 1) • ©, 1
n 77 (n2—1) . (1 — cos 0t)
(n + 1) sin [ (n — 1) . 0n ] — (n — 1) sin [ (n 4- 1) . 0, ’J
n (n2—1). (1 — cos 0a)

De verhoudingen (III) en (V) zijn maatgevend voor het rende
ment.
77

Voor de klasse B versterker is 0, = —radialen, dus dan is sin
2
1
2
7T

= 1 en cos -Q2 =
— 0,
u» dus:
uua:
1
4.
Of Ia = TT I.no*
TT

ïT~

A _ T1

1.0

of Ia = 2 Ir

2"

(II).

77

77

1.0 ~

(I).

of Ij

2

^no

(III).

Het maximale rendement voor de klasse B versterking is i]ninx =
Ii

2X, = T

I

= 78,5%.

A13. Neutrodyniseren van de hf. triode-zendertrap. Wij hebben tot nu
één probleem bij de hf. versterkertrap buiten beschouwing gelaten
en wel het volgende. Bij de klasse B en C ingestelde triode als hf.
versterker zullen rooster- en anodeketen in het algemeen een afge
stemde L-C-kring bevatten. Beide kringen zijn dan op dezelfde fre
quentie f0 afgestemd. Door de inwendige anoderoostercapaciteit
zijn nu echter plaat- en roosterkring gekoppeld. Hierdoor wordt er
vanuit de plaatkring een spanning e'g op het rooster teruggekop
peld, welke een roostercomponent e"g geeft, in fase met de oor
spronkelijke excitatiespanning eg. De totale werkzame roosterspanning e^
(eg -F e"g) is dus groter geworden. Hierdoor neemt ea
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toe, enz. Met andere woorden de triode zal gaan oscilleren, onafhan
kelijk van de spanning eg. Het is dus zaak, maatregelen te treffen,
teneinde e'g te kunnen opheffen. Men doet dit, door aan het rooster
een spanning e'g2 toe te voeren, in amplitude gelijk aan e'g, doch
met 180° faseverschuiving. Men doet dit meestal vanuit de anodekring met de z.g. neutrodynecondensator. In fig. 11c is schemaa

A

Cn

La

a

E

F

G

La

b

>b

/ Cn

Lg
Gg'

Lg

c
c

C

tisch aangegeven, hoe men dit in
de practijk kan uitvoeren. Men
zou het ook vanuit de roosterno
kring kunnen doen, doch daar
door verkleint men de werkzame
o
o
spanning eg aan het rooster.
■4
Naast het schema in fig. VII.11c hebben wij het vervangingsscheina met de buiscapaciteiten
Lflg
gegeven.
Uit paragraaf A20, hoofdst. III
d
weten wij de waarde van de span
Fig. VII. 11.
ningen eub en ebc tegenover elkaar
en de totale spanning enc. Met de formule III.(72a) weten wij, dat:
Lc
ebc
L„ • eabLni

-I

I

Maken wij deze verhouding een bepaalde waarde p, dan is dus:
ebc = P eab

waarin p

1 is.
C.

ebc

Uit de formule 111.(68) — =
eab

eGF —

> r , volgt, dat:

'-'i "I

'-'o

Cn
Cn “F CGP

^-bc

VII. (A).
303

l

Denken wij ons de capaciteit C■af eens weg, dan zal dus ook:
'AG

VII. (B).
. ~ CAG + CGP ' e"”
zijn.
-e1cb
De spanning e'GF is de roosterspanning, die tengevolge van CAG
op het rooster wordt teruggekoppeld. De spanning eGF wordt door
de neutrodynecondensator CN teruggekoppeld. Nu hebben ebc en eab
een faseverschuiving van 180° onderling, dus ook eGF en e'GF.
Maken wij dus e'GF even groot in amplitude, als eGF, dan is de
schadelijke werking van de anoderoostercapaciteit opgeheven. Wij
stellen dus de beide spanningen aan elkaar gelijk.
Dus dan is:
,
|eGF| = |e'GP|
VII. (C).
Lost men hieruit Cx op, door ebc = p eab te stellen, dan vindt men,
dat:
r*
________ ^AG • ^GF__________
VII. (D).
Cn = (1
p) CAG 4- CG F
Zou men tussen F en C een extra condensator C:FC aanbrengen, zodanig van grootte, dat de werking van CAF hierdoor werd opgcheven, dan zou men Cn moeten instellen op:
1
VII. (E).
Cn
• Qa.g-

ÏÏ

In de practijk is de schakeling op hoge radiofrequenties door de
zelfinductie van de toevoerleidingen niet frequentie-onafhankelijk
en is dus Cx een functie van CAG en de frequentie f. Men zou dan
geregeld CN opnieuw moeten instellen bij overgaan op een andere
zendfrequentie. Bij de brede-bandversterkertrap zal de brug dus
frequentie-onafhankelijk gemaakt moeten worden, wat men volgens
fig. VII.lid doet door het aanbrengen van extra zelfinducties LN1
en Ln2Men kan de neutrodyneschakelingen als brugschakelingen 1) op
vatten, zoals in fig. VII. 11c is aangegeven. Bij een perfecte balans
van de brug voor een frequentie f0 zal men ondervinden, dat de
balans slechter wordt, als men de frequentie gaat verhogen, door
dat de spanningsval over de bedradingszelfinducties toeneemt met
de frequentie. Dit effect kan men onderdrukken zoals in fig. VII.lld is aangegeven. Men voert dan de trap in balans uit en brengt
zo nodig kleine geconcentreerde zelfinducties aan in de neutrodyneleidingen en takt de L-C-kring hierop af. Op hoge frequenties zullen
de leidingen zelf vaak al voldoende zelfinductie bezitten en moet
men het juiste punt experimenteel bepalen.

D Feitelijk heft men de werking van de capaciteit tussen rooster en anode op,
maakt men de impedantie hiertussen oneindig.
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Bij het gebruik van tetroden en pentoden als versterkertrap zal er
geen koppeling door de buis plaatsvinden tussen anode- en roosterkring, tengevolge van de werking van schermrooster en vangrooster. Dan is neulrodyniseren overbodig. Het is dan wel zaak, evenals
bij het gebruik van trioden, te zorgenvoor een goede hf. afscherming
tussen rooster- en anodekringen, zodat er geen koppelingen moge
lijk zijn buiten de buizen om. Dergelijke koppelingen zijn sterk
frequentie-afhankelijk en zullen het vaak zeer moeilijk maken een
zendertrap te neulrodyniseren. Bij frequentievermenigvuldigers is
neulrodyniseren overbodig, daar rooster- en anodekring op ver
schillende frequenties werken.

A14. Werking van hf. energieversterkers op zeer hoge frequenties.
In § Al6, hoofdst. V, blz. 192 e.v. hebben wij reeds de verschijn
selen nagegaan, die zich in de schakeling en de buis voordoen op
zeer hoge frequenties. Wij zullen nu nagaan wat de invloed van de
looptijd der electroncn is op Ia, Iao,
Wo, Wuz en rj. Wij zagen reeds,
dat op zeer hoge frequenties de tijd, die een electron nodig hpeft, om
te komen van de kathode naar het rooster en vooral de anode, niet
meer te verwaarlozen klein is tegenover de tijdsduur van de halve
periode van het hf. signaal, dus de looptijd der electronen is dan
geen verwaarloosbaar klein deel van de periode meer. Er doen zich
tengevolge hiervan enige zeer hinderlijke verschijnselen voor. Het
eerste is een terug verhitten van de kathode, wat plaats vindt, als
de looptijd der electronen tussen kathode en rooster voldoende groot
is, om te maken, dat een groot deel van de electronen tengevolge
van de sterk negatieve potentiaal, als eR < Eg0 wordt, van het roos
ter naar de kathode terug kan keren. Deze electronen zijn dan ge
start, ten lij de, dat eg > 0 was. Hoe hoger de frequentie wordt, des
te erger wordt dit effect. Tenslotte zal er zoveel energie aan de
kathode worden teruggeleverd, dat de levensduur aanzienlijk wordt
bekort. Het gevolg van dit effect is natuurlijk afnemen van ia, dus
Wrt en vooral Wu.
Een tweede storend verschijnsel is het veroorzaken van een belas
ting over het stuurroostercircuit. Dit komt, doordat er energie over
gedragen wordt aan electronen, die niet het rooster bereiken.
De derde storende invloed is het vervormen van de anodestroomimpuls ia tengevolge van de looptijd. Als men de looptijden van de
verschillende electronen nader bekijkt, zal men vinden dat deze ver
schillen, gerekend over de tijdsduur van de stroomimpuls. Aan het
begin van de stroomimpuls is en nog niet minimum en is de invloed
op de electronen in de ruimte, vooral tussen rooster en anode groter
dan wanneer ea minimum is. De looptijden der electroncn is dus
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aan hel begin en eind van de stroomimpuls groter, dan in het mid
den. Verder oefent het rooster in het midden ook groter invloed uit
door zijn positieve spanning t.o.v. de kathode. Eensdeels versnelt het
de electronen tussen kathode en rooster, anderdeels vertraagt het die
tussen rooster en anode. Het gevolg van een en ander zal een faseverschuiving veroorzaken van i„ tegenover Ea mln en een uitrekken
van de ia-kromme naar de kant van weer toenemende ea. Deze
vorming van een staart aan de ia-kromme vindt zijn oorzaak in het
te laat op de anode arriveren van die electronen, die normaal op
lagere frequenties het eind van de impuls zouden hebben gevormd,
Nog een invloed doet zich nu gevoelen. Het pseudo-verzadigingseffect door de reeds in paragraaf Alt aangegeven secundaire emis
sie wordt nu nog geaccentueerd, waardoor de maximale waarde Ia
afneemt met toenemende frequentie.

a

Fig. VIL 12.
De fig. VII. 12a laat ons de hier beschreven invloed van de loop
tijd op de ia-kromme zien. Wij zien hier ook, dat er nu in vloeit
over een deel van de periode, dat groter is dan de hoek 2 0r Het
gevolg van een en ander is een met de frequentie afnemen van Wu
en r|. Ook Wo neemt af, doch lang niet zo 'sterk. Onder omstandig
heden is het zelfs inogelijk, dat Wo nog toeneemt. De anodedissipatie gaat toenemen door het langer worden van de impuls.
Men kan dit effect verminderen door het toepassen van hoge
spanningen aan de electroden, daar men dan de looptijden bekort.
Ook het toepassen van pentode- of tetrodebuizen verkort de loop
tijden door de positieve schermroosterspanning. Verder dient men
in de buis te voorkomen, dat electronen lange wegen kunnen vol
gen en daardoor in gedeelten komen van lage n-waarden, dus bij de
uiteinden van het stuurrooster. Door speciale, gesloten constructies
voorkomt men dit.
In fig. VII.\2b is aangegeven, dat Ij na kan gaan ijlen bij Ea.
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De storende invloeden tengevolge van de impedantie van de toevoerdraden, welke inductief zijn door de zelfinducties van die dra
den, tracht men wel op te heffen, door het aanbrengen van serieafstemmingen met capaciteiten. Dan wordt de impedantie van
de combinatie loevoerdraad 4- capaciteit in de resonantie Ohms en
Zo = R(1, de draadweerstand. Dit middel helpt natuurlijk alleen
maar voor één frequentie.
Veelal past men ook resonantielijnkringen toe, dat zijn voedingslijngedeelten, die in afstemming zijn op de zendfrequentie. Deze
circuits hebben een hoger rendement en impedantie dan gewone
L-C-kringen en bovendien hebben parasitaire zelfinducties minder
invloed. Koppeling tussen rooster- en anodekring moet men abso
luut vermijden, daar men dan extra faseverschuivingen tussen en en
eg zou introduceren, die storend werken.

A15. Oscillatoren voor hoge frequenties. Daar een oscillator in feite
een hf. versterker is, die zijn energie voor het stuurrooster aan zijn
uitgangsenergie onttrekt, meenden wij gerechtigd te zijn, hem hier
in dit hoofdstuk te behandelen. Alles, wat wij in het voorgaande
hebben afgeleid voor de hf. versterker, geldt ook voor de oscillator,
ook wat zijn gedrag op hoge frequentie betreft. Er zijn enkele ver
schillen en wel behoeft er nu geen goede afscherming tussen anodeen roosterkring te wezen, men heeft geen neutrodynisatie nodig.
Door de op hogere frequentie optredende faseverschillen tengevol
ge van de looptijden der electronen wordt de roosterexcitatiespanning nu ook beïnvloed. Het gevolg hiervan is een ernstige be
ïnvloeding van Wu en nDe door de looptijd optredende naijling in fase in de anodekring
is oorzaak, dat het nodig is voor de oscillator belangrijk buiten reso
nantie te gaan werken, teneinde de schadelijke invloed door deze
naijling ontslaan, te compenseren. De werking van de oscillator
wordt minder efficiënt en de bereikte uitgangsenergie valt sneller
af met de frequentie dan die bij de C-versterker. Het resultaat is, dat
eenzelfde buis als C-versterker op hogere frequenties kan werken
dan als oscillator.
Om toch nog een behoorlijke werking te verzekeren, heeft men de
gewone L-C-kring vervangen door lijnstukken, zoals de fig. VII.13
aangeeft, die enige schakelingen van oscillatoren voor hoge frequen
ties Iaat zien.
Bij de oscillator volgens fig. VIL 13a is de L-C-kring vervangen
door twee lijnstukken van
X-lengte, aan de einden afgesloten met
twee capaciteiten. In de kathodeleiding is een soortgelijke schake
ling opgenomen. Men kan nl. over het algemeen de kathode niet
307

zonder meer aarden via een ontkoppelcondensator, zoals dat op de
lagere frequenties zonder bezwaar mogelijk is. Dit is een gevolg van
de reactantie van de kathodetoevoerleiding. Men voert deze aar>4

-=3—

Zt

n.

w

2

I
a

“T

i

L -------

Eb

_I
b
Fig. VIL 13.

dingsschakel vaak uit als een buis, waar doorheen de tweede geleider concentrisch en geïsoleerd loopt.
De strooicapaciteiten van de onderdelen tegen aarde veroorzaken
veelal ongewenste extra faseverschuivingen. Ook de impedantie
van de kathode tegenover aarde speelt een rol. Deze invloed is op te
heffen, door de kathode-afstemming iets te verstemmen, dus niet
precies in afstemming te brengen. Is de oscillator over een vrij groot
frequentiebereik instelbaar, dan komt het vaak voor, dat op een
bepaalde frequentie zijn uitgangsenergie sterk afneemt. Dit vindt
meestal zijn oorzaak in het in afstemming komen van een smoorspoel of één van de toevoerdraden.
Een tweede type van oscillator is in fig. VII.13& gegeven. Het
merkwaardige hierbij is het tot één geheel maken van de L-C-kring.
Men voert de afstemming uit, zoals in de figuur is aangegeven. Als
de rotor ingedraaid staat, zijn zowel de capaciteit als de zelfinductie
maximaal. Draait men de rotor geheel uit, dan is de capaciteit mi
nimaal, doch ook de zelfinductie, daar de open ruimte, welke bij
ingedraaide stand beschikbaar was voor de krachtlijnen, nu veel
minder is. Men heeft nu geen sleepcontacten, dus geen overgangs-
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verliezen en bovendien is het frequentiebereik, dat men bestrijken
kan, bij goede uitvoering, groot. Dit type oscillator is zeer geschikt
voor ontvangers tussen 100 en 1000 MP/sec (X = 3 m — 3 dm).

A16. Speciale buizen voor hoge frequenties. (Gekoppeld aan de scha
keling). In verband met de speciale eisen die aan de buis en de
schakeling gesteld worden op de hoge en zeer hoge frequenties
enerzijds en de speciale eisen door bepaalde takken van de techniek
(Radar e.d.) anderzijds gesteld, is men er toe gekomen schakelingen
rA

HF
z/////z/zz/z//z/zzz/z

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZz Z ZZ

-Gl

rzzzzzzzzzzzxzzzxzxzz <

, \zzzzzzzzzzzzzzzn

K

„Gl

F

F

Fig. VII. 14.
te ontwerpen, waarbij buis en schakelelementen min of meer als
een geheel zijn op te vatten. Uit de veelheid van ideeën noemen wij
de klystron, die in hoofdstuk V, A18, is besproken en de vuurtoren
buis, (de zg. Lighthouse-tubes). Wij zullen deze hier aan de hand
van de fig. VII. 14 bespreken. Deze buis bestaat uit een triodegedcelte met een ronde vlakke kathode k, een vlak rooster.G, be
dekt met een gaasje met mazen en een vlakke anode A.
De triodebuis is geplaatst in een glazen vat Gl.» dat hoogvacuum
is gepompt. De afstand tussen de electroden is gering, om de invloed
van de looptijden der electronen klein te houden. De plaat G, meest
al van koper, is cirkel vormig en goed geleidend met het rooster
verbonden. Zijn afmeting bepaalt mede de frequentie en de koppe
ling. Om het geheel is een holle-ruimteresonator HR geplaatst, dat
is een ronde doos met platte bodem en deksel. In de resonator is
via een coaxiale geleider een koppelelement ingebracht, meestal een
lus K. Hier wordt de uitgangsenergie afgenomen. De resonator is
goed geleidend met de anode verbonden en capacitief met de
kathode.
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Men kan zich de werking enigszins als volgt voorstellen. Tenge
volge van de elcctronenstroom in de buis bouwt er zich een clectrisch veld op in de resonator. Dit veld verdeelt zich in de ruimte
tussen de wanden en dus ook tussen anode en rooster en rooster
en kathode. Er ontstaat daardoor een staande of een lopende golf
in de resonator, waarvan de golflengte voor het grootste deel be
paald is door de stippellijn in de figuur. Wij zien, dat de pijlrichtingen in de anoderoosterruimte en de roosterkathoderuimte tegen
gesteld zijn. Deze ruimten zijn dus op de juiste wijze gekoppeld
(180° uit fase!), waardoor de buis zal gaan oscilleren. Met behulp
van de lus K kan men een uitwendige kring, b.v. een vocdingslijn of
antenne, met de resonator koppelen. Door de lus te verdraaien of te
verkleinen kan men de koppeling variëren. De golflengte kan men
beïnvloeden, door de weg ?. kleiner of groter te maken. De koppe
ling tussen anoderooster- en roosterkathoderuimte varieert men,
door de ruimte tussen plaat en staande wand van HR ter verkleinen
of te vergroten.
Men haalt met deze schakeling een vrij hoog rendement, verge
leken met de in de vorige paragraaf besproken oscillatoren.
Al7. Het gedrag van de klasse A versterker op plotseling toegevoerde
spar.ningen. (Impulsen). Tot nu toe hebben wij de versterkers en
speciaal de If. en hf. klasse A versterkers beschouwd voor het ver
sterken van periodieke spanningen. In de radartechniek krijgen
wij te doen met als impuls toegevoerdc spanningen, welke plotseling en op maximale waarde worden toegevoerd, terwijl de tijdsduur, waarover zij lopen, zeer gering is, (0,5 tot 30 p sec.). Wij
zullen nu nagaan, hoe een
klasse A versterker zich
daarvoor gedraagt.
In fig. VII.15a zijn twee
impulsen getekend met
b
b
een grootte cg en een
■*—*1
breedte b. In fig. VII.15b
a
is aangegeven, hoe men
zich het ontstaan van zo’n
impuls kan indenken. Ten
tijde t = 0 voert men een
- spanning cg toe, waardoor
b
b
een spanning -j- p eg in de
’^e3
uitgang ontstaat. Een tijd
t = b hierna voert men
een spanning — pc, toe,
Fig. VIL 15. b
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die dus verschoven en tegengesteld is aan de eerste spanning 4~ M- eK.
Het resultaat is de impuls met de waarde 4~ t1 eg en de tijdsduur b.
Een dergelijke impuls, die bijvoorbeeld een impuls-repctitiefrequentie f heeft, kan men mathematisch uitdrukken als volgt:

n =

00

p

Eb
f (X) = 2V

1.(1 — cos n b). sin 2
• n2

nft 4~

1

n= 00

+

Z—*77 n2

. sin n b. cos 2 t nft

VIL(66).

1

enz. te stellen, nagaan voor
Men kan, door n = 1, 2, 3, 4
welke waarde van n de resulterende kromme, dus f (x) n, de impuls
voldoende benadert. Dit is een vrij bewerkelijke methode, daarom
gaat men anders te werk bij het nagaan van het gedrag van de
versterker op impulsen. Uit de formule VII. (66) volgt wel, dat de
bandbreedte van de versterker groot moet wezen, daar n vrij groot
moet zijn, om een behoorlijke benadering te krijgen. Hoe kleiner
b wordt, des te groter zal men n moeten kiezen om met de werke
lijkheid voldoende overeenstemming te bereiken.
Uit fig. VII.15b zien wij, hoe wij de impuls opgebouwd kunnen
denken. In hoofdst. III hebben wij reeds gezien, hoe verschillende
schakelingen zich gedragen op plotseling toegevoerde en afgeschakcldc spanningen. Stroom en spanning bestaan dan uit een stationnair deel en een deel, dat exponentieel verloopt volgens de functie
A E
l. Dat is hier ook het geval. Men kan zich de opbouw van de
impuls denken als te verlopen volgens:
VII.(67).
e =E' A (1 — e—a*) .................

Het verdwijnen van de impuls volgt dan de kromme:
VII.(68).

e' = e . e'

Wij zullen aan de hand van een voorbeeld eens nagaan, hoe de
impuls weergegeven wordt in de uitgang van een versterker en wat
de waarden zijn van A en a. In fig. VII. 16a is het principeschema
gegeven voor een gewone versterkertrap. Voor de positieve impuls
4- n eg geldt als vervangingsschema fig. VII.16b en is:
Ra
Hl 4“ Ra

VII.(69).
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R,
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1

I
c
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Ra

c

b

a

Voor de impuls met tijdsduur t
dan:

i

I

e'„ = eo

i

l|
I

I
I
I

I
-I---------------

L

i
i
i

■f
—*i

d
Fig. VII. 16.

1 --- E

b geldt

t
" RC

waarin:
t

R =

Ri R,

Ri + J

de parallelschakeling van

en Ra.

Dus is dan:

Ra
eo' = l1 eg •
Ri+Rn

e

_Ri+Ra
Ri Ra C

■l)

....

VII.(70).

Aan het eind van de impuls, dus als t = b, geldt voor het afnemen
van eoz, waarbij wij t' rekenen vanaf t = b:
Ri+Ra
”
RlRaC
eo" = eo' e

. t'

VII. (71).

Met behulp van deze formules is de impuls, zoals deze te voor
schijn komt in de anodekring in fig. VIL 16d kwalitatief weerge
geven. Wij zien, dat de totale tijdsduur tt van de impuls groter is,
dan de tijd t = b.
Om te maken, dat de afrondingen van de impuls zo gering moge
lijk worden, zal tz << t = b moeten wezen. Om dit te bereiken, zal
G geen grote waarden mogen hebben.
g z
Ri Ra C
daalt e0" van eo' tot —° . Men zorgt er meestal
Ri 4- Ra
voor, dat deze waarde van tz klein is tegenover t = b. Voor een ver-

Voor t'
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sterker met Ra = 104 Q, Rj = 10° Q. C = 15 pF is dan:
f
106.104.15 . 10—12
= 15 . 10—8 sec
1 =
10° + 10‘
en is dus de impuls gegeven door:
— 15 . 10-81
eo' = eo 1 — e

In de weerstand Ra is dan de invloed van de roosterweerstand van
de volgende buis verdisconteerd, dus is:

R/Rg
a - Ra' + Rff
Op overeenkomstige wijze kan men voor een versterker met R en
L in serie in de plaats van Ra in zijn anodekring nagaan, hoe zijn
gedrag is bij het plotseling toevoeren van een spanning of een
impuls.
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HOOFDSTUK VUL

MODULATIE EN DEMODULATIE.

Al. Amplitudemodulatie. In het algemeen verstaat men onder een
gemoduleerde golf een periodische golf, waarvan de amplitude, de
frequentie of de fase gevarieerd wordt overeenkomstig de inodulatiefrequentie. Het proces, dat dit tot stand brengt, noemt men
modulatie. De ongemoduleerde component van de oorspronkelijke
golf wordt de draaggolf genoemd. Over het algemeen zal de frequ
entie van de draaggolf veel groter zijn dan die van het modulerende
signaal. De modulerende golf, die aan de draaggolf wordt toege
voegd, kan een directe voorstelling zijn van het originele module
rende signaal, het kan ook een golf zijn met een andere draaggolffrequentie. Men noemt dit proces wel dubbele modulatie.
Er ontstaan dan nieuwe gemoduleerde draaggolven, die als fre
quentie hebben de som en het verschil van de oorspronkelijke
draaggolffrequenties. Dit principe past men in de super-heterodyne
ontvanger toe bij de menging. (Frequentieconversie). Modulatie in
buizen en kringen ontstaat door het variëren van stromen, spannin
gen of impedanties.
Een gemoduleerde stroom kan men voorstellen door:
VIII.(1).
i»
m = Im • cos (<ot -F tp)
waarin:

Im — de
<o = 2
l = de
= de

amplitude van de stroom.
maal de draaggolffrequentie.
tijd.
fasehoek.

Bij de amplitudemodulatie varieert men dus de grootte van Im.
Bij frequentiemodulatie varieert men dus cot.
Bij fasemodulatie varieert men de fasehoek ip.
Gaan wij nu over op amplitudemodulatie.
Voor I.m in onze formule VIII.(1) kunnen wij schrijven:

Im — Io (1 “F m cos pt)

VIII.(2a).

en dan is dus:
lm
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= Io (1 + ni cos pt). cos (wt + ip)

... VIII.(2b).

I

Dit is dan de algemene uitdrukking voor een amplitude-gemoduleerde golf.
Hierin is:
Io = amplitude van de ongemoduleerde draaggolf.
m = verandering in amplitude van het modulerend signaal.
p — de modulatiefrequentie maal 2 57.
mi

a
Jo

c

Jo
m,J0
2

fo*fp

d
i

ij0

I I

e

Fig. VIII. 1.
De waarde van m noemt men de modulatiefactor. Met honderd
vermenigvuldigd geeft 100 m aan: de modulatie in procenten.
De hoek ip is nu de constante fase van de draaggolf. Bij juiste
afstemming is ip = 0. Wij gaan dus uit van:

in, = Io (1 + ni cos pl) cos (cot)
= Io cos cot -f- Io m cos pt . cos cot =
= Io cos cot

• cos (cot + pt)

—— . cos (cot—pt) ... VIII.(3).

315

I

Uit deze formule volgt dus, dat tijdens de modulatie de gemodu
leerde draaggolf bestaat uit:
1° de draaggolf zelf, i = Io cos wt.
lo m
2° een deel
. cos (wt + pt).
2

3° een deel

L°111—.

cos (wt — pt).
2
Men noemt de delen 2 en 3 de modulatiezijbanden van de ge
moduleerde draaggolf. Zij hebben als frequenties respectievelijk de
som en het verschil van de draaggolffrequentie en de frequentie
van de modulerende trilling. Is dit een zuivere sinus, zoals hier is
aangenomen, dan ontslaan er dus twee zijbanden met de frequenties
fj = fo + fp en f2 = fo — fp. In de fig. VIII.1 is nu hel resultaat
getekend.
De fig. VIII.la geeft ons de gemoduleerde draaggolf weer. Fig.
VIII.Ab geeft de twee zijbanden weer in het geval, dat er geen draag
golf is.
In fig. VIII.1c en Ad zijn respectievelijk getekend de ongemodu
leerde draaggolf Io en de gemoduleerde toestand, de draaggolf Io
lo m

. De afstand hiertussen noemt
men
met zijn beide zijbanden —
2 --------------------------- de

bandbreedte van de zender. Deze bandbreedte neemt dus toe met de
modulatiefrequentie fp.
De omhullende van im is dus bij amplitudemodulatie een natuurgetrouwe weergave van de modulerende trilling. Het karakter van
de gemoduleerde golf kan gegeven worden door de vergelijking van
de omhullende. Deze laat zich gemakkelijk opstellen aan de hand
van fig. VIII.la. Is de amplitude van de draaggolf Io, dan zal deze
over een impedantie Za een spanning E1 = Io Za geven. Om deze
spanning heen ligt de omhullende met amplitudi bepaald door
Ea m
E m
. cos (wt — pt), dus is de vergelijking
—— . cos (wt 4- pt) en

voor de omhullende bepaald door:
Eh = Ej 4- Ex m . cos (wt 4- pt) 4- Ej m . cos (wt — pt) ... VIII.(4).
De maximale waarde van de omhullende is dan:
Ejj max = Ea (1 4- m),
de minimale waarde is:
m) •
E,'h min --- Ea ( 1
De modulatiediepte is dus bepaald door:
m
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E]i max

Efa min

2ËT

VIII.(5).

De factoren 4- pt en — pt bepalen de fasehoeken van de beide
zijbanden. zowel als de fasehoeken van de overeenkomstige com
ponenten van de omhullende. Bij sinusvormige modulatie zijn zij
gelijk. Er treedt dus fasedrift op tijdens moduleren, afhankelijk
van de grootte van de modulatiefrequentie, dus bij de hoogste
frequenties in de modulatie zal de fasedrift het grootst wezen.
Vooral op lange golflengten, dus lage waarden van wt, kan dit ten
gevolge hebben, dat er afval van de corresponderende zijbandamplitude optreedt. Uit een en ander volgt ook, dat amplitudemodulalie gepaard gaat met fasemodulatie. Over het algemeen zal
* dit effect verwaarloosbaar klein zijn.
Meestal bestaat de modulatie niet uit één frequentie, doch uit een
geheel complex van frequenties, dus is:
lm = lo (14- Vink-cos PkD

en is dan:

im = Io (14- S3nmk • cos Px !)• cos (“t 4-'M’) ••• VIII.(6).
Ontwikkelt men deze reeks, dan vindt men voor iedere frequentie
twee zijbanden met de amplitude:

Pk/2^7

lonjk

Ik

2

en de frequenties:

co 4- Pk

co — pk.

en

Er treden dan dus evenveel zijbanden links en rechts van fo op,
als er modulerende frequenties zijn.
Uil de formule VIII. (3) volgt nog, dat bij 100% modulatie, dus
m
1. in iedere zijband een energie geleverd wordt, die een kwart
is van de draaggolfenergie. Immers, als Za is de belastingsweerstand, is de energie in de draaggolf:
Wdr =

yzn
2

VIII.(7).

en dre in de zijbanden:
Wz =

(Io/2 . m)2.Zn
2

VIII.(8).

Voor m = 1 is dat:

Wz =

lo2 Za
8

= V4 wdr.

De totale energie zal dan zijn:

Wt = IV za/2

= wdr 4- 2 Wz,
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chis:

V2

2

Z

+

I

Z

2

V2”2 • Za
4

Hieruit volgt, dat:
m2
VIII.(9).
2
De antennemeter, die
aanwijst, zal dus bij moduleren, op
lopen tot maximum voor m = 1:

In? -- lo | 1 4~

Im’max = Io Vl3 = 1,225 Io

VIII.(9a).

De antennestroom is dan een maat voor de modulatiediepte.

A2. Practische verwezenlijking van A-niodulatie. Het grondprincipe
van modulatie is: modulatie ontstaat overal, daar, waar een com•m

e

0

Za

'N'i'i'H
Ego

H'l'l'l'

a

b

Sm

^max

c
Fig. VIII. 2.

ponent van de uitgaande golf evenredig
wordt gemaakt aan het product van twee
tocgcvocrdc golven. Zijn deze twee toe
gevoerde golven gegeven door:

ea = Ej cos cot (hoogfrequent)
em = m E,n cos pt

dan kan de situatie voorgesteld worden
door fig. VIII.2a. In serie met c, voert
men em toe.

In fig. VIII.2b is een practische toepassing gegeven. Tussen de
pluspool van Eb en de anodckring voert men ee,m toe. De rcsultercnde anodespanning is dan op ieder moment:
er = Eb -F em
= Eb 4- Em m cos pt
VIII. (10).
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I
Als men Em == Eb kiest, dan is dus:
er = Eb (1 4- m cos pt)
De hf. spanning over de L-C-kring is:
ek = Ek . cos cotj oo er . cos cot.
De spanning over de L-C-kring is dus:
ek = Eb (1 4- m cos pt). cos cot

VIII.(U).

VIII.(12).

Dit is dus in overeenstemming met het voorgaande. Deze methode
van A-modulatie noemt men wel anodespanningsmodulatie.
Men kan nu de L-C-kring direct met de antenne koppelen, men
kan ook de spanning ek aan het rooster van een in klasse B ingesteldc hf. energieversterker toevoeren. Dan is dus de roosterspanning cB hier gegeven door:

eg = Eg . cos wt

waarin:
Eg = Em (14- in cos pt). .
De eerste harmonische in de ia-kromme is dan:

I3 =

SdEg
77

VIII.(12a).

F/01)

en de tweede harmonische is:
T

- S*Eg

•* ..

F2 (0J.

In het algemeen de n-de harmonische:
In =

S±Eg
77

Fn (0X)

VIII.(13).

Over de L-C-kring ontwikkelt zich een spanning Ek, die gegeven
is door:
ek = Ek . cos n co t.

Hierin is, als Za is de belastingsweerstand:
ek = In Zn . cos n w t

VIII.(14).

Vullen wij de waarde voor In uit formule VIII.(13) in, dan krij
gen wij:
Sd Zn.Fn(01)
. Eg . cos n w t
ck =
en de waarde voor Eff ingevuld volgens formule VIII.(12a):

ek =

Sd.Za.Fn (0.)

Em . (1 4- m cos pt). cos n co t.

VIII.(15).

319

In het algemeen mogen wij ek dus voorstellen door:
ek = Ao . Em (1 4- in cos pt). cos n co t
VIII.(15a).
Ontwikkelen wij deze vergelijking, zoals in het voorgaande, dan
krijgen wij weer drie componenten van ek:
1°. Een component:
Ao Eni . cos n co t.
Ao m Em
2°. Een component:
. cos (n co t -p pt).
Ao m E,„
. cos (n co l — pt).
2
Het le deel is weer de draaggolf, de beide andere componenten
zijn weer de zijbanden.
Bij de lineaire klasse B hf. versterker zal het dus mogelijk zijn in
de roosterkring een gemoduleerd signaal toe te voeren, waarbij in
de plaatkring een getrouw evenbeeld hiervan ontstaat, onverschillig,
of wij frequentievermenigvuldiging toepassen of niet.
Als de ift-karakteristiek van de klasse B hf. versterker niet lineair
is, dan verandert dit beeld als volgt. De wisselstroom in is dan bij
voorbeeld voor te stellen door:
i„ = An (Eg 4- Es2)
en wordt ek:
ek = B [Em (1 -f- m cos pt) 4~ Em2 (1 4" m cos pt)2] . cos ncot.
Werkt men dit uit, dan vindt men voor ek de volgende compo
nenten :
1°. Een component: (BEnl 4- s/2 BEm2 ). cos n co t.
2°. Een component: (m BEm 4- 2 m2 BE]lm2). cos pt. cos n co t.
3°. Een component: (*/2 in2 BEm2 ). cos 2 pt. cos n co t.
De le component stelt weer de draaggolf voor, die nu toegenomen
is met een stuk 3J2 BEm2.
De 2e component levert weer twee zijbanden met de frequentie
nf 4- fm en nf — fm, doch nu met de amplitude
V2 (m BEm 4- 2 m2 BE2m) = V2 m BEm (14-2 m EJ.
De 3e component levert nog twee zijbanden met de frequenties
nf 4- 2 fm en nf — 2 fm en een amplitude 1/2 m2 BEm2 =
= V2 m BEm X m Eni.
In totaal krijgen wij nu vier zijbanden, de bandbreedte van de
zender wordt tweemaal zo groot. Dit geval kan zich ook voordoen
bij een C-klasse gemoduleerde hf. versterker in de modulatiepieken, als de excitatie op het rooster onvoldoende is. Dan buigt in
de piek de Ik—Ea karakteristiek af en treedt het hier afgeleide pro
bleem op. Dan treedt dit effect op, doordat de pieken afgeplat
worden.
3°. Een component:
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Uit een en ander volgt dus, dat men er naar moet streven in de
te moduleren hf. versterker zo groot mogelijke lineariteit te be
reiken.

A3. Schennrooster- en vangroostermodulatie. Men kan bij de pentode
A-modulatie toepassen, door in het schermrooster of het vangrooster te moduleren. Het probleem verloopt geheel als bij de hf. klasse
B modulatie. Op blz. 295, hoofdst. VII vonden wij voor de roosterwisselspanning:
.

E,'g

__ Esgo/
,/uu
~~

4- (2 cos O. — 1) E'gt max
1 — cos 0X

Hiervoor kan men schrijven:

E? =

F'‘sgo
u.

• F/OJ

waarin:
Eg1 — Eg

Eg mas . F2(01).

Moduleren wij nu in het schermrooster, dan kunnen wij voor Esg
schrijven:
Esg0 (1 + m cos pt)
VIII.(16).
= E,

De wissclstroomcomponent in ia, in, zal dan een functie van Esg
zijn, daar Eg1 dit ook is, dus:
In = Esg0 . (1 4- m cos pt). B
en de kringspanning ek is dus weer:

ek = B . Esg0 . Za (1 4~ m cos pt). cos n co t.

VIII.( 17).

Dit is in overeenstemming met het voorgaande.
Maakt men het vangrooster van een pentode negatief, dan zal het
de anodestroom ia kunnen controleren op een soortgelijke wijze, als
dat bij het stuurrooster en het schermrooster het geval is. Maakt
men Evg0 voldoende negatief, dan zal ia = 0 worden.
Voor Evg0 <= 0 is ia maximaal. Stellen wij Evg0 midden tussen deze
beide waarden in, dan kunnen wij aan het vangrooster een modu
lerende spanning toevoeren, waarbij dan, als Evg01 is de vangroostergelijkspanning, op ieder moment de vangroosterspanning evg is voor
te stellen door:
VIII.(18).
evg = Evg01 (1 + m cos pt)

De n-de harmonische van de wisselstroom in ia is dan voor te
stellen door:
in ---- EjCyg

I]
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De spanning ek = Ek cos n co t over de L-C kring is dan:
ek = In . Za . cos n co t.
= Bn . Evg01 (1 + m cospt). cos n co t
VIII.(19).
Wij zien, dat zowel bij klasse B modulatie, als bij scherm- en
vangroostermodulatie men eigenlijk van stroommodulatie kan
spreken, daar alleen de anodestroom ih uiteindelijk in het rhythme
van de modulatie wordt gevarieerd van ia = 0 tot ia «= 2 in bij m =
= 1. Dit in tegenstelling tot de gemoduleerde hf. klasse C trap met
anodespanningsmodulatic, waar en E^ en IT in het rhythme van de
modulerende spanning in amplitude gevarieerd worden. Ek varieert
van 0 tot 2 Ek en gelijk daarmede I2 van 0 tot 2 Ix bij m = 1.
Het rendement van de trap, die in klasse C wordt gemoduleerd,
is altijd hoog, ongeveer 70%.
Het rendement van de trap, die in B-klasse of in zijn scherm- of
vangrooster gemoduleerd wordt, is in ongemoduleerde toestand
=±= 35% en in de modulatiepiek bij m = 1 ongeveer 70%. Het rende
ment neemt dan toe met de modulatiedie_pte.
Bij de klasse C trap moet de modulator de energie voor de zijbanden leveren, bij m = 1 dus de helft yan die van de draaggolf.
Bij de andere systemen moet de gemoduleerde buis deze energie
leveren. Hierbij geldt het volgende:
Ongemoduleerd is:
W uo = W
0
of Wdl
* o — W,.
*v di’
Bij 100% modulatiediepte is:
Wu mai = P/2 Wuo = Wo — Wd2 of Wd2 = Wo — V/2 Wuo.
Daar Wo constant blijft, neemt de dissipatie af, dus geldt:
Wd2
d2 < Wdl.
In rust is dan:
Wdl = Wd2 +
Wuo.
Dit is een groot verschil met de klasse C trap, waar Wd nagenoeg
constant blijft.

= w — wuo.

r

im

i'm
L

e»Ó E

Ego

Esgo

a

b

4

Ego

Fig. VIII. 3.

C

L

Esgo

1'1' l'l'H-l'l'l'l’l—*Eö
b

Tenslotte is in fig. VIII.3 aangegeven, hoe men in de practijk de
modulatie inricht voor (a) schermrooster en (b) vangrooster.
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De voordelen van deze methoden zijn:
1°. Klein eindvennogen van de modulator.
2°. Goedkope modulator.

Nadelen zijn:
1°. Door het lage rendement bij een bepaald vermogen tegenover
klasse G modulatie is een veel zwaardere buis vereist.
2°. Daardoor grotere strooinkosten in de eindtrap.
3°. Grote dissipatic in ongemoduleerde toestand, dus veel warmte
ontwikkeling.
De voordelen van klasse C modulatie zijn:
1°. Hoog rendement, dus groter vermogen van de buis.
2°. Bij eenzelfde vermogen geringer dissipatie, dus minder warmte
ontwikkeling.

Nadelen zijn:
1°. Grote modulator, dus kostbaar.
2°. Hoge piekspanningen. (Overslag).
3°. Groter stuurvermogen.

Een berekening van de kosten voor aanschaffing, onderhoud en
jaarrekening zal moeten uitwijzen, welk systeem toegepast moet
worden bij het ontwerp van een zender.
Voor diepergaande studie van het hier behandelde verwijzen wij
naar de betreffende literatuur.
A4. Frequentiemodulatie. (F-modulatie). Fasemodulatie. (P-modulatie). Wij gaan weer uit van onze formule VIII.(1), die was:
im =

COS (cot — M>) .

Bij F-modulatie variëren wij nu de frequentie
in overeen
stemming met het modulerend signaal, waarbij de amplitude Im
constant blijft. Het resultaat is in fig. VIII. 4a weergegeven, waar
tcr vergelijk ook een amplitude-gemoduleerd signaal is gegeven.
De modulatiefrequentie is nu de graad, waarmede de draaggolf
frequentie verandert. Het bedrag, waarmede de frequentie varieert
tegenover de draaggolffrequentie in ongemoduleerde toestand,
noemt men de frequentie-afwijking, of ook wel de frequentiezivaai. Deze is evenredig met de amplitude van het modulerend
signaal. Dat komt dus hierop neer, dat men bij een bepaalde ampli
tude van het modulerend signaal de frequentie bv. 100 perioden
varieert en dit voor een modulatiefrequentie van 1000 per/seC 1000
maal in de sccunde doet, voor een modulatiefrequentie van 10.000
por/sec en bij dezelfde amplitude dan ook de draaggolffrequentie bv.
100 perioden varieert en dit dan 10.000 maal per sec. doet. Zou men
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mf

in beide gevallen de amplitude twee maal zo groot maken, dan zou de
frequentiezwaai ook tweemaal zo groot worden, dus 200 per.
Voor frequentiemodulatie is de factor (cot — ip) voor te stellen
door:
cot = (0 ~r 2 'TT

VIII.(20).

A fz. sin comt

waarin:

cot = 2 57 X de resulterende frequentie.
w = 2 57 X de draaggolffrequcntie.

coln = 2 57 X de modulatiefrequentie.
Afz = de maximale frequentiezwaai, die dus afhangt van de ampli
tude en niet van de frequentie van het modulerend signaal.

Op grond van onze voorgaande redenering mogen wij dus schrijven:

em = Em cos (cot t) =
2 57 A fa

VIII.(21).

= Em cos (cot H------- ------ . COS co t)

Hierin is:
2 57

a

fz

= de modulatiefactor, die dus in overeenstemming is met

het voorgaande. Stellen wij deze gelijk mf, dan is:
<-m

VIII.(22).

— E
m cos (cot H- mf. cos com t)
x-'m

Wij kunnen hier nog voor schrijven:
em = Em . [cos co t . cos (mf . cos com t — sin co t sin (mf. cos com t) ].

De factoren cos (mf cos com t) en sin (mf cos co,•m t) kan men nu in
reeksen ontwikkelen als volgt:
cos (mf. cos wmt) = 1—
sin (mf. cos comt) =

mf‘. cos4 CO;’mt
4!

mf2 . cos2 corat

21

mf. cos conit
—1T“

mf3. cos3 comt
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mf5 . cos5 conit
“5!~

Wij kunnen van deze reeksen steeds de algemene term cosk com t
ontbinden in functies van de vorm pk cos k <om t 4- pk_i cos (k — 1)
©m t 4- ..... zodat wij deze beide reeksen in de volgende gedaante
mogen schrijven:
Bo

cos (mf. cos comt) =~2 + B2

cos

2 co.•mt + B4 cos 4 co,'rut +

sin (mf.coswmt) C=B1 cos conit 4- B3 cos 3 conlt 4- B. cos 5 comt 4- •••
VIII.(23).
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Vullen wij deze beide reeksen in onze formule voor em in:
em = Em [cos cot . cos (mf. cos comt — sin cot
sin (m£.cos comt) ] ......................... VIII.(24).
dan ontstaan er termen met als frequenties de sommen en ver
schillen, dus met <o/27r, (« =J= com) /27r, (co =+= 2 com)/27r, (co =+= 3 com)/27r,
enz. Dit wil dus zeggen, dat er bij een frequentie-gemoduleerde
draaggolf voor iedere laagfrequente component van het module
rende signaal een oneindig aantal zijbandfrequenties optreden. De
amplitude van deze zijbandcn is dan bepaald door de modulatiefactor.
Wij kunnen dus op grond hiervan voor em uiteindelijk schrijven:

e™ = Em [Ao (m£) . cos cot + Aj (mf) . j cos (co 4- com)t 4- cos
(co — com)t | 4- A2 (m£) . |cos (co 4- 2 com)t 4- cos (co — 2 com)t | 4
+ A3 (m£) . | cos (co 4- 3wm). t 4“ cos (co — 3com). t j 4 ...... VIII.(25).

waarin An (m£) is de Besselse functie van de eerste soort en de
n-de orde.
Als het modulerend signaal zuiver sinusvormig is, zal toch door
de verandering, die door het moduleren in de draaggolffrequentie
fo optreedt, tijdens moduleren de golfvorm niet meer sinusvormig
zijn, doch een vorm krijgen van de gedaante als in fig. VIII. 4b is
gegeven. Deze golfvorm is opgebouwd uit een aantal zuivere sinusvormen en is er de som van. De conclusie, die men uit VIII (21) zou
kunnen trekken, als zou het mogelijk zijn, in een kleine frequentiezwaai a£ de gehele modulatie op te bergen, is dus niet juist.
Is bijvoorbeeld de modulatiefrequentie 100 per/gec, dan zullen er
links en rechts van de draaggolf twee zijbanden van de eerste orde
verschijnen, 100 per van de draaggolffrequentie af liggend en met
een amplitude, bepaald door Aj (mf), daarnaast een paar zijbanden
van de tweede orde, 2 X 100 = 200 per van de draaggolffrequentie
af liggend en met een amplitude, die evenredig is met A2 (mf), enz.
Het verschil met A-modulatie is dus het optreden van zijbanden van
hogere orde. De amplitudi van de zijbanden zijn dus bepaald door de
modulatiefactor m£, beter gezegd, hangen af van mf en kunnen
bepaald worden met behulp van een tafel voor Besselse functies.
Als de modulatiefactor mf klein is, kleiner dan 0,5 dat wil dus
zeggen, dat de frequentiezwaai kleiner is dan de helft van de
modulatiefrequentie, dan zijn de amplitudi van de zijbanden van
hogere orde klein en zal de bandbreedte, nodig om het volstrekt nood
zakelijke gedeelte van het gemoduleerde signaal op te bergen, gelijk
zijn aan die van A-modulatie. Dan. is de amplitude van de zijband
van de eerste orde practisch evenredig met de modulatiefactor m£.
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Wordt mf > 1, is dus de frequentiezwaai groter dan de modulatiefrequentie, dan worden de amplitudi van bepaalde zijbanden
van hogere orde groot.
In dit geval kan men aannemen, dat bij een F-gemoduleerde golf
de zijbanden links en rechts van de draaggolf, die van belang zijn
door hun amplitudi, in een frequentie-interval liggen, ongeveer ge
lijk aan de som van de frequentiezwaai en de modulerende fre
quentie. De bandbreedte is dan bepaald door tweemaal dit interval,
dus:
B = 2 (A f 4- fm)
VIII.(26).
Wordt mf zeer groot, dan zal Af >> fm zijn en is benaderd de
bandbreedte gegeven door:

B tv 2 A f.
Uit formule VIII.(25) zien wij, dat de draaggolfcomponent in het
gemoduleerde signaal mede bepaald wordt door mf en inderdaad
voor bepaalde waarden van m£ nul zal worden. In dat geval bestaat
het gehele F-gemoduleerde signaal uit zijbanden van verschillende
orden. In gemoduleerde toestand neemt de draaggolfcomponent af.
In fig. VIII.4c is het frequentiespectrum voor een bepaalde waarde
van mf en twee verschillende frequenties voor de modulatie gete
kend. In fig. VIII-4d is het verloop van de draaggolfcomponent als
functie van mf kwalitatief uitgezet.
Bij de fasemodulatie verandert men de fasehoek van de frequ
entie van de draaggolf. In het geval van sinusvormige modulatiefrequentie kan men dan de P-gemoduleerde golf voorstellen door
de vergelijking:

ep = Ep cos (wt 4- mp cos <omt)

VIII.(27).

waarin:
Ep = de amplitude van de draaggolf ongemoduleerd.
co = 2 'rr X de frequentie van de draaggolf.
mp = modulatiefactor, die PM bepaalt.
com = 2 •tt X de frequentie van de modulatie.

Wij zien, dat deze formule overeenkomt met de formule VIII.(22)
voor FM. Het verschil zit alleen in de interpretatie van m. Bij FM
was mf bepaald door de frequentie (Af en com), bij PM drukt mp de
fasehoek in radialen uit, dat is de fasehoek, die de piek van de ge
moduleerde periode verschoven is tegenover de fasehoek, die in on
gemoduleerde toestand aanwezig is. Men kan fase-gemoduleerde
golven opwekken, door de uitgangsspanning van een balans-amplitudemodulator met onderdrukte draaggolf te combineren met een
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ongemoduleerde draaggolf, die 90° faseverschuiving heeft met de
originele draaggolf. In fig. VIII.5a is dit vectorieel voorgesteld.
Hierin is:

Eb

Ed0 = onderdrukte draaggolf.
Eb = uitgangsspanning van de ba
lansmodulator.
Ed = bijgevoegde draaggolf.
xp = fasehoek.
Edo

a

Dan is de hoek xp gegeven door:
Eb . cos <omt
VIII.(28).
tgip =
E(1

1
90°

Ed

R

Jt-

fase

R

ei m

Edo

©m

Eb

e'm

b

C

Fig. VIII. 5.

Voor kleine waarden van xp mag men schrijven:
e,
xp 00
— . cos <omt — mp . cos a)mt
Ed

VIII.(29).

Dan is mp dus bepaald door de constante draaggolf Ed en de door
de modulatie bepaalde piek Eb. De lage waarde van mp (in de practijk is Eb << Ed) kan verhoogd worden door toepassing van frequentievermenigvuldiging. Dan gaat formule VIII.(27) over in (27a):

epn = Epn cos (n w t + n inp . cos comt)

VIII.(27a).

De factor n mp is n X zo groot, als de originele factor mp. Fgemoduleerde golven verkrijgt men volgens deze methode, door het
gemoduleerde signaal door een filter te laten passeren, waarvan het
karakter omgekeerd evenredig is met de signaalfrequentie.
De ogenblikswaarde van de frequentie wordt meestal verschei
dene honderden malen vermenigvuldigd, voordat de uitgangs-’
energie de antenne bereikt.
Het P-gemoduleerde signaal bevat dezelfde zijbandcomponenten,
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als het F-gemoduleerde signaal. Uit de formules VIII.(21), (22) en
(27) volgt, dat:
A
mp . fm
.
VIII.(30).
Bij de P-gemoduleerde golf is mp onafhankelijk van de modulatie
frequentie. Hieruit volgt dus, dat de frequentiezwaai A fz evenredig
is met de modulatiefrequentie. De snelheid, waarmede de fasehoek varieert, is evenredig met de modulatiefrequentie, immers
V = F (cos wra t).
Dit is een groot verschil met de F-gemoduleerde golf, waar vol
gens formule VIII.(20) de frequentiezwaai A fz onafhankelijk is van
de modulatiefrequentie.
Daarom kan men een F-gemoduleerde golf verkrijgen uit een Pgcmoduleerde golf, door te maken, dat de aan de PM-modulator toe
gevoerde modulatiespanning in grootte omgekeerd evenredig met
de frequentie is. Dit bereikt men, door de modulatiespanning toe
te voeren aan een serieschakeling van R en C volgens fig. VIII.5b
en de spanningsval over C te benutten als modulatiespanning voor
de modulator. Deze spanning is gelijk aan:

VIII.(31).

com C

Men kiest R veel groter dan de reactantie van C; hierdoor bereikt
men, dat men ira als constant mag aannemen over het frequentiebereik van de modulatiespanning. In fig. VIII.5c is dan een blokschema gegeven van een FM-zender.

4=c
Z

R

-0

a

b

Fig. VIII. 6.

De hier beschreven methode van FM is de zg. indirecte methode.
Hiertegenover staat de directe methode, welke als volgt te werk
gaat.
De hf. oscillator van de zender wordt direct F-gemoduleerd, wat
men op grond van de volgende overwegingen als volgt doet. Als
men in een hf. oscillator één van de kringconstanten’ L, C of R
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varieert, zal de frequentie eveneens variëren. Men kan nu aantonen,
dat als de kringconstanten in overeenstemming met de If. modulatiefrequenties gevarieerd worden, er een resulterend FM-signaal
bij de oscillator ontstaat. Zou men de afstemcondensator C op deze
wijze kunnen beïnvloeden, dan had men het doel bereikt. Men heeft
nu o.a. de volgende methode ontwikkeld, waarmede men inderdaad
bereikt, dat men de capaciteit C op de genoemde wijze kan variëren.
Dit gebeurt door gebruik te maken van een buis, die als verander
lijke reactantie wordt gebruikt en over de oscillator wordt gescha
keld, zoals in fig. VIII.6a is weergegeven. In fig. VlII.öd is de reac
tantiebuis nog eens afzonderlijk getekend. Hiervoor geldt:
ia

Verder is:

eg = j A . ea
dan zal dus, tengevolge van het faseverschuivingsfilter RC de anodestroom ia zijn:
ia

j A . Sj . ea.

Dus de impedantie Za is dan:
ea

_

i

“

j

_ 7

AS

Hieruit volgt, dat de door de buis gevormde overeenkomstige
capaciteit is:
A^.S,
VIII.(32).
0,=
2*77 f

Bij het gebruik van de reactantiebuis volgens de fig. VIII.6a is
de overeenkomstige reactantie:
R. cd•mC
VIII.(33).
Xa = —
Men kiest weer R groot ten opzichte van de capacitieve reactantie
1

Tengevolge van de benodigde weerstand R zal er gelijktijdig met
de F-modulatie enige A-inodulatie optreden. Deze wordt onderdrukt
in een z.g. begrenzer, dat is een klasse C hf. versterker, die over
geëxciteerd wordt, dus sterk in de verzadigingsbocht is ingesteld en
daardoor de ongewenste A-modulatie onderdrukt.
Een eis is, dat de draaggolffrequentie voldoende stabiel is. Daar
toe Iaat men veelal de oscillator op een lagere frequentie werken
dan vereist is voor het gemoduleerde hf. signaal en men verhoogt
dan met harmonischengeneratoren de frequentie. Verder wordt
de oscillatorfrequentie vergeleken met die van een kristaloscillator
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en past men een automatisch frequentiecontrolerend systeem toe,
om de frequentie van de oscillator te corrigeren (zie blz. 432).
Voor hoge-kwaliteit-omroep is een frequentie-zwaai van 75 kP/8ec
vereist, voor mobiele stations e.d. gaat men tot 10 a 30 kP/sec. De
vereiste frequentiestabiliteit is 0,01 procent en hoger. Door de hoge
frequentiezwaai zullen FM-stations moeten werken in de 50 MPband. De vereiste modulatie-index mf, nodig om een bepaalde fre
quentiezwaai te bereiken, is bepaald door de laagste modulatiefrequentie, als men uitgaat van een PM-systeem, om FM te verkrij
gen, daar dan de modulatiespanning omgekeerd evenredig moet
wezen met de frequentie. Beide, spanning en index, zijn dus het
grootst bij lage frequentie.
Een nadeel van de indirecte methode van FM is het groot aantal
trappen voor frequentievermenigvuldiging, dat nodig is.
Een belangrijk voordeel van FM boven AM is het feit, Gat men
het rendement van de hf. trappen zo hoog kan maken, als voor telcgrafie-instelling. Immers de amplitude blijft constant. Dit is van
belang op de ultra hoge frequenties, waar op gewerkt wordt.
A5. Eeh vergelijking tussen AM en FM. Berekeningen en experimen
ten hebben aangetoond, dat interfererende signalen op dezelfde frequentieband als het gewenste signaal, bij AM een verhouding met
dit signaal van —35 dB niet mogen overschrijden, wil de ontvangst
niet storend beïnvloed worden. Bij de FM hoeft deze verhouding
slechts —6 db te zijn, omdat de FM-ontvanger aanspreekt op frequentievariaties en amplitudevariaties sterk begrenst. Hierdoor
worden luchtstoringen en ongewenste signalen sterk onderdrukt.
Een tweede voordeel hierdoor is de grotere reikwijdte, daar de
verhouding signaal—storing bij FM veel gunstiger is. Een derde
voordeel boven AM is de geografisch smallere strook, welke bij het
op dezelfde frequentie werken van twee zenders, ontstaat van ge
stoorde onderlinge ontvangst. Voor een bepaalde te bedienen opper
vlakte van het land is minder uitgestraalde energie nodig, door de
gunstige verhouding signaal—storingen. Voor een bepaalde, ge
wenste uitgangsenergie zijn de bedrijfskosten in de eindtrap lager,
daar kleinere buizen gebruikt kunnen worden, als bij AM met ge
lijke energie.
Voor ons land staan hiertegenover als nadelen in de eerste plaats
het vervangen van alle ontvangers door FM-ontvangers. In de
tweede plaats zijn FM-zenders duur in aanschaffing, hoewel dit op
de lange duur gecompenseerd wordt door de bedrijfskosten.
A6. Demodulatie of detectie. Onder demodulatie of detectie verstaat
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men het proces, dat nodig is bij de ontvangst van een gemoduleerd
signaal, om het If. modulatiesignaal weer te scheiden van het ge
moduleerde hf. signaal. Bij A-modulatie heeft demodulatie plaats,
door het gelijkrichten van de golf, waarbij dan een pulserende ge
lijkstroom ontstaat, die varieert in sterkte overeenkomstig de om
hullende van het gemoduleerde hf. signaal.
Men kan de detectoren nog verdelen in detectoren voor sterke en
voor zwakke signalen. In verband hiermede onderscheidt men nog
lineaire en kwadratische detectie. De detectoren voor zwakke sig
nalen zijn altijd van het kwadratische type, die voor sterke signalen
meestal van het lineaire type, doch niet altijd. Een ideale detector
reproduceert in zijn uitgangskring de exacte weergave van het lf.
modulatiesignaal, zowel in vorm als in amplitude tegenover de
draaggolfamplitude. Dit, wat betreft A-modulatie. Bij F-modulatie
moet hij het frequentiespectrum, zowel als de onderlinge amplitudiverhoudingen juist reproduceren.
Doet de detector dit niet, dan is het resultaat vervorming, welke
in verschillende vorm kan optreden. De uitgang van de detector
kan b.v. frequenties bevatten, die niet aanwezig zijn in het oor
spronkelijke signaal, waardoor amplitudevervorming ontstaat. De
detector kan ook een van de modulatiefrequentie afhankelijke wer
king hebben, waardoor dus frequentievervorming optreedt. Ten-

la

■ö-

—E

c
Fig. VIII. 7.
slotte kan de detector faseverschuivingen veroorzaken tussen de
verschillende componenten in de modulatie, waardoor fasevervorming ontstaat.
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Als detector komen in aanmerking eenheden, die een asymmetri
sche stroomspanningskarakteristiek hebben, dus gelijkrichtereigenschappen bezitten. Een van de oudste voorbeelden is de kristaldetector, die echter een onstabiele werking vertoonde en slechts
voor kleine stromen geschikt was. Koperoxyde gelijkrichters zijn
wel geschikt voor lage frequenties, daar ze een te hoge eigen capa
citeit bezitten, om ze geschikt te maken voor hoge frequenties. De
meest ideale detector is wel de diode vanwege zijn lage eigen-capaciteit en zijn lineariteit bij geschikte keuze van zijn belastingscircuit.
In de fig. VIII.7 zijn I—E karakteristieken gegeven voor een kristal
(7a), een diode (7Z>) en een kwadratische detector met een triode
of pentode (7c).
Wij zien uit fig. VIII.7a, dat de kristaldetector in beide richtin
gen stroom doorlaat, in de éne richting echter belangrijk meer dan
in de andere, er zal dus gelijkrichting optreden. Het kristal is voor
kleine signalen een voorbeeld van een kwadratische detector.

A7. Diode-detectoren voor A-modulatie. De detectie van A-gemoduleerde signalen geschiedt tegenwoordig vrijwel uitsluitend door mid
del van een diodegelijkrichter, welke werkt
als lineaire detector voor sterke signalen.
Het ontvangen signaal wordt eerst behoor
lijk versterkt, alvorens het aan de diode *1
^Rd
wordt toegevoerd. In fig. VIII.8a is het al
gemene schema gegeven voor de diodeE
detectie.
Uit de figuur volgt dat de diodestroom id
weer uit stroompulsen bestaat, evenals bij
de versterker in klasse C instelling. Over de
weerstand Ro ontwikkelt zich tengevolge
van de gelijkstroomcomponent Io een ge
lijkspanning Eo. Met behulp van de reeks
van Fourier kan men deze waarde Io bere
i
i
kenen. Men mag, als Id is de piek van de
i
i
stroompuls id, stellen, dat:
i

I4 = 2 Io

VIII.(34).

a
De fout, die men zo maakt, is kleiner dan
Fig. VIII. 8.
1%.
Het verschil tussen piek-wisselspanning E* en de gelijkspanning
Eo is practisch evenredig met de gelijkgerichte stroom 1^, behalve
voor kleine ingangsspanningen en is dus equivalent met een serieweerstand Rd, de effectieve inwendige diodeweerstand.
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Deze weerstand Rd is:
E! — EO

lo

VIII.(35).

Daar I(o 00 V2 I<i» zal de effectieve ingangsweerstand van de diode
zijn:
R
E!
JEO
Ein
VIII.(36).
2To
2 T)
2nlo
waarin:
Eo
1. Daar Ea en Eo over het algemeen slechts weinig ver
11 = Ei

schillen, verschilt n weinig van 1, zal dus de effectieve ingangsweer-

iRd
R0l(R02(R03

ROl/

£

eu

AVC

R02

---- /
r2

R03

/

—*
E0

b

Fig. VIII. 8.

stand van de diode practisch de helft zijn van de inwendige diodeweerstand.
Is nu Zo de impedantie van de spanningsbron, dan veroorzaakt
deze een spanningsval:
VIII.(37).
E/ = Ij Zo = 2 Io Zo ................
en de overeenkomstige generator-piekspanning is dan:
E, = Io (R + Rd + 2 Zo) ...............VIII.(38).
Het bovenstaande geldt voor een ongemoduleerde draaggolf.
Uit formule VIIL(36) volgt, dat:
Eo

”

E,

VIII.(39).

Deze verhouding, die dus aangeeft de verhouding van de ontwik
kelde gelijkspanning Eo tot de piek van de toegevoerde wisselspan
ning Ej, noemt men het gelijkricht er rendement.
Uit formule VIII.(38) volgt, dat men R groot moet kiezen om n

334

r

hoog te maken. Bij de omroepontvanger, waar het If. frequentiebereik ligt tussen 25 en 10.000 per, maakt men R meestal in de
buurt van 200 k Q. Dan zal n co 0,9 zijn. Bij televisie-ontvangers,
waar het om een veel groter frequentiebereik gaat, moet men R
met het oog op de lineaire vervorming klein houden en zal n tot
ongeveer 0,5 dalen.
De energie, door de diode gedissipeerd, kan voorgesteld worden
door een parallelweerstand over de ingangsweerstand van de diode,
Deze energie zal in het algemeen slechts weinig verschillen van het
product van de signaalspanning en de gemiddelde diodestroom.
De gemiddelde stroom is t] Ei/r, daar de spanning over R is Eo =
= n Ej, dus zal de verliesenergie zijn:

W

?] Ex2

R

e12

Ex2

K/

R/q

VIII.(40).

waarin:
ex
= de effectieve waarde van Ex.
R/277 = ingangsweerstand van de diode.

Maakt men dus Rln groot, dan zal het door de diode opgenomen
vermogen klein worden. De ingangsweerstand wordt wat kleiner,
bij kleine signalen.
Wordt nu het signaal, de draaggolf, A-gemoduleerd, dan varieert
de piekspanning Ex in amplitude in overeenstemming met het mo
dulerend signaal. Over de spanning Eo zal dan een wisselspanning
gesuperponeerd worden met een amplitude m Ex, waarin m is de
modulatiediepte. De maximale modulatiediepte mmnx, die de diode
kan verwerken, zal optreden, als mmax . Ex = Eo, dus dat geeft dan:
m mas

Eo _

Ex

n

VIII.(41).

Wordt de modulatiediepte m > mmax, dan treedt er afsnijden
van de onderste top van het modulatiesignaal op en dus vervor
ming. Over het algemeen is mmax co 80 — 85%.
Daar in het algemeen de belastingsweerstand in de diodeketen een
andere waarde zal hebben voor de lage modulatiefrequenties als
voor de hf. trilling, zal de maximaal verwerkbare modulatiediepte
mm zijn:
mm

IZnJ
Ro

VIII.(41a).

waarin:
= de waarde van de belastingsweerstand voor de componenten
in de gelijkgerichte stroom, gerekend voor de modulatiefrequenties.
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Ro = de waarde, die de belastingsweerstand heeft voor de gclijkstroomcomponent.
In fig. VIII.8b is dan b.v.:
Ro = Rx -f- R2.
Voor de inodulatiefrequenties zijn de reactanties van
en C2
groot tegenover Rn R., en R3, dus zal hier:
R2 r3
Zm = R, +
R2 4- R3
zijn en dus mm:
R. R2 -F Rt R, •+ R2 R3
Z^
inm
(r/h- RJ (R2 4- R3)
Ro
Kiezen wij b.v. Rj = 0,05 R,
en
R,
dan is dus:
R. = R„
R3,

0,05 R? 4- 2 R2
- = 0,67.
1,05 R. .2 R2
Door het aanbrengen van de AVC op dezelfde diode, als voor de
detectie wordt gebruikt, wordt de maximale modulatiediepte dus
sterk verminderd. Het toepassen van een afzonderlijke diode voor
de AVC is dus uit dit oogmerk beter.
Bij deze overwegingen hebben wij geen rekening gehouden met
de inwendige diodeweerstand Rd en de impedantie Zo van de span
ningsbron. Nu zal Zo voor de zijbandfrequenlies een andere waarde,
b.v. Zo1 hebben.
Noemen wij nu weer de belastingsweerstand van de diode voor de
zijbandfrequenties Zm, dan is:

Zm = R1 4- Rd4-2Z; ................... VIII. (42)
overeenkomstig formule VIII.(38). En dan is de ingangsimpedantie
van de diode voor de zijbanden:

Z^l

VIII.(43).
2n [■
overeenkomstig de formule VIII. (36).
Als gevolg van deze ingangsimpedantie zal de hf. spanning aan de
diode kleiner zijn dan wanneer de diode geen energie zou opnemen.
2
Daar —— < 1 is, zal de lagere ingangsimpedantie van de diode voor
*'°
de zijbanden maken, dat de componenten van de zijbanden in de
diodekring evenredig meer verzwakt worden dan de draaggolfcomponent. Het resultaat is dus, dat de modulatiediepte aan de diodeuitgang lager is dan die van het originele signaal.
Noemt men de impedanties, die de spanningsbron vormt voor de
Zin
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draaggolf en de zijbanden respectievelijk Zo en Zz, dan zal dus de
reductie voor de draaggolf zijn:
Ro/2^

VIH.(44a).
Zo 4“ Ro/2-q
(R°/2t; is de ingangsimpedantie van de diode voor de draaggolfcomponent!)
en de reductie voor de zijbanden:
Zm/277
VIII.(44d).
Zz 42?;
(Zm/97? is de ingangsimpedantie van de diode voor de zijbandencomponenten).
De totale modulatievermindering wordt bepaald door het quo
tiënt van deze beide, dus als
is de originele modulatiediepte,
en
de modulatiediepte na de detectie, dan is:
|Zm|.|(Zo 4- Ro/2g)|
m/ = nij
VIII.(45).
Ro • |(Zz 4" Zm/27?)|
Het zal dus zaak zijn |Zm| groot te maken, zoals ook reeds volgt
uit formule VIII.(41a). Bij de brede-bandversterkers, waar Zm door
het grote frequentiebereik, dat gedetecteerd moet worden, relatief
klein is, zal men dus ook Ro klein moeten maken.
Dan wordt n ook klein. Is Zz belangrijk groter dan de ingangs
impedantie van de diode voor draaggolf en zijbanden, dan kan de
diode grote modulatiediepten verwerken en is de kans op afsnijding
gering.
Over het algemeen zal de L—C-afstemkring in de diodeketen de
secundaire kring van een bandfilter zijn. De afstemkromme hiervan
moet zo zijn, dat bij juiste afstemming op fo, de draaggolf frequen
tie, de hoogste zijband frequenties op de juiste sterkte worden door
gegeven, m.a.w. er geen afval optreedt.
In verband hiermede moet de inwendige impedantie van de hf.
spanningsbron een relatief lage Q hebben, afhankelijk van de maxi
maal weer te geven hoogste If. frequentie. De uitgangskring van de
diode moet dan ook zo ontworpen zijn, dat er geen afvallen van de
uitwendige belastingsweerstand optreedt door capacitieve effecten,
waardoor de hogere en hoogste frequenties teveel verzwakt zouden
worden. Dit komt neer op een juiste keuze van Rt en R„ in fig.
VIHb. De waarde van R* en R3 is omgekeerd evenredig met de
hoogste weer te geven If. frequentie. Hoe hoger deze is, des te klei
ner zal men R, en R3 moeten kiezen. Dit leidt bij televisieversterkers en -ontvangers tot zeer lage waarden, in de grootte-orde van die
bij de brede-band If. versterker (zie blz. 241).
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Ook bij de diode-detectie loopt men bij zeer hoge hf. frequenties
vast op de looptijd van de electronen.
Tengevolge van de looptijd treden er ongewenste faseverschuivingen op en zal de belasting van de diode op de hf. kring sterk
gaan toenemen met de frequentie en neemt het gclijkrichterrendement van de diode sterk af. Op grond hiervan gebruikt men tegen
woordig vaak op zeer hoge hf. frequenties kristaldetectoren, waar
van men de afmetingen, zowel van kristal als houder, klein houdt,
teneinde de eigen capaciteit gering te maken. Ondanks deze toch
altijd nog vrij grote eigen-capaciteit werkt een kristaldetector dan
toch nog beter dan een diode, omdat de contacthuid op het kristal
ter plaatse van het contact, benodigd voor de gel ijk richting, een
zeer geringe dikte heeft in de grootte van 10“G cm. Hierdoor speelt
bij het kristal de looptijd der electronen practisch geen rol. Door
het contactpunt zeer klein te maken, is de schadelijke eigen-capaciteit gering te maken, waardoor het kristal nog behoorlijk detecteert
op cm-golven. Bij bepaalde radarschakelingen, waar het noodzake
lijk is de cm-golven zonder frequentieverandering toe te passen,
te detecteren, doet men dit.

A8. Kwadratische detectoren. De diode-detector was een voorbeeld
van een lineaire detector. Men kan de diodestroom op ieder moment
voorstellen door id = A, ed, waarin ed is de aan de diode toegevoerde
gelijk te richten wisselspanning. Voor niet te kleine wisselspannin
gen mag men dan de diodekarakteristiek als een rechte lijn voor
stellen met de vergelijking Id = Sd Ed, zoals in fig. VIII.7 b is ge
geven.
In fig. VIII.9a is nu het principe van kwadratische detectie aan
gegeven. De buis is in
het kromme deel van
zijn ia—eg karakteristiek
ingesteld. In eerste in
stantie is deze kromme
weer te geven door de
vergelijking ia = A2 eg2.
In ongemoduleerde toe
stand is:
I

I
I

eg = Ec COS CO t

VIII.(46).

l

I
e9

Fig. VIII. 9. a
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Vullen wij deze waarde
in in de formule voor ia,
dan krijgen wij:

A2 Eg2

ia = A2 . Eg2 cos2 co t =

VIII.(47).
(1 4- cos 2 co t.)
2
Wij zien, dat de plaatstroom ia uit twee delen bestaat, nl.:
A2 Eg2
een deel A iao =
2
A E 2
en een deel A ia. = ;2 s cos 2 <ot = a i00. cos 2 cot... VIII.(47a).

Als de oorspronkelijke anodestroom Ino is, dan zal dus tengevolge
van het aanleggen van de wisselspanning eg = Eg cos co t de anode-
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stroom Iao toenemen met een deel A iao, evenredig met het kwadraat
van de maximale waarde Eg van de aangelegde spanning. Maar
bovendien is daar op gesupcrponeerd een wisselstroom A in„ =
A iao . cos 2 co t, dus met de dubbele frequentie van eg.
Beschouwen wij nu het geval, dat de roosterspanning eg gemodu
leerd is met een sinusvormige wisselspanning em = Eg . cos pt. De
roosterwisselspanning is dan voor te stellen door:

eg = Eg (1 4- m cos pt). cos co t....................... VIII.(48).
Vullen wij deze waarde voor eg weer in onze formule voor ia in,
dan vinden wij:
ia = A2 . Eg2 (14- m cos pt)2 . cos2 co t
A2 Eg2
(1 + 2 m . cos pt 4- m2 . cos2 pt) . (1 4~ cos 2 co t) .
—2
VIII.(49).
De anodestroom ia bestaat nu uit twee delen en wel:

een deel

A3 E'gr2
(1 4- 2 m . cos pt 4~ rn2 . cos2 pt) =
2
A.( E„2
m2
1112
\
1 +“2" 4 2 m . cos pt 4cos 2 pt 1
2
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en een deel:
m2
m2
A2 Eg2
1 -r -0- 4- 2 m . cos pt +
cos 2 pt . COS 2 co t.
2
—
Noemen wij het eerste deel A iai en het tweede A ia12. ’ dan is:
A itó = A i„. cos 2 co t............... .... VIII.(49a).
Het deel A iai bestaat nu uit een deel:
(1 + m2\
A ino =

“2“/

een deel:
iai

= A2 m Eg2, cos pt = A2 E.•s2 [m cos pt]
= A2 Eg . [m Eg . cos pt]

en een deel
m2
iO2 = A2 Eg . — Eg . cos 2 pt j•

In fig. VIII.9Ö is nu een kwadratische detector gegeven in de
vorm van een triode met een roostercondensator Cg en een lekweerstand Rg van hoge waarde.
De termen volgens de formules VIII.(47a) en (49a) worden door
middel van een hoogfrequent filter uit de uitgang gezeefd. In gemo
duleerde toestand loopt er door de anodeweerstand Za een stroom
ia van de gedaante:
ia = ïoa + A iao + iai + ia2
VIII. (50).
Het deel A iao veroorzaakt weer een toe- of afname van Iao, afhan
kelijk van de instelling van de buis, (voor fig. VHI.9Ö is A iao nega
tief, dus een afname, voor VIII.9a positief). Het deel iai is een
If. component evenredig met de inodulatiediepte m en een natuur
getrouwe reproductie van het oorspronkelijke modulatiesignaal
em = m Eg. cos pt, immers is:
iai = A, Eg . em.
De stroom ia2 heeft de dubbele frequentie van het oorspronkelijke
modulatiesignaal, veroorzaakt dus vervorming. De totale If. com
ponent is dan:
m2
ia If = A2 e£*
VIII.(51).
m cos pt 4- -4— cos 2 pt
m2
Voor m = 1, dus 100% modulatie is dan de vervorming —, 25%.
4
Voor m «= 0,9 is de vervorming ongeveer 5%.
Voor kleine waarden van eg werkt de schakeling volgens fig.
VIII.9d benaderd als een kwadratische detector. Een voordeel van
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deze schakeling boven de gewone diodeschakeling is zijn grote ge
voeligheid voor zwakke signalen. De methode volgens fig. VIII.9a
past men toe bij de z.g. plaatdetectie waarbij men de buis ongeveer
in het afknijppunt instelt. Men geeft de buis dan een hoge anodegelijkspanning, waardoor het afknijppunt naar links verschuift en
de buis in staat is, grote roosterspanningen eg te verwerken. Voor
grote spanningen werkt de buis dan ongeveer als een lineaire detec
tor met als voordeel boven de diode een grotere gevoeligheid, daar
de buis ten opzichte van zijn plaatkring als If. versterker werkt.
Over Zn ontwikkelt zich een If. spanning en, die gelijk is aan:
^a

ia If* ^a*

Alle restricties van de If. versterker gelden ook hier met het oog
op aanpassing en goede frequentiekarakteristiek.

i

I

I

f
T
Co

t

+

___ Atao
J ao

I

—II—
L-bblil'P
E9o

a

Fig. VIII. 10.

b

In fig. VIII.10a is een plaatdetectorschakeling weergegeven en
zijn werking in fig. VIII. 10b. De plaatdetector belast de LC-kring
niet, zolang eg < |Eg0| is. De roosterdetector volgens fig. VIII.9b
vormt een geringe belasting over de LC-kring, tengevolge van de
geringe roosterstroom, die optreedt.

A9. Detectoren voor FM en PM. De frequentie- en fasegemoduleerde
signalen zijn zonder meer niet op de gewone wijze, zoals hiervoor
beschreven, te detecteren. Het is nodig, dat men ze eerst omzet in
amplitude-gemoduleerde golven. Over het algemeen zal AM ont
staan, als men een fm-signaal toevoert aan een circuit, waarvan de
amplitude- of fasekarakteristiek niet gelijkmatig is over het bereik
van de toegevoerde zijbandfrequenties. FM en PM-golven worden
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op gelijke wijze gedcmoduleerd, daar er voor een gegeven modulatieindex geen verschil tussen hen is. Dat de modulatie-index verschil
lend verandert in beide gevallen met de modulaticfrequentie, kan
men ondervangen door aan de schakeling een geëigend filter toe
te voegen, waarvan de karakteristiek op de juiste wijze varieert
met de frequentie. Uit het besprokene over P-modulatie volgt, dat
men voor het demoduleren van PM-golven met een FM-ontvanger,
de ontvangeruitgang uitbreiden moet met een netwerk, dat een
uitgangsenergie ontwikkelt, welke omgekeerd evenredig moet wezen
met de modulatiefrequentie.
Beschouwen wij nu nog eens onze formule VIII.(20) :
wt = wo + 2 vr a fz . sin a)m t
waarin wij nu de draaggolffrequentie fo noemen en fo = w0/257Als wij een wisselspanning e voorstellen door:
e = E cos ip (t),
dan zal dus in ons geval:
d ip (t)

“‘=-^rr
zijn en is dus:

(t) =

wt . dt

VIII.(20a).

Met behulp van deze formules VIII.(20) en (20a) vinden wij dan,
dat:
n» (t) = co<'o t +

2 57 A fz

. COS comt

VIII.(205).

en dus zo onze formule VIII.(21) te voorschijn komt, toegepast op
de spanning e = E cos ip (t) :
em = Em cos ip(t)
2 57£fz
. cos comt
= E„, cos <oo t H-------Wm

Schrijven wij nu nog voor 2 57 a fz, A
gegeven door:
mf =

<OZ,

A«z

dan is de modulatie-index
VIII.(52).

tóm

Is nu bv. A fz = 75 kP en fm = 101 P, dan is dus
mf =7,5.
Evenals bij AM voeren wij voor FM een factor in, de zg. modulatiediepte, die wij aanduiden met de letter m. Wij definiëren nu:
% ........................... VIII.(53).
. ioo
100%

m
“o
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waarin:

co0/25r
= draaggolf frequentie.
A <oz/27f = frequentiezwaai.
m geeft dus nu aan het percentage, dat de frequentiezwaai is
van de draaggolffrequentie in ongemodulecrde toestand. Is bv.
fo = 75000 kP en A f2 = 75 kP, dan is dus in = 0,1%, dus zeer ge
ring. Als wij nu in dit geval aannemen, dat m = 0,1% de maximale
modulatiediepte is, die dus optreedt voor de in ons geval aange
nomen maximale frequentiezwaai A fz «= 75 kP, dan zal men bij de
detectie, waar FM in AM wordt omgezet, ernaar streven, dat bij de
AM de modulatiediepte juist 100%, dus m = 1 wordt, voor de
modulatiediepte van 0,1% bij de FM-golf. Anders gezegd, een kleine
frequentieverandering, in ons geval dus van 0,1%, moet een grote
amplitudevcrandcring van zo mogelijk 100% veroorzaken. Verder
moet dus deze amplitudeverandering evenredig zijn met de
frequentieverandering. Dit is te bereiken, door het FM-signaal toe
Lc voeren aan een of ander netwerk, waarvan de impedantie Z frequentie-afhankelijk is. Dit is het geval met iedere schakeling, die L
cn/of C bevat, bv. de serieschakeling van L, C en R volgens fig.
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VIII.11a. Voor deze schakeling is voor iedere frequentie f, f wille
keurig:
VIII. (54).
co2
Wij zien, dat Z varieert met de frequentie. Voor co = «ƒ is Zo =
R. in fig. VIII.1Z? is nu de spanning e over de kring als functie van
de frequentie f opgetekend. Voor co = co0x is de spanning e minimaal
en gelijk aan i R.

Z = R + j co L

1—
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Beschouwen wij nu eens het stuk ABC van de afstemkromme.
In B is de spanning Eo en wel voor de frequentie fo. Laat ons aan
nemen, dat dit de frequentie van onze ongemoduleerde draaggolf is.
Voor een frequentiezwaai a fz varieert fo dan tussen fx en f2, waar
mede de punten C en A met overeenkomende piekspanningen Ex
en E2 corresponderen. Dan is dus:
VIII.(55).
2 A fz = f2 — f,
De modulatiediepte voor FM is dan:
L—L
m = -Vf— .100%.

De overeenkomstige modulatiediepte voor AM is dan:
E„ — E
. 100%.

111 “ "VêT

Er blijkt uit de figuur, dat wij dus, door de LC-kring van fox naar
fo te verstemmen, FM heel simpel in AM kunnen omzetten. Het ge
wenste lineaire verband tussen frequentieverandering en amplitudeverandering zal slechts gewaarborgd zijn, als wij het stuk A—B—C
als een rechte door B mogen beschouwen. Is dit zo, dan zal de mo
dulatiediepte voor AM eenvoudig zijn:
_____ Ei —Jo
m
. 100%.
e;
of ook:
E2 — Eo
in
. 100%
Eo
Theoretisch is de afstemkromme geen rechte lijn, doch er is toch
wel een gedeelte aan te wijzen, dat bij benadering aan de genoemde
eis van lineariteit voldoet. Men bereikt dit, door de demping van de
kring aan te passen aan de frequentiezwaai.
Maakt men de demping van de kring te klein, dan wordt de resonantiekromme smal en is er grote kans, dat bij het doorlopen van
de maximale frequentiezwaai het deel A—B—C, dat op de kromme
wordt doorlopen, niet meer lineair is.
Noemt men de met E,l0, E5 en E., overeenkomende impedanties
respectievelijk Zo, Zj en Z2, dan. zal voor de maximale Awz:
ijZ, = (1—rnm) i0Z0 en
i2Z2= (1 4- rnm) ioZo
zijn, waarbij:

io
L
i2
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= de respectieve stromen bij Zo,

en Z2 zijn

= de maximale amplitudemodulatiediepte, die correspondeert
met de maximale frequentiezwaai.
Voor mm = 1 zou dan Zx — 0 moeten worden. Practisch zal dus
nooit mm = 1 te bereiken zijn, doch is mra < 1.
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Een nadeel van de serieschakeling van L, C en R is gelegen in de
relatief lage waarden van Zo en vooral Zt. Men past daarom liever
een parallelschakeling van L, C en R toe, waarbij men in resonantie
een zeer hoge impedantie Zox bereikt. Men gaat hiertoe uit van een
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bandfilterschakeling en een twee-dioden-schema, zoals in de fig.
VIII.12a is gegeven.
De in de anode van de voorgaande pentode opgenomen primaire
kring Ln Cj, R/ is via de capaciteit Ck verbonden met het midden
van de secundaire kring L2, C2, R?. Ck moet zo groot zijn, dat de
hf. spanning eck te verwaarlozen klein is ten opzichte van de overige
hf. spanningen.
De beide dioden d, en d„ zijn in balans verbonden met de secun
daire kring. In hun kathodcleidingen zijn opgenomen respectieve
lijk Rj en Cj en R2 en C2. Men maakt meestal Rt —- R2 = 100 kö en
Cj = C„ = max. 100 g u F. Men moet in ieder geval de R-C schake
ling zo dimensionneren, dat de tijdsconstante T = RC klein is voor
de hoogste modulatiefrequentie en groot is voor de draaggolffrequentie.
Het bandfilter moet zo gedimensionneerd worden, dal de koppe
ling k iets kleiner is, dan de kritische koppeling kc = 1/VQjQ.,. Dan
zal benaderd de scheiding tussen de beide pieken zijn Af =
waarin Q,,1 is de kwalileitsfactor van de secundaire kring, waarbij
rekening gehouden is met de invloed van de ingangsweerstanden
van de dioden.
De schakeling volgens fig. VIII.12a noemt men wel een discrimincitor, waarom zien wij uit het volgende. De door de discriminator ontwikkelde spanningen edl en ed2, tegen aarde en de klemmen
van de secundaire kring L2—C, gerekend, worden aan de dioden d,
en do toegevoerd. Tengevolge van de schakeling, waarin deze dioden
zijn opgenomen, zal de uitgangsspanning eu evenredig zijn met het
verschil van edl en ed2, anders gezegd, eu is op ieder moment gelijk
aan het verschil van de uitgangsspanningen van de beide dioden.
De beide spanningen edl en ed, zijn gegeven door:
e<u ~ ei + ei
VIII.(56).
6<12

^2

Dit volgt uit de fig. VIII.12a, als men in de beide diodekringen
rondgaat. Het verloop van edl en ed2 met de frequentie is gegeven
in fig. 12c. In resonantie, dus ongemoduleerd voor f <= fo is edl =
= ed2. Dan is de fasehoek tussen ej en edl, resp. ed2 90°. Vectorieël
is dit gegeven in fig. VIII.12d. Dan zal de spanning eu = 0 zijn.
Treedt er nu modulatie op, dan verandert de frequentie van fo naar
fo =+= fm. Hierdoor veranderen edl en ed2 niet alleen in grootte, gere
kend ten opzichte van elkaar, doch ook in fase tegenover eh zoals
dit is weergegeven in de fig. VIII. 12e en 12/, respectievelijk boven
en beneden resonantie geldend. Tengevolge van edl en ed2 ontstaan
er over Rj en R, twee spanningen Edl en Ed2, waarbij steeds:
Eu — Edl — Ed2.
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I

In ongemoduleerde toestand is |Edl| = |Ed2|, dus Eu = 0.
Tijdens moduleren is Edl
Éd2, dus E,, > 0 en wel zal, bij
juiste instellingen Eu weer evenredig toenemen in amplitude met de
frequentie. In fig. VIII. 12b is de karakteristiek gegeven van de
discriminator volgens 12a. De benodigde demping, om de juiste lineariteit te verkrijgen, wordt bereikt met de weerstanden R/ en
IV1. Eventueel kan men ook de juiste demping verkrijgen met
de keuze van de weerstanden R1 en R„. De belasting over de afge
stemde L-C kringen tengevolge van de energie-opnamc van de
dioden kan men voorstellen als een weerstand R/ = Ri/4^ over de
primaire kring en een weerstand R.,1 = Ri/^ over de gehele secun
daire kring. Hierin is n het gelijkrichterrendement.
AIO. Frequentiedeler. Wij hebben in hoofdst. VII kennis gemaakt
met de mogelijkheid van frequentievermenigvuldiging. Een ander
probleem, dat vooral in de laatste oorlog door de vlucht, die de uhf.
ontvangst nam, urgent werd, was dat van de frequentie deling.
Hieronder verstaan wij het proces, waarbij, uitgaande van een sig
naal met frequentie fo, een ander verder te versterken signaal met
een frequentie f = fo/n verkregen wordt. Hierbij is n > 1 en steeds
een geheel getal. Frequcntiedeling vindt zijn toepassing in FMzenders en in radarontvangers.
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In de multivibrator vindt men een voorbeeld van frequentiedeling, gebaseerd op de relaxatietrillingen. Het nadeel van frequentiedeling, gebaseerd op de relaxatietrillingen, is, dat zij steeds de
neiging heeft plotseling de deelverhouding van de in- en uitgangs347
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frequentie te wijzigen tengevolge van veranderingen in de kring- en
buisconstanten (spanningsvariaties en dergelijke).
Dit nadeel is vermeden in de schakeling volgens fig. VIII.13.
Hierbij wekt een klasse C harmonischengenerator een signaal met
de frequentie ------- fo op, dat aan het rooster van een mengbuis
n
wordt toegevoerd. Aan het stuurrooster voert men het ontvangstsignaal met de frequentie fo toe. In de anodekring van de mengbuis
ontstaat dan over de L-C kring een signaal met de frequentie:

•f0 = n
n
Als er geen ingangssignaal is, zal er ook geen uitgangsspanning
over de L-C kring zijn. Is de af regeling in het schema niet goed,
dan verdwijnt eveneens de uitgangsspanning met f = fo/n. De uit
gangsspanning zal sinusvormig zijn, wat voordelen heeft boven de
sterk vervormde uitgangsspanningen bij relaxatictrillingen.
Men past frequentiedeling toe, om de nadelige invloed van de
looptijden der electronen te omzeilen. Het aldus verkregen signaal
met de frequentie f = fo/n kan men gemakkelijk verder versterken
en detecteren.
All. Onderdrukking van de draaggolf. Wij fiebben gezien, dat bij de
AM-modulatie de frequentie en fase van de draaggolf niet aange
tast worden door het modulerend signaal em = Em cos pt, m.a.w.
de frequentie bv. niet afhankelijk is van Em. De zijbanden daar
entegen zijn evenredig met Em, zij zijn dus de dragers voor de
modulatie. Het gemoduleerde signaal bestond, zoals we zagen uit
een deel met de frequentie fo, de draaggolf, een deel met frequentie
fo 4" fp en een deel met frequentie fo—fp. (Zie formule VIII.(3)).
Van deze beide zijbanden hebben wij er slechts één nodig voor de
detectie. Men zou dus gevoeglijk de draaggolf en één van de zij
banden kunnen onderdrukken in de uitzending. Men heeft de draag
golf nodig bij de detectie van het binnenkomend signaal, niet bij
de overdracht van de zijband door de aether. Daarom kan men de
draaggolf in de ontvanger opwekken en aan de zijband toevoegen.
De draaggolf heeft dus een zuiver demodulerende werking, daar
immers het proces van demodulatie berust op het verschil tussen
de individuele componenten van draaggolf en zijband.
Het is mogelijk bij de zender de draaggolf te onderdrukken en
deze weer in te voeren bij de ontvanger.
In fig. VIII.14a is nu in principe gegeven, hoe men de draaggolf
aan de zenderzijde kan onderdrukken. Men voert de modulatiespan-
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ning em via een transformator aan de roosters van de zendbuizen
toe. De draaggolf c0 wordt parallel aan beide roosters toegevoerd.
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Fig. VIII. 14.

Laat nu:
eo = Eo cos co0t
em = Em cos pt

zijn, dan zal, als e2 en e< 2 de spanningen aan de roosters zijn:
ei = ^£0

4- Eo cos wot 4- Era cos pt \

VIII.(57).
e2 = Eg0 4- Eo cos co0t — Em cos pt )
zijn. Tengevolge van e^j en e2 ontstaan er in de uitgangskring twee
anodestromcn iai en ia2. De primaire windingen van de uitgangstransformator zijn zo verbonden, dat de uitgangsspanning eu even
redig is met het verschil van de twee anodestromen iai en ia2, dus is:
en

eu = A (iai — ia2)

VIII.(58).

Voert men de beide buizen uit als kwadratische modulatoren, dan
zullen de anodestromen iai en ia2 van de gedaante zijn:
VIII.(59).
iai = s ei2ia
ao2 = s e22

De uitgangsspanning eu is dan:
eu = AS (e/ — e.,2) ....

VIII.(60).
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Vult men de waarden van e, en e„ volgens formule VIII.(57) in
en werkt men de vorm uit, dan vindt men:

eu = 2 AS . (2 Eg0 . Em cos pt + 2 Eo Era. cos pt. cos <oot).
Voor de vorm 2 cos wot cos pt kunnen wij weer schrijven:
COS (Wot + pt) + COS (ü)ot

pt).

Wij vinden dan tenslotte voor eu:
eu = 2 AS. [2 Eg0 . Em . cos pt 4- Eo Em cos (<o0t + pt) -f+ EoEm. cos (co0t — pt).]
VIII.(61).
De uitgangsspanning bevat dus de beide zijbanden plus een laagfrequente component met de modulatiefrequcntic. De draaggolf is
verdwenen. Door het toepassen van een hf. kring als transformator
in de anodekring vormt de anodekring een kortsluiting voor de lf.
component.
Tenslotte kan men nog door filterschakelingen één van deze beide
zijbanden onderdrukken. In plaats van buizen gebruikt men ook
wel koperoxyd-gelijkrichtcellen voor het verkrijgen van de uit
gangsspanning en. Deze cellen zijn weer op te vatten als kwadrati
sche modulatoren. Ze worden veelal in brugschakelingen opgeno
men, welke men dan ringmodulatoren noemt.
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HOOFDSTUK IX.
ANTENNES.
Al. Straling van een rechte geleider. Om een stroom voerende gelei
der ontstaat een electroïnagnetisch veld. In hoofdst. I, paragraaf
A2 hebben wij gezien, dat er zich om ieder electrisch geladen
lichaam een electrisch veld vormt.
Dit veld denkt men zich opgebouwd uit krachtlijnen, die de rich
ting aangeven, waarlangs de
kracht gericht is, welke de
lading uitoefent op een an
dere lading, of geladen
lichaam. Het electrische

a

Fig. IX. 1.

b

veld is opgebouwd uit een electrostatisch en een electroïnagnetisch
veld. Beide velden staan loodrecht op elkaar. De richtingen, waarin
de velden zich bewegen en waarlangs de krachtlijnen verlopen, wor
den bepaald door de clectrische lading, c.q. de stroomrichting. Is de
stroom stationnair, dus een gelijkstroom, dan zal dat electrische veld
ook stationnair zijn. Voeren wij door een geleider een wisselstroom
i = I sin cot, dan zal het veld op ieder moment van richting en
grootte variëren, er ontstaat dus een wisselueld. Het magnetische
veld vormt zich als cirkels om de geleider heen, zoals in fig. IX.la
is aangegeven.
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I
In het wisselveld treden dus verdichtingen van de krachtlijnen
op, waar dus het veld sterk is. Tussen twee verdichtingen in wordt
het veld nul en keert dan van richting om. De afstand tussen twee
verdichtingen noemt men de golflengte X, waarbij:
c
IX.(l).

?

Hierin is:
c = lichtsnelheid in meters, c = 300 . 10G m.
f = frequentie van de wisselstroom in perioden per secunde.
z = golflengte in meters.
Het magnetisch veld zal zich dus in het oneindige uitstrekken en
wandelt als het ware van de geleider weg met een snelheid gelijk
aan de lichtsnelheid c. In fig. IX.lb is het veld aangegeven, dat zich
om een stralende dipool vormt. Voor een punt P is hierin aange
geven de richting van het electrische veld E, het magnetische veld
H en de voortplantingsrichting V.
Wij weten, dat wanneer een geleider zich beweegt door de kracht
lijnen van een magnetisch veld er een electromotorische kracht in
de geleider wordt geïnduceerd, evenredig met het aantal kracht
lijnen, dat gesneden wordt. Hieruit volgt omgekeerd noodwendig,
dat als een stilstaande geleider zich bevindt in een voortschrijdend
magnetisch veld, er dus een electromotorische kracht zal ontstaan
in de geleider.
Het opbouwen en in stand houden van het veld kost energie, die
op een gegeven moment opgehoopt is in het veld en door middel van
dit veld wordt getransporteerd door de ruimte, buiten de geleider
om dus. Omgekeerd kan dan een geleider op grote afstand van de
stralende geleider een deel van deze energie opnemen en b.v.
omzetten in stroom, c.q. spanning. Hiermede is dus de mogelijkheid
geschapen energie zonder geleiders van het éne punt op aarde naar
het andere te transporteren.
Maxwell heeft een stelsel vergelijkingen opgesteld, welke het ge
hele probleem van de straling aannemelijk maakte. Hij toonde aan,
dat het mogelijk was een stationnair magnetisch veld op te wekken,
in de ruimte, zonder een electrostatisch veld en omgekeerd, doch
dat het onmogelijk was, een bewegend magnetisch veld te hebben
zonder electrostatisch veld. Op dit principe zijn alle generatoren
gebaseerd. Bij de gewone L-C kring trilt de energie heen en weer tus
sen spoel en condensator. Het ene moment zal alle energie opgebor
gen zijn in de spoel als magnetische energie en is dan, als wij R, de
weerstand verwaarlozen, Wm <= x/2 LI2. Het volgende moment is
alle energie in de condensator aanwezig als electrostatische energie
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We = y2 C E2. Als R = 0, zijn Wm en Wo gelijk aan elkaar en dus:
LI2 = CE2
IX.(2).
of

i
■

E/i =

Iedere beweging van een magnetisch veld zal dus een electromotorische kracht induceren in een geleider, zowel als in een iso
lator.
Omgekeerd produceert ieder bewegend electrisch veld een mag
netisch. Alle magnetische velden ontstaan op deze wijze, immers
een electrische stroom vertegenwoordigt een beweging van electri
sche ladingen en produceert zodoende dus een electrisch veld, dat
beweegt en we weten, dat een stroomverandering een magnetische
flux geeft.
Als een electrische golf zich door de ruimte voortplant, is deze
steeds vergezeld van een magnetische golf, waarvan de vectoren
loodrecht staan op de electrische golf. (Zie fig. IX.15). Het electromagnctische veld van een dipool bevat dus twee componenten. De
ene varieert omgekeerd evenredig met de afstand van het beschouw
de punt tot de dipool of geleider, en is recht evenredig met de fre
quentie, de andere verandert omgekeerd evenredig met het kwa
draat van de afstand. De eerste component noemt men het stra
lingsveld, de tweede het inductieveld. Hoewel deze beide compo
nenten natuurkundig onafscheidelijk aan elkaar verbonden zijn,
hebben zij ieder een eigen interpretatie ten opzichte van het stralingsproblcem; de energie van het inductieveld keert na het vol
brengen van iedere periode terug naar de stralende geleider. Zijn
invloed beperkt zich dus tot de omgeving van de geleider, terwijl
het stralingsveld gedacht kan worden, als een los veld in de ruimte
te verdwijnen met een snelheid, gelijk aan de lichtsnelheid en
waarvan de intensiteit veel langzamer verandert met de afstand
dan die van het inductieveld.
Het stralingsveld is, zoals gezegd, evenredig met de frequentie en
onttrekt energie aan de geleider. (Tengevolge van de stroom in die
geleider!). Met het toenemen van de frequentie wordt dit veld dus
sterker en zal gaan overheersen over het inductieveld.

A2. Inductie- en stralingsveld. In de fig. IX.2 is een lijnelementje dl
getekend van een geleider 1, waar een stroom i doorloopt. Men kan
nu het magnetische veld tengevolge van deze stroom i door het
deeltje dl berekenen in het punt P op een afstand r van dl met be
hulp van de potentiaalvector d<p, van de vorm:
i dl
IX.(3).
d cp = -----sin 0
r
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waarin 0 is de hoek, die r maakt met
dl.
d cp = de potentiaal tengevolge van dl.
De magnetische veldsterkte tenge
volge van het stroom voerend deeltje
dl vindt men, door naar r te differen
tiëren, dus:
ö (d cp)
IX.(4).
dH =
I
ör
I
Is de stroom i een wisselstroom van de
I
gedaante:
Fig. IX. 2.
i = I sin cot ............ IX.(5).
dan zal het veld op ieder moment wisselen; de tijd, nodig om van
r\
dl naar P te komen is r/c, dus voor t moeten wij schrijven (t c/
en dan wordt formule IV.(3) :
I dl. sin 0
/
r
d cp =------ - ----- . sin (t t
|
IX.(3a).
X5

p

Hier is dus d q> een vertraagde vectoriële potentiaal, immers het
r
u___:
duurt ___
eenTLijd
T— —
, voordat
.............................
de invloed in P merkbaar is.
'
c ’

Voor de magnetische veldsterkte vinden wij nu met de formules
IX.(3a) en IX.(4):
r
r
sin co t co cos co tc
c
+
d H = — I dl sin 0.
r2
r

Wij zien uit deze formule, dat de magnetische veldsterkte in het
punt P uit twee componenten bestaat, die een faschoek van 90°
maken, dus loodrecht op elkaar staan.
De eerste component is:
r
sin w tc
IX.(7).
d H, = — I dl sin 0

Dit is het inductieueld, dat dus evenredig is met het omgekeerde
van het kwadraat van de afstand r.
De tweede component is:
(O COS (O

d Hr = — I dl sin 0
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t— —
c
rc

IX.(8).

Dit is het stralingsveld en daar volgens formule IX.(l) :
c
f = -y-, en co = 2 'Tf f, dus:
2S7C

IX.(9).
X
is dus het stralingsveld inderdaad evenredig met het omgekeerde
van de afstand en recht evenredig met de frequentie.
Met behulp van formule IX.(9) schrijven wij nog:
(O

d Hr =

2

I dl. sin 0
T--------- . COS
Xr

co

4

IX.(8a).

X
Voor afstanden, groter dan r=
r =~
2^ is d Hr groter dan d H,. De
stralingsterm dankt zijn ontstaan aan het feit, dat de voortplan
tingssnelheid eindig is en dat de stroom verandert.
Daar het stralingsveld in de ruimte verdwijnt, zal het dus energie
aan de stroomvoerende geleider onttrekken. Dit manifesteert zich
bij de geleider als een schijnbare toename van de weerstand van die
geleider. De totale weerstand van de geleider is dan:
R = R1 + Rr
IX.(IO).
waarin:
R] = de wisselstroomweerstand van de geleider;
Rs — de weerstandstoename tengevolge van de straling.
Men noemt Rs de stralingsioeerstand van de geleider. Deze weer
stand Rs is een aequivalente weerstand, die evenveel energie zou op
nemen, als er in werkelijkheid uitgestraald is. Daar het juist de be
doeling is in ons geval deze uitgestraalde energie zo groot mogelijk
te maken, zal het dus nodig zijn Rs zo groot mogelijk te maken. Men
kan R8 langs wiskundige weg voor een rechte geleider van bepaalde
lengte voor iedere frequentie berekenen.
De geleider, die men gebruikt, om energie uit te stralen, noemt
men een antenne. Deze komt in vele vormen voor. De afmetingen
van de antenne geeft men meestal aan, uitgedrukt in de golflengte
van de uit te zenden energie.
Straling van energie vindt bij de rechte geleiders plaats, als ze
clectrisch niet in balans zijn. Men kan de straling opheffen, door
twee geleiders vlak naast en evenwijdig aan elkaar aan te brengen,
waarbij de clectrische lading over deze beide geleiders in overeen
komstige doorsneden gelijk aan elkaar en tegengesteld van teken
zijn. Brengt men de beide geleiders op een bepaalde afstand van el
kaar, dan wordt de balans van de ladingen verbroken en zullen ze

I

I
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op een gegeven moment eikaars straling in één richting ondersteu
nen, in een andere richting opheffen.
Op dit principe berusten de gerichte antennesystemen. Op het
eerste de voedingslijnen.

A3. Berekening van stralingsweerstanden. Zoals gezegd, kan men de
stralingsweerstand Rs berekenen. Dit is over het algemeen nogal een
gecompliceerd probleem.
Met behulp varf de formule IX.(8a) bepaalt men de totale mag
netische veldsterkte H in een punt P tengevolge van de geleider, de
antenne met een lengte I, door te integreren tussen de grenzen x = o
en x = 1.
Om nu de totale uitgestraalde energie te vinden, moet men de
energie, overeenkomende met de gevonden waarde van H in P op
gaan tellen, dus integreren over een hemisferisch boloppervlak
boven het aardoppervlak. In een punt van de bolschil is het volumeelement dan:
d V = 2 TT r . r d 0.
= 2 77 r2 d 0

IX.(ll).

De encrgiedichtheid tengevolge van het elcctrisch en magnetisch
veld is H2/47r en dus is de totale energie in de bolschil:

2 ■4¥
H2 dV'
o

'■'» ,2
O

4 77

77 r2 d 0.

ji

f 2“H2 r2
.d0
~2~
o

IX.( 12).

Nu is deze energie Wt de uitgestraalde energie en de stralingsweerstand RB was de overeenkomstige weerstand, die deze energie
zou absorberen.
Dan is dus:
Wt = P .*RS ............................
IX.(13)..

Daar I bekend is aangenomen, is Rs dan te berekenen.
De grote moeilijkheid is altijd het berekenen van H. Wij zullen R9
berekenen voor een verticale antenne van een kwart golflengte lang.
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In fig. IX.3a is de situatie getekend. Op een punt, 1 meter bóven
de grond kan voor de stroom geschreven worden:
2 'TT 1

IX.(14).

I = Io cos -y—

Fig. IX. 3. a
Hierin is: Io= de stroom aan de voet van de antenne.
I = de stroom in het punt 1.
Met formule IX.(8a) vinden wij voor dH:
r
2-77 1
/
.dl
2 'ü- Io . sin 0. cos ------- cos co 11
\
c
d H =_____________________
Xr
Hierin is dus r de afstand van P tot dl. Als r groot is, mogen wij
in de noemer voor r schrijven ro. In de fasehoekterm mogen wij dit
niet doen en vullen wij voor r in:
r = r5 = ro — 1 cos 0,
dan is dus:
ro — 1 cos 0
2 *77 1
. COS co t —
2 TT Io . sin 0. cosc
X
IX.U5).
-dl.
d H = 1 To

Door de aanwezigheid van de aarde treedt er reflectie op en komt
er nog een term d H2 bij. Deze term is:
2 'TT 1

/

2 'tt Io . sin 0. cos —-— . cos co I t —

d H2

• A

\

X r0

dl.
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en is de totale veldsterkte in P tengevolge van dl:
d H = d H, + d H,
of:

2 *77 L. sin 0. cos

2 «77 1

dH = —_ __________ L

COS CO t —

X rQ

4- cos co

ro + 1 cos 0 \
c

t _ ro—1 cos ey|

(•--

IX.(16).

De veldsterkte tengevolge van de hele antenne is dan:
H = / . d H.
' o

Vult men dH volgens formule IX.(16) in en bedenkende, dat
cos (a 4~ 0) -F cos (a — 0) =2 cos a cos 0, dan krijgt men:
4 ‘tt Io . sin 0. cos 11 —
H = ---------------------------------X ro

£0
c

/•V4
o

cos

2-n-1

. cos

2 -tt 1 cos 0
A

dl

IX.( 17).
Hieruit vindt men:

2 Io . cos ' —77
— • cos 0 . cos co
C
2
H =________
r0 . sin 0

t-^
c

IX.(18).

Met de formules IX.(ll) en (12) vindt men dan:
TC

/ 77
cos2 I— . cos 0

2"

Wt = 2 Io2

. cos2 co (t

r

sin 0

. d0

IX.(19).

Lost men deze integraal op, dan vindt men, dat:
wt = 1,22 . Io2. cos2 colt

De gemiddelde waarde van cos2 col t
\

IX.(20).

I over een gehele periode
c/

is een half. Io is de piekwaarde van de stroom IA aan de voet van de
antenne, dus dan is:
Wt = 1,22 . IA2.

Deze hoeveelheid Wt stroomt met de lichtsnelheid c door de bol
schil en het door de antenne uitgestraalde vermogen is dan:
WA = cWt = 1,22 cIA2.
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Nu is:
c = 3.1010 cm/sec.
Wij hebben hier Wt en dus ook WA gevonden in electroinagnetische eenheden. Nu is nog te schrijven:
WA = IA2 . R8
dus is:
Rs = 1,22 . c. e.m.e.

Om practische eenheden, dus Rs in ohms, te vinden, moeten wij
WA met 10—9 vermenigvuldigen en is tenslotte:
WA = 1,22 . 3.1010 . 10—9 IA2 = 36,6 IA2
IX.(21).
Dus de stralingsweerstand voor een verticale kivartgolf-antenne
is dan:
Rs = 36,6 ohm
IX.(22).
Deze stralingsweerstand is o
10
20
30
40
50
voor alle frequenties (golfleng
ten) dezelfde, mits natuurlijk

steeds 1 = —

I'

60

4 ’

70
1/4^
Met behulp van formule IX.(18) is voor de verticale
antenne het diagram volgens
y2>
80
fig. IX.3& getekend, waarbij H
Hr
kwalitatief is uitgezet tegen
0.5
1.0
1.5
over de hoek 0. Men noemt de
Fig. IX. 3. b
zo ontstane figuur de verticale
stralingsfiguur of het verticale
stralingsdiagram van de beschouwde antenne. Wij zien, dat in ons
geval de antenne maximaal langs de aarde (dus 0 = 90°) straalt en
niets loodrecht op de aarde. (0 = 0°).
Het stralingsdiagram is, evenals de stralingsweerstand, een be
langrijke factor bij het ontwerpen van antennes. Bij het overbrug
gen van grote afstanden is het b.v. belangrijk, dat de straling langs
de aarde zo gering mogelijk is en er onder een bepaalde, gegeven
hoek 0 zo veel mogelijk wordt uitgestraald. Dit is te bereiken door
bepaalde voorzorgen in acht te nemen.

A4. Stralingsweerstand en stralingsfiguur voor andere hoogten dan
X/4. De stralingsdiagrammen voor verticale antennes van andere
lengten kan men weer vinden door op dezelfde manier als in het
voorgaande de som te bepalen van de bijdragen tot H van alle lijn
elementen dl van de antenne met lengte 1. De berekening verloopt
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bepaald, dan kan men Rs op de
manier, zoals is aangegeven, be
rekenen. Voor een verticale hal
ve golf antenne met de voet bij
aarde vindt men dan, dat de
stralingsweerstand Rs = 100
ohm. In fig. IX.3Ö is zijn stralingsfiguur getekend. Wij zien,
dat deze antenne nog meer langs
de aarde straalt dan de
kwartgolf antenne. Bo
vendien is de opwaartse
straling geringer.
Ballantine heeft aan
getoond, dat een antenne
van 0,625 X hoogte de
grootste relatieve stra
ling langs de aarde heeft.
Met het oog op fadingverschij nselen maakt
men voor omroepdoeleinden de stralende
mastantennes tussen 0,5
en 0,6 X hoog.
Voor het kortegolfverkeer hebben de verti
cale bij de aarde ge
plaatste antennes weinig
betekenis, daar op de
kortegolf de aardstra
ling van geen nut is en
hx A zelfs schadelijk kan we
2.8
zen. Daarom gebruikt

XJ-J.--.J-Ll

40

0

°P gelijke wijze, waarbij er op
gelet dient te worden, wat de
waarde is van de stroom I op
een hoogte 1. Bij een antenne
met een lengte 1A = 1/2 X is bv.
de stroom Io aan de voet gelijk
• nul en in het midden maximum.
Men stelt dan I voor door I =
T . 2t1
Io sin . . Heeft men H nu weer

2.4

men daar verticale antennes op een bepaalde hoogte boven het
aardoppervlak gebracht en horizontale antennes. Men krijgt dan
geheel andere slralingsfiguren, zoals wij nog zullen zien.
In de fig. IX.4a is een grafiek gegeven voor de stralingsweerstand
van verticale antennes met de voet bij aarde en verschillende leng
ten.

A5. Lange, rechte straler boven aarde-dipool. Wij zullen nu een
rechte straler, vrij in de ruimte, beschouwen, waarbij wij voorlopig
de invloed van de
aarde buiten be
schouwing laten.
Wij gaan uit van de
fig. IX.5a, waarin
het meest algemene
geval is getekend.
De lengte van de
draad is 1.
NIET STRALEND
STRALEND
J= JqCOS Ml
De stroomverdeling
is sinusvormig.
Jo
Wij meten de af
stand x van het vrije
eind van de draad 1.
De stroom in het
niet stralend deel is
voor te stellen door
i = I cos cot.
In het punt x is de
stroom dan voor te
stellen door:
i = I cos o)t.
. 2 -tt x
sin----- ... IX.(23).

Wij denken ons
verder de draad op
gebouwd uit de lijnelementjes dx. Ver
der is r < r0 en is:
r = ro — x cos 0,
Fig. IX. 5.
wat uit de fig. IX.5a volgt.
Treedt er nu een verstoring in O op ten tijde t, dan zal deze ver-
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storing in het punt P merkbaar worden ten tijde (t 4~
. waarin
C /
\
c
c = 3.1010 cm is de lichtsnelheid. Treedt er in O een golf van de
gedaante E . cos cot op, dan veroorzaakt deze in P dus een golf van

“ (‘ + v) ] •

de gedaante E . cos

Op grote afstand van de straler zijn de electrische en magnetische
velden gelijk. Het magnetische veld is op iedere afstand gelijk aan
rot. \p, waarin ip de vectoriële potentiaal is. Op grote afstand is:
ö lp

waarbij wij

1
r-

IX.(24).

—— . sin 0
Ör

rot. ip

verwaarlozen tegenover
1

•i

1

. Nu is:

r

ri]
r

o

IX.(25).

- dx

waarin:

[i] betekent, dat de looptijd van 1 naar P juist gekozen moet worden in de interpretatie van de stroom. Verder is onze veldsterkte H
gelijk aan rot. ip, dus:
Ö lp

H = sin 0.

ïïF

of:

ö
H = sin 0 . ör

. COS CO
./-lJ C ro

t—

r
c

2 77 x

. dx IX.(26).

—

sin

Deze formule IX.(26) stelt ons in staat de veldsterkte in het punt
P te berekenen voor iedere willekeurige lengte van de draad 1. Wij
zullen deze integraal hier nu gaan oplossen, waarbij wij ter vereenvoudiging cos cot voorstellen door het reële stuk van:

e iwt = cos cot -|- j sin cot.
£—jz

Ejz

Daar sin z =------ s----- , wordt onze integraal:
2
r

H =

I
2 j X c ro

j 2 77 X

jw

e

sin 0

j w

77 I

d x =-r------- . sin 0
X c ro

£
o

e

X

— £

2 77 x

2 77 X

- <(
E

i —

.1 2 77 X X
I

“ *
E

X

.dx

IX.(27).
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Nu is in ons geval:

r = ro — x cos 0.
co

t--^' 4- 2
c .

= co

dus:
x
- X . cos 0.

Dit ingevuld in formule IX.(27) geeft:
j w

H =

2 77 x

ƒ.'[•

j

77 I

Xc ro

. sin 0.

t-c /

X

e

2 77 X

(1 -f* cos 0)

-j
E

X

(1 — cos 0)

| dx IX.(28).

o

Na oplossen van deze integraal en

2 77 1

X

= L stellende, vinden wij,

dat:

I
j «
II = c r / 'E

c

' • J cos L . cos (L cos 0) 4- cos 0 . sin L .

sin (L cos 0) — 1 4~ j [cos L . sin (L cos 0) — cos 0. sin L .

cos (L cos0)] |/sine

IX.(29).

Deze formule IX (29) is absoluut algemeen en men kan hiermede
voor iedere lengte van 1 het veld bepalen. Voor de eenvoud doen wij
het alleen voor gehele waarden van n en dan hebben wij twee ge
vallen te onderscheiden.
Het eerste geval is, dat 1 is een even aantal malen een halve golf,
L = 2 kvr. Dan is de veldsterkte:
/ L
2 I
sin I — cos 0
IX.(30).
H =
- . COS (cot--- p) .
sin 0
c ro

In het tweede geval is 1 een oneven aantal malen een halve golf,
dus L = (2 k—1)77. Dan is de veldsterkte:
L
2I
COS —cos 0
IX.(31).
II = ------ . cos (wt — p).
sin 0
cro

Hierin is p =

c
>'o
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Als wij nu stellen n = aantal halve golven, dan is dus L = t n en
L

n ‘tt

2 — ~2— • Noemen wij nu E de amplitude van H, dan is:

2I
E =c ro

sin (

cos 0 )

. (n is even)

sin 0

IX.(32).

en
n 'tt
cos ( —«2— cos ©
2 j vus

IX.(33).
. (n is oneven)
c r0
sin 0
Met behulp van deze beide formules IX.(32) en (33) hebben wij
de stralingsdiagrammen in fig. IX.(6) opgetekend voor verschillen
de waarden van n.
Fig. IX.6 geeft ons het
stralingsdiagram voor de
half X-dipool. Hierbij straalt
de antenne dus maximum
loodrecht op zijn lengte.
Voor iedere lengte van de
antenne is het nu van be
lang te weten, hoe groot
zijn hoeken zijn van maximum en minimum (nul-)
straling en levens de relatieve amplitude in zijn
maxima.

I.2X
Fig. LX. 6.

Als n even is, zal E = 0 zijn voor:

sin ( n

'TT

cos 0

of

= 0

Hieruit volgt, dat E = 0 wordt voor:
2
4
cos 0
n

= °,-,

n TT

2

cos 0 = k *7r.

n
n

IX.(34).

Voor n is oneven, zal E = 0 zijn voor:

cos

77

n ~2~ cos 0

= 0,

n *77

°f -2- cos 0 = (2 k — 1) '77.

Hieruit volgt, dat E = 0 wordt voor:

1
cos 0 = —
n
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3
5
n ’ n

n
n

IX.(35).

r
E zal maximum worden, als dE/d0 = 0 is. Wij vinden dan voor
n is even, dat:

tg ( n

57

•77

■ cos 0

n 2

tg 0 . sin 0 ...

IX.(36).

tg 0 . sin 0

IX.(37).

en voor n is oneven, dat:
tg

57

n 2 . cos 0 )

n 2

Men lost 0 grafisch op en vult de zo gevonden waarden van
0 in de formules IX(32) en (33) in, om de relatieve maxima voor
E te vinden.
Voor de verschillende lengten van 1 in de fig. IX.6 is de hoek 0
in graden aangegeven, waarbij E een relatief maximum bereikt. Dit
is een belangrijk punt in verband met het plaatsen van een antenne,
wat zijn richting betreft ten opzichte van het punt op aarde, dat
men wenst te bereiken. Wij komen hier bij de discussie over de
invloed van de aarde op terug.
Gaan wij nu eens de stralingsweerstand bepalen.
In overeenstemming met paragraaf A3, blz. 356, definiëren wij
Rs als volgt.
Onder de stralingsweerstand Rg van de rechte straler verstaan wij
de verhouding van de totale uitgcslraalde energie en het kwadraat
van de stroom in het niet stralend gedeelte. (I sin (<ot -p P)).
Gaan wij nu na, hoe wij de totale uitgestraalde energie kunnen
berekenen. Wij denken ons hiertoe een bol om de straler heen met
een straal r. Dan zal de totale uitgestraalde energie dus stromen
door het oppervlak van deze denkbeeldige bol. Verdelen wij dit op
pervlak in smalle stroken en tellen wij de energiestromen door
deze smalle stroken bij elkaar op, dan verkrijgen wij zo de totale
energie.
De energie per oppervlakte eenheid van het boloppervlak is ge
geven door: (Poyntings vector).
c
P = — H2

IX.(38).

4 T7

De totale energie d W door de smalle strook ds is dan dus:

d W = P ds =

4 'ir

H2 ds ........................ 1IX.(39).

In ons geval is ds gegeven door: (zie fig. IX.5Z?).
ds = 2 'tt r2 sin 0 . d 0

IX.(40).
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i
6

=

dus:

dW =

c H2

IX.(41).

. r2 sin 0 . d 0

Dit is dus weer de algemene formule, nu voor de hoeveelheid uit
gestraalde energie per smalle strook oppervlakte, ds.
In ons geval, b.v. voor n is even, moeten wij de formule IX.(41)
in IX.(32) invullen, wat tot resultaat heeft:

c H2

dW =

r2 sin 0 . d 0
n ■37

2P
sin2 (wt 4- p)
c

sin2

2 .cos 0
IX.(42).

d 0

sin 0

Door te integreren vinden wij de totale uitgestraalde energie Wt
en deze is dan:
.n/2

Wt

4P
-—sin2 (wt + P). Ju

sin2

n

\

tt

—cos 0 I

d 0.

sin 0

Teneinde deze integraal op te lossen, stellen wij:
cos 0 = u, dan is sin© = VI — u2 en du =—-sin 0 . d 0.

Stellen wij verder de ƒ = I, dan is:
nnu
/•° sin2 ———

du
7____ = = '/z
V1 — u2

—./,

VI — u2
,.1

= 7«

1 — cos n *77 u
1+u

o

7.

du + V4 ƒ

ƒ.7

cos n

1

- cos n
1 ’ - u-

o

’ 1 — cos n 'tt u
u
1

u

■3—-,-------------- du.

1 +u

(1 — u2 = (1 + u) (1 — u)).

Stellen wij nu verder n TT (u + 1) = cp, dan is:
n 'tt u
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Cp ---- n 'TT.

du =

d cp

n 'tt

u

du =

du =

Dus:

r2 'tt n
1 — cos (cp — n vr)

i = V. /

<P

*o

<.2 5r n
1 --- COS cp

. <1 <P,

d cp

i
daar cos (cp — n v) = cos cp is.
Uiteindelijk is dus de totale uitgestraalde energie:
/. 2

I2
Wt = —— sin2 (wt

0)

I

n

ƒ1 — cos <p

d cp

o

I2
c
Hierin is:
y

i
IX.(43).

sin2 (<ot-p 0) [In. 2 'tt n + Y — Ci (2 vr n) ] ..

Z’l — eE-?
-*
/
= Eulers constante = ƒ---------- — d cp— ƒ
<P
‘o

= 0,7965996

.00

‘i

E-’’

d cp

<P

0,219384 = 0,577216.
.2

Ci (2 'tt n) =

/
00

n
cos <p
----- d cp.
<P

In de fig. IX.(7a) zijn twee krommen gegeven, de éne voor Ci

(2-Trn) en de tweede voor Si (2

n) =../
ob

<.2ïrn
sin <p

d cp.

De beide

<P

functies Ci (2*7rn) en Si (2?rn) noemt men de cosinus- en sinus
integraal functies, die vaak stralingsproblemen vereenvoudigen.
Voor waarden van n >2, kan men Ci (2 n) tegenover Ig (2 % n)
verwaarlozen en is dan:
I2
Wt = —. sin2 (wt -f- 0) [Ig. 2 7r n + y] ... IX.(43a).

Om nu de stralingsweerstand Rs te vinden, moeten wij Wt delen
door het kwadraat van de stroom in de stroombuik, i = I sin
(<ot 4- 0).
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i

De stralingsweerstand Rs is dan dus:
1
— [ Ig 2 ?r
— n + 0,57722 —
- Ci (2 ttu)]
R,

IX.(44).

Willen wij Rs in het e.s.e. stelsel, dus in ohms, uitdrukken, dan
c2
moet deze uitdrukking nog met ■jpo vermenigvuldigd worden. Be

denkende, dat c <= 3.1O10 cm, krijgen wij dan:
Rs = 30 [ Ig. 2-77 n + 0,57722 — Ci (2'n-n)] ohm
en voor n > 2:
Rs co 30 [Ig 2 TT n + 0,57722] ohm ................

IX.(44a).

LX.(44ö).

Voor n = 1, dus een halve golf dipool vindt men, dat Rs = 72,7
ohm. In fig. IX.7b is de stralingsweerstand uitgezet als functie
van n.

A6. De richtingskarakteristiek van de rechte stralen Men vergelijkt de
hoeveelheid energie, die per hoek-eenheid stroomt in de richting
van de maximale straling wel met de gemiddelde hoeveelheid ener
gie per hoek-eenheid, die in alle richtingen zou worden uitgezonden,
als de straler uniform straalde. Als hoek-eenheid nemen wij de
oppervlakte-eenheid van een bol met eenheidsstraal r = 1. Dan is
de totale hoek-eenheid voor iedere bolschil gegeven door 4‘rr. Met
straal r is het dus O/r2, waarin O is het oppervlak. Nu is Poyntings
vector P = de energiestroom per oppervlakte-eenheid van de bol
schil, dus voor iedere bol met een straal r is do hoeveelheid energie,
die per hoek-eenheid vloeit Pr2. Is Pm de waarde van P, die in de
maximale stralingsrichting wordt uitgestraald en Wt de totale hoe
veelheid uitgestraalde energie, dan is dus de gemiddelde, per hoekradiaal uitgestraalde energie, Wt/4,7r. Wij krijgen dan voor de
richtingskarakteristiek:
D =

c r2 E2

4 *77 r2 Pn,

Wt

=

IX.(45).

Daar Wt de oppervlakte-integraal is van P over de boloppercH2
vlakte en P = —:—, is:
4 'ir

D =

c r2 E2

1 .ƒ/ c H2 ds
4 "77 JJ s

4 'ït r2 E2

IX.(46).

H2 ds

s

In het algemene geval zal het veld zowel langs de lengte-, als de
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breedtecirkel veranderen, dan is het oppervlakte-element op het
boloppervlak gelijk te stellen met:
ds = r2 sin 0 . d 0 . dtp.
In het bijzondere geval van de lineaire geleider, die straalt, treden
alleen veranderingen langs de breedtecirkel op en is:
ds = 2 r2 sin 0 . d 0.
In het algemene geval is dus:
4 'ït r2 E2
IX.(47a).
D =r •2 'TT .2^ “

H2 sin 0 . d 0 . dg>
• o

O

in het bijzondere geval:

D -

4

2 *77 T2. 2 ƒ

r2 E2

H2 sin 0 . d 0

J o

E2

IX.(47b).

II2 sin 0 . d 0

In de practijk vergelijkt men vaak tegenover de straling van een
V2 X-dipool. Met de waarde voor H volgens formule IX.((32) en 0 =
= 90° (dat is de waarde van 0 voor maximale straling van de x/2
dipool) en de waarde van Wt uit formule IX. (43), gesubstitueerd
in formule IX.(47b) vindt men:
4
D ~ Ig 2 TT 4- 0,57722 — Ci (2ir) = 1,66 ... IX.(48a).

Men vergelijkt ook wel tegenover de doublet van Herz, waarbij
men D = 1,5 vindt.
D
De energieverhouding tot de 1/2 X-dipool is 1,66 = 0,6 D, en tot
D
de doublet van Herz is , r = 0,67 D.
1,5
Uit de formules IX.(32) en IX.(33) volgt nog:
1
D ==
— ïg 2 V n 4- 0,57722 — Ci (2 57 n)" ’

sin2

n '7T

“2— cos 0m
sin2 0m

/ n ‘t

120 sin2! ——cos 0m
\
R3. sin2 0m

IX. (49a).
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voor n = even, en:

D3

1.8

n 'ü

Si(<P)

1.6

2nn
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‘P
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/
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Fig.IX.7. b
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20

n

14

120 cos2 ~2—cos O)
Rg. sin2 0m
IX.(49d).
voor n = oneven.
Men kan D kwantita
tief interpreteren als de
verhouding van de ener
gie, die toegevoerd moet
worden aan de vergclijkingsantenne, om een
bepaalde veldsterkte in
de gewenste richting te
verkrijgen en de ener
gie, die men toe moet
voeren aan de beschouw
de antenne, teneinde de
zelfde veldsterkte in de
zelfde richting te ver
krijgen.
Men geeft D vaak in
decibels op. In fig. IX.7b is D uitgezet in ver
houding tot een 1/. ldipool.

A7. Effect van de aarde op de
straling. In de paragrafen .45 en
A6 hebben wij de invloed van de
aarde op de straling buiten be
schouwing gelaten, daar wij
aannamen, dat de rechte straler
zich vrij in de ruimte bevond. In
de practijk is dit meestal niet
het geval en zal de hoogte h, die
de antenne boven het aardop
pervlak is, niet te verwaarlozen
zijn. De stralingskarakteristiek
van de antenne ondergaat dan
een wijziging tengevolge van de
reflectie op het aardoppervlak,

zoals wij reeds
vroeger in pa
ragraaf A 3 bij
9
de
verticale
draad zagen.
Ook hier zal nu
het totale veld
de vectoriële som
zijn
van
de h 4directe straling
en de gereflecteerde straling,
b
zoals in de fig.
IX. 8 a is aan
a
Fig. IX. 8.
gegeven.
Met het oog op
de berekenin
gen gaan wij weer uit van een denk
beeldige antenne, die zich op een af
stand h onder de oppervlakte bevindt
en van dezelfde afmetingen is als de
beschouwde antenne. Wij gaan verder
uil van de veronderstelling, dat de aar
de een perfecte geleider is, dat er dus totale reflectie optreedt. In
de practijk is dit niet zo, doch de fout, die men zodoende maakt, is
relatief gering. Het voornaamste effect, dat een niet perfect gelei
dende aarde op de stralingsfiguur heeft, is het verminderen van de
amplitudi in de maxima en het verstoren van de nulpunten (mini
ma). In de fig. IX.8c is een idee gegeven. De invloed van de aarde
o]) de grondgolf is groter; men mag deze dan niet meer verwaar
lozen. (In het geval van de verticale geaarde draad dus).
Zoals fig. IX.8b ons laat zien, neemt men voor de verticale an
tenne de stroomrichting in de werkelijke en denkbeeldige antenne
in dezelfde richting aan. Men heeft dan dus een positief spiegel
beeld. Bij de horizontale antenne neemt men de stroomrichtingen
tegengesteld aan, wat dus met een negatief spiegelbeeld correspon
deert.
Met behulp van de afleiding in paragraaf A9 voor twee antennes
(door a = 0 of 180° te stellen) vindt men:

I

POSITIEF

NEGATIEF

I

i

I

Et = 2 sin ( 2 57

h

. sin 0

. E

IX.(50).

voor de horizontale antenne (negatief spiegelbeeld);
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en:
Et = 2 cos ( 2

y . sin © | . E

IX.(51).

voor de verticale antenne (positief spiegelbeeld).
Hierin is:
h = de effectieve hoogte boven aarde;
Et = de totale veldsterkte;
E = de veldsterkte volgens formules IX. (32) en (33).
Met het negatieve spiegelbeeld treedt het belangrijke geval van
horizontale polarisatie op en is de invloed van de aardreflectie het
opheffen van de straling langs de grond. De elevatichoek van de
eerste lus in het diagram wordt tevens verminderd, als de hoogte h
toeneemt.
Bij het positieve spiegelbeeld verwisselen de lussen en nulpunten
onderling van plaats, waardoor er dus een maximum van straling
langs de aarde plaats vindt. In de fig. IX.9 komt een en ander dui
delijk tot uiting.
A

Fig. IX. 9.
Een en ander is een punt van overweging bij het gebruik van dipolen voor meerdere frequenties, die een veelvoud van elkaar moe
ten zijn, dus fe, 2 f0, 3 fo, enz. Immers voor f0 bv. 1A = V2 X en h =
= 1/2 X, gelden bv. fig. IX.9b en fig. IX.6b (respectievelijk de
straling in het verticale en horizontale vlak). Maakt men de fre
quentie nu 2 fo dan is 1A = X en h = X en gelden de fig. IX.95 en
IX.6c. Niet alleen, dat nu de elevatiehoeken veranderen in het verti
cale vlak, ook de richting van maximum straling in het horizontale
vlak wijzigt zich en zo is het verklaarbaar, dat een luisterpost, die
een amateur op 40 meter goed ontvangt, op 20 meter niets van de
zender hoort.

A8. Effectieve hoogte van een antenne. (Verticale draad). Verticale
antennes worden in de practijk voor lange golf vaak uitgevoerd met
een horizontaal topstuk, dat symmetrisch kan zijn, zoals bij de z.g.
T-antenne. In dat geval zal de straling practisch plaats vinden door
372

het verticale stuk; als de totale lengte van de draad, gerekend van
de voet van de antenne tot het eind van het horizontale stuk onge
veer r/4 X is, zal de stroomverdeling over het verticale stuk nagenoeg
uniform zijn. Bij antennes, wier hoogte klein is t.o.v. de golflengte
zal dit in vele gevallen ook zo zijn. Over het algemeen zal de stroomverdeling over de antenne niet uniform zijn, doch bij benadering
sinusvormig. Men zou dan de antenne vervangen kunnen denken
door een andere van geringer hoogte en met een uniforme stroom
verdeling, die zo is, dat het door de straling opgewekte veld in ieder
punt dezelfde sterkte heeft als bij de werkelijke antenne. Men
noemt de hoogte van die vervangingsantenne de effectieve hoogte
van de straler en geeft deze aan met hj of h1.
Bij de T-antenne, die ongeveer V4 X is, zal h1 weinig verschillen
van de werkelijke hoogte. Bij een */4 X verticale rechte straler daar
entegen wel. Men kan h1 berekenen met de formule:
/•h
IX.(52).
h1 Io = I dx
o

waarin:
h1 = effectieve hoogte;
Io = de stroom aan de voet van de antenne;
I = de stroom op een hoogte X van de voet af gerekend.
Voor het geval van de in paragraaf A3 besproken verticale 1/4 Xstraler is:
h = 74 X.
2^x
I = Io cos
dus:

h1 = / cos
Jo

2 TT X

X

2 'TT

dx — —y—

In de werkelijke hoogte uitgedrukt is dan:
2
h1 = 'TT h

IX.(53).

IX.(53a).

Bij de T-antenne cn de verticale antenne, kan men met behulp
van de formule IX. (8a) direct de veldsterkte H in een punt aan de
horizon bepalen, door dl te vervangen door h en I sin 0 door Io. Wij
krijgen dan:
r
4 'TT Io h1
IX.(54).
H = ——----- . cos co
kr
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4-n-, omdat door reflectie van <de
’ aarde de component wordt verdubbeid. De amplitude van de veldsterkte aan de horizon is dan in volts
per meter.

(H moet dan metvermenigvuldigd worden):

E =

120 -77 Io hi
" Xr

Voor de 2/4 X verticale antenne is h1 =

IX.(55).
2

h, dus dan wordt:

240 Io h
IX.(56).
Xr
Nu is volgens formule IX.(21) de antenne-energie, Wa = Io2 R,s en
Rs = 36,6 Q voor h = V4 *■» dan is dus:
X2 r2 E2
Wa
IX.(57).
. 36,6 = 0,01. r2 E2
/ X ,2
2402 4E =

waarin:
E = volts per meter,
r — kilometers.
Men kan zo dus voor een gewenste veldsterkte in een bepaald
punt de benodigde antenne-energie berekenen.

A9. Gerichte antennes. Bij de radio-omroep op de lange golf is het
meestal de bedoeling, dat de antenne uniform in alle richtingen
langs de aarde straalt. Men is dan aangewezen op verticale anten
nes met de voet bij aarde of stralende masten van een lengte, vari
ërend van
tot 0,625 X. (Zie paragraaf A3). Bij de korte golf,
waar men commercieel meestal van punt tot punt en op grote af
standen werkt, zal juist de horizontale straling opgeheven worden
en zoveel mogelijk energie uitgestraald moeten worden onder een
bepaalde hoek en in één richting. Wij zagen reeds, dat wij de elevatiehoek konden regelen met de hoogte van de antenne boven de
aarde en de horizontale straling konden opheffen door de toepas
sing van horizontale stralers, niet te hoog boven de aarde. (Zie para
graaf A7). Echter stralen de tot nu besproken vrije stralers hun
maxima symmetrisch ten opzichte van hun lengte links en rechts
uit. (Zie paragraaf A5). Straling in één richting is te verkrijgen
door het aanbrengen van meerdere antennes naast en/of achter
elkaar, die men op bepaalde wijzen kan voeden. (Met het oog op de
fasehoeken van de antennestromen).
Men kan ook achter de antenne een reflector aanbrengen. Men
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I

noemt deze antennesystemen gerichte antennes. Onder de gerichte
antennes zullen wij ook verstaan de antennes, waarbij de licht
werking verkregen is, door het vouwen op bepaalde manieren van
de draad, dus bv. in V-vorm e.d.
Deze laatste typen zullen wij echter apart bespreken, tegelijk met
de brede-bandantennes, omdat wij hen min of meer als een over
gangsvorm hier naar toe beschouwen.

i
i

i

a

Fig. IX. 10.

In fig. IX.10a hebben wij nu de situatie gegeven voor twee an
tennes Aj en A2 op een afstand a van elkaar. Wij nemen aan, dat de
beide antennes even lang zijn.
Laat nu i2 de stroom in Alt i2 de stroom in A2 zijn. Dan zal in het
algemeen:
ij = Io cos wt
)
IX.(58).
i2 = lo cos (<ot — <p)
zijn.
De afstanden van Ax en A.2 tot P zijn Fj en r2, waarbij:
a cos 0 \
= ro + “2
I
IX.(59).
a cos 0 (
r2 = ro — ~2
)

is, aangenomen, dat ro groot is.
Het totale veld in P zal nu uit de twee veldcomponenten tengevol
ge van Aj en A„ bestaan, die niet alleen een faseverschil hebben
tengevolge van de fasehoek <p van de stromen, doch ook door het
verschil in afstand. Het electrische veld tengevolge van de stroom ix
in P is:
a cos 0
2 *7r
IX.(60a).
Hx = E3 cos “t —1
~~2~
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en tengevolge van i2:

2 -77 /
a cos 0
(ƒ<■—2~

K = E2 cos

IX.(60d).

waarin
en E2 de amplituden zijn van de velden afzonderlijk. Als
wij Ej = E2 = E rekenen, dus dat de stroominaxima Io in beide
antennes gelijk zijn, dan zal de totale veldsterkte in punt P een
amplitude hebben: (Zie fig. IX.lOb)
IX.(61a).

Et = 2 E cos ip/2 ...
waarin ip is de fasehoek tussen Ei en E.,, dus:
a cos 0
2

2 TT

Cüt ----

4’ =

r°

~T~

a cos 0 ,
2
j

2-77

Cüt

- cp —

T

2 -77 a
= * - ~ . cos 0. radialen

X
IX.(61b).

Deze waarde in formule IX.(61a) ingevuld, geeft:

Et = E . cos

‘zr a
\
. cos 0
X

<P
2

IX.(62).

Met behulp van deze formule zijn de stralingsdiagrammen vol
gens fig. IX.10c getekend en wel in geval A voor:
-77
X
—
<P = T en a <= -r
4

en voor geval B:

<P = 0

en

a =

2

x

In geval A, dat van belang is, daar hier straling in één richting
optreedt, is dan:
EAt = 2 E cos

IX

-4-(l — COS 0)

Op soortgelijke wijze gaat men te werk, als men meer dan 2 an
tennes op afstanden a achter elkaar zet.

Heeft men bv. n antennes en n is even, dan is:
Et = 2 E .

cos

ip
3 tp
—F cos —2-----F

2 n+ 1
4- cos —2

IX.(62b).

waarbij dan weer aangenomen is, dat in alle stroombuiken de stro
men Io even groot zijn.
Men kan nog verder gaan en de afzonderlijke antennes An A2,
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................ An samenstcllen uit ieder bv. twee antennes, zoals in Fig.
IX.lla is aangegeven voor twee groepen.

Z4

B

2x2 Ant
4x2 Ant.

b

a

Fig. IX. 11.
Men voedt de antennes 1 2 in fase, evenals de antennes 3—4,
doch deze laatste zijn dan 90° uit fase met de eerste groep. Men
vindt dan voor fig. IX.11a voor de antennes 1—2:

Et = E . 2 cos (

sin 0

IX. (63a).

waarin 0 gemeten is volgens de figuur, <p = 0 en a = 1/„ X.
, Voor de 4 antennes tezamen vindt men dan met behulp van de
formule IX.(62a), in combinatie met IX.(63a) :
E4t = 4 E cos

TT

2 • sin 0 cos

r57

(1 — cos 0)

IX.(63b).

De getrokken lijn A in fig. IX.lid geeft in dit geval het stralingsdiagram. Wij zien reeds een belangrijke toename van de richtwerking ten opzichte van twee antennes, als in fig. IX.10c. De gestip
pelde lijn B geeft het stralingsdiagram voor 2 groepen van 12 an
tennes.
A
AIO. Lopende-golfantennes. Bij de tot nu toe besproken antennes
was de stroomverdeling over de antenne benaderd sinusvormig en
van de gedaante i = cos (<ot 4- <p).
Door middel van het aanbrengen van een afsluitimpedantie Zo
aan het éne einde van de antenne en het voeden aan het andere
eind, kan men bereiken, dat het stroomverloop over de antenne
lopend wordt, er dus geen reflectie meer optreedt. Is dan de stroom
aan de zenderkant Io, dan zal op een afstand x van de zender de
stroom zijn:
ix = I«,. e—«x. cos

X
Cüt ----- 2-77 —
A

IX.(64).
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Hierin is a de attenuatie tengevolge van alle antenneverliczen, dus
ook Rs. In fig. IX.12a is de situatie weergegeven.
2
2
<o.

Joj

Jx/
2________ Z dx

/

Z7®

a
i
i

1

Fig. IX. 12.
Uit fig. IX.12 volgt, dat:

r = ro — x cos 0.
De faseverschuiving in P tengevolge van het lijnelement dx is
dan dus:
2-7TX

IX.(65a).
X (1 — cos 0)
Met behulp van formule IX.(8a) vinden wij dan dat:
2 *77 X
2 tt Io sin 0 . e—ax
dH =
. sin ent — —rA— (1 — cos 0) | . dx
r^X
............ IX.(65d).
<p =

Nu sin [ ], daar wij hier 0 naar de antenne rekenen, omdat wij
ie horizontaal lopend aannemen.
de antenne
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Voor de veldsterkte II vinden wij:
H =

2

Ja

'r7orIX° /ƒ

-J E~f X S*n [

tot

2-77X

—
(1 — cos 0)
A

dx

IX.(66).

Verwaarlozen wij de verliezen, wat voor een kwalitatief overzicht
toelaatbaar is, dan vinden wij, na uitvoeren van de integratie en
= 1 stellend, daar dan a = 0 en e° = 1:
2 Io
0
IX.(67).
H
—Ar-(l — cos 0)
.• cotg -s- sin
1o

Met behulp van deze formule is voor 1A = 2 X het horizontale
stralingsdiagram opgetekend. Het verticale verkrijgt men weer
door H te vermenigvuldigen met formule IX.((50). Wij zien, dat nu
de antenne alleen in de richting van Zo straalt en wel in twee rich
tingen maxima geeft. Men heeft door het toepassen van de z.g. ruitantenne of rhombic-antenne een stralingsfiguur weten te krijgen,
zoals in fig. IX.llfr volgens de lijn B. In fig. IX.12c en d is de
rhombic-antenne getekend. Hier is:
I = lengte van een zijde.
h = hoogte van de ruit boven aarde.
= de hoek tussen diagonaal en zijde.
Zo= de afsluitimpedantie.
0 = de hoek van de verticale golfcompónent.
P = de hoek van de horizontale golfcomponent.

Door het aanbrengen van Zo zijn de golven horizontaal gepolari
seerd. Voor iedere golfrichting is er een lengte 1 aan te geven, waar
door maximum effect voor die richting bereikt wordt. De antenne
heeft geen straling langs de aarde en de hoek, die de maximale
straling in het verticale vlak maakt met de aarde kan ingesteld
worden door middel van de antenne-afmetingen.
De laagste, practische hoogte is gegeven door:
X

h

4 sin 0

gegeven door:
sin tp = cos 0
Voor maximum straling moet:

IX.(68).

Hiervoor is de hoek

X

1 = 2 sin2 0

IX.(69).

IX.(70).

zijn. Als ontvangantenne gebruikt, zal vaak de beste verhouding
signaal tot storing maatgevend zijn. Dan maakt men de hoek van
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de lus voor maximumontvangst (zelfde als voor straling) gelijk
aan de hoek van het ontvangen signaal. Men verkort dan de lengte
1 tot:
0,371 X
IX.(70a).
*
sin2 0

Maakt men de lengte 1 groter dan 2 X, dan zal de hoek ip niet veel
meer variëren met de lengte 1.
Op deze voorwaarde kan de rhombic-antenne voor een aanzien
lijk frequentiebereik gebruikt worden, is dus dan te gebruiken als
brede-bandantenne. De hoofdas van de antenne moet liggen in
de grootcirkclrichting van het te bereiken punt of te ontvangen
station. De waarde van Zo varieert van 700 — 900 ohm. Bij het
gebruik als ontvangantenne kan men voor Zo een Ohmse weerstand nemen.

All. Brede-bandantennes. In het gebied van dc zeer hoge frequen
ties worden er speciale eisen aan de antennes gesteld. Door de toe
passing van de frequentie- en fasemodulatiesystemen o.a. bij de
televisie en omroepzenders stond men en staat men nog, voor het
probleem van het zo vervormingsvrij mogelijk uitzenden van brede
frequentiebanden. De antennes, besproken in de paragrafen Al
tot AIO, waren alle antennes met reflectie, staande-golfantennes en
deze hebben een sterke voorkeur voor één frequentie, nl. de eigen
frequentie of een zeker veelvoud daarvan. Links en rechts van deze
frequentie valt hun karakteristiek snel af, hebben ze een grote
attenuatie. Hun Q zal relatief hoog zijn. Ze zijn derhalve ongeschikt
voor frequentiemodulatie, televisie- en radardoeleinden.
Men moest naar methoden uitzien, om de antenne geschikt te
maken hiervoor. Eén antenne-type met een relatief brede frequentieband hebben wij in de paragraaf AIO reeds aangegeven, nl. de
rhombic-antenne met lengte 1 > 2 X. Voldoet men aan deze voor
waarde en heeft Zo de juiste waarde, dan zal de frequentieband een
bevredigende transmissie geven over een gebied van ongeveer twee
op één.
Ook de z.g. visgraat-antennes, dat zijn antennes, die bestaan uit
een lopende-golf voedingslijn, afgesloten met een afsluitimpedantie
Zo van de juiste waarde en waarop links en rechts op bepaalde af
standen (meestal ongeveer a < x/12 X) draden van ongeveer 0,3 X
lengte gekoppeld zijn en wel paarsgewijze. De koppeling, vaak capacitief, moet relatief los zijn. De totale lengte is meestal 3 a 5 X. De
frequentieband is ongeveer 0,5 tot 1,2 maal de maximale frequentie.
Om met kortere antennes brede-bandwerking te verkrijgen is het
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nodig, dat men hun oppervlakte en draaddoorsnedc groot maakt,
tegenover hun lengte. Men verlaagt daardoor de Q van de antenne.
In de practijk heeft men de meest uiteenlopende constructies uitge
voerd, zoals conische, cilindrische, elliptische antennes e.d. Men
kan al deze antennes opvatten als een resonantiekring met een lage
L/c-verhouding, doch met dezelfde weerstand als de antenne; een
verlaging van de Q betekent dat dus. De straling van de antenne zal
dus minder worden dan bij een normale antenne.
De brede-bandantenne moet aan enkele voorwaarden voldoen en
wel mag in de eerste plaats de staande-golfverhouding op de voedingslijn in het doorlaatfrequentiegebied nergens een te grote
waarde aannemen, omdat anders de koppeling op de zender sterk
afhankelijk van de frequentie zou worden, waardoor reflecties zou
den optreden. Bij telcvisie-uitzendingen betekent dat een vervor
ming in hel beeld, dat uitgezonden wordt. Een tweede voorwaarde
is, dat de algemene stralingskarakteristiek niet sterk verandert met
de frequentie. De richtingswerking neemt algemeen toe met de fre
quentie, doch een voorwaarde is, dat er steeds één hoofdlus in de
gewenste richting blijft en dat deze niet uiteenvalt in twee lussen
van verschillende richting. (Zie bv. paragraaf A5).
In de practijk wordt de bandbreedte begrensd door de staandegolfverhouding op de voedingslijn. Men kan feitelijk de voedingslijn
slechts eenvoudig lopend maken voor één frequentie. Links en
rechts daarvan verandert de stroomverdeling dan naar staand. Door
het aanbrengen van filterschakelingen in de voedingslijn kan men
de bandbreedte vergroten. Hierdoor reduceert men de variaties in
de antenne-impedantie met de frequentie. De zo bereikte band
breedte is niettemin gelijk aan de niet-gecompenseerde bandbreedte;
het is dus niet mogelijk op deze manier een smalle-bandsysteem
om te zetten in een brede-bandsysteem. Men verbetert alleen het
systeem.

A12. Ontvangantennes. Het in de paragrafen Al tot A12 besprokene geldt, wat de richtingskarakteristieken betreft, ook voor de
ontvangst. Zal een antenne in een bepaalde richting horizontaal, als
verticaal, maximaal stralen als zendantenne, dan zal hij omgekeerd
als ontvangantenne gebruikt, uit diezelfde richting maximale ont
vangst geven. Wij hebben hiér met een reciprociteitstheorema te
maken. Het voorgaande geldt dus zonder voorbehoud ook voor de
ontvangst. Hieruit volgt, dat verticale antennes met de voet bij
aarde voor ontvangst van lange-golflengten boven de 100 meter de
aangewezen antennes zijn. Eén belangrijke factor kan dan de effec
tieve hoogte h1 zijn. Men verhoogt deze, door het aanbrengen van
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een topstuk, dus door een T-antenne of een L-antenne (beter “] antenne) te vormen. Ook het vergroten van de topcapaciteit kan
verbetering brengen.
Voor de korte-golfontvangst past men vaak de halve golf dipool
of Zepp-anienne toe. Gaat het erom, uit een bepaalde richting goede
ontvangst te verzekeren, dan kan men beter een rhoinbic-antenne
toepassen met een verkorte lengte 1, zoals reeds is aangegeven in
formule IX.(70a):
0,371 X
I =
sin2 0
Voor lange-afstandontvangst op 20 tot 40 meter zal 0 oo 20° zijn,
is dus sin 0 °° 0,371, dus:
X

= 2,7 X.
0^371
Voor amateurgebruik is dit nog veel, daar men vrijwel nooit in
staat zal zijn, een dergelijke lengte op te zetten. Voor amateurgebruik is de 1/,2 X dipool dan ook de aangewezen antenne. Voor com
mercieel gebruik verdienen de rhombic-antennes speciale aandacht.
Laat men Zo weg, dan zal de antenne een tweede lus in zijn dia
gram erbij krijgen, gelijk in amplitude aan die met Zo, doch tegen
gesteld gericht. Met Zo aangesloten wordt de energie, vertegenwoor
digd door die tweede lus, door Zo geabsorbeerd.
Voor de zeer korte golflengten, dus bv. f boven de 30 megaperioden, draait het hele probleem in de ontvangst om het feit, of
de antenne in staat is voldoende energie te onttrekken aan de zendgolf. Daardoor zal de antenne meestal vrij van obstakels opgesteld
moeten worden, teneinde zwakke signalen te kunnen opvangen.
Gerichte antennes hebben dan de voorrang, temeer omdat hun af
metingen toelatèn, deze draaibaar uit te voeren. Het toepassen van
reflectoren wordt op de zeer hoge frequenties eenvoudiger, door de
geringe afmetingen. Op deze frequenties is het voor de amateur zeer
wel te doen, een rhoinbic-antenne toe te passen. Voor 5-meter-werk
wordt 1 dan 1 = 2,7 X5 = 13,5 meter. Op decimetcrgolven kan men
beter parabolische reflectoren en hoorntypen toepassen.
1 =

A13. Voedingslijnen. Om op de korte golf de antenne aan de ont
vanger of omgekeerd de zender aan de antenne te koppelen, past
men meestal z.g. voedings- of transmissielijnen toe. Deze bestaan
meestal uit twee dicht bij elkaar gespannen draden, waarbij hun
afstand' a < < V2 is, of uit coaxiale kabels of buizenconstructies.
In de figuur IX.13 is het stroom- en spanningsverloop getekend op
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de twecdraads-voedingslijn en wel 13a en 13b voor staande-golfvoeding, 13c voor lopende-golfvoeding.
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Fig. IX. 13.
In fig. IX.13e is nu een lijnelementje dl aangegeven van een voedingslijn. Men kan zich een voedingslijn, die over zijn lengte gedis
tribueerde zelfinductie, capaciteit, weerstand en afleiding bezit,
namelijk opgebouwd denken uit allemaal kleine stukjes met een
lengte dl, zoals in fig. IX.13e, waarin de verdeling van de genoemde
grootheden is gegeven. Wij noemen nu:
= de zelfinductie van de lijn per lengte-eenheid.
L
= de capaciteit van de lijn per lengte-eenheid.
C
= de weerstand van de lijn per lengte-eenheid.
R
= de afleiding van de lijn per lengte-eenheid (G = x/ri).
G
= de lengte van de lijn tot aan de ontvanger of zender,
1
Z
= (R 4- j co L) is de serie-impedantie per lengte-eenheid.
Y
= (G +j co C) is de dwarsadmittantie per lengte-eenheid.
I-Ez = notatie voor de zenderkant.
Ir-Er = notatie voor de ontvangerkant.
= aanpassingsweerstand. Zo = VL/o(
Zo
Uit de figuur IX.13/ volgt, dat:
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d E <= I (R 4- jco L) dl = IZ dl
dl = E (G 4~ j co C) dl =; E Y dl

IX.(71a).

of:

dE
dT = ZI

IX. (71d).

dl
dF = ZY

Differentieert men de vergelijkingen IX. (71b), dan krijgt men:
. d2E
dl
IX.(72a).
7ip- = z dT =ZYE

d2I

dE

IX.(72b).

dF- = Y ^r = ZYI

Dit zijn de algemene differentiaalvergelijkingen voor de golf
voortplanting langs een lijn. Zij zijn niet onafhankelijk van elkaar,
daar ze door de vergelijkingen IX.(7la) en (71b) verbonden zijn.
De oplossing hiervan gaat als volgt. Wij nemen het algemene geval
aan, dat de stroom exponentieel verloopt volgens:
IX.(73).
I = K eYi
Dan is:
dl
-dï^vKen
en
d2I
dp

=Y2Keyl

.......................

IX.(74).

Volgens formule IX. (72b) moet dan voldaan worden aan:
Z Y K eY1 = y2 K eïi
dus:
IX.(75).
y = ± VZY
De complete oplossing van de vergelijkingen IX.(72a) en (72b)
kunnen wij schrijven als:
I = K* e'Yi 4- K?
IX.(76).
E = K2 eïi 4- K? E~yl
Kx, K/, K, en K,1 zijn integratieconstanten. Men kan ze bepalen,
door de vergelijkingen IX.(76) te differentiëren en
< de voorwaarden
in te vullen. Deze zijn voor de zenderkant:
1 = 0
E = Ez
I = Iz.
Voor de ontvangkant:
E = E,.
1 = 1
I = Ir-

-

Bpv
*

■
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Men vindt dan: (naar de zenderkant gerekend, met 1 = 0):
/
Ez\
Kx = 7,
K?

- zr)
z\
= v2 /('• + Ezr)

IX.(77).

K. = >/2 (Ez —IzZo) I
IV = */, (Ez + IzZo) /
waarin wij gedefinieerd hebben dat Zo = Vz/-¥•
Substitueren wij de waarden van formule IX.(77) in IX.(76), dan
vinden wij:
— Ez/Z0

I

Ez
E=
.

Iz + Ez/Zo
2

. EÏl-J-

Iz • Zo

Ez + Iz Z„

. EÏl-l-

2

£-71

IX.(78).
e—71

Overeenkomstig vindt men voor de ontvangerkant:

I1

=

J/zj)-

ïr----- Er/Zo
.

e71

-{-

Er+ Ir Zo|
E1 =■

.e71 +

2

2
Er — Ir Zo
2

. E— 71

IX.(79).
. E—71

Voeren wij nu nog Zz en Zr in, zijnde respectievelijk de impedanties van de zender en de ontvanger, dan zijn deze:
Zz = Ez/Ïz.
Zr = Er/Ir
IX. (80).
Beschouwen wij nu verder de ontvangerkant, die voor ons de
meeste interesse heeft en voeren wij de waarde Zr in, dan zal dus:
1 + Zr/Zo

I1 =Ir

2

eïl

•

i

T

1

Zr/Zn

+ lIrr.•

2

• e-71

IX.(81).

1 + Zo/Z r . ee71
, F
E1 = Er.
2
• 71 +
-b Er

1-A/Zr
2

. E—71

Wij kunnen hiervoor nog schrijven:

P = Iri.eïl +
E1 = EriE^1 + Er2

. e-71

. e-71

IX.(82).

waarin:

In = -y(l + Zr/Z»)
IX.(83a).
Ir2 =-i(l — Zr/Zo)
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En =

E,

=

Er

■yd + Vz.)
E,

IX.(835).

— Zo/Zr)

Wij zien dus, dat de stroom I1 zowel als de spanning E1 uit twee
componenten bestaat. Beschouwen wij nu verder de spanning. Erl
zal toenemen, naarmate I groter wordt, terwijl Er2 af gaat nemen.
Men noemt het deel van spanning en stroom met eï1 de lopendepoZ/component en het deel met e—Z1 de gereflecteerde golfcompo
nent. Wij zien, dat als
Zr = Zo
IX. (84).
wordt, het gereflecteerde gedeelte gelijk nul wordt en het lopende
golfgedeelte dan oplevert:
= Eri. eY1 }
P = In . Eïl j

IX.(85).

dat wil dus zeggen, dat wij aan ons uitgangspunt (formule IX.(73))
terugkeren. Inderdaad is:

P = 7 = E-

IX.(86).
I1
°
Irl
Bij de juiste aanpassing Zr = Zz = Zo zal de amplitude van de
golf langs de lijn evenredig zijn met eï1 of e—ïl, afhankelijk van y.
Wij zagen (IX.(75)), dat y = =±= VZY; in het algemeen is dit een
complexe, dus mogen wij schrijven:

Y==a + jp=VZY
IX.(87).
Men noemt de term VZY de voortplantingsconsiante van de lijn.
Het reële deel « noemt men de attenuatie-constante, het imaginaire
deel p noemt men de fase-constante van de lijn.

Beschouwen wij nu nog eens de waarden:
Z = R 4- j co L
Y = G 4- j co C.
Voor voedingslijnen voor radiofrequenties is:
R < < j co L
G < < j <o C
en voor de practijk is dan:
Zo =

L
1/Av
I JwC

IX.(88).

De zelfinductie en de capaciteit van de lijn zijn gegeven door:
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a
L = 0,92 . log — mikrohenry/

meter

IX.(89a)
m i k ro - m i k ro fa ra d /
' meter
ïog.v?
voor twee draden, waarin:
a = afstand van de draden in cm
r = straal van de draad in cm
en
a
L = 0,46 log
mikrohenry/
r
‘ meter
IX.(89b).
25,4 K
C =
mikro-mikrofarad /
1 meter
log n/r
voor coaxiale kabel, waarin:
a = diameter buitengeleider in cm
2 r = diameter binnengeleider in cm
k = diëlectrische constante van de tussenstof. (Voor lucht is
k= 1).
Uit de formules IX. (89a) en (89b) volgen de bekende formules
voor de aanpassingsimpedantie:
a
Zo = 276 log
ohm voor twee draden
r
IX.(89c).
138
.
a
.
log
—
ohm
voor
kabel
Zo
VK
° r
Voor een normale twee-draadslijn met a = 16 cm en r = 1,25 mm
is Zo = 595 ohm. Uit de formule IX.(89c) volgt, dat voor het ver
liesloze geval, dus R en G = 0, de impedantie Zo Ohms is en onaf
hankelijk van de frequentie. Voor de radiotransmissielijnen gaat
dit wel op, als men over een niet te brede band werkt, in ieder ge
val wel voor de 40- en de 20-meter-ainateurband.
Voor hoge frequenties kan men de attenuatie-constante voorstellen
door:
G.ZO
H
IX.(90).
a =
+ ~2
Daar R op hoge frequenties met het kwadraat van de frequentie
toeneemt en g evenredig met de frequentie, zal a toenemen met de
frequentie.
De fase-constante (3 geeft aan, in welke verhouding de fase van de
golftrein verandert langs de lijn. (3 bepaalt ook de golflengte X en
wel is:
(3 y — 2

C =

12,06

387

I

I

dus:
X =

2 57
“P~

Voor het hier beschouwde geval is:
a + j P ££ co VLC j +

R
2wL

GV
+ _
2(oG/

Hieruit volgt, dat:

G
~2

R

a

IX.(

en

P

00

(O VLC

/

Deze waarde voor a is dezelfde, als van formule IX.(90), daar
Zo

- ]/?

Men kan nu een zekere snelheid Vf invoeren, die is:
1
co
Vf = X f =
VLC “ T”

IX.(93).

Deze snelheid, de fasev00rtplantingssnelheid genoemd, is in luchtdiëlectricum gelijk aan de lichtsnelheid. Hierdoor is de golflengte X
op de lijn dezelfde als die door de ruimte. Bij de kabel is de fasesnelheid:

Vf =

1

1

VÏT '

VLC

LX.(93a).

dus bij de kabel en de coaxiale lijn is de golflengte X kleiner dan
door de ruimte, omdat Vf kleiner is.
A14. Aanpassing van de transmissielijn. Wij zagen in paragraaf
A 13, dat in het algemene geval, bij de toevoering van een exponen
tieel verlopende spanning, de spanning (en ook de stroom) aan de
ontvangkant uit twee componenten bestaat, nl. een lopende-golfdeel
en een gereflecteerd deel, zolang Zr v Zo is. De verhouding van deze
beide spanningen Er2 en Eri noemt men de reflectie-coëfficiënt. (Zie
fig. IX.13d). Deze is dus:
Zr
1—
Er,

Erl
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X
zr
1 + z0

Er„
Voor het geval, dat Zr = 0, de lijn is kortgesloten, is —- = 1. Dat .
Eri
wil dus zeggen, dat lopende-golf- en staande-golfcomponent elkaar
opheffen en 180° uit fase zijn. Bij juiste aanpassing, dus Zr = Zo
Z
E
is
— 1 en
r- = 0, er treedt dan geen reflectie op. Als de lijn
Zo
Eri
open is bij de ontvangkant, dan is dus Zr = oo . Uit formule IX.(83b)
Er
dus ieder
volgt, dat Eri en Er2 gelijk zijn en wel |Eri| = |Er2| =

de helft van de spanning Er. Nu zijn de spanningen Eri en Er„ dus
in fase.
Uit een en ander volgt wel, dat het meest gunstige geval dat zal
zijn waarbij Zr «= Zo. Er treedt dan geen reflectie op.
Voor de formule IX.(79) kunnen wij nog schrijven:
EÏl 4- E:-yi

r =Ir
E1 = Er

Nu is

Es + E”x

2

2“

eYI

+ E—71
2“

= cos h x en

Er Eïi—

+ z;

IrZo
Ex----- E—x

~2~

e-71

eyi—

e—yi

IX.(95a).

“2““

= sin h x.

Verder is

dan dus:
Er

I1 = Ir cos h. y 1 4- -ysin
h.• y'11
z; Si
““

IX.(95b).

E1 = Er cos h. y 1 4" Ir Zo sin h. y 1

In het geval van de transmissie van radiogolven is a £2 0, dus
Y — j 0. Nu is verder:
cos h. j X = cos X en sin h. j X = j sin X,

dus bij de verliesloze lijn ( a = 0) is dan:
Er
I1 = Ir cos 0 1 4—j sin p 1

IX.(96a).

E1 — Er cos pl 4- Ir Zo j sin p 1
2 77

Verder is p =

2 77 1

-rA— (formule IX.(91)),
dus [31 = ■ ■ —
A
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Wij mogen dus nog schrijven:
D = Ir cos

2 *77 1

2n1
Er
— ■ j sin
X
Z.Jo

+

X "
2-77 1

IX.(96b).

2-t 1

E1 = Er cos —-— -}- Ir Zo . j sin

X

De impedantie aan de zenderkant is gegeven door:
E1

Zz

IX.(97).

K .................

Met de formules IX.(96b) en IX.(97), daarbij bedenkende dat
Er/Ir = Zr en L en Zo naar buiten brengende, vinden wij:
2 -77 1

2 *77 1

Zr/Zo•C0S

ZZ

= zo

4 j sin
x—j

IX.(97a).
2 -77 1

cos

2«77|

4" j Zr/Zo ’ Sil1

F”
Men schrijft deze formule ook vaak als volgt:
2*771

Zr cos —— H- j . Zo sin
Zz = Z0 2*77 1
Zo cos
+ j . Zr sin
X
welke formule symmetrisch is.
In het geval, dat Zr = 0 (kortgesloten) is:

2 'TT 1

r~

IX.(97b).

2 *77 1

ï~

2 *77 1

Zz = j Zo.tg
en voor Zr = oo

X

IX

T~

(open lijn) is:
2-77 1

Zz = —j Zo . cotg

X "

A15. De voedingslijn als resonantiekring. Uit de formule IX.(98b)
volgt, dat voor 1 = V4
de zender-ingangsimpedantie Zz wordt:
-77

zz = — j Zo cotg

o

De kwart-golflengte lange voedingslijn gedraagt zich als een serieschakeling van een verliesloze spoel en condensator. Wij kunnen
dus voor formule IX.(98b) schrijven, dat:
.

Xz = — Zo cotg
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2 -77 1

X-

IX.(99).

waarin Xz de ingangsimpedantie van de

X

lijn, als serieschakeling

van L en G beschouwd, is.
Voor een serieschakeling van geconcentreerde L en C is de impe
dantie gegeven door:

X = co L —

1

IX.(IOO).

co C

Wij kunnen formule IX.(99) nog in co uitdrukken door te beden
c
ken, dat l =
en 2 n f = <o, dus:
co 1
Xz = — Zo cotg —

IX.(lOl).

Differentiëren wij formule IX.(100), dan krijgen wij:

dX _ T

1

TuT — L +
en voor co = co0 =

1

vlTc

is dan:

dX
LC
H
= 2 L
d—
co = L + -yrG

IX.(102a).

Doen wij hetzelfde voor IX.(101), dan is:
<iXz
(1 co
co 1
Voor co = co0 . is °
c

d Xz
d co

1
z°- —
sin2 ----c

1
c

2 «n-l
X

TT

= ~2

, dus:

1

—
c • z.

IX.(102b).

In resonantie zullen zowel Xz als X nul worden. In het punt, waar
deze beide impedanties door nul gaan, moeten de raaklijnen aan de
krommen dezelfde richting hebben, dus samenvallen en moeten dus:

dX
cl co

dXz
1
. of 2 L =— . Zo
d co

zijn.

In resonantie is 1 = —; met het voorgaande vinden wij, dat de
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equivalente zelfinductie van de

X

lijn is:

ZQ

t

IX.(103a).

e = 4 co0

Substitueren wij deze waarde in de formule

1
wo

den wij, dat de equivalente capaciteit van de open

4

Ce =

” VFc

x

4“

dan vin-

lijn is:

IX.(103&).

% z0

Lossen wi-j uit deze beide vergelijkingen Zo op door co.’o te elimincren, dan vinden wij:
4
IX.(103c).
Zo= —
77

Wat wij hier voor de open lijn gedaan hebben, kan men ook doen

voor de kortgesloten -r- lijn. Het blijkt dan, dat deze is op te vatten

als een parallelschakeling van verliesvrije L en C. Men gaat bij de
berekening nu uit van admittanties om alles eenvoudig te houden.
Noemen wij respectievelijk Yz de admittantie aan de zenderkant en
Y die van een parallelschakeling van L en C, dan is:
1

yz

1

xz “ - zrcotg
cotg
1
co L

Y = co C

2tt1

\
IX.(104).

Differentieert men weer en stelt men de differentiaalquotiënten
op dezelfde overwegingen weer gelijk, dan vindt men voor de kort
gesloten lijn van 1 == y4 X weer de equivalente Lc en Ce. Deze zijn:
4 Zo
Le = 77 (0o
IX.(105).
Jt

4co0 Zo
Lost men Zo weer op, daarbij co0 eliminerende, dan vindt men:
77

zo = T"

IX.(105a).

De hier afgeleide formules IX. (103) en IX. (105) hebben hun
waarde bij de berekening van oscillatoren, versterkers e.d. voor zeer
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hoge frequenties. Het grote voordeel van de kortgesloten A/4-lijn als
kring in de anode- en/of roosterkring van een oscillator, ligt in zijn
verliesvrijer werking dan van een kring met geconcentreerde L en C.
De open A/4-lijn wordt wel gebruikt als voeding vanuit een span
ningsbron, waar men de hf. trilling uit wil houden.

A16. Kwaliteitsfactor van de lijn als resonantiekring. Impedantietransformatie met korte lijn. Als wij een lijn beschouwen, die aan de
ontvangkant open is, dan zal, als Ir en Er de stroom en de spanning
aan de ontvangkant voorstellen, Ir = 0 zijn. Op een afstand 1 van de
ontvangkant gerekend, zullen dan stroom en spanning zijn:
Er

I=

)

— sin h 7 1 /
"o

/

....................................

IX.( 106).

E = Er cos h y 1 )

Hieruit volgt, dat daar ter plaatse de impedantie is:
E
Z = - = Zo cotg h. y 1 = Zo cotg h. (a 4- j P) 1 ... IX.(107).
Bedenkende, dat:
cotgh (At + A2) =

1 4- tg h. A4 . tgh. A2
tg h. Ax 4- tg h. A2

en (zie Hoofdst. XI, hyperbolische functies) :
tgh. jX = j.tgX
is dus:
4- j tg h. a 1. tg p 1
z = zo 1 tgh
.Tl 4- j tg P 1 ’

IX.(108).

Teller en noemer door tg p 1 gedeeld en

1 - = cotg P 1, geeft:
tg P 1
cotg p 1 4- j tg h. a 1
IX.(108a).
Z = ZO
cotg P 1. tg h. a 1 4- j

In resonantie, dus voor fo is p 1 =

*77

, dus cotg (3 1 = 0.

i

Wij vinden dan voor de impedantie aan de zenderklemmen:
Zz = Zo.tg h. a 1 .............................. IX.(109).

Deze impedantie Zz is relatief laag. Op frequenties links en rechts
van fo en er vlak bij gelegen, zal de impedantie Z groter wezen, daar
de open lijn zich als een serieschakeling van L en C gedraagt. Om
nu de kwaliteitsfactor Q te bepalen, gaan wij te werk als bij de serie
schakeling van L en C in hoofdstuk III. Wij rekenen hier weer met
393

een verstemming tot 1/\/2’ waarbij dan de cosinus van de fasehoek
van de impedantie Z gelijk is aan i/V-»» dus de fasehoek 45°. Noe
men wij de hiermede overeenkomende frequentie ft, dan is de kwaliteitsfactor ook hier weer gegeven door:
— f,
1
fo
~ 2Q

IX.(llO).

Dit is in overeenstemming met formule 111.(27), daar fo —

Af
=-^—

Uit formule IX. (108) volgt, dat voor deze voorwaarde (<p = 45°)
vereist wordt, dat:
tg h. a 1. tg 01 = 1
of
cotg 0 1 = tg 11. a 1 ....................... IX. (111).

Nu is a 1 voor de lijn als resonantiekring klein en mogen wij
2 57 f

----- , dus is:
c

schrijven, tg h. al 22 al. Verder is 0 =
2 57 f

cotg —— • 1 = al

IX.(112).

Uit formule IX.(102) volgt nog, dat voor f = f0 geldt:
57

2 57 fo 1

Po 1 =

—

=

2“

dus:
c

fo

IX.(113).

TT
57

Voor hoeken in de buurt van

T

radialen mag men cotg X

57

X stellen en is dus in ons geval met de formule IX.(113)
= 2"
te schrijven:
57

2 57 fj

~2~

c

1 = al.

of:
2 57 I

c

c

ft

TT ~

a 1.

dus:
ac

fo — ft =

2 57

IX.(114).
............. '■

Volgens formule IX.(110) is dan:
f. — ft
fo
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ac

1

= ttt; = tq

dus:
fo

IX.(115).

Q =—
a C

Nu is volgens formule IX.(90) voor de radiovoedingslijn (hoge
frequenties) :
G Zo
R
IX.(90).
a-_2z; + 2

Bij de lijn als resonantiekring zal G = 0 te stellen zijn en mag men
dus:
R
IX.(90a).

a=2z; ...................

stellen, waardoor wij uiteindelijk voor Q vinden:
o

J

Rc

Hierin is dan:
fo = de resonantiefrequentie.
Zo = de karakteristieke impedantie.
R = de gedistribueerde weerstand van de lijn.
De weerstand R van de lijn is gegeven door:
8,3 Vf
10-G ohm/
R
• 1u
/ meter
r

IX.(115a).

IX.(116).

waarin :
r = straal van de gebruikte draad in cm.
De karakteristieke impedantie Zo is gegeven door formule IX.(89c).
Uit de formule IX.(116) volgt, dat men r groot moet kiezen, ten
einde R laag te houden. Uit de formule IX.(115a) volgt, dat Q toe
neemt met de frequentie fo; hieruit volgt dus, dat op hoge frequen
ties het gebruik van een korte lijn is te verkiezen boven een kring
met geconcentreerde L en C, waarvan de Q juist afneemt.
Beschouwen wij nu een lijn, die kortgesloten is aan de ontvangkant. Dan is dus Er = 0 en zijn stroom en spanning, op een afstand
1 van de ontvangkant gerekend, gegeven door:
I = Ir cos h. ï 1
E = Ir Zo sin h. y 1

IX.(117).

en is dus de ingangsimpedantie in dat punt gegeven door:
E
IX.(118).
Z = -p = Zo . tg h. y 1

Op dezelfde wijze als bij de open lijn kunnen wij nu afleiden, dat
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de zenderimpedantie Zz is:

Zo
Z’ - tg h aT

IX.(119).

waarbij weer f = fo, de resonantiefrequentie is gesteld en PI

dus een kwart-golflijn. Zz is dan een zuivere weerstand. Daar weer
a klein is, mogen we tg h . a 1 = a 1 stellen en is dus voor p I ==="2~:

Zo
a1

Zz

IX.(120).

Neemt men een kwart-golflijn in de anodekring van een vacuumbuis op, dan zal het dus mogelijk zijn door het aanbrengen van een
aftakking op de lijn, het juiste punt van aanpassing te vinden voor
de gebezigde buis. In hoofdst. VII zijn enkele schakelingen gegeven
in paragraaf A 17.
Een ander voorbeeld van het gebruik van de kwart-golflijn is zijn
toepassing als transformator voor de aanpassing. Uit formule

IX.(97ö) volgt, dat voor p 1 =

2 57 1

'TT

= "2

de zenderimpedantie Zz

wordt:

Zz

Zo2

IX. (121)*.

“ z?

In woorden: de ingangsimpedantie van een lijnstuk verandert
omgekeerd met de belastingweerstand Zr.
Voor Zr = Zo is dus ook Zz = Zo.
Zr

Zr

h

X
4

Zr>Zz

b

la

L

a
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l

Zz

Fig. IX. 14.

b

Een toepassing van de kwartZr
golf lijn is gegeven in fig. IX.14a. ---T
Hier is het geval gegeven, waarbij
een halve golf dipool gevoed wordt
z0.Vz^?
x
met een voedingslijn vanaf de zen
Zr<Zz
4
der. De impedantie aan de zendcrzijde is Z7. Voor een normale voe
dingslijn is Zz 22 600 Ohm. De
ontvang-impedantie van de voe
dingslijn is in ons geval de stralingsweerstand van de dipool, dus
Zr = 73 Ohm.
Tussen voedingslijn en antenne
schakelen wij nu een kwart-golf
Fig. IX. 14a.
lijn met een ingangsimpedantie Zo,
die dan volgens formule IX.(121) moet zijn:
Zo = v z “X
In ons geval is dan Zo:

..........

IX.(122).

Zo = V 600.73 = 210 ohm.
Uit formule IX.(89c) weten wij, dat voor twee parallelle draden
Zo is gegeven door:

a
Zo = 276 log —
r
In ons geval is dan:
a
210
log — = 276 = 0,76.

IX.(89c).

dus:

— = 5,75 of a = 5,75 r.
Zou men draad gebruiken met r = 2 mm, dan zou men de draden
dus 5,75 X 2 = 11,5 mm uit elkaar moeten spannen. Men vervalt
dan dus in coaxiale kabel of hoogfrequentsnoer in handvorm.
Een andere toepassingsmogelijkheid is gegeven in de fig. IX.145.
De voedingslijn loopt nu linea recta door van zender naar antenne.
Ergens in een punt van de lijn wordt een lijnstuk geplaatst, zo dicht
mogelijk bij de ontvangkant, de antenne dus.
Men brengt het kortgesloten stuk aan, om het gedeelte 13 van de
voedingslijn lopend te maken. Hiertoe moet de totale impedantie
tussen de punten a en b gelijk aan de karakteristieke impedantie
van de voedingslijn zijn. Het stuk la wordt dan met staande golven

397

gevoed naar de antenne toe. Men kan lx en 1., op twee manieren be
palen. In de eerste plaats, kan men lt meten vanuit een spanningsknoop, in de tweede plaats kan men vanuit een spanningsbuik gaan
meten. De eerste methode is in de practijk de meest bevredigende.
Men sluit daartoe de zender op de voedingslijn aan, stemt af en
bepaalt op de zo staand gevoede voedingslijn een spanningsknoop
(dus een stroommaximum) zo dicht naar de antenne toe als de
situatie toelaat. Vanuit dit punt meet men nu een achtste golf
lengte in meters uit en bevestigt daar een lus met een lengte
12 — 3/8
Dit is de methode met een korte lus.
Men kan
en 12 ook berekenen met behulp van de volgende
formules:
k — 1
cotg P L =
IX.(123).
"Vk“
tg plx = Vk
Hierin is:

Za

2 57

K = -z?
In het aangehaalde geval was Zz = 600 ohm en Zr = 73 ohm,
600
dus is
‘ k
' = —- = 8,2. Dan is:
/o

cotg

2
X

2*12
X

=

8,2 — 1
= 2,5.
V8J
70

“ 180 •

of 1, = 0,194 X.

en
2
tg- X
2«1.
~X

= V8,2 = 2,86.

72
= “Ï8Ö” ’*

4-

n
“4"

nX
12 = 0,2 X + -j- •

Hierbij moet men n even rekenen. Op deze wijze vindt men een
langere lus, die ligt tussen X/s en X/4.
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HOOFDSTUK X.
ZEER HOGE FREQUENTIES.
Al. Inleiding. Op verschillende plaatsen hebben wij reeds kennis
gemaakt met de problemen, welke betrekking hebben op de tech
nische toepassingen van de radiotechniek in het gebied van de zeer
hoge frequenties. (Zie hoofdstuk VII: A 14, A 15, A 16, hoofdstuk
IX). Wij zagen reeds, dat bij de zend- en ontvangtechniek grote
moeilijkheden ontstaan door de storende invloeden tengevolge van
de looptijden der electronen. Dit heeft reeds geleid tot de constructie
van geheel nieuwe typen buizen, de zogenaamde klystrons. (Zie
hoofdstuk V-A 18).
In hoofdstuk V-A 15 maakten wij reeds kennis met een tweede
probleem en wel dat, hetwelk betrekking heeft op de zelfinducties van
de toevoerdraden. Ook hier heeft men naar oplossing gezocht en
deze ook gevonden, eensdeels door bijzondere buisconstructies,
anderdeels door zinrijke toepassing van coaxiale kabels en holleruimte-resonatoren. Een grote moeilijkheid bij deze nieuwe techniek
is de grote rol, die de wiskunde speelt bij het doorgronden hiervan.
Het is niet eenvoudig een helder inzicht te krijgen in deze nieuwe
materie, zonder genoodzaakt te worden zich een grote mate van
hogere wiskunde eigen te moeten maken. Daarom zullen wij hier
in dit hoofdstuk vele eindformules zonder meer moeten geven en
een beroep op de lezer moeten doen, dit zonder morren maar te
aanvaarden.
Het gebruik van de hoge en zeer hoge frequenties is door de
televisie, de toepassing van frequentiemodulatie en de radar een
dwingende noodzaak geworden.
De televisie heeft ons eigenlijk genoodzaakt het begrip, beter
gezegd het verschil tussen laag- en hoogfrequente versterking te
laten vallen. Men kan een versterker, welke gelijkmatig moet ver
sterken tussen ongeveer 12 perioden en 4 megaperioden toch moei
lijk meer een If. versterker noemen. En een specifieke hf. versterker
is het toch ook niet meer! Ook het probleem van de fasedraaiing
in de versterker is naar voren gekomen; bij de televisie kan dit
aanleiding geven tot vervorming in het beeld, bij de radar tot tijds
vertragingen.
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Op het ogenblik benut men voor televisie en FM-modulatie de
frequcntieband tussen 30 en 50 megaperioden (10 tot 6 meter),
de radar heeft op het ogenblik de neiging zich te nestelen in het
gebied boven de 1000 megaperioden. (Beneden de golflengte van
3 dm). Tijdens de oorlog gebruikte men voor de radar het frequentie
gebied tussen 100 en 10.000 mP.
Het woord radar is afgeleid van de zin ,,radio detection and
ranging”. Hiermede is gegeven, welke de hoofdproblemen zijn, waar
de radar zich mede bezig houdt, nl. radio-detectie en afstandsbepaling. Met radio-detectie wordt dan bedoeld het opsporen van
obstakels, e.d., waarbij dan tevens de afstand en de richting wor
den bepaald. Hierbij werkt het te meten object zelf niet mede. In
feite berust de gehele radar op het echo-effect. Ter plaatse komen
wij hierop terug.
De moderne techniek maakt een groot gebruik van de kathodestraalbuis, welke een geperfectionneerde uitvoering van de welbe
kende Braunse-buis is.
Een ander probleem, dat zich vooral voordoet bij de ontvangtechniek op de uhf. (ultra hoge frequenties) is dat van de ruis.
Daar de ruis in een ontvanger evenredig is met de bandbreedte,
welke de ontvanger moet weergeven, is het te begrijpen, dat bij de
brede-bandversterkers de ruis vaak ontoelaatbaar groot wordt.
Verder ontstaat er o.a. ook ruis door de invloed van de looptijd der
electronen op uhf.verschijnselen. In de
volgende paragrafen
zullen wij ons nu met
deze problemen bezig
houden.
L'
ei
R
eo

A2.
De bandbreedte
van de versterker voor
hoge frequenties. In
hoofdst. VI, paragraaf
B 12 en volgende heb
ben wij reeds in het
algemeen de theorie
en constructie van de
b r e d e-bandversterker
gegeven. Wij zullen
hier nu een practische
formule afleiden voor
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I

a
Rt

1

C —1—

L

R

ei

1

b
Fig. X. 1.

de bandbreedte B = f2 — ft voor een versterker met n gelijke
trappen achter elkaar. Hierbij gaan wij dus uit van de gedachte,
dat in ieder van de n trappen dezelfde buis en dezelfde schakelelementen worden gebruikt. In fig. X. 1 is het schema van één zo’n
trap gegeven met zijn vervangingsschema.
Onder aanname, dat Rj >> Zo is, wat bij de brede-bandversterker zeer zeker toelaatbaar is, mogen wij volgens hoofdstuk VI,
blz. 239 en formule VI (19) schrijven voor de versterking van de
trap:
x.( 1).
Vo = SOZO
waarin:
So = de statische steilheid van de buis.
Zo = de totale impedantie, werkzaam in de anodekring van de
buis en gevormd door de zelfinductic L, de roosterweerstand
R en de totale werkzame capaciteit C.
Zo is gegeven door de parallelschakeling van L, C en R, dus:

Zo

1

1
■r-

X.(2).

c

De totale versterking van n gelijke trappen is dan:
Vn=(SoZo)n .............................
De waarde Zo van formule X. (2) hierin ingevuld, geeft:
1
n
Vn = Son .
1
“Ë" + j

c

X.(3).

X.(4)

w L7

1
ff»o = —— zal Zo = R zijn
V Lj CVLC
(Zie hoofdstuk III, A 14). Dan is de totale versterking gegeven
door:
(V„)f0= [S0R]».... ...................... X.(5).
Noemen wij de verhouding van Vn en (Vn)f0 K, dan is dus:
Voor het resonantiegeval, dus 2

_ V,’__

= K, dus: V„ = K (Vn)fo
(V„)fo
Uit de formules X.(4) en X.(6) volgt dus, dat:
%
1
Vn = K (So R)n = Son

4-(

X.(6).

X.(7).

is. Hierin hebben wij de absolute waarde van Zo ingevoerd en
deze is:
401
1
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1

lZo| =

[ R2 + (w c

1
co L

co C

1
, kunnen wij voor
coo c

Bedenkende, dat in resonantie co0 L =
co C —

ü)

1
L

— 1/2

1
co L

schrijven:
1
co L

co C

co C -

coo2 C
co

Uit formule X.(7) volgt dan, dat:

K2/n . R2 = -J—

R^ +

1
co02 C
co C co

2

X.(8).

is. Lossen wij deze vergelijking naar co op, dan vinden wij:
co2 (1 — K2/n)
(co2 — co,>o2)2
KVn. R2 C2

(k

en daar (o = 2 jt f en co0 = 2 « fo, is:
f2 ( 1 — K2/n)
(f=
V)2 = KVn . R2 C2

X.(9).

X.(10).

of tenslotte:
f2 — fo2 = =j= f

V 1 — K2/n
2nKVn. RC

X.(ll).

Links en rechts van fo is er dus een frequentie aan te wijzen,
waarvoor aan formule X.(6) wordt voldaan. Noemen wij deze fre
quenties respectievelijk f3 en f2, waarbij geldt, dat:
f2 > f0

en

f.o

dan is:

f22 — f02 = f2 •
f1 2 — fxo 2

= — fi •

V 1 — K2/n
2 Jt KVn. RC

X.(12).

V 1 — KVn l
2 n KVn. R C /

Nu is de bandbreedte B, zoals gezegd, bepaald door:

B = f2 — ft .
Trekken wij de beide waarden van formule X.(12) van elkaar af,

dan vinden wij:

V 1 — K2/n
f22 — fx2 = (f2 — fx)(f2 + fx) = (f2 + fi) o
^2 n KVn. R C
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dus is tenslotte:
B “ f2

_ V 1 --- K2/n
= 2 k KVn. R C

X.(13a).

of

B=

X.(13d).
2nRC
Delen wij beide leden van de vergelijkingen van X.( 12) op elkaar,
dan vinden wij:
f.
— fo2
=----- f - of f02 = fx f2 dus:

V — fo2

fo = Vf^f? ..................................... X.(14).
In woorden: de resonantiefrequentie fo is het meetkundig gemid
delde tussen de beide frequenties fx en f?, die aan de voorwaarde
van formule X.(6) voldoen.

Voeren wij weer de voorwaarde in, dat K = — 9 *= 0,707, dan
wordt de bandbreedte:
1

(0,707 )2/n — 1
B=
2nRC
V2 — 1
1
Voor n = 1 is dan: B* =
2ÏÏRC2 ,-rRC
V 1,41 — 1
Voor n = 2 is:
= 0,64 Br
b2
2xRC
V 1,26 — 1
Voor n = 3 is:
= 0,51 Bx
b3
2 nRC
enz.

X.(15).
X.(16).

Wij zien dus, dat met toenemen van het aantal trappen n en
gelijkblijvende waarden van C en R de bandbreedte steeds kleiner
wordt. Men gaat nu als volgt te werk. Over het algemeen zullen
ingangs- en uitgangsspanning eo en e^, bekend zijn en dus ook de
eu
totale versterking Vn = —-. Met de waarde van C, die men bepaalt,
door de buiscapaciteiten bij elkaar op te tellen en te vermeerderen
met een geschatte waarde voor de schakeling (zie hoofdstuk VIB 12). Nu neemt men voor R een waarde aan, die wat lager is, dan
formule X.(16) geeft voor de bekende bandbreedte B. Met de for-
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mulo X.(5) berekent men nu het aantal trappen n en controleert dc
bandbreedte volgens formule X.(15). Vindt men een te lage waarde,
dan moet R kleiner gekozen worden en controleert men opnieuw.

A3. Ruis in vacuumbuizen en versterkers. Wanneer men aan de luid
spreker van een goede ontvanger luistert, terwijl men antenne en
aarde van dc ontvanger verwijderd heeft, dan hoort men een geruis,
wat men veelal aanduidt met de naain achtergrondgeruis. Deze ruis
is het gevolg van twee hoofdoorzaken en wel:
a) . De ruis, die ontstaat in de schakelelementen en wel schakelgeruis wordt genoemd.
b) . De ruis, die ontstaat in de vacuumbuizen zelf en aangeduid
wordt met buisgeruis.
Het schakelgeruis ontstaat door de thermische beweging van de
electronen in geleiders, waardoor spontane spanningfluctuaties aan
de uiteinden van de geleiders worden opgewekt en wel des te ster
ker naarmate de betreffende geleider een hogere Ohmsc weerstand
heeft. W. Schottky heeft langs theoretische weg aangetoond, dat
men deze ruis als een spanning in serie met dc beschouwde weer
stand mag opvatten, waarbij deze spanning is gegeven door:
E2 = 4 KT RB
.................... X.(17).
J. B. Johnson heeft dit experimenteel bevestigd in 1928, daarom
wordt deze ruis tengevolge van de thermische beweging der electro
nen Johnson-ruis genoemd.
In de formule X.(17) is:
T = temperatuur in graden Kei vin.
K = Boltzmans’ constante: 1,38 . 10—23 joule/°T.
B = bandbreedte in perioden, waarvoor de ruisspanning wordt
beschouwd.
Het schakelgeruis over een tweepoolnetwerk kan men berekenen
met de formule:
'’CC

Zf2 d f .

E2 = 4 K T

X.(18a).

o

waarin:
Zf = equivalente serieweerstand van het beschouwde netwerk bij
een frequentie f.
Wordt het netwerk nu opgenomen in de ingangskring van een ver
sterker met versterking Vf, dan zal:

E2 = 4 K T

f Vf2 Z2f d f
J o
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X.(18ö).

zijn. Wanneer Vf onafhankelijk van de frequentie is, kan Vf2 na
tuurlijk voor het intcgraalteken komen. Bij brede-bandversterkers
zal Zc veelal een constante frequentie-onafhankelijke waarde heb
ben over de beschouwde bandbreedte en mag men Z£ = R, Ohms
stellen. Dan is:
/•oo

E2 = 4 K T R ƒ Vf2 d f

X.(18c).

J o

waarin:
Vf = de versterkingsfactor, een of andere functie van de frequentie.
Daar de uitgangsspanning Eu van de versterking Vf afhangt, is
het juister een equivalente ingangsspanning Et in te voeren, welke
dan met Vf vermenigvuldigd, Eu oplevert. Is de versterking voor de
gemiddelde frequentie Vm, dan is dus voor die frequentie:
Eu
X.(19).
E. = y-

In het algemeen is dan de equivalente ingangsspanning gegeven
door:
•co

E,2 = 4 K T R
•-

O

V?

v 2

.df

X.(20).

* m

Nu geeft men van een versterker altijd het werkgebied aan door
een frequentiebereik, waarbij

voor de grensfrequenties

en f2

’ m

een van tevoren vastgesteld bedrag zal moeten zijn. (Zie voorgaande
paragraaf). Men noemt dat frequentiebereik de bandbreedte van
de versterker en kunnen wij dus in de formule X.(20) de term met
het ƒ-teken vervangen door B, dus opvatten als de bandbreedte.
Wij hebben dan:
= 4 KT RB ............................. X.(20a).

Buiten het schakelgeruis, dat wij hier hebben besproken, hebben
wij bij de versterkers nog te maken met het buisgeruis.
Normaal is dit samengesteld uit:
1°. Emissiegeruis, dat ontstaat door fluctuaties in de emissie van
de kathode.
2°. Verdelingsgeruis, ontstaan door fluctuaties van de stroomverdeling in buizen met meer dan één positieve electrode.
Deze ruis treedt dus op bij pentoden en tetroden. De verdelingsruis is te verminderen door beperking van de schermroosterstroom.
Men kan aantonen, dat de ruis van de buis is op te vatten als de ruis
van een equivalente weerstand Re, welke in serie staat met het roos-
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ter van de buis. Dit volgt ook uit het feit, dat men bij een versterker
over de uitgangsimpedantie Zu een bepaalde ruisspanning meet, als
men de ingangskring in het rooster kortsluit, dus RIn = 0 maakt.
Thompson, North en Harris hebben aangetoond, dat deze equiva
lente weerstand Rc bij benadering is gegeven door:
2,5
voor de triode:
Re
Stl
X.(21).
20 ISL.
2,5
Ia
voor de pentode: Ro
. Sd + S,r
•a r

waarin:
Sd = steilheid van de buis
Ia = anodegelijkstroom
Isg = scherm roostergel ij kstroom.
Op zeer hoge frequenties komt er bij de genoemde componenten
van de buisruis nog een component bij en wel de in de ingangskring
geïnduceerde ruis. Deze ruis ontstaat door de fluctuaties in het aan
tal electronen, dat per tijdseenheid door de mazen van het negatieve
rooster passeert. Berekeningen hebben aangetoond, dat de grootte
van deze ruis dezelfde is, als de ruis, geproduceerd door de ingangsrooster-kathode-weerstandscomponent van de ingangsroosterimpedantie, ontstaan door de looptijd der electronen. Daar deze weerstandscomponent omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de
frequentie, zal dus de ruisstroom in de ingangsketen tengevolge van
deze electronische geleidbaarheid toenemen met de frequentie. Zoals
we uit de formule zien, zijn de andere ruisbronnen frequentie-onafhankelijk.
Zolang dus de looptijd geen rol speelt, is de ruis onafhankelijk
van de frequentie. Is de looptijd niet meer te verwaarlozen, dan zal
de ruis dus toe gaan nemen met het hoger worden van de frequentie.
Voor de grootte van de weerstandscomponent van de ingangsimpedantie tengevolge van de looptijd verwijzen wij naar hoofdst.
V, paragraaf A 16.
A4. Voortplanting van radiogolven met zeer hoge frequenties. Bij het
zenden en ontvangen in het gebied van de radiogolven op zeer hoge
frequenties (boven 30 MP) werkt men meestal op gezichtsafstand,
dat wil dus zeggen, dat de antennes voor zender en ontvanger boven
de aardoppervlakte zijn gebracht en door een rechte lijn zijn te ver
binden, zonder dat deze het aardoppervlak snijdt. Onder deze voor
waarde bestaat de ontvangen golf uit twee componenten en wel de
rechtstreekse component en de door de aarde gereflecteerde. Men
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verwaarloost dan de componenten tengevolge van de reflecties in de
ionosfeer en troposfeer. Deze zullen bij gezichtsafstand gering zijn,
omdat hun doorlopen weg veel groter is dan die van de beide eerste
componenten. Boven 30 MP/sec is de rechtstreekse component de
grootste, daar voor die frequenties er practisch geen terugkeren van
de golf uit de ionosfeer meer optreedt en de grondgolf zeer sterke
attenuatie ondervindt met toenemen van de afstand.
Noemen wij:
= de hoogte van de zendantenne boven aarde in meters.
hz
= de hoogte van de ontvangantenne boven aarde in meters.
ho
= afstand tussen zend- en ontvangantenne in km.
a
= weglengte directe en gereflecteerde component.
ri—r2
~ veldsterkte in de gewenste richting, door de zendantenne
E
gegeven, als er geen aarde aanwezig was, dus vrij in de
ruimte.
De gezichtsafstand van de kleine antennes is dan gegeven door
de formule:
............ X.(22).
a = 3,36 (Vhz4-Vh0) km
ZA
Daar de afstand a
ri
klein is tegenover de
OA
omtrek van de aarde,
mag men bij de bere
h
0
hz
\r2>
kening van de veld
_______
i
sterkte in O A in fig.
|-ho
X.2 de aarde vlak re
kenen.
Fig. X. 2.
Dan is:
iV= (hz — h0)2 + a2 ;
X.(23).
r22= (hz 4- ho)2 + a2 j
Als nu a
(hz 4- ho) is, mag men voor rx en r2 schrijven:
(hz — ho)2
ri =
1- a
2a
X.(24).
4" ho) 2
r2 =
-----Ha
2a
Het verschil in weglengte is dan:
2 hz. ho
X.(25).
r2 — ri =
a

Volgens hoofdst. IX zal dan de ontvangveldsterkte zijn:
2E
2 n hz. K
. sin.................. .....................
Ho = -----a
a

X.(26).
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Als a groot is, mag men de sinus door zijn hoek in radialen vervan
gen en is dus:
4 n h. . ho
Ho ~ -—a—E “v/m
X.(27).
Door de storende invloed van de grondgolf, die door de aarde ge
reflecteerd wordt, is de ontvangveldsterkte dus omgekeerd even
redig met het kwadraat van de afstand a. Hij is dus veel minder
dan de veldsterkte voor het geval in de vrije ruimte. Het zal daarom
veelal zaak zijn, zend- en ontvangantenne zo hoog mogelijk boven
de grond te brengen.
De hier afgeleide waarde van Ho geldt voor antennes, die zo hoog
boven hun omgeving zijn gebracht, dat ze vrij van obstakels zoals
huizen, bomen e.d. zijn.
Is dit niet het geval, dan zal men de berekende waarde van Ho
nog met een factor 0,2 moeten vermenigvuldigen, daar door reflec
ties en attenuatie een groot deel van de uitgestraalde energie dan
verloren gaat in de obstakels, die de antenne omringen.
De veldsterkte E kan men uitdrukken in de antenne-energie Wn.
Door van der Pol is een vereenvoudigde formule gegeven, die luidt:
K . F (9) . VWn
X.(28).
E=
1,6 a
waarin:
K = antenneconstante. (Voor a/4 1-antenne is K = 195, voor een
/.-antenne is K = 270).
Wa = antenne-energie in kilowatts.
= afstand in km.
a
(Benadering van Sommcrfelds
2 -f- 0,3 o
F (q) ~ 2 -|- q
0,6 q2 reductiefactor).
1,5 . 10—20 f2 a
0,938.10-20 f2.l,6a
e
G
a

Hierin is:
f = frequentie in kiloperioden.
a = afstand in kilometers.
a = geleidbaarheid van de aarde. Voor frequenties boven 100 MP
is a 22 10-13.
5, dan geeft
Opmerking. Vindt men een waarde voor q, q
de volgende formule voor F (9) een betere aansluiting aan de
practijk.
4 + 5 q
X.(29).
F (q) =
4 — 16 q + 10,4 o2
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Voor grote waarden van 2 kan men F (p) nog vereenvoudigen tot:
5 o

1

F (o) = 10,4 p2 = 2Më
Dus dan wordt formule X.(23) als volgt:
K a VWa
E
”
= ------------- — 10 20 nV
5 f2 a2

X.(29a).

X.(28a).

Lossen wij deze formule op naar de afstand a, dan vinden wij:
2
a
. 109 km
X.(30).
"f
Wij zien hieruit dus, dat de bereikbare afstand a voor een be
paalde veldsterkte omgekeerd evenredig is met de frequentie en
evenredig is met de 4e-machtswortel uit de antenne-energie. Om dus
voor een gegeven veldsterkte E de afstand a te verdubbelen op een
bepaalde frequentie, moet de antenne-energie 24 = 16 maal zo groot
gemaakt worden.
Wij merken hierbij op, dat de hier gegeven formules strikt geno
men alleen gelden voor daglichttransmissie.
Uit een en ander volgt wel, dat het raadzaam is, op de zeer hoge
frequenties antennes met zeer sterke richtwerking voor zenden en
ontvangen te benutten.
De hier gegeven beschouwingen waren gebaseerd op een vlakke
aarde. Tengevolge van de aardkromming zal de „lijn van direct
zicht” iets naar voren komen, dus de afstand a iets groter zijn dan
de werkelijke zichtsafstand. Dit komt o.a. ook door de refractie in
de aardatmosfeer, waardoor de golven iets van de rechte baan wor
den afgebogen. De diëlectrische constante van de aardatmosfeer is
iets groter dan de eenheid en is zeer gevoelig voor de vochtigheids
graad van de lucht.
De constante neemt af met de hoogte boven aarde, wat dus de
buiging verklaart. De golf doorloopt immers gebieden met verschil
lende diëlectrische constanten, waardoor de refractie varieert. In de
formule X.(22) is dit tot uitdrukking gebracht met de factor 3,36.
In feite varieert het hier besproken fenomeen met de tijd, doch deze
variaties zijn gering, vooral op de hogere frequenties. Zodoende kan
men de formules zonder grote fout met de tijd toepassen.
Door reflectie in de hogere lagen is het mogelijk, dat men inci
denteel op grotere afstanden dan a volgens formule X.(22) ont
vangst verkrijgt, doch stabiel zijn dan de resultaten niet. Op afstan
den in de buurt van a, dus vlak bij de horizontlijn, treedt vaak
fading op tengevolge van deze refractie- en reflectieverschijnselen.
Wij wijzen er tenslotte nog op, dat tengevolge van regen en mist
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op de zeer hoge frequenties een sterke attenuatie van de radio
golven optreedt, een verschijnsel, dat toeneemt met de frequenties.
Voor X = 5 cm is deze attenuatie ongeveer 1 dB per km, voor X =
= 1 cm is de attenuatie reeds 5 tot 10 dB per km.

A5. Antennes voor de zeer hoge frequenties. Men maakt, zoals reeds
is gezegd, voor het zenden en ontvangen op de uhf. gebruik van
antennes met zeer sterke eenzijdige richtwerking. Voor dit doel
heeft men een zeer groot aantal typen ontworpen. Wij zullen slechts
enkele hier bespreken en wel de meest belangrijke. Wij beginnen
dan met de zg. openings- of aperture-antennes, dat zijn antennes,
waarbij de straling plaatsvindt als het resultaat van de velddistributie in een opening, dus zoals bij een parabolische spiegel, een lens
of een hoorn.
Bij de parabolische reflector plaatst men de dipoolantcnne in het
brandpunt, waardoor men de straling van deze dipool (of doublet)
bundelt op dezelfde manier als het licht bij een zoeklicht. De para
bolische reflector zet de sfcrische radiogolven om in een vlakke
golfvorm over de opening van de parabool, zoals in Fig. X.3o is aan
gegeven.

Fig. X. 3.

a

De stralingsfiguur van de parabolische reflector is gegeven door:
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E. aF (1 + cos 0)

waarin:
AH
=
E
=
a
=
0
=
AF
=

X.(31).

veldvcrdeling tengevolge van het oppervlaktedeeltje A F.
electrische veldsterkte in A F.
afstand tot A F.
hoek van de richting a met de as van de parabool.
klein oppervlaktedeeltje.

Wij zien uit de formule X.(31), dat voor 0 = 0, dus cos 0 = 1, de
straling van alle oppervlakte-elementjes A F zich bij elkaar optellen
en dat deze som voor toenemende waarden van 0 snel afneemt. Het
resultaat is een sterk gebundelde straling in één richting, langs
de as.
In Fig. X.3b is de richtingskarakteristiek voor een parabolische
reflector volgens Fig. X.3c gegeven. Een voorwaarde voor het berei
ken van zulk een sterke richtwerking is, dat de diameter van de
reflector enige malen een golflengte X groot is. Past men een dipoolantenne toe, zoals in Fig. X.3c is gegeven, dan zullen de lijnen uit
O getrokken, evenwijdig aan de as teruggekaatst worden. Voor
andere punten van de dipool is dit niet zo en worden ze naar de as
toe teruggeworpen, hoe verder men van O langs de dipool komt.
Een dipool straalt, tengevolge van zijn stroomdistributie, gelukkig
echter het sterkst om O heen en de straling neemt af naar zijn uit
einden. Door om de antenne een goed reflecterende halve bol te
plaatsen, verhoogt men de intensiteit nog belangrijk. Een en ander
heeft bovendien nog een sterkere bundeling tengevolge dan men
volgens formule X.(31) zou verwachten. Bij sommige radarsyste
men past men de parabolische straler als ontvang- en zendantenne
toe. De bundeling neemt nog toe met de frequentie, als men de af
metingen van de reflector ongewijzigd laat. Anders gezegd, de bun
deling is dus afhankelijk van de diameter d van de reflector. Men
kan, als men d
20 X maakt, een bundeling verkrijgen, die binnen
5° ligt. (Dus 0 < 5° !).
Een ander type antenne is de hoornantenne en de daarvan afge
leide biconische antenne. De hoornantenne heeft als voordeel, dat
hij direct aangesloten kan worden op een golfgeleider (Waveguide). Ook hier worden sferische golven omgezet in vlakke golf
fronten. De richtingskarakteristiek hangt weer af van de afmetin
gen en de openningshoek van de trechter en vertoont veel overeen
komst met die van de parabool. De scherpste richtwerking treedt op
voor een openingshoek van ongeveer 40°, waarbij het oppervlak van
de opening ongeveer 10 X2 cm2 moet zijn, X in cm gerekend. Een na-
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deel van de hoorn is, dat ter bereiking van een hoge overdracht zijn
lengte aanzienlijk wordt. Er zijn mogelijkheden om dit te omzeilcn.
Wij zullen deze hier niet bespreken; belangstellende lezers verwij
zen wij naar de publicaties van Southworth en King in de Proc.
IRE, 27, 95, Februari 1939 en 27, 51, 1939.
De biconische antenne is gegeven in fig. X.3d. Hij bestaat uit
twee conische vlakken boven elkaar, waardoor rondstraling in een
scherpe bundel optreedt. Deze antenne is meer bedoeld voor doel
einden waar overal een sterk veld op zekere hoogte boven aarde
vereist wordt, dus bv. voor omroepdoelcinden.

A6. Golfgeleiders — Holle-ruimteresonatoren. Om de hf. energie van
de zender naar de antenne te transporteren, maakt men, zoals op
blz. 382 aangegeven is, gebruik van voedingslijnen. Om zo verliesvrij
mogelijk transport te verkrijgen, moet de aanpassing van zender en
antenne op de voedingslijn dusdanig zijn, dat de energie zich als
een lopende golf voortplant van zender naar antenne en er dus geen
energie gereflecteerd wordt bij de antenne-aansluiting in de zenderrichting. Voorwaarde hiervoor is, dat de aanpassingsweerstand aan
beide zijden dan gelijk is aan de karakteristieke impedantie van de
lijn en de afstand tussen de draden, a << 1/2 X is. Voor de zeer hoge
frequenties zal aan deze laatste voorwaarde moeilijk of niet meer
zijn te voldoen, vooral met het oog op overslag c.d. Daardoor zal er
ook energie heen en weer getransporteerd worden tussen de draden
onderling en treedt er straling op, dat wil dus zeggen, dat er energie
verloren gaat.
Op de hogere frequenties past men dan coaxiale kabels toe, waar
bij geen verliezen door straling optreden. Een voordeel van deze
kabels is, dat men ze in de grond kan ingraven.
Lord Rayleigh heeft in 1897 aangetoond, dat wanneer de diameter
van de buitengeleider van de coaxiale kabel een bepaalde critische
fractie van de golflengte overschrijdt, men de binnengeleider kan
weglaten en de electromagnetische golven zich binnen de holle
geleider door diagonaalsgewijze reflectie voortplanten. Men kan
dus beneden de genoemde critischc golflengte de transmissie- of
voedingslijn vervangen door een holle pijp. Op deze wijze heeft men
de z.g. golfgeleider verkregen, dus niets nieuws, zoals men ziet!
Sluit men de pijp aan beide zijden af, dan kan de ruimte binnen
de afsluitingen in resonantie gebracht worden en zo dienst doen als
een afgestemde kring. Wij hebben dan wat wij nu noemen een holleruimteresonator.
Zendt men een electromagnetische golf door een pijp en ver
groot men de golflengte van de golf, dan zal, als de golflengte een
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bepaalde waarde heeft, de energie niet meer door de pijp voort
geplant worden, doch heen en weer gekaatst worden tussen de wan
den. Deze critische golflengte is bepaald door de afmetingen van de
pijp. De golfgeleider gedraagt zich dus als een filter met boven
doorlaat.
Ook bij de golfgeleider kan de electromagnetische golf lopend of
staand zijn: als er geen energie van de ontvanger teruggaat naar de
zender, is de golf lopend. De opbouw van de velden in de golfgeleidcr moeten een oplossing zijn van, dus voldoen aan de vergelijkin
gen van Maxwell; zij moeten aan de grcnsvoorwaarden hiervan vol
doen, wat inhoudt, dat de wanden van de golfgeleider moeten wor
den beschouwd als een perfecte geleider en geen tangentiële com
ponent aan de wand optreedt voor het electrische veld. Het gevolg
hiervan is, dat er twee hoofdtypen van veldverdeling optreden. Bij
het eerste type verloopt het electrische veld in een vlak loodrecht op
de lengte-as van de golfgeleider en heeft geen component in de as
richting. Het magnetisch veld daarentegen kan dan wel componen
ten hebben in beide richtingen. Deze golven noemt men transuersaal-electrische golven en duidt ze aan met TE of H.
Bij het tweede type zijn de rollen omgekeerd en heeft het magne
tisch veld geen component in de asrichting. Deze golven noemt men
transversaal-magnetische golven en duidt ze aan met TM of E.
Zoals reeds gezegd, is er een critische frequentie, die afhangt van
de afmetingen van de geleider. Boven deze frequentie zullen MIe
golven door de geleider passeren. Daarbij zal de zendenergie vanaf
de zender in voorwaartse richting getransporteerd worden. De
voortplanting van de golven door de buis zijn aan bepaalde voor
waarden gebonden, die typerend zijn voor de wijze van voortplan
ting, hen dus rangschikt onder de TE- of TM-golven. Onder de voor
waarden, waarbij een golf dcor de buis kan lopen, dus boven de
critische frequentie, is de voortplantingssnelheid van de energie
transmissie kleiner dan de lichtsnelheid. Overeenkomstig hiermede
is de fasehoek-voortplantingssnelheid groter dan de lichtsnelheid.
Men kan de golfgeleider in verschillende vormen uitvoeren, bij
voorbeeld als een buis met cirkelvormige, elliptische of rechthoekige
doorsnede. Dit laatste type wordt het meest toegepast en wij zullen
ons dan ook alleen tot dit type beperken, dat wij in de volgende
paragraaf zullen behandelen.
Onder een holle-ruimteresonator verstaat men een gehele of ge
deeltelijk gesloten ruimte van een bepaalde configuratie, bv. een
cilinder, kegel, bol of ellipsoïde e.d. Op soortgelijke wijze als bij de
golfgeleider kan zich hierin onder bepaalde voorwaarden een electrisch (en een magnetisch) veld opbouwen. Ook hier kunnen staan-
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de en lopende golven optreden, waarbij de frequentie weer bepaald
wordt door de afmetingen. Nu is de bedoeling, zoals de naam reeds
zegt, dat er electromagnetische golven worden opgewekt, die in
frequentie overeenkomen met de resonantiefrequentie van de reso
nator. Met geëigende middelen kan men nu energie aan de resonator
onttrekken en bijv, toevoeren aan een antenne. Ook hier moet vol
daan worden aan een oplossing van de vergelijkingen van Maxwell.
In paragraaf A9 zullen wij de hollc-ruimte-resonatoren bespreken.

A7. De golfgeleider met rechthoekige doorsnede. Zoals gezegd is dit
type de meest toegepaste soort. Men gebruikt meestal het type met
de laagste critische frequentie en noemt dit het dominerende type.
Hierbij is het electrische veld loodrecht op de as van de geleider en
zijn intensiteit maximum om de as en valt sinusvormig af naar de
wanden.
Het magnetische veld is lusvormig voor te stellen, waarbij de lussen in vlakken gedacht kunnen worden, loodrecht op het vlak van
het electrische veld, dus evenwijdig aan de bodem en de bovenkant
van de geleider. In fig. X.4a is de golfgeleider gegeven met zijn af
metingen, terwijl in fig. X.4& het verloop van de velden is aan
gegeven.

z

ü o ie

Y

Maqn. Veld
(bovenkant)

Yo

X x

Z

Y
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(zykant)

Zo

X

b

a
Fig. X. 4.

Noemt men de componenten van het magnetische veld in de richtingen X, Y en Z respectievelijk Hx, Hy en Hz en die van het electrische veld Ex, EY en Ez, dan is dus voor het eerste type T E
Ex = 0.
Voor de in fig. X.4b gegeven veldverdeling heeft men te doen met
het z.g. T E10-type uit de T Emn-groep. Hierin geeft de index m aan
het aantal halve perioden van de veldverdeling in de lengterichting
van de golfgeleider, dus de X-as, terwijl n aangeeft het aantal halve
perioden, dat optreedt in de verandering in veldsterkte langs de
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korte kant, dus in de Y-as. Voor de T E1>0-modulus is dus m = 1,
n = 0. De vergelijkingen voor de veldsterkten van dit type zijn dan
boven de critische frequentie:
Hy t= Ex = Ez = 0

Hx = K cos

jt

. cos (<□ t — 0,„ X)
x*

■ z„ .
Pno ----sin
Hz = —K
Jt

E ,Y = — K

»ZO .
sin
JC

z? z

sin (co t — 0a 0 X)

X.(32).

r

jt

r- . Z
'o

.sin (<ot — p,.. X)

Hierin is:
E = de electrische veldsterkte in volts/cm.
H = de magnetische veldsterkte in gauss.
co = 2 n X de frequentie.
0 = de fase-constante.
De kwantitatieve gegevens voor de HJt0-golf zijn de volgende:
De fase-constante is:

X.(33).

P1.0

De critische frequentie is gegeven door:
c

(U„o

2z;........

X.(34).

De hiermede corresponderende critische golflengte is dan (X = c/f)
(Um = 2Zo .....
X.(34a).

De golflengte in de pijp is dan:
xi
2n
(Mi.»
Pi.o
Vl-(X1/Xo)2
waarin:
\ = de actuele golflengte in de vrije ruimte.
Xo = de critische golflengte (Xo = Wi,0)’
De fas ehoeksnetheid is:
co
c
(VP)a.0

vi —(xi/^7

X.(345).

X.(35).‘

De groepsnelheid, dat is de snelheid, waarmede de energie van de
golf zich voortplant, is gegeven door:

=cVi-(x1/Xoy

(Vg)lt0

X.(35a).

vp
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Uit de formules X.(34Z?) en (35a) volgt nog, dat:
Vp _ (^p)i.o __ ___________ 1_
1.0

X.(36).
c
\
VI — (Ai/Xo)2
In grafiek uitgezet, geeft formule X.(36) de, fig. X.5a. Uit de for
mule X.(35) volgt, dat de fasesnelhcid Vp altijd groter, dan de lichtT
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Fig. X. 5.

snelheid is en oneindig wordt voor \
dus als de actuele golf
lengte gelijk is aan de critische golflengte. De fasesnelheid is een
fictieve snelheid en is de snelheid, waarmede een punt zich langs de
as van de golfgeleider zou moeten voortbewegen, om steeds een
plaats van constante fasehoek ten opzichte van de veldverdeling
in te nemen.
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In fig. X.5b is een voorstelling gegeven, hoe men zich denken kan,
dat de golven door de golfgeleider gaan. De golf loopt heen en weer
tussen de bodem en bovenwand van de geleider. In de figuur zijn
Ax en ?.p aangegeven. Hieruit volgt dus dat:

COS0=2X ............

X.(37).

Dit volgt uit de overweging, dat voor cos 0 = 1
\ = 2 Zo
en
0 = 0 is, wat dan wil zeggen, dat de golf niet meer door de buis
gaat. Nu is sin 0 = V 1 — cos2 0 dus:

sin 0=1

en daar

X.(38).

1—

— 2 Zo, is dus:
X.(36a).

sin 0 =

Uit formule X.(34d) volgt nog, dat de faseuerschuiving P 1.0 per
periode is:
2i

01,0

X.(39).

üJTo

Uil de formules X.(35) en X.(35a) volgt, dat:

c = v (vp)
is.

1.0

X.(40).

• (Vg)li0

Van interesse is nog de attenuatie per lengte-eenheid in de gelei
der van de eleclromagnetische golven. Men heeft hiervoor de alge
mene formule:
54.6 . /
a
X.(41).
1 — / Ao y

“XT \

waarbij a in decibels is gegeven. Is de verhouding A.o/^x klein, dan
zal de attenuatie practisch onafhankelijk zijn van de frequentie en
54,6
alleen bepaald worden door de verhouding •
• Komt \ in de

V
'‘o

buurt van ko, dan zal de attenuatie gaan afnemen en wordt nul voor
Zx = Xo. Dan wordt Up)lf0 = oo volgens formule X.(34Z>) zoals reeds
is opgemerkt. Neemt de golflengte Xx af, dan nadert de golflengte in
de pijp de actuele golflengte in de vrije ruimte.
Voor de hier besproken T Ex 0-modulus is de attenuatie, daar
Xo = 2 Zo:
27,3
X.(41a).
a

i/-m’
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A8. Voeding en toepassing van de golfgeleider. Men kan de recht
hoekige golfgcleidcr aanstoten op de manier, zoals is aangegeven in
de fig. X.6a. Op dezelfde wijze kan men aan het eind van de ge
leider de energie weer onttrekken.

Ï~1
£j

£1

T2

-

Fig. X. 6.

Cl

b

De beide dipolen zijn instelbaar uitgevoerd, zodat men de juiste
koppeling in kan stellen. De in fig. X.6b gegeven methode maakt
gebruik van een staafje als straler, terwijl in het eindvlak een zuiger
van metaal is gemaakt, om de juiste instelling te vinden.
Evenals bij de voedingslijn en de coaxiale kabel heeft de golfge
leider een zekere karakteristieke impedantie ZJ;. De grootte daarvan
is gegeven door de formule:
X.(42).
2CZO
Zorgt men, dat aan de ontvangkant hieraan is voldaan, dan treedt
er geen reflectie op. Wij gaan op de methoden om dat te bereiken,
niet in.
De verliezen in een golfgeleider zijn ongeveer een derde van die in
een coaxiale kabel, waardoor omgekeerd de energie, die veilig ge
transporteerd kan worden, ongeveer tien maal zo groot mag zijn,
als bij de coaxiale geleider. Men gebruikt de golfgeleider dus daar,
waar het erom gaat grotere vermogens met zo gering mogelijke ver
liezen te transporteren. Een tweede toepassing is het gebruik als
resonator, daar het bij juiste dimensionnering mogelijk is, totale
reflectie op te wekken met zeer geringe verliezen. Om deze toestand
in te stellen, maakt men veelal gebruik van zuigers. Daar beneden
de critische frequentie geen golven van lagere frequentie worden
getransporteerd, past men de golfgeleider ook toe als bovendoorlaatfilter. Men doet dit wel bij radarinstallaties, waarbij de radarzender tussen twee impulsen in zwak door blijft oscilleren op een
andere frequentie dan die waarop de impulsen worden uitgezon
den. In de geleider, lopende van de zender naar de ontvanger plaatst
men dan een afgesloten stuk golfgeleider van b.v. V4 X-lengte, dat
als een bovendoorlaatfilter werkt. De impulsfrequentie is dan be
neden de critische frequentie van de hoofdgolfgeleider gekozen,

Zk =
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zodat de impulsfrequentie de ontvanger niet rechtstreeks kan berei
ken. De frequentie, waarop de zender zwak door-oscilleert, is hoger
dan de critische frequentie en wordt dus wel doorgelaten. Het ver
schil van deze beide frequenties is dan de middenfrequentie van de
ontvanger.

A9. HoIIe-ruimteresonatoren. De holle-ruimteresonator is in feite
een gesloten ruimte van een of andere vorm, waarvan de wanden
aan de binnenkant perfecte geleiders zijn. Men kan er kortegolfgeleiders voor gebruiken, die aan de uiteinden dichtgemaakt zijn en
waarvan de lengte moet zijn (Zp)Oil/2- De zo gevormde resonator
werkt dan analoog aan de halve-golfvoedingslijn met kortgesloten
ontvangeinde. (Zie hoofdst. IX, paragraaf A16 e.v.).
De holle ruimte kan een electromagnetisch veld bevatten, dat
periodiek veranderlijk is met een frequentie, die bepaald wordt door
de afmetingen van de ruimte en dan dus werkt als een resonator.
Voor een rechthoekige resonator is de laagst mogelijke frequentie
f01 gegeven door:
c
X.(43).
f01
Z'oOV2
waarbij:
c = lichtsnelheid.
Zo = de afmeting, zoals in fig. X.4a is gegeven,
c
Daar f01
, is dus:

ÏM 01

(Xp)01 = Zo V2
X.(43a).
Dat is dan de golflengte, waarin de resonator kan trillen en wel
de maximale.
Zoals reeds in hoofdst. VII, paragraaf A16 is aangegeven, plaatst
men de oscillatorbuis in de resonator en maakt een of andere kop
peling tussen rooster en anodegcdeelte. Bij juiste koppeling stelt
zich dan een golf in met de frequentie f01. De energie onttrekt men
dan aan het electromagnetisch veld door middel van een koppellus.
De resonator is dus op te vatten als een parallelschakeling van L
en C, waarmede men een spoel koppelt voor de energie-afname. Het
voordeel van de holle-ruimtcresonator boven de kring met gecon
centreerde L en C is, dat hij een zeer hoge kwaliteitsfactor Q heeft
op de zeer hoge frequenties, waarop hij met succes is toe te passen;
deze waarde ligt in de buurt van Q = 2000 — 4000, wat met een
gewone L C-kring nooit is te bereiken. De verliezen in de resonator
zijn dan ook opvallend gering. Ook heeft men geen rekening te hou
den met bedradingszelfinducties.
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De eigen frequentie van de resonator kan men langs mechanische
weg wijzigen, b.v. met zuigers, met een ingekoppelde reactantie of
met koperen staafjes of spanen. Op deze wijze is het ook mogelijk
de koppeling tussen rooster en anoderuimte te variëren en zodoen
de op maximale energie-afgifte in te stellen.
De parallelweerstand van de rechthoekige resonator, te vergeL
lijken met de Zo = -q-r van de gewone L-C-kring in parallelscha
keling, is ongeveer 106 ohm. Voor de cilindrische resonator is de
waarde van Q nog hoger en wel Q = 24000, waarbij de parallel
weerstand cxd 10" ohm is.
De eigen golflengte van een cilindrische resonator is gegeven door:
= 2,61 r ............................. X.(44).
waarin:
r = straal van de cilinder.

AIO. Reflectie van ultrakorte golven op obstakels. De electromagnetische golven van zeer hoge frequentie gedragen zich in vele
opzichten als lichtstralen. Wanneer een lichtstraal op een vlak valt,
zal er terugkaatsing optreden. Dit gebeurt ook niet de radiogolven.
Ontmoeten deze op hun weg door de ruimte een obstakel, dan zullen
zij gedeeltelijk gereflecteerd worden en zal er zich o.a. een golf in
tegengestelde richting voortplanten, dus teruggaan naar zijn uit
gangspunt. Deze reflectie vindt plaats zowel bij geleidende obsta
kels, zoals metalen vliegtuigen en schepen, als bij slechte geleiders,
zoals bv. bossen, gebouwen, het aardoppervlak, regenbuien, wolken
banken. Doordat de radiogolf een wel is waar zeer kleine, doch
eindige tijd nodig heeft, om heen en weer te lopen tussen zijn uit
gangspunt en het obstakel, kan men in feite van een echo-effect
spreken. De opgave van de radar nu is de aanwezigheid van een
object te bepalen door het observeren van de gereflecteerde radioenergie. De richting in het horizontale vlak wordt bepaald door het
draaien van een scherp gerichte antenne in de richting van maxi
mum echo, terwijl een methode om de elevatiehoek te meten is, de
antenne in het verticale vlak te neigen en zo de maximum echo in
het verticale vlak te meten. Radar meet eenvoudig de tijd, welke een
korte impuls van radio-energie nodig heeft om heen en terug te
lopen tussen antenne en reflecterend object. (Mikpunt). De nauw
keurigheid van de huidige radarinstallaties is dusdanig, dat zij voor
topografische doeleinden geschikt zijn. Een bewijs hiervoor is het
volgende. Tijdens door middel van radar geleide bombardementen
op het vaste land van Italië vanuit bases op Sicilië traden steeds
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afwijkingen op van plus minus 500 meter. Daar dezelfde radarinstallatics vanuit Afrika’s noordkust zeer nauwkeurige resultaten
oplcverden, moest men wel aannemen, dat de beschikbare kaarten
en gegevens van Sicilië een afwijking hadden t.o.v. het vasteland
van Italië. Latere metingen bevestigden dit.
Daar, zoals gezegd, de zendimpuls tweemaal de te meten afstand
doorloopt, is dus de tijd nodig om een echo te ontvangen van een
object op bv. 1 km afstand, de tijd nodig voor het doorlopen van
2 km. Bij een voortplantingssnelheid van 300.000 km/, is deze tijd
dan 6,67 microsccundcn/km, dat is dan de tijd, die verloopt tussen
het uitzenden en ontvangen van de impuls. In het algemeen is dus,
als de afstand is a km:
2 a . Hl"
t=
p. sec
X.(45).
c
Hierin is:
a = de afstand tussen zender en mikpunt in km.
c = de lichtsnelheid in km.

Eén microsecunde komt overeen met een afstand van 150 meter.
Het zal duidelijk zijn, dat de impulslengte slechts een fractie van
een km mag zijn, vooral als er kleinere afstanden dan 1 km moeten
worden gemeten.
Zoals gezegd, zendt de radarzender korte impulsen uit, waarvan
in het algemeen de tijdsduur varieert van 0,5 microsec. tot 30
microsec., afhankelijk van de te nieten minimum afstanden. Een
voordeel van korte impulsen is, dat de radarinstallatie dicht bij
elkaar gelegen objecten zal kunnen onderscheiden. Dan worden
echter versterkers met grote bandbreedte vereist, wat de minimale
te detecteren echo-energie echter verhoogt. Men kan nl. aantonen,
dat deze energie Wom, welke nog een neembare verhouding geeft
van signaal tot storing, gelijk is aan:
X.(46).
Wom = K.B
waarin:
K = kT.
k = 1,374.10—23, Boltzmanns constante.
T = temperatuur in graden Kelvin. Voor kamertemperatuur is
T £2 290° k.
B = bandbreedte in perioden.
Uit deze formule volgt dus, dat de gevoeligheid met de band
breedte van de versterker afneemt, dus bij dezelfde zendenergie
ook de reikwijdte.
De factoren, welke de reikwijdte dus bepalen, zijn die welke het
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mogelijk maken of de gereflecteerde energie nog te meten is of niet.
W *n T*e^c^eer<^
kunnen worden, moet de te ontvangen energie
® ° 11 ZIJn
de minimum energicgevocligheid van de ontvandij1 i J)l<d)’ccln van de bepaling van de maximum reikwijdte is
ls ic leickenen van de afstand, waarop Wo nog net te meten is.
e energie per oppervlakte-eenheid van het mikpunt zal evenredig
-ijn me (( uitgezonden maximum energie (piek-) Wz van de radarzen er en zal evenredig zijn met het stralingseffect van de zend
an ®nne» 'vaaronder wij dan verstaan de energietoename t.g.v. het
un e en xan deze energie in een gegeven richting door de antenne,
e 'en met die energie, die aanwezig zou zijn in de beschouwde
nc i mg, als de energie in alle richtingen gelijkmatig zou worden
uitgestraald. (Zie ook hoofdst. IX, formule IX.(49), blz. 369). Het
( us in feite het versterken van de uitgezonden energie in een bepaa e richting door middel van richten van een antenne. Plaatst
men .v. een dipoolantenne in een reflector en neemt dan in een
hpaalde richting de energie bv. 100-voudig toe, gerekend tegenover
e dipool zonder reflector, dan is dus de versterking 100.
en antenne, die alzijdig straalt, noemt men wel een isotropische
s ra er. Ten opzichte hiervan heeft een vrije dipool een versterking
in de achting van maximum straling van 3/.,. In het beschouwde
gexa met reflector is dan de versterking in die richting t.o.v. dc
isotropische straler 3/„ X 100 = 150.
De energie wordt bij de zender door een boloppervlak uitgestraald.
Met inachtname van het voorgaande zal de energie per oppervlakteeenheid van het mikpunt op een afstand a zijn:

We =

W,
4 n a2

X.(47).

Noemen wij de versterking, in het voorgaande gedefinieerd, D,
dan zal in de richting van maximale energie:

Wz . D
4 n a2

X.(48).

zijn.
Door de zendantenne te draaien, is hieraan te voldoen.
Deze energie Wem wordt bij het mikpunt in vele richtingen gere
flecteerd (verstrooid) en een deel zal teruggaan naar de ontvangantenne, welke dezelfde kan zijn als de zendantenne.
Daar het mikpunt meestal van een gecompliceerde gedaante is,
neemt men een effectieve verstrooiende dwarsdoorsnede S aan,
welke gedefinieerd is als de dwarsdoorsnede van een perfect reflec
terende bol, welke in de ontvangrichting dezelfde hoeveelheid ener-
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gie zou reflecteren als het actuele mikpunt doet. Dan zal de totale,
door deze equivalente bol ontvangen energie zijn:
Wz .D . S
wt = 4 n a2
Deze energie zal in alle richtingen uitgestraald worden (men kan
nl. aantonen, dat de bol een istropische straler is) en het door de
ontvangantenne opgevangen gedeelte is dan:
W^. D . S
O
X.(49).
Wo
4 n a2
4«a2
waarin:
O = werkzame oppervlak van de ontvangantenne voor het te ont
vangen signaal.
Een zeer gecompliceerde berekening geeft voor de versterking van
de ontvangantenne:
O
Do = k .
X.(50).

waarin:
k = constante, afhankelijk van het type en rendement van de an
tenne. In hel algemeen 3—10.
X = de golflengte.
Aannemende, dat dezelfde antenne voor zenden en ontvangen ge
bruikt wordt, zijn D en O dezelfde in formule X.(49) en (50). Voor
de afstand a vinden wij dan uit deze beide formules:
a

4/Wz . S K O2
\' 16 n2 . Wo . X2

4/c. wT s o2~
I7 WO.X2

X.(51).

waarin:

C = K/16*2.
Is nu Wo de minimum benodigde ontvangenergie, dan geeft de
formule X.(51) dus de maximum te meten afstand voor een zekere
zendenergie Wz. Deze afstand is dus evenredig met de vierdemachtswortel uit Wo en de tweedemachtswortel uit antenne-oppervlak en

frequentie (f =-- ). Veranderen van de ontvangergevoeligheid heeft
dus minder invloed op a, als veranderen van O of f.
De factor S is sterk afhankelijk van het mikpunt en wel van zijn
grootte, doch ook van zijn bewegingsriching, (bv. een schip of vlieg
tuig). Experimenteel rekent men meestal met S = 2 n2. Dit is eën
practijkfactor.
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De maximale antenne-energie varieert met de frequentie. In de
buurt van 1 cm bv. zullen de afmetingen van de gebezigde antennes
en voedingslijnen of geleiders een grens stellen aan het vermogen
met het oog op door- of overslag. Voor golven boven 7 cm kan men
piekvermogens van 106 watt en meer produceren, vooropgesteld dat
de afstand tussen de impulsen groot genoeg is, teneinde het gemid
deld vermogen binnen de grenzen, gesteld door de gebezigde buizen,
te houden. Op golflengten van 3 tot 1 cm is de piekenergie 250—
50 kw.
Voor het door radar gewoonlijk gebruikte frequentiegebied is
meestal Wo = 1 tot 0,1 maal 10—G mikrowatt. Meestal maakt men
de radarontvanger voor de grootste gevoeligheid.
Doordat landmassa’s evengoed reflecteren op de zeer hoge fre
quenties als metaal, water, enz., heeft men hiervan gebruik ge
maakt, om in een vliegtuig de hoogte waarop boven de aarde en
obstakels gevlogen wordt, te bepalen. Men doet dat, door gebruik te
maken van de zg. radio-altimeter (altimeter = hoogtemeter). Deze
bestaat meestal uit een F M-gemoduleerde oscillator, op zeer hoge
frequentie werkende en een ontvanger met op de uitgang hiervan
aangesloten een frequentiemeter, waarin een meter is geschakeld,
waarop men de hoogte direct in meters kan aflezen. Men bepaalt
met de frequentiemeter het verschil in frequentie tussen de uitge
zonden golf en de gereflecteerde ontvangen golf. Noemt men dit
verschil in frequentie A, dan zal de uitgangsenergie van de ontvan
ger bepaald worden door deze A en de hoogte boven aarde bepaalt
juist het verschil A in de frequenties, dus zal een meter, die de ge
middelde frequentie in de ontvanger-uitgangsenergie kan bepalen,
direct in meters geijkt kunnen worden.
Noemt men:
= zenderfrequentie.
f.
font = ontvangerfrequentie.
= draaggolffrequentie.
fo
A f = de maximale afwijking van de ogenblikswaarde van de
frequentie tegenover de gemiddelde frequentie fo.
=
modulatiefrequentie.
fm
h
= hoogte.
2h
= —, de tijd, nodig voor de golf om de afstand boven aarde
tb
c
heen en terug te doorlopen.

dan is dus:
fz
font
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= fo + A f. sin pt
= fo + A f. sin p (t — th)

X.(52).

Het verschil (fz — font) = a, dus:
A = A f [sin pt — sin p (t - th) ] =
= Af [sin pt - sin pt. cos p th -f- cos pt. sin p th].
Nu zal meestal p th << 1 zijn en mag men dus cos p th 29 1,
sin p th 22 p th stellen.
Met deze benadering vinden wij, dat:
A = A f . p th . cos p t.
X.(53).
2h
Nu is p = 2 Tc fm, th = — > terwijl de gemiddelde frequentie het
c
2
de deel is van de maximum frequentie, dus is tenslotte:

8£m.Af.h
Agem

C

X.(54).

Als zendfrequenties past men gewoonlijk 420 tot 445 megaperioden
toe, waarbij A f = 20.000 kP/sec en fm = 120 perioden/sec.
De kleinste te meten hoogte is dan ongeveer 130 meter, waarbij
de fout kleiner dan 1 meter is. De benodigde zenderenergie is onge
veer 0,1 watt. Men geeft zender en ontvanger ieder een eigen an
tenne; zowel zender als ontvanger moeten zeer deugdelijk afge
schermd worden.
Daar de effectieve verstrooiingsdwarsdoorsnede van een object
snel afneemt met het toenemen van golflengten, groter dan de
maximum afmetingen van dat object, zullen golflengten, groter dan
enkele meters niet meer practisch zijn voor het detecteren van
kleine objecten. Dit is geen aangename omstandigheid, daar op hoge
frequenties maar zeer weinig energie het gebied bij de horizont zal
bereiken in het geval van een vlak boven de aardoppervlakte opge
stelde zender. Daarom is de maximum reikwijdte voor het detec
teren bij schepen meestal bepaald door de horizont in plaats van
door het prestatievermogen van de radarinstallatie. Dan is de af
stand a gegeven door formule X.(22).
Omdat de atmosfeer niet homogeen is wat dichtheid en vochtig
heid betreft, is het mogelijk dat er afwijkingen van de voortplantingsrichting optreden t.o.v. de optische richting. Het afbuigen is
het meest waarschijnlijk op dagen met weinig wind en op plaatsen
waar de luchttemperatuur sterk verschilt met de oppervlaktetemperatuur, dus vooral boven water.
Doordat de snelheid van de radiogolf in dichte of vochtige lucht iets
geringer is dan in droge heldere lucht, zal de straal afbuigen in de
richting van de optisch dichtere laag. Afbuigen naar, zowel als van
de aarde af kan optreden.
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Radiogolven, door de zendantenne uitgezonden, zullen voor een
gedeelte ook het oppervlak van dc aarde treffen en dan gereflecteerd
worden. Als nu in een punt op afstand gereflecteerde en directe
golf in fase zijn, dan treedt er voor dat punt versterking in veld
sterkte op, zijn zij uit fase, dan is verzwakking het gevolg. Zijn nu
de amplitudi van directe en gereflecteerde golf gelijk, dan zijn er
dus plaatsen, waar verdubbeling en plaatsen, waar opheffing van
veldsterkte optreden. Voor een vlakke aarde, dus in dc omgeving
van de zender, zijn deze punten eenvoudig te berekenen.
Maken voor een gemeenschappelijk punt van samenkomst dc
directe en de gereflecteerde stralen resp. hoeken |3 en a met het aard
oppervlak, dan zal, als er geen fasedraaiing optreedt bij de reflectie,
de hoek a voor versterking, resp. verzwakking gegeven zijn door:
nX
sin a
X.(55).
2h
Is a klein, dan is sin a ~ a, dus:
nX
X.(56).
a~ 2h

waarbij a is de richting van maximum resp. minimum sterkte. De
formules gelden alleen voor niet te grote n en grote h.
Voor verticale polarisatie treedt versterking op, voor horizontale
polarisatie verzwakking. Bij gebruik maken van grondreflectie zal
de reikwijdte dus vergroot worden, doch er ontstaan blinde plekken,
terwijl een eis is, dat het omringende terrein vlak is.
Absorptie van energie door de atmosfeer beperkt het gebruik van
bepaalde frequenties voor radardoeleinden. Voor golflengten boven
2 cm is vochtige lucht geen grote factor meer bij dc absorptie. Op
kortere golven treden er sterk absorberende lagen op t.g.v. waterdamp
en zuurstof, gescheiden door smalle niet of weinig absorberende
lagen. Het zal daarom waarschijnlijk zijn, dat golven beneden 2 cm
weinig of niet geschikt zullen zijn voor lange-afstandsmetingen. Op
3 cm geeft absorptie en verstrooiing van de straling door water
druppels een ernstige vermindering van de signaalsterkte. Verder
gaat er door de verstrooiing o.a. energie terug naar de ontvanger en
veroorzaakt zodoende valse echo’s. Op 300 MP/sec geeft een nor
male regenbui reeds een valse echo, terwijl dit op 9000 MP/sec
reeds zo is bij een zeer lichte regenbui. Zelfs op 9000 MP/sec geeft
vochtige mist echter nog geen echo; blijkbaar speelt de diameter
van de waterdruppels een rol, dus de afmeting tegen de golflengte.
Daar de regenecho de som is van de reflecties van een groot aan
tal druppels over een grote ruimte verspreid, zal de verhouding van
de relatieve echosterkte en die van het te meten object afhangen
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van de uitbreiding van de stralenbundel en de impulslengte van de
radargolf, evenals van de frequentie. Met behulp van dit effect kan
men regenstormen detecteren en hun positie op het scherm van de
kathodestraalbuis zichtbaar maken. Dit is van voordeel bij de luchtnavigatie in slecht weer, waardoor het mogelijk is deze regenstor
men te ontwijken.
Alt. Algemene opbouw van een radarinstallatie. Het ligt niet in de
bedoeling de ophouw van een radarset tot in finesses te geven, veel
eer zal in grote trekken aangegeven worden hoe een en ander te
werk gaat. In de figuur X.7a nu is een blokschema gegeven van de
principiële samenstelling van een radarinstallatie.
In deze figuur is:
M
= de modulator.
= de zender.
Z
A
= de zend-ontvangantenne.
TR --= zend-ontvangschakelaar.
= de ontvanger.
O
= de indicator.
I
HF = hoogfrequent.
Syn = synchronisatie.
V
= video signaal.
De modulator is een impulsgenerator, waarvan de uitgangsenergie bestaat uit een serie korte, zo rechthoekig mogelijke spanningsimpulsen, gescheiden door tijdsintervallen, welke veel groter
dan de impulslengten zijn. Deze impulsen exciteren de zender, welke
op zijn beurt korte golftreinen genereert van hf. straling. Deze golftreinen worden via voedingslijnen, coaxiale kabels of golfgelciders
naar de zendantenne getransporteerd. Daar ontvangst plaats vindt
in de tijdsintervallen tussen twee impulsen in, is het economisch
dezelfde antenne voor zenden en ontvangen te benutten, hoewel dit
natuurlijk niet noodzakelijk is. Tijdens de zendimpuls moet de ont
vanger afgeschakeld zijn, wat met behulp van een snelwerkende
zend-ontvangschakelaar (TR-box) geschiedt.
Tijdens de ontvangst wordt de zender veelal afgeschakeld. Dan
gaat de hf. energie naar de ontvanger, welke deze versterkt, detec
teert en als pulsen naar de indicator, meestal een kathodestraal
buis, voert. Deze indicator wordt vanuit de modulator gesynchroni
seerd. Wij zullen nu in het kort de diverse onderdelen van de in
stallatie bespreken.
a). De modulator. Het hoofdprobleem van de modulator is de
regeling van de impuls-repetitiefrequentie, dat is het aantal impul
sen per tijdseenheid en het produceren van een hoogspannings-
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impuls van voldoende grootte voor het aanstoten van de zender.
Daar de toegevoerde spanning aan de zender 50 kV mag zijn met een
piekencrgie van 5 megawatt, treden er ook isolatie- en beveiligings
problemen op.
Er zijn twee typen radarmodulators en wel:
1) die waarin de impuls op laag niveau wordt gevormd en dan ver
der versterkt,
2) die waarin de impuls direct op hoog niveau wordt gevormd met
behulp van een speciaal netwerk, dat ontladen wordt over de zender
door een schakelapparaat. In de figuur X.7b is een voorbeeld ge
geven van zo’n uitvoering. In de figuur is:
DC = een hoogspanningsbron.
SB = stroom begrenzer.
IN = impulsnetwerk.
= schakelaar.
S
= impulstransformator.
IT

De hoogspanningsbron (gelijkspanning) laadt via de stroombegrenzer het impulsnetwerk op tijdens het interval tussen twee zenderimpulsen. Op het juiste moment sluit de schakelaar en maakt
het mogelijk, dat de lading in de zender wordt gedissipeerd. De
strooinbegrenzer beschermt dan de bron DC tegen kortsluiting. De
transformator zorgt voor aanpassing van de modulator op de zen
der. De aanpassingsiinpedantie is meestal 50 ohm, daar de zender
veelal op een afstand staat en via een coaxiale kabel is aangesloten.
Als schakelaar wordt veelal een gasgevulde vonkenbrug (vaak
waterdamp- en zuurstofmengsel) toegepast, doch ook wel gas
gevulde buizen.
De zender bestaat uit een hf. oscillator met voor kleine energieën
vuurtorenbuizen of klystrons, voor grote energieën steeds magne
trons, in combinatie met holle-ruimteresonatoren. Bij de klystrons
geniet de reflexklystron de voorkeur, daar deze slechts één reso
nator nodig heeft.
Voor groot vermogen is het magnetron, zoals gezegd, de aange
wezen buis; op 3000 MP/sec is het in staal piekvermogens tot
2500 kW te leveren, tegen het klystron 3 tot 5 kW. Als continue
oscillator daarentegen werken de magnetrons niet goed en ze kun
nen slechts gemoduleerd worden met rechthoekige impulsen van 5
microseconden of kleiner, waardoor ze voorshands slechts geschikt
zijn voor radar en impuls-communicatietechniek. Men voert het
magnetron uit als z.g. „Cavity-magnetron”, zoals in fig. X.7c is aan
gegeven. Meestal zijn het dan magnetrons van het gespleten anodetype, zoals aangegeven is in hoofdstuk V, blz. 198 e.v., met dien
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verstande, dat hun werking hier niet berust op een negatieve weer
stand, zoals daar, doch dat het nu typen zijn, waarbij de baan van
het electron, de cyclotronbaan, voor de frequentie beslissend is.
Meestal hebben de magnetrons acht anodesegmenten, waarbij ieder
segment een holle-ruimteresonator van cirkelvormige vorm is met
een spieetvormige opening, naar de kathode toe gericht. De natuur
lijke frequentie is grotendeels bepaald door de breedte en de radiale
diepte van deze segmenten en gedeeltelijk door de axiale lengte. De
ruimte, die gelaten is tussen ieder eind of deksel van de buis en het
blok, waarin de segmenten zijn uitgespaard, werkt als een koppelruimte tussen de gescheiden oscillatoren en geeft eveneens ruimte
voor de kathode en de einden van de gloeidraad. De kathode, die
met het oog op de enorme emissie zeer dik is uitgevoerd, ligt langs
de as van het anodeblok. De hf. energie wordt door middel van een
koppellus aan één van de trilholten onttrokken. Normaal wordt het
magnetron gebruikt met geaarde anode. Ook hier is het magnetron
geplaatst tussen de polen van een magneet, zodanig, dat het veld
parallel aan de as van de kathode verloopt.
De trilholten zijn op te vatten als cylindrisch omgebogen Hertzse
dipolen, waarbij de golflengte ongeveer gegeven is door X 2? 7,94 X
de diameter van de dipolen. In de figuur geeft 1 de baan van het
electron aan bij niet oscilleren. De baan 2 geeft de baan weer van
een electron, dat niet de juiste snelheid heeft, energie aan het oscil
lerende electrische veld onttrekt en weer op de kathode terugvalt
onder vrijmaken van warmte. De 3e baan geeft de baan weer van
een electron, dat met de juiste snelheid loopt en energie afgeeft aan
het oscillerend systeem. Feitelijk zouden alle electronen volgens de
3e baan moeten gaan. De electronen volgens de 2e baan zorgen ech
ter voor de enorme electronenemissie van de kathode, welke nodig
is om de zeer grote anodestroomimpulsen te kunnen leveren. Deze
emissie is practisch geheel secundaire emissie tengevolge van het
bombardement van de op de kathode terugvallende electronen. De
primaire emissie daarentegen is zeer gering.
De antenne van de installatie wordt met een golfgeleider of een
coaxiale kabel aan de zender en de ontvanger aangesloten.
Zoals reeds is gezegd, wordt de ontvanger tijdens het zenden af
geschakeld met behulp van een snelwerkende schakelaar. Voor deze
schakelaar worden gasgevulde buizen gebruikt en tegenwoordig ook
vonkenbruggen.
De gebezigde ontvanger is vrijwel altijd een superheterodyne met
grote gevoeligheid. Een vereiste is een hoge signaal-storingverhouding, welke vooral op de zeer hoge frequenties niet eenvoudig te be
reiken is door de sterke ruis, die toeneemt met de frequentie in de
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ontvanger zelf. In de paragraaf A 12 wordt een versterkermethode
besproken, die niet zozeer minder ruis zal geven, dan wel een betere
versterking.
De hoogfrequent- zowel als de middenfrequent-versterkers zijn
uitgevoerd als brede-bandversterkers. De bandbreedte wordt n.1.
bepaald door de lengte en het aantal van de per secunde ontwikkel
de zenderimpulsen. Noemt men de tijdsduur van een impuls tpP,’ dan
is de bandbreedte B gegeven door:
1,5
B =
X.(57).
tp

In paragraaf A 3 hebben wij gezien, dat de ruis van het signaal
mede bepaald wordt door de bandbreedte. Een korte steile impuls
vereist een grotere bandbreedte, doch geeft een kleinere ontvangstenergie.
De bepaling van de juiste maximaal bruikbare bandbreedte van
de middenfrequentversterker zal dus een compromis moeten zijn
tussen de vereiste bandbreedte en die, welke nog een redelijke ver
houding signaal-ruis geeft. De formule X.(57) is een compromis. In
de practijk kiest men vaak een wat grotere bandbreedte, variërende
tussen 2/tP en 4/tPAchter het middenfrequentgedeelte volgt een discriminator, zoals
die in hoofdst. VIII, paragraaf A 9 is besproken. De achter de dis
criminator volgende brede-bandversterker heeft meestal een band
breedte, die de helft is van die van de mf. versterker.
De uitgangsenergie van de If. versterker voert men toe aan de in
dicator, welke bijna altijd een kathodestraalbuis is. Op het scherm
wordt de zenderimpuls, zowel als de gereflecteerde ontvangerimpuls
zichtbaar gemaakt. Deze beiden verschijnen dan op het scherm, zo
als in fig. X.7d is getekend. Men kan op het scherm een ijking in
b.v. km aanbrengen.
Meestal is de ontvanger uitgerust met een aparte, locale oscillator, veelal een triode, tegenwoordig, vooral op de zeer hoge frequ
enties, ook vaak een reflexklystron. Met het oog op de frequentiestabiliteit, welke vereist wordt, wordt automatische frequentiestabilisatie toegepast. In de figuur X.7e is frequentiestabilisatie
schematisch aangegeven. De werking is als volgt. Een gedeelte van
de oscillatorenergie wordt toegevoerd aan een discriminator (zie
hoofdst. VIII). De werking hiervan komt overeen met die, vroeger
besproken. Als de oscillatorfrequentie fo een afwijking vertoont,
dan zal er over de uitgang van de discriminator een spanning ont
wikkeld worden, waarvan de polariteit bepaald wordt door de rich
ting, waarin f0 afwijkt. Deze regelspanning wordt toegevoerd aan
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het stuurrooster van een reactantiebuis, die parallel aan de oscillator is geschakeld. De reactantiebuis corrigeert dan de oscillator, als
er een afwijking optreedt.
Als nu fo is de juiste frequentie en fn de gecontroleerde frequentie
van de oscillator, dan is:
fa = fo± F (fa)
waarin:
F (f) = een functie, die de frequentieafwijking bepaalt.
Differentieert men formule X.(58), dan geeft dit:
df„ = dfo± F1 (fa) d fo
dus :
dfn
dfo
1 =*= F1 (faj

X.(58).

X.(59).

Wij zien analogie met formule voor TK. (Zie hoofdst. VI blz. 256).
Als dus Fx(fa) groot is en negatief, dan is dfo klein en wordt de
frequentiestabiliteit minder afhankelijk van de oscillatorparameter.
1
De verhouding is
1 — F* (fa) ’
De vergelijking X.(58) is alleen juist voor kleine variaties of
voor dat gedeelte van de discriminatorregclkurve, waarvoor F(fa)
lineariteit benadert tegenover fo.
De instabiliteit wordt groter voor Fx(fa) > 0 en de frequentie zal
weglopen voor F1^) «= 1. Hiermede zijn dus de grenzen voor de
regeling vastgelegd. Wij zien, dat er inderdaad analogie is met de
TK. Het is mogelijk de discriminator te gebruiken op een veelvoud
of een subveelvoud van de oscillatorfrequentie, eveneens vanaf de
middenfrequentie. Ook wordt wel gesynchroniseerd vanuit de zen
der, waarbij een deel van de hf. energie van de zender naar een mengtrap gaat, waaraan ook een deel van de hf. energie van de oscil
lator wordt toegevoerd. De uitgangsenergie van de ïnengtrap wordt
weer toegevoerd aan een discriminator, enz. Is de locale oscillator
een klystron, dan voert men de, meestal versterkte, ontwikkelde
regelspanning toe aan de verzamelelcctrode van het klystron.
De tijdsconstante van de discriminator mag geen grote waarde
aannemen voor hoge frequenties, daar anders de uitgangsspanning
de neiging heeft tussen twee impulsen in terug te lopen met het
gevolg, dat iedere zendimpuls een impuls vormt in de uitgangs
spanning en de frequentie van de oscillator stootsgewijze beïnvloed
wordt.
Bij de hier beschreven methode voor het verkrijgen van AFC zal
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er altijd een blijvende fout in de geregelde frequentie optreden,
welke zo klein mogelijk gemaakt moet worden.
Daar een direct op de gecontroleerde frequentie afgestemde discriminator meestal geen voldoende frequentiestabiliteit geeft, ver
eist bij de precisie-radarinstallaties, werkt men vaak met een vergelijkingsfrequentie van een zo stabiel mogelijke oscillator (b.v. een
kristal), waarbij door menging een vcrschilfrequentie wordt ver
kregen, waarop de discriminator wordt afgestemd. De blijvende
fout wordt nu kleiner, omdat nu de absolute afstemfout van de op
lagere frequentie werkende discriminator kleiner is.
De gebezigde antennes zijn sterk gericht. Men maakt ze draaibaar,
teneinde de omgeving te kunnen aftasten. Bij stationnaire stations
gebeurt dit automatisch, bij mobiele stations is meestal de bediening
vanuit de hand. Heeft het station aparte zend- en ontvangantennes,
dan lopen deze synchroon.
A12. Versterkers voor UHF. (Energie en spanning). In hoofdstuk
VII hebben wij kennis gemaakt met de conventionele spannings- en
energieversterkers voor hoogfrequente trillingen. Op de zeer hoge
frequenties laten deze versterkers ons min of meer in de steek ten
gevolge van verschillende oorzaken. Bij de pentoden neemt de ver
houding van signaal tot ruis ontoelaatbaar af, waardoor deze buizen
niet zeer geschikt zijn voor de versterking. Men heeft aangetoond,
experimenteel zowel als analytisch, dat voor de beste signaal-ruisverhouding een triodc als hf. versterker-tussentrap tussen antenne
en eerste detector gebruikt moet worden, teneinde de ruis van de
Rl

r-

J H

e3

ea

z

b3

*3

a

3

Zu

c

b

Fig. X. 8.

eerste detector zoveel mogelijk te kunnen overwinnen. De ingangsweerstand van de versterker moet voldoende hoog zijn, opdat de ingangsruis zo laag mogelijk is ten opzichte van de ruis van de detec
tor. Bij de gewone versterker nu neemt de ingangsiinpedantie sterk
af op de zeer hoge frequenties, terwijl het bij een gewone triodeversterker niet goed mogelijk is een voldoend frequentie-onafhan-

433
Hagenaar, Radio 28

kelijke neutrodynisering te verkrijgen door de invloed van de para
sitaire zelfinducties van de buis-toevoer- en invoerdraden. De
kathodevolger (zie hoofdstuk VI, blz. 269) komt hieraan wel tege
moet, doch geeft, zoals bekend, geen versterking.
In de versterker met geaard rooster heeft men een oplossing ge
vonden wat betreft het omzeilen van de neutrodynisatic, waarbij de
trap een relatief lage ingangs- en hoge uitgangsimpedantie bezit.
In fig. X.8a is het principeschema gegeven.
Uit deze figuur X.8a volgt, dat:
X.(60). •
ea = i Z„
verder is:
i = Sd

= Sa [—eE + (— i Z„ — e^)/^]
Uit de vergelijking X.(61) volgt, dat:
Zu + Rj
eg = i

X.(62),

n 4- 1

Vei der is de ingangsweerstand Rg =

rs
g

Als nu Zu

=^
1

Zu + Rj

n -4- 1

X.(61).

dus:

X.(63).

Rh is, zal dus de ingangsweerstand bepaald zijn door:
1
X.(63a).
Rg

sZ

ca/_

De versterking van de trap is gegeven door de verhouding van /
en is dus:
en =___ zu
X.(64).
. U + 1)
eg
Ri 4 zu
Wij zien dus, dat de versterking tegenover die van de gewone versterker, bij de versterker met geaard rooster iets groter is.
Als nu weer Zu << R, is, een voorwaarde, waaraan op de zeer
hoge frequenties meestal wel is voldaan, dan reduceert de formule
X.(64) tot:
versterking = Sd . Zu
X.(64a).
Dit is de welbekende formule voor de pentodetrap. (Zie hoofd
stuk VII, blz. 271).
Beschouwen wij nu nog eens de figuur X.8a wat nader. Wij zien,
dat de mogelijkheid tot zelf-oscilleren sterk gereduceerd wordt, daar
nu het stuurrooster als een scherm werkt tussen plaat en kathode,
waardoor de plaat-kathode capaciteit Cak sterk gereduceerd wordt.
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Hierdoor kan de geaard-roosterversterker over een zeer groot frequenticbereik werken, wat van voordeel is bij FM, radar en tele
visie.
Een tweede karakteristieke eigenschap van dit versterkertype is,
dat de aandrijvende trap (voorgaande trap) en de buis zelf in serie
werken, om de uitgangsenergie te leveren, die aan de uitgangsimpedantie Z„ toegevoerd wordt. Met andere woorden, de aan de bclastingsimpedantie Zu geleverde energie is de som van de energieën,
geleverd door de voorgaande trap en die van de buis zelf, vermin
derd met de energie van de voorgaande trap, die gedissipeerd wordt
in de roosterkring van de versterker. Dit volgt uit de volgende over
wegingen. De door de aandrijvende trap in de belastingsimpedantie
geproduceerde energie is de door de versterker geleverde energie,
maal de verhouding tussen de wisselspanningen van kathode naar
rooster en van anode naar kathode, dus:

w, = w,. -Sl

X.(65).

ea

Door dit in serie staan van de versterker met de aandrijvende
trap, gaat de uitgangsstroom i dus ook door de weerstand Rg van
de voorgaande trap en veroorzaakt in Rg een spanningsverlies, zo
danig, dat dit verlies van de originele excitaticspanning afgetrok
ken moet worden, dus is:
eg = e\ — i Rg.............................................. X.(66).
Als Rg groot is, zal er dus een grote tegenkoppeling aanwezig zijn.
Tengevolge van het feit, dat de voorgaande trap energie levert aan
de uitgangsimpedantie Zu, zal eensdeels dus het totale rendement
van de geaard-roosterversterker groter zijn, dan bij de conventio
nele versterker, (hierbij is deze energie verlies!), anderzijds moet
hierdoor de voorgaande trap zwaarder zijn dan normaal en wel 3
tot 10 maal. Daarom kiest men vaak voor de voorgaande trap een
kathodevolger. Met het oog op de relatieve lage ingangsimpedantie
(formule X.(63)) is dit wel raadzaam.
Op zeer hoge frequenties zal de versterker met geaard rooster
zelf kunnen gaan oscilleren, daar door de afmetingen van de buis
e.d. er toch altijd strooicapaciteiten en zelfinducties in de roos te rleiding naar de aarde aanwezig zijn. Hierdoor is er dan een gemeen
schappelijke reactantie aanwezig tussen ingangs- en uitgangskring,
waardoor er koppeling optreedt. Op zeer hoge frequenties kan deze
koppeling voldoende groot worden, waardoor zelf-oscilleren op
treedt. Verder is er in het algemeen een lekcapaciteit in de buis
aanwezig tussen anode en kathode en zijn er zelfinducties in de
kathode-, rooster- en anodeleidingen in de buis aanwezig, die van
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belang worden, als de frequentie voldoende hoog wordt.
Voor de reactantie in de roosterleiding werkt de versterker als een
Hartley-oscillator, m.a.w. zal er oscilleren optreden, als deze reac
tantie inductief wordt. Men kan deze invloed opheffen, door serieafstemming met behulp van een veranderlijke capaciteit. Deze af
stemming is zeer scherp, doch gemakkelijk in te stellen. Een nadeel
is, dat het oscilleren slechts voor een zeer klein frequentiegebied is
bedwongen. Ten opzichte van de capaciteit tussen anode en kathode
werkt de schakeling als een Colpits-oscillator. Hierbij is voorwaarde
voor oscilleren, dat de kringreactantie tussen kathode en rooster
capacitief moet zijn, terwijl verder een gedeelte (tenminste 1/5 deel)
van deze reactantie aanwezig moet zijn tussen anode en kathode.
Bij de speciaal ontworpen buizen is de anode-kathodecapaciteit zo
gering, dat zijn verhouding tot de rooster-kathodecapaciteit veel
kleiner is dan 1 op 5. Om nu oscilleren te verkrijgen moet dan de
ingangskring zo inductief zijn, dat hierdoor de effectieve capaciteit
tussen rooster en kathode gereduceerd wordt tot een waarde, die 5
maal die van de anode-kathodecapaciteit is. Met afgestemde krin
gen is deze voorwaarde gemakkelijk te vervullen.
De invloed van de anode-kathodecapaciteit is op te heffen, door
het aanbrengen van een zelfinductie tussen anode en kathode, die
zo groot moet wezen, dat er een stroom gaat lopen, gelijk, doch
tegengesteld aan de stroom tengevolge van de strooicapaciteit. Ook
nu moet men voor iedere frequentie opnieuw instellen. Men kan
deze methode vergelijken met neutrodyniseren. Eigenlijk tracht men
de impedantie tussen kathode en anode oneindig groot te maken.
Niettemin treden deze wijzen van oscilleren minder snel op dan bij
de conventionele versterker.
Nog een voordeel van de versterker met geaard rooster tegenover
de gewone versterker is zijn relatief lage uitgangscapaciteit, die on
geveer gelijk is aan zijn anode-roostercapaciteit CaR. Dat is dus de
helft van die bij de geneutrodyniseerde gewone triodeversterker,
die een uitgangscapaciteit gelijk ongeveer 2
heeft. Dit is van
belang op zeer hoge frequenties met het oog op de te verwerken
bandbreedte.
In de figuur X.8b is nu het vervangingsschema gegeven ter bepa
ling van de ingangsimpedantie, waarbij de weerstand van de uit
wendige roosterkring, Rk, in rekening is genomen. Uit de figuur
volgt, dat:

R, + zu
Z

E
I

4- 1
R, + Z.

•k

1

H + ï + Rk
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Rg . Rk
Rg -f- Rk

X.(67).

waarin Rg is de in formule X.(63) gevonden waarde. De ingangsimpedantie is eenvoudig de parallelschakeling van de in- en uitwen
dige roosterweerstanden.
Figuur X.8c geeft tenslotte het vervangingsschema ter bepaling
van de uitgangsimpedantie. Hieruit volgt, dat:
_____ (p_4~ D Eg____
I =
Rj 4~ (P- 4" 1)
+ Za
dus een serieschakeling van een spanningsbron met e.m.k. (p -p 1)
Eg en een inwendige weerstand [Rj -}- (p 4- 1) Rg|. De uitgangsim
pedantie is dus:
Zlllt = Za4- Bi 4- (p4- 1) Rg ............................. X. (68).
Dit bevestigt nogmaals het op blz. 435 opgemerkte, dat men de
schakeling op kan vatten als een serieschakeling van de aandrij
vende trap en de buis zelf.
Uit de formule X.(67) volgt, dat de versterker een relatief lage
ingangsimpedantie heeft, uit X.(68) volgt, dat de uitgangsimpedan
tie relatief hoog is. Men moet hiermede rekening houden met de
aanpassing op de voorgaande of volgende trap.
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HOOFDSTUK X].
TABELLEN EN GEGEVENS.
TABEL I.
Materiaal

Celluloid
Fiber
Glas

*Pyrex
*Mica
Isolantite
♦Micalex
Bakeliet
Porcelein

* Kwarts
„
zuiver
Schellak
*Steatite
*Low loss
Eboniet

Diëlectrische constanten. K (eo)

Frequentie
kP

D-constante

1000

6,2
4,8
5—7

30
600
60.000
300—50.000
1500
1000—50.000
18.000
100
1000
3000
10.000
1000
60.000
1000
1000
10.000
50.000
10.000
18.000

K (e0)

4,1
8
6
8
4,4—4,7

4,1
3,8
6,1
6,5

6,0
2,9

Verliesfactor

5—10
4,89
0,35—3,00
0,04—0,65
0,54
0,017
0,18
0,20
5,6—6
0,7
0,55
0,49
0,63
0,02
0,03
7,0
0,2
0,17
0,15
0,04
0,76

N.B. De opgegeven frequenties in kP zijn, uitgezonderd voor de stof
fen met een *, de maximale frequenties, waarop deze stoffen veilig
zijn te gebruiken.
De verliesfactor is in procenten gegeven.

438

TABEL II.

Samenhang tussen de electrische eenheden.

Practische
Eenheden

e.m.e.

e.s.e.

hf

volt (e—E)
ampère (i—I)
secunde (sec)
periode (per.)
ohm r—R
henry L
farad C
watt w—W
coulomb Q

10~8
10 a
sec
per.
10~9 Q
10—9 cm
109 F
10—7 W
10 c

300 v
3,33 . 10—10 ia
sec
per.
0,9.1012 Q
0,9.1012 H
1,1 cm
10—7 W
3,33 . 10—10 .c

v
mA
p. sec
MP

N.B.

m = milli ................
M = mega ................
k = kilo ...................
= mikro ...............
= mikro-mikro ...
m ix = milli-mikro......

TABEL III.

kQ

LX n F

mW
m |x C

10—3
10G
103
10—6
10—12
10—9

Geleidbaarheid o en tempcratuurscoëfficiënt a.

Materiaal

Zilver
Koper
Aluminium
Zink
Tin
Ijzer
Nikkel

9

0,016
0,0162
0,027
0,06
0,14
0,11
0,13

a

0,0039
0,0043
0,0039
0,0039
0,004
0,0048
0,0038

TABEL IV. Draaddikte + isolatie.
Isolatiemateriaal

Emaille. Europ.
Emaille. Amerik.
Emaille + 1 X katoen
2 X katoen
2 X zijde

toename in mm
0,052 — 0,07
0,04 —0,056
0,15
0,3
0,1
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) in formule 11.(11) blz. 56

TABEL V. K = f (
2r
D
0.00
.05
.10
.15

.20
.25
.30
.35
.40
.45
.50
.55
.60
.65
.70

.75
.80
.85
.90
.95

2 r
D

K

L

1.000
.979
.959
.939
.920

1.00
1.10

0.902
.884
.867
.850
.834
0.818
.803
.789
.775
.761

1.50
1.60

K
0.688
0.667
0.648
0.630

1.20
1.30
1.40

0.612

0.595"
0.580
0.565
0.551
0.538
(L526
0.503
0.482
0.463
0.445

1.70
1.80
1.90
2.00
2.20

2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40

0.748
.735
.723
.711
.700

I

0.430
0.415
0.401

0.389
0.376

3.60

3.80

TABEL VI. Factor K„ in formule 11.(15) blz. 61

b
D

c
1)
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

-

0,125 I 0,250 0,375 0,500

0,000

één laag
meer laag

37,5 | 45,4
20,6 25,9
15,4
18,6
13,2
15,3
11,7
13,3

52,4
27,4

1 laag 2 laag

meer
laag

19,6

16,0
13,8

i 30,1
' 41,7

15,6 ! 10,7
21,2 14,4

I 23,3 ||

15,4

16,2 12,4
13,7 10,7 |
9,5 i
12,1
10,4 | 8,4

11,6
9,9 |
8,8
8,0
7,0

8,3
11,0

9,5
8,2
7,5
6,9
6,0

N.B. b = bewikkelde lengte van de spoel.
D = 2r,.is de diameter van de spoel. (Gemiddelde —).
c = bewikkelde hoogte van de spoel. (Du — D,).
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TABEL VIII. Verliesfactor voor isolatiematerialen in %.
(Zie ook tabel I).

Materiaal
Non ex
Pyrex nr. 774
Low loss
Lavite
Polystyrene

Kwarts
„
zuiver
„
melkachtig
Steatite
Ultra steatite
Mica
Mycalex
Droog hout
Paraffine
Was
Eboniet

Verlies
factor

Frequentie
kP

0,25
0,51
0,50
0,17
0,05
0,07
0,011
0,05
0,05
0,20
0,06
0,02
0,21
2,30
1,10
2,50
3,00

120.000
120.000

120.000
150.000
60.000
120.000
50.000

120.000
150.000
60.000
50.000
120.000

120.000
20.000
10.000

1000
25.000

N.B. Verliesfactor voor R C serie is:
tg % = 2 n f RC.
Verliesfactor voor R C parallel is:
1
tg M’p = 2 n fRC
Hyperbolische functies.
De hyperbolische functies zijn gegeven door:

sin h x =

ex

— e—x

~2
ex

cos h x =

sin h x
tg h x = cos h x

e—x

2~
ex — e~x
ex + e—x

(1).
(2).

(3).

Uit (1) en (2) volgt:
ex = sin h x 4- cos h x
e—x = cos h x — sin h x
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(4).

Als dus een stroom i gegeven is door:
i = Io e*p
dan schrijft men vaak:
i = Io (sin h <p 4- cos h cp).
Verder is voor de goniometrische functies:

sin x =
COS X =

el* — e—1*

Tj
el* + e—1*
2
Ejx

tg X =

•••
|'

E—jx

'j (e^H-E-jx)

(5).
(6).

(7).

Uit (5) en (6) volgt, dat:
el* = cos x + j sin x
(8).
e—1* = cos x — j sin x
Dus een stroom i van de gedaante:
i = Io
kan men schrijven als:
i = Io (cos <p + j sin cp).
Hierop berust de complexe rekenwijze.
Vervangt men in (1) en (2) x door jx, dan vindt men in combinatie
met (5) en (6) :
cos x = cos h j x
(9).
j sin x = sin h j x
Men komt deze schrijfwijze voor i = Io e1<p enz. vaak in de literatuur
tegen.
Een andere schrijfwijze, die men vaak ziet, is deze:
C = |c| . /Cl

Dit betekent een korte schrijfwijze voor de complete vector:
c=a+ j b
waarbij:

|c| = Va2 + b2
en
/a de fasehoek aangeeft tussen c en a.
Heeft men nu twee vectoren A en B, gegeven door:
A = lAl -Z“
B= |B|zP
Vermenigvuldiging van A en B geeft men aan door:
A B = |A| . |B| ./a 4- ft
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en deling door:
A
|A|
r ‘ /a — P
B
|B|
zVoor c = a +jb kunnen wij dus volgens voorgaande schrijven:
----- —

C = a + j b = |c| . (cos a + j sin a) = |c|za ........................
Dus uiteindelijk is:

(9)

C.Ei‘P= |CI . Zq>.
Men ontwikkelt sin x en cos x vaak in een reeks. Dan is:
sin x = x

x3
3t

+

x5
ö7

cos X = 1 -

x2
27

+

x4
47

X2
5*3
v4
x3
El = 1 + x + 91 + 3
3>1 + 4F +

X5

ö 7" 4 "

Vervangt men in e*. x door j x, dan is:

£ix= 1 4- j x

x2
_ _

X3

j

X4

3r+ 4r + J

x5
ö7

of:
X2
ei* =

X’

2^+ 4^

+j

dus:

ei* == cos x -f- j . sin x
waarbij wij dus formule (9) bevestigd zien.
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X3
3ï’+

X5
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REGISTER

I

Aanpassing
137
antenne397
filler159
189
pentode-swccrsland bij de zender
289
triodc247
tetrode189
van diode
336
aequi potentiaal vlak
17
132
Afgelakte afstemkring
Afstemkromme van gek. kringen 121
AFC
432
AVC
336
144
afsnijdfrequentie
afgeleide filtersecties
153
424
altimeter
314
amplitude-detectie, enz.
286
anode-dissipatic
-detectie
341
299
-stroomstoten
351
antenne
378
Beverage112
biconische380
bredc-band411—382
dipool374
gerichle412
hoorn377
lopende-golf381
onlvang411
parabolischc373
T380
visgraat356—365
-weerstand
417—378—163—139
attenuatie
386—164
-constante
138
van filtersectie
163
van een lijn
•110
voortplantings-

Capacitcit
berekening vaneleclrolytischemelen van verlieshoekChild. Wet vancoaxialc kabel
colleclor-anodc
complexe rekenwijze
| compositie-weerstand
Condensator
>
koppel1
neutrodyneonlkoppelCoulomb. Wet vancrilische golflengte

69
77
77
80
174
382
201
33
42
18
212
303
71
16
415

89
Decrement. logarilhmisch314
demodulatie
139
dempingsfactor
331
detectie
!
333
diode|
334
lincaire338
kwadratische341
FMdiëlectrische constante
438—80
442
-verliezen
174
diode
173
inwendige weerstand361
dipool
126
directe koppeling
345
discriminator
432
-voor AFC
distorsie
251
draaggolf, onderdrukking van- 348
296
dynamische karakteristiek
198
I dynatron

372
Effectieve hoogte van antenne
439
266 i electrische eenheden
Balansschakeling
16
eleclrische krachtlijnen
bandbreedte 431—401—327—272—121
353
-veld
148
bandfiltcr
236
-veldsterkte
153
attenuatie van
351
component van -veld
330
begrenzer
20
67 clectronen
benaderingsformules
196
-in magnetisch veld
278—238
bredc-band-versterker
19
-theorie. (Lorenz)
correctie bij243—239
244 energieverhoudingen in zender 286
fasehoek in247
279 energieversterking
versterking bij dc414
•E-type golven
445

Faseconstante
fasehock

415—386
117—376 ,328—108—
102—31
-voortpl. snelheid
414
fcrromagnetisch
36
frequentie, maximum425
afsnijd149
critische415
-deling
347
-discriminator
315
-modulatie
323
-resonantie
101
-stabilisatie
428
-zwaai
329—323
FM
323
altimetcr mel424
detcctor voor
341
328
dooi* fasemodulatie
-modulatic-index
325
427
-ontvanger
-zender
329
frequentie-vermenigvuldiging
319—289—285

Gedempte trilling
87
geïntroduceerde weerstand 127—122
gekoppelde kringen
117
gelijkrichter-effect. diodc334
gerichte antennes
371
geruis, achtergrond — enz.
405
408
gezichtsafstand
golfgeleiders (Wave guides)
113
golfvoortplanting
381
golven, transv. electrische411
415
groepssnelhcid
434
grounded grid
Halve filtersectie
harmonische analyse
-onderdrukking
Hertz. Doublet
holle-ruimte-resonator
horziontale straling
hyperbolische functies
Impedantie
aanpassingsingangskarakteristiekekortsluitopen- transformatie
uitgangsvan voedingslijn
impuls
-versterker
indirecte koppeling
inductie
-veld

446

159
289
135
369
119—413
364
442
35
138
137
138
137
137
160
137
386
310
312
118
21
353

ingangscapacilcit
21.3
-transformator
268
inhaalruimtc — Klystron
201
integrerend netwerk
328
inwendige weerstand
260—178—28
184
-buiscapaciteit

Kabels
lrf>
181
karakteristiek
334
detectie296—183
dynamischc297
modulatie182
statischekaraktcrislieke impedantie
118—140—136
152
verandering vankathodc-gekoppelde versterker 261
21
Kirckhoff. Wetten van208
Klassc A. enz. versterker
77—48
kleurencode (RMA)
199
Klystron
118
koppelfaclor
126
koppeling, dircctc118
inductievc124
maximale21
krachtlijnen
114
kringstroom
338
kwadratische detectie
100—97
kwaliteitsfaclor Q
393
-van de lijn

Lighthouse tube
limiler
lineaire detectie
-zender-versterker
lilzedraad
lijn
-constanten
langclopendc-golf-vergelijkingen
verlieslozevoedingslogarithmisch decrcment
looptijd
roosterweerstand tgv
luchtspleel
Magnetische veldcomponent
magnetron
cavilymaximale bandbreedte
-frequenliezwaai
mode. E-H-M
modulatie
amplitudcanodedirccte-factor

309
330
334
292
49
165—382
163
163
383
384
164
382
89
192
195
37

351
196
429
246
325
414
311
318
318
328
325

1

fase327
323
frequcnlie-inclex
312
indirecle328
klasse B322
321
scherm-vangroosterzijbanden bij315
'm — v.e. afgeleide filtersectie
158—156

Negatieve terugkoppeling
netwerken. T—n
neulrodync condensator
nicl-lineaire vervorming

251
136
303
251

408
Onivang-veldsterkle
openingshoek
283—175
oscillator
307
AFC bij132
FM329
klyslron199
lighlhouse lubc309
198
-met negatieve weerst.
uhf307
vlinder308

Parabolische antenne
parallel-resonanlie
penlode
pi-filter
polarisatie van straling
potentiometer
Pol, v. cl.
protonen
Q

411
114
294—251
136
112
46—26
409
19
97

van golfgeleidcr
van kring
van transrriissielijn

■119

100
393

Radar
427—421
-antenne
110
-energie
423—421
frequentie van401
-modulalor
427
-ontvanger
428
reikwijdte van
423
schema van427
reaclantie
330
329
-buis
reflectie door aarde
370—358
388
-coëfficiënt
-oppervlak bij radar
420
-op voedingslijn
386
200
reflex-klystron
200
repel Ier
97
resonantie-k romme
94
seric-lijn
390
404
-frequentie brede band

richtingskarakteristick (antenne) 368
roosterexcitatie
291
287
-stroom
179
-voorspanning
ruimtelading
170
405
ruis in vacuumbuis

Schakeling
86—84—82
serie93
parallcl104
filtcr136
secundaire emissie
188
selectiviteit
128—109
selectiviteitsfactor
130
serie-afstemming in versterker 231
-bij voedingslijn
391
shot-cffect
405
skin-effect
49
Schollky
405
Sommcrfeld
409
spanningsbuik
383
-knoop
383
-resonantie
96
-versterking
209
spreidingsfactor
227
233
-resonantie
steilheid
178—173
straling
370
364—359
stralingsdiagram
-richting
372
355
-veld
365—355
-weerstand
369
-versterking
114
stroomresonantie
sluurspanning
295—179
T-nctwerk
136
TR-box
430
telefoonlijn
163
verlicsloze161
telegraafvergelijkingen
„ „
„
384
tetrode
294—251—185
terugkoppeling, negatieve251
slroom-spanning257
thermische ruis
405
382
transmissielijn
aanpassing van388
396
-als transformator
387—165
kar. impedantie van390
-als reson. kring
396
kortgesloten U
274
transformator hf224
-versterker
176
triodc
212—83
tijdsconslante

Uhf
-oscillatoren
reflectie bijvoorplanting van-

400
307
420
407

447

V-antenne
379
vectoren
362—35
veld
353
elcctrostatisch351
inductie351
stralings355
-sterktc
379—374—236
verdichtingsmodulatie
200
verliesweerstand
72
versterker, hf270
238—278
brede-band213
If. correctie van
hf. correctie van239
208
geaarde kathodegeaardc anode262
geaarde roosler431
klasse A/AB/B263
smalle-band271
-in cascade
402
versterki ngsfactor
176
versterking hf272
verticale antenne
357
vcrvangingsschema
179
-weerstand
39
vervorming, lincaire215
niet-lineairc251

44«

verzadigingstroom
171
382
voedingslijn
-als transformator
396
voortplantingsconstanlc van163 .
45
volumeregelaar
vormfactor
30

Wave guide, zie golfgeleider.
66
wederzijdse inductie. Bcr. van
39
weerstand
127—122
geïnlroduceerdc61
hf.- Ber. van28
inwendige355
stralings209
-sversterking
278—238
wijde-band-versterking
Zijbanden
zelfinductie. Vervangingsberekening van-van toevoerdraden
Zenderversterker
V

zk—zkT—zk5_

315
50
56
193
281
138—137
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