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VOORWOORD
De schrijver van dit boek, Ingenieur Johannes Pieler Heijboer, heeft de
verschijning ervan niet mogen beleven; ook hij viel ten offer aan de ivreedheid
van den overweldiger. Eerlijk en oprecht als hij van nature was, was het hem
ónmogelijk zich niet te verzetten tegen het weergalooze onrecht, dat in de oorlogs
jaren ons volk werd aangedaan. Op 30 Jan. 1945, toen hij inAmsterdam vertoefde,
om ook daar zijn kennis op radiogebied in dienst van de goede zaak te stellen,
werd hij met enkele medewerkers door den vijand gegrepen en op 14 April om
het leven gebracht. Na de bevrijding is zijn stoffelijk overschot, samen met dat
van vele anderen, die voor de vrijheid van ons vaderland het leven lieten, den
27en November 1945 op de ccre-begraafplaats te Bloemendaal te ruste gelegd,
liet manuscript van tlil boek nas in den loop van 1944 gereed gekomen; de
uitgave ervan kan door de tijdsomstandigheden eerst thans plaats hebben.
Het hoofddoel, dat de schrijver zich heeft gesteld, is de behandeling van de wer
kingswijze der zendbuizen in hun verschillende toepassingen; achtereenvolgens
komen de versterking, de modulatie, de oscillatie en de frequenlievcrmenigvuldiging ter sprake en worden de voor ieder geval belangrijkste grootheden
deels rekenend, deels langs grafischen weg, uil de buiskarakteristieken afgeleid.
Een afzonderlijkhoofdstukisgewijdaandezendbuizenvoorzeerhoogc frequenties.
De verzorging van de uitgave is, na den dood van den schrijver, door enkele
van zijn vroegere collega’s ter hand genomen; hel is hun ivcnsch, dat de ruime
ervaring, ivaarovcr de schrijver beschikte en die hij in dit bock heeft neergelegd,
ten goede moge komen zoowel aan de vele gebruikers van zendbuizen als aan
studeerenden, die hun inzicht in de op dit terrein gelegen kivesties willen
verdiepen.

ElNDIIOVEN, Eebruari 1946.
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INLEIDING
De zendbuis vergeleken met de ontvangbuis

■

Hoewel er, wat de principieele werking betreft, geen verschil bestaat
tusschen een ontvangbuis cn een zendbuis, is het, op grond van hun res
pectieve toepassing, noodzakelijk ze afzonderlijk te behandelen, omdat de
cischen, die aan een hoogvacuumbuis in een ontvanger worden gesteld,
geheel anders zijn dan bij gebruik in een zender.
Het doel van een ontvanger toch is, het versterken cn detecteeren van
gemoduleerde hoogfrequente signalen op zoodanige wijze, dat een onver
vormd laagfrequcnt signaal van voldoende sterkte wordt verkregen.
Een zcndinstallatie daarentegen heeft tot taak een gegeven gelijkstroomvermogen, dat op zichzelf weer wordt verkregen uit een gclijkspanningsbron
(notspanningsgclijkrichter, accubattcrij met omvormer), om te zetten in
hoogfrequent vermogen cn op de verkregen hoogfrequente trilling het over
te zenden laagfrequcnt signaal met zoo min inogclijk vervorming te modulccrcn. Daarbij moet de omzetting van gelijkstroomvermogen in hoog
frequent vermogen uit economische overwegingen geschieden met zoo goed
mogelijk rendement; een zendinstallatic is dus te beschouwen als omvormer,
l iet gevolg hiervan is, dat bij zendbuizen de uitsturing van den anodestroom
niet plaats heeft in het rechte gedeelte van de statische karakteristieken,
doch dat z.g. impulsexcitatie wordt toegepast, waarbij de anodestroom
slechts vloeit gedurende minder dan de helft van de periode van de roosterwissclspanniug; bij ontvangbuizen echter (althans wat betreft de hoog
frequent- en middenfrequentversterkers) kan men van zulk een excitaticmethode op grond van de groote vervorming, die ermee gepaard gaat,
geen gebruik maken en is men genoodzaakt in het lineaire deel der statische
karakteristieken te werken. Dit laatste betcckent, dat moet worden ge
werkt niet alleen met een bepaalden ruststroom, doch tevens met kleine
uitsturing van den anodestroom; door beide oorzaken worden afgegeven
vermogen en rendement laag.
Wegens het geringe vermogen is dit laatste echter ook van geen beteekenis;
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daarentegen is liet wèl de bedoeling het steeds zeer kleine roostersignaal
zooveel mogelijk te versterken. De ontvangbuis voor hoogfrequent- oF
middenfrequentversterking moet dus als spanningversterker worden
beschouwd.
Dit laatste houdt weer in, dat aan de anodezijde van een H.F. of M.F.
ontvangbuis met een zoo boog mogclijken belastingweerstand in den vorm
van afgestemde kringen van booge kwaliteit zal worden gewerkt; bij de
zendbuis is aan de anodezijde een -meestal vrij kleine- belastingweerstand
aanwezig, waarin liet ontwikkelde hoogfrequent vermogen wordt verwerkt,
terwijl de anodekring tot taak beeft te verhinderen, dat de ongewcnschte
componenten van den anodestroom, die ontstaan zijn als gevolg van de
impulsexcitatie, door den belastingweerstand gaan. Bij de zendbuis fungeert
de anodekring derhalve als filter voor de harmonischcn en is hij als zoodanig uitgerust met relatief groote capaciteit. Bij de ontvangbuis daaren
tegen wordt juist een betrekkelijk kleine capaciteit in den anodekring
toegepast om een hoogen parallelwccrstand te verkrijgen.
Dit wat betreft het gebruik van hoogvacuumbuizen als II.F. ontvang- resp.
zendversterker.
De ontvangteclmiek kent verder het gebruik van de hoogvacuumbuis als
mengbuis, waarbij twee H.F. signalen aan verschillende roosters worden
toegevoerd en aan de anodezijde een signaal ontstaat met een frequentie
gelijk aan het verschil der frequenties van de H.F. signalen. Bij dit mengen
wordt principieel gebruik gemaakt van het niet-lincairc verband dat bestaat
tusschen den anodestroom en de spanningen op de genoemde roosters.
Van ditzelfde principe maakt men gebruik, indien men op het gevormde
H.F. signaal in een zendbuis het L.F. signaal, dat moet worden overge
bracht, wil superponceren; men spreekt hier echter van inoduleeren, op
grond van den vorm die het H.F. antenncsignaal als functie van den
tijd vertoont.
Het verschil tusschen het mengen bij een ontvangbuis en dat bij een zend
buis is echter: ten eerste, dat bij de ontvangbuis de te mengen signalen
beide hoogfrequent zijn,terwijl bij de zendbuis een der signalen laagfrequcnt
is; ten tweede, dat bij de ontvangbuis één der H.F. signalen L.F. gemodu
leerd is met verschillende frequenties, terwijl bij de zendbuis het L.F.
signaal zelf uit verschillende frequenties bestaat; ten derde, dat -zooals
thans gebruikelijk is- de ontvangbuis zelf het tweede H.F. signaal (hulpsignaal) opwekt, terwijl de zendbuis het L.F. signaal van een afzonder
lijken versterker krijgt toegevoerd.
2
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Aldu8 beschikt de onlvaugtechnick over dc octode met zes roosters, terwijl dc
zcndtechnick slechts lot de penthode met drie roosters is gegaan.
De ontvanger bevat voorts den middenfrequent versterker en den detector
voor het L.F. signaal, waarvoor dc zender geen aequivalent heeft, en
voorts den L.F. versterker, die te vergelijken is met den modulator-vcrstcrker hij den zender; alleen is liet afgegeven vermogen hij dezen vele malen
grooter.
Ten slotte bezit dc zendinstallatie als eerste trap den oscillator, die de uit
te zenden frequentie opwekt; de ontvanginstallatie heeft hiervoor geen
aequivalent.
In liet volgende nu zal, nadat in dc eerste twee hoofdstukken in het kort
dc technologie en dc indccling van dc zendbuizen, beschouwd uit ver
schillende gezichtspunten, zijn behandeld, worden nagegaan hoe de
werking van een hoogvacuumbuis is voor liet geval van impulscxcitatic;
vervolgens, waarom ook dc zcndtcchniek dc triodc heeft verbeterd door
over te gaan op de tetrode, resp. penthode; daarna, welke overwegingen bij
het modulecreu gelden, en voorts dc werking van de zendhuis als oscillator
en als frequentieverinenigvuldigcr.
In liet achtste hoofdstuk komen dan enkele speciale onderwerpen ter
sprake, die van hetcekcuis zijn hij de practischc toepassing van zend
buizen, terwijl ten slotte in het negende hoofdstuk bepaalde problemen,
die zich bij zeer lioogc frequenties voordoen, worden behandeld.
Niet behandeld worden dc gclijkrichtbuiz.cn, omdat zij niet tot het
hoogfrequente deel van de zendinstallatie belmoren. Om dezelfde reden
had ook de bespreking van de modulatorbuizen achterwege dienen te
blijven; in het aanhangsel zijn er niettemin enkele woorden aan gewijd
omdat het gewcnscht leek een en ander mede te deelcn over dc wijze waarop
het modulaticvermogcn wordt verkregen, waarover in hoofdstuk V wordt
gesproken.
Echter worden hierbij alleen kwesties betreffende vermogen, rendement en
distorsie besproken, voor zoover de karakteristieken van de buis hierop
van invloed zijn, terwijl vragen over de frcquentiekaraktcristiek e.d. van
modulatorversterkers, als vallende buiten het bestek van dit bock, onbe
sproken blijven.
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HOOFDSTUK I
De technologie van de zendbuis
§ 1. De kathode

;

I

I

!

Evenals de ontvangbuizen, werden de eerste zendbuizen uitgerust met
een wolfraamglocidraad. Tot het gebruik van wolfraam als bron van
clcctroncncmrssie is men gekomen door de speciale cisclicn, waaraan een
electronenbron in een hoogvacuumbuis moet voldoen. Eener/.ijds moet de
electronenemissie voldoende hoog zijn, anderzijds mag bij de bedrijfstemperatuur de verdamping van het metaal niet sterk zijn, aangezien
anders de levensduur van de kathode oneconomisch kort zou worden,
terwijl bovendien op de andere onderdeden in de buis, met name de
roosters, dit metaal zou kunnen neerslaan, waardoor zeer ongewenschtc
effecten (o.a. roosteremissie) kunoen optreden. Voorts mag liet kathodematcriaal niet te bros zijn, daar anders bij liet transport gemakkelijk
beschadiging ontstaat.
Wolfraam nu is een metaal, dat aan de bovengestelde eischcn tamelijk
goed voldoet, zij het ook dat, ter verkrijging van een eenigszins behoorlijke
emissie, een hoogc temperatuur wordt vercischt. De bed rij I's temperatuur
van wolfraamglocidradcn in zendbuizen is ca. 2550° K; bij deze temperatuur
is de verdamping nog voldoende laag om een behoorlijken levensduur
te verzekeren. Uiteraard zal voor het verkrijgen van deze hooge tempe
ratuur bet gloeistroomvermogen tamelijk hoog moeten zijn. Een maat
voor dit vermogen, in vergelijking met dat noodig bij kathoden van
ander materiaal, is de z.g. specifieke emissie; hieronder verstaat men bet
quotiënt van de.n verzadigingstroom en het gloeistroomvermogen. Bij een
wolfraamgloeidraad op een temperatuur van 2550° K is de specifieke
emissie 7 mA/W; wij zullen later zien, dat deze waarde, vergeleken met
die voor andere kathoden, zeer ongunstig is.
Voor buizen van klein vermogen is men dan ook sedert lang tot andere
soorten van kathoden overgegaan, zoodat tegenwoordig wolfraamgloeidraden nog slechts worden toegepast in buizen voor groot vermogen, die
met hooge anodespanning werken. Dit zijn dus in hoofdzaak de buizen
met waterkoeling en de buizen met geforceerde luchtkocling.
Door de kleine specifieke emissie van wolfraam kan, bij buizen van groot
vermogen, het gloeistroomvermogen aanzienlijke waarden bereiken. Zoo
verbruikt de zendbuis TA 20/250, die met water wordt gekoeld, en die bij een
4
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anodespanning van 20 kV een H.F.
vermogen van 250 kW kan leveren, een
gloeistroomvermogcn van 14,7 kW
(Vf = 35 V; /ƒ — 420 A); dc verzadigingstroom van dezen gloeidraad is
ca. 100 A. De hooge gloeistroom vereisclit een speciale constructie van den
gloeidraad en ook van dc gloeidraad*
doorvoeringen; bij deze buis bestaat
de gloeidraad uit 12 draden, ieder ter
lengte van 426 mm, samengevat in
twee in serie geschakelde groepen van
ieder 6 parallel loopende draden. Dc
stroom per draad is daardoor 70 A;
de dikte van icdcrcn draad is 1,3 mm.
De doorvoeringen van den gloei
stroom door den ballon bestaan uit
dikke koperen staven, die aan het
glas zijn bevestigd met ruim gedimensionneerde chroomijzcrcn flenzen.
In fig. 1 is de kop van deze zendbuis
weergegeven; daarop zijn o.a. de
gloeidraaddoorvoerleidingen te zien.
Fig. 148 toont dezelfde buis, gemon
teerd in een H.F. installatie.
In zendbuizen van groot vermogen
worden steeds nog wolfraamglocidraden gebruikt in plaats van dc moderne
glocidraden met veel grooterc speci
fieke emissie, omdat wolfraamgloeidraden beter weerstand bieden tegen
het ionenbombardement, dat in lioogvacuuinbuizen steeds optreedt als ge
volg van zeer geringe gasresten die
door den elcctronenstroom worden
geïoniseerd. Doordat dc gloeidraad de
elcctrode met de laagste potentiaal is,
den gloeidraad getrokken, en wel met

Fig. 1. Kop van dc watcrgekoelde
zeudhuis TA 20/250, met twee aan
sluitingen voor den gloeidraad en twee
voor het rooster.

worden de gevormde ionen naar
des te meer kracht naarmate de
5

anodespanning
grooter is. In bui
zen voor groot
vermogen kan dit
cflect in hinder
lijke mate optre
den; bij gloeidraden, waarbij de
emissie bepaald
wordt door een
dunne emitteerende laag aan het
oppervlak van
den draad, zooals bij de gethoricerde wolfraamglocidraden en bij
de oxydgloeidraden, zou doorbet
ionenbombar
dement de emittecrcnde laag be
schadigd worden
en de emissie van
den glocidraad
geleidelijk ver
dwijnen.
De figuren 2a, b
en c toonen een
aantal trioden
met wolfraamglocidraad,
nl.
Fig. 2a. Trioden met
wolfraamglocidraad:
TA 20/250 en TA
18/100. Deze buizen
hebben een watergckoelde anode.

I

§ 1. De kathode
TA 20/250 - TA 18/100 - TA 12/35 - TA 12/20 cu TAL 12/10. De laatste
buis heeft geforceerde luchtkocling; alle andere hebben waterkoeling.
Fig. 3 toont een aantal pentkoden met wolfraarnglocidraad, nl. PAW 12/20,
PAW 12/15 en PAL 12/15; daarvan beeft de laatste geforceerde lucktkoeling; de andere hebben waterkoeling van de anode.
Een belangrijke verbetering van de specifieke emissie wordt verkregen
door het gebruik van z.g. gethoriccrde wolfraamgloeidradcn. Zij worden
gemaakt van wolfraam, dat ca. 2% thoriumoxydc bevat. Door een
geschikte tcmpcratuurbekandcling in vacuuin wordt het thoriumoxyde
gereduceerd tot thorium, dat naar liet oppervlak van den draad diffundeert.
Dientengevolge stijgt de elcctronenemissie van den draad buitengewoon sterk, zoodat
bij lagere tempera
tuur een specifieke
emissie wordt ver
kregen, die veel
grootcr is dan die
van een gewonen
wolfra am gloei
de aad. Bij de bedrijfstemperatuur
van 2000° K is de
specifieke emissie
van een gcthoriccrden wolfraamglocidraad 70 ii 100
mA/W.
In de practijk
wordt aan den
wolfraam draad
een zekere hoeveel
heid koolstof toc-

r
■

Fig. 2b. Trioden inct
wolfraarnglocidraad:
TA 12/35 cn TA 12/20.
Ook dc/.e buizen heb
ben een watergckoelde
anode.

7
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gevoegd, bijv. door hem gedurende
eenigen tijd te laten gloeien in
een koolwatcrstofatinosfeer. De
koolstof bevordert de reductie van
het thoriumoxyde tot thorium, zoodat het activeercn van den draad
sneller geschiedt. Na dit z.g. carbonisecren bestaat liet buitenste
deel van den wolfraamdraad uit
een verbinding van wolfraam en
koolstof. Vervolgens wordt de
draad in vacuum tot een bepaalde
temperatuur verhit, waardoor tho
rium naar het oppervlak van den
draad diffundeert.
Het is gebleken, dat de verdamping van het thorium met een
wolfraamcarbidlaag als ondergrond
veel geringer is dan de verdamping
van een niet-gccarboniscerdcn
draad, hetgeen den levensduur
ten goede komt.
Gcthoriecrdc woll’raainglocidraden

Fig. 2c. Triodc met wolfraamglocidraad:
TAL 12/10. Bij deze buis wordt dc anode
door middel van een luchtstroom gekoeld.

worden gebruikt in zendbuizen van
matig groot vermogen en matig
hooge anodespanning; dc nieuwere
ontwikkeling gaat echter ook voor
watergekoclde buizen met hooge
anodespanning (10 kV en hooger)

over naar dit gloeidraadtype. Fig.4
toont een aantal zendtrioden, die met deze gloeidraden zijn uitgerust,
nl. TB 3/2000, TB 3/1000, TB 2/500 en TB 2/200, waarvan de eerste
bij een anodespanning van 3500 V een vermogen van 2900 W levert;
de laatste bij een anodespanning van 2000 V een vermogen van
275 W. In fig. 5 zijn ccnige penthoden met dit gloeidraadtype weer
gegeven, nl. PB 3/800, PB 2/500 en PB 2/200; de eerste levert bij
3000 V een vermogen van 1200 W; de laatste bij 2000 V een ver
mogen van 280 W.

■■
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§ 1. Dc kathode

De grootste specifieke emissie wordt verkregen met de z.g. oxydkathoden.
In zendbuizen worden deze op twee wijzen toegepast, nl. als direct ver
hitte en als indirect verhitte kathode. De direct verhitte kathode wordt
gevormd door een zigzagsgewijze uitgespannen draad, meestal bestaande
uit nikkel, wolfraam of een combinatie van beide. Ook worden wel
andere metalen of alliages toegepast. De indirect verhitte kathode be
staat uit een nikkelen buisje, waarin een gloeispiraal is gemonteerd.
Beide soorten van kathoden worden bedekt met een laag barium-strontium
carbonaat. Worden deze kathoden op een geschikte temperatuur in vacuum
gegloeid, dan ontleedt zich het carbonaat en vormt zich o.a. bariumoxyd;
door voortgezette teinpcratuurbehandcling wordt aan de oppervlakte
van de oxydlaag vrij barium gevormd.
Dc clectroncnemissic van een dergelijke kathode is zeer hoog; bij de bc-

Fig. 3. Pcuthodcn met wolfraam gloei',1 raad: PAW 12/20,
PAW 12/15 cn PAL 12/15. Bij de eerste twee buizen
wordt de anode met water gekoeld; bij dc laatste (de
middelste in de afbeelding) met een luchtstroom.

1
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TB 3/2000, TB 3/1000, TB 2/500 en TB 2/200.

drijfstemperatuur van ca. 1060° K is dc specifieke emissie 200 a 300 mA/W.
Deze kathoden worden in kleine zendbuizen gebruikt. Fig. 6 toont een
aantal trioden met oxydkathodc, nl. TC 2/250, TC 1/75, TC 04/10 en
TE 05/10, waarvan dc eerste drie een direct verhitte kathode hebben,
en de laatste van een indirect verhitte kathode is voorzien.
Het vermogen van de TC. 2/250 is 500 W bij 2000 V; dat van de TE 05/10
15 W bij 500 V.
Pcnlhoden met oxydkathode zijn weergegeven in fig. 7, nl. PC 1,5/100,
10

I

§ 1. De kathode

Fig. 5. Pcnthoden niet gethoriccrden wolfraam glocidraad: PB 3/800, PB 2/500 en PB 2/200.
PE 1/80, PC 1/50, PE 06/40, PE 05/15, PC 05/15, PE 04/10 en PC 03/3.
Daarvan bezitten de PE 1/80, PE 06/40, PE 05/15 en PE 04/10 een
indirect verhitte kathode, de andere een direct verhitte kathode. Het
vermogen van de grootste huis, de PC 1,5/100, is 140 W hij 1500 V anodespanning; dat van de kleinste, de PC 03/3, 3 W bij 300 V.
§ 2. De anode
De keuze van het materiaal voor de anode wordt bepaald door het ver
mogen van de zendbuis, omdat daarmee samenhangt de anodedissipatie
en dus de temperatuur die de anode tijdens het bedrijf aanneemt.
In huizen voor klein vermogen, uitgerust met oxydkathoden, is de
anode vrijwel steeds van nikkel, o.a. omdat nikkel gemakkelijk tot
11
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allerlei vormen te verwerken is. Het oppervlak van deze anoden
wordt meestal zwart gemaakt, omdat de warmte door straling moet
worden afgevoerd, wat bij des te lagere temperatuur kan geschieden naar
mate het anodeoppcrvlak meer dat van een zwart lichaam benadert.
Zou men de anode van blank nikkel vervaardigen, dan is, in verge
lijking met een zwarte anode, een hoogere temperatuur noodig om een
bepaald vermogen te kunnen uitstralen. Een te hooge temperatuur is
echter ongcwenscht, wegens het feit dat nikkel reeds bij betrekkelijk
lage temperatuur verdampt, en omdat mèt de anodetempcratuur ook de
roostertcmpcratuur stijgt, waardoor roosteremissie kan optreden.
De anoden van de buizen weergegeven in de fig. 6 en 7 zijn alle van
zwart nikkel vervaardigd, uitgezonderd die van de PC 03/3; wegens de
geringe dissipatic heeft deze buis een anode van blank nikk*. i. ('p de meeste
Fig. 6. Trioden met oxydkathodc: TC 2/250, TC 1/75,

Ml
®ÉÏ

Fig. 7. Pcutlioden met oxydkathodc: PC 1,5/100, PE 1/80, PC 1/50, PE 06/40, PE 05/15,
PC 05/15, PE 04/10 en PC 03/3. Daarvan bezitten PE 1/80, PE 06/40, PE 05/15 en
PE 04/10 een indirect verhitte kathode, de andere buizen een direct verhitte kathode.
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anoden zijn koclvinnen aangcbraclit, ten einde het stralend oppervlak
te vergrooten. In dc buis is verder een z.g. getter aangebracht,
meestal in den vorm van een bariumspiegcl, die op den ballonwand wordt
. neergeslagen, en die dient om sporen van gas, die tijdens het bedrijf kunnen
vrijkomen, te binden en zoodoende een goed vacuum te onderhouden.
Voor buizen van grooter vermogen, nl. die, waarin een gctlioriecrde wolf
raam gloeidraad wordt toegepast, wordt meestal molybdcen als anodemateriaal gebruikt. De anodedissipatie van deze buizen is nl. zoodanig
groot, dat de anodetcmpcratuur te hoog is voor het gebruik van nikkel.
Men zou kunnen overwegen dc anodetemperatuur te verlagen door een
grooter anodeoppervlak te gebruiken, doch met het anodeoppervlak
nemen de inwendige capaciteiten en zelfinducties van de buis toe, wat
vooral bij hoogerc frequenties bezwaren oplevert.
Men is dus gedwongen een materiaal te gebruiken dat zwaarder kan worden
belast, en hiervoor is molybdeen speciaal geschikt. Hel smeltpunt van
molybdcen is 2600° C, dat van nikkel 1450° C; hieruit volgt dat molybdcen
bij veel hoogerc temperaturen kan worden gebruikt dan nikkel, liet mate
riaal is voorts vrij gemakkelijk te bewerken; het is in dat opzicht te ver
kiezen boven wolfraam, dat zeer moeilijk te bewerken is. Ook lantaal
wordt wel toegepast.
Ook in deze buizen maakt men gebruik van een getter, en wel gewoonlijk
in den vorm van zirkoon, dat als fijn verdeeld poeder op de anode wordt
aangebracht. Deze bedekking met zirkoon heeft bovendien nog liet voor
deel dat het anodeoppervlak zeer goed straalt.
De buizen der figuren 4 en 5 zijn met molybdeenanoden uitgerust.
Behalve van molybdeen maakt men bij buizen van dit vermogen nog
wel gebruik van grafiet als anodcmatcriaal, waarbij de goede stralende
eigenschappen een voordeel zijn. De brosheid van dit materiaal brengt
met zich, dat de wanddikte van dc anode, veel grooter moet zijn dan
die van een metalen anode; vervorming van de anode kan dus niet op
treden. Bovendien is de warmteverdceling in een dikwandigc anode gelijk
matiger dan die in een dunwandige. Daartegenover staat dat dcrgelijke
anoden zwaarder zijn.
Fig. 8 toont de triode TB 1/60, die met een grafietanodc is uitge
voerd.
De tot nu toe besproken uitvoeringen hebben betrekking op anoden,
waarbij de ontwikkelde warmte door straling wordt weggevoerd. Zij
worden toegepast in buizen voor betrekkelijk klein vermogen en dus
14
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voor een niet ai te groote anodcdissipatic. Zoo is bijv. bij de grootste
triode van deze categorie, dc TB 3/2000, de hoogste toelaatbare anodc
dissipatic 1100 W.
Bij buizen voor grootcr vermogen en dus grootcrc anodcdissipatic moet
speciale koeling van dc anode worden toegepast. Dc meest gebruikelijke
vorm is waterkoeling. Bij dergelijke buizen bestaat het omhulsel dan
niet uit een glazen ballon, zooals bij buizen met stralende anode, doch
uit de anode zelf, die in dit geval van koper kan zijn vervaardigd. De
roosters en dc glocidraad zijn naar buiten gevoerd door een glazen
afsluitstuk, dat de anode luchtdicht afsluit en dat tevens dient voor
voldoende isolatie tusschen dc verschillende clectrodcn.
De anode is geplaatst in een koclmantcl, die dubbelwandig kan zijn
uitgevoerd. Het koelwater wordt in dat geval geleid tusschen dc
anode en den binnenwand van den koclmantcl en vloeit af tusschen
den binnen- en den buitenwand. Schematisch is dit in fig. 9 weergegeven.
Fig. 10 toont dc triode TA 12/35 met
waterkoeling, en ernaast den bijbehoorenden koclmantcl. Deze triode levert
bij een anodespanning van 15 kV een
vermogen van 42 kW; dc als maximum
tocgelaten anodcdissipatic bedraagt
18 kW. Ter illustratie zij vermeld dat
de noodige hoeveelheid koelwater
voor deze buis 20 1/min bedraagt.
Het glocistrooinvermogen van deze buis
is-4,24 kW; dit is zoodanig hoog, dat
reeds waterkoeling moet worden toe
gepast wanneer alleen dit vermogen
aan dc buis wordt toegevoerd. Bij in
stallaties met watergekoelde buizen
moet dan ook steeds een z.g. water
slot worden aangebracht; dit is een
inrichting, die dc gloeispanning uit
schakelt w’anncer de snelheid van het
koelwater te klein wordt.
Fig. 8 Triode TB 1/60, uitgerust met grafictnnodc en glocidraad van gethoriccrd wolfraam.
15
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Wegens de hoogc anodespanniug moet het
water steeds zoodanig worden toegevoerd,
dat voldoende isolaticwecrstand tusschen
anode en aarde aanwezig is. Men verkrijgt
dezen door het water toe- en af le voeren via
gummislangen van voldoende lengte, die ter
besparing van ruimte op een trommel zijn
gewikkeld. In plaats van gummislangen gcbruikt men tegenwoordig wel porseleinen
buizen, die opgebouwd zijn in den vorm van
een spiraal.
Naast dc waterkoeling wordt in de laatste
jaren koeling van de anode met behulp van
een luchtstroom toegepast. De koperen anode
wordt dan geplaatst in een koeler, bestaande
uit een metalen blok.
waarin op regelmatige

■

'
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Fig. 9. Schets van het in
wendige van de walcrgekoeldc triodc TA 12/35.
Dc koclmanlcl bestaat uit
ecu dubbelwandigen cylindcr;
het koelwater wordt tocgcvoctd door dm bodem van den
koelmautel, stroomt tusschen
dc anode en den binnensten
cvlinder naar boven en ver
volgens terug tusschen dezen
en den buitenwand van den
koeler.
Fig. 10. Watergckocldc triodc
TA 12/35 met daarnaast dc
koelmantel. Anodespanning
15 kV; H.F. vermogen 42 kW;
anodedissipatic 18 kW. Noodige hoeveelheid koelwater
20 1/min.
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afstanden ovcrlangschc spleten zijn aangebracht. Deze radiator is omgeven door een dunnen metalen mantel. Aan dc onderzijde van den
radiator voert men nu (met behulp van een ventilator) lucht toe; door
de anode in den radiator te soldccrcn, wordt voor een goede warmteoverdracht tusschen dc anode en de koelvinncn zorg gedragen.
De voordeclen van deze methode zijn gelegen in de afwezigheid van
waterkoeling en van dc daarbij behoorendc koelslangcn en in de koeling
van de glazen dcelen van dc zendbuis door de afvloeiende koellucht.
Vooral bij hoogcrc frequenties,
waar dc roosterdoorvoeren, ten
gevolge van dc capacitieve
stroomen die in de zendbuis
vloeien, tamelijk zwaar belast
worden, is dit een voordeel.
Uiteraard is de als maximum
toelaatbare dissipatic van een
anode met luchtkoeling kleiner
dan die van een anode met
waterkoeling.
Fig. 11 toont de penthode
PAL 12/15, waarvan de anode
op de bovenomschreven wijze
wordt gekoeld. Deze buis levert
bij 12 kV een vermogen van
ca. 15 kW; de anodcdissipatic
mag ten hoogste 8 kW bedra
gen. Daarnaast komen dan nog
ten hoogste 1,5 kW voor het

Fig. IJ. Pcuthodc PAL 12/15, waar
van rlc anode wordt gekoeld roet be
hulp van een luchtstroom. Op de anode
is een koclmantcl met ribben gesol
deerd; dc lucht stroomt door dc
spleten van den koeler van beneden
raar boven en koelt daardoor ook
nog den glazen ballon. Anodcspanning
12 kV; H.F. vermogeu 15 kW; anodedissipatic 8 kW.
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schcrmrooster en 1,76 kW voor den glocidraad, zoodat door de koellucht
in het uiterste geval ruim 11 kW wordt afgevoerd.
De hoeveelheid koellucht, die hiertoe noodig is, is afhankelijk van de
temperatuur die de lucht heeft bij den ingang van den koeler, en van de
hoogte boven het zeeniveau. Zoo is bijv. op zeeniveau en bij een begin
temperatuur van 25° C 10 in3/min noodig; op 3000 m hoogte bij dezelfde
begintemperatuur 14,5 m3/min. Bij een begintemperatuur van 15° C
zijn deze getallen resp. 9 en 13 m3/min.

§ 3. De roosters
I \

!

!
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Het materiaal dat voor de roosters wordt gebruikt is, evenals het anodcmatcriaal, afhankelijk van het vermogen van de bui'.
Evenals bij de anode, is het ook bij de roosters van belang, dat de ont
wikkelde warmte zoo goed mogelijk wordt weggevoerd. Vooral bij buizen
met oxydekatliode is dit noodzakelijk, aangezien gemakkelijk emitteerend materiaal (barium) van de kathode verdam]it en neerslaat op de
roosters, met name op het stuurrooster. Is dan dc rooslertemperatuur
té hoog, dan gaat deze laag zelf emitteeren. Deze z.g. thermische roosteremissic kan onaangename gevolgen hebben; hierover zal later nog het
een en ander worden meegedeeld.
Een middel om de temperatuur van de roosterdraden laag te houden
is het gebruik van dikke roostersteundraden van goed geleidend materiaal.
Om de warmteafvoer door deze steundraden effectief te maken, lascht
men op de vrije uiteinden wel zwartgemaakte koclvinnen, die door straling
de toegevoerde warmte afvocren.
Een methode die, vooral voor het stuurrooster van zendbuizen met oxydekathode, met succes kan worden toegepast is die waarbij men de rooster
draden een zoodanige oppervlaktebehandeling geeft, dat dc opname van
warmtc zoo gering mogelijk is. De overweging hierbij is, dat de temperatuur
van het stuurrooster nagenoeg geheel wordt bepaald door de warmte die
door de kathode en de andere elcctroden in de richting van het stuur
rooster wordt uitgestraald, terwijl de warmte die in het rooster zelf wordt
ontwikkeld als gevolg van het electronenbombardement (de stuurroosterstroom), zeer gering is. Het is duidelijk dat het oppervlak der
roosterdraden dan een goede reflector voor warmtestralen moet zijn»
dit is de reden waarom men het stuurrooster van oxydebuizen wel met
goud bedekt. Uiteraard kan deze methode alleen succes hebben indien
18
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het rooster zijn warmte grootendcels door straling van dc andere elcctrodcn
ontvangt.
W ordt echter in liet rooster zelf veel warmte ontwikkeld, zooals dat bijv. in
het schermrooster van een penthode het geval is ten gevolge van het bombar
dement door dc clcctronen van den schermroostcrstroom, dan is het nood
zakelijk dat het roosteroppervlak goede stralende eigenschappen bezit. De
draad van een dergelijk rooster is dan ook vaak van zwart nikkel gemaakt.
In buizen van grootcr vermogen, nl. die met gethoriccrdcn wolfraamgloeidraad, is, wegens de hoogere temperatuur, het gebruik van nikkel niet toe
laatbaar: molybdeen is hier het aangewezen roostcrmatcriaal. Het schermroosler wordt daarbij wel met zirkoon bedekt, waardóór het beter in
staat is de warmte die er in wordt ontwikkeld door straling af te voeren.
Wegens dc hoogere excitatiespanning, die bij deze buizen op. het stuurroostcr wordt loegepast en die tot gevolg heeft dat de stuurroosterspanning
positieve waarden kan bereiken van 100 a 200 V, is het optreden van z.g.
secundaire roosteremissie hier vrij algemeen. Het is bekend dat metalen,
wanneer ze door electronen worden gebombardeerd, secundaire electroncn
afgeven, en wel in een mate die afhangt van dc snelheid der primaire
electronen, van den hoek van inval, van het materiaal en van den aard van
het oppervlak. Daarbij kan onder omstandigheden het aantal secundaire
electroncn, dal uit het metaal wordt vrijgemaakt, grootcr zijn dan het
aantal primaire electroncn dat het rooster treft. Doet zich deze omstan
digheid voor bij liet stuurroostcr van een zendbuis, dan keert de uitwendig
gemeten roosterslroom, die gelijk is aan het verschil van de primair •
opvallende en dc secundair geëmitteerde electroncn, om, aangezien, wegens
de hoogere anode- of schermroosterspanning, het grootste deel der secun
daire electroncn die uit het stuurrooster zijn vrijgemaakt, niet op dit
rooster terugvalt, doch naar de anode, resp. het schermrooster, verdwijnt.
Dc mate waarin dc stuurroosterstroom kleiner, resp. negatief w^ordt, is
bij een bepaalde buis afhankelijk van de verhouding van anode- en roostcrspanning. Geïllustreerd wordt dit door fig. 23, waar van dc triode TB 2/500,
die met een molybdeenroostcr is uitgerust, de stuurroosterstroom als
functie van de anodespanning is weergegeven voor diverse ^vaarden van de
stuurroosterspanning.
Aan de secundaire roosteremissie zijn bepaalde voor- en nadoelen ver
bonden, die later zullen worden besproken. Wil men dc secundaire emissie
van het stuurroostcr onderdrukken, dan moet men de draden bedekken
met een stof die geringe secundaire emissie heeft.
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In zendbuizen met waterkoeling en wolfraam gloeidraad wordt eveneens
molybdeen als roostcrmatcriaal gebruikt; alleen in de grootste buizen,
waarin liet rooster zwaarder wordt belast, past men wolfraam toe.

§ 4. Het omhulsel
Bij buizen van klein en van middelmatig vermogen bestaat het omhulsel
uit een glazen ballon, die aan één zijde is afgesloten met de z.g. kneep
of, in bepaalde gevallen, met een bodem van geperst glas, waarin de doorvoerleidiugcn naar de clectrodcn van de buis zijn aangebracht.
De warmte die in de verschillende clectrodcn van dc buis wordt ontwikkeld,
valt als straling op den ballon. Een deel dier straling wordt door het glas
doorgelaten; dc rest wordt geabsorbeerd en verwarmt dus den ballon.
De temperatuur van dezen stijgt dus totdat, ten gevolge van afkoeling
aan de buitenzijde, hoofdzakelijk door convectie in dc omringende lucht,
een bepaalde cindtempcratuur wordt bereikt.
Deze temperatuur moet zoo laag blijven, dat het glas niet week wordt,
en dat geen gasafgiftc optreedt.
Voor buizen van klein vermogen (oxydebuizen) kunnen gewone, z.g
zachte glassoorten worden gebruikt, nl. kalkglas en loodglas; het loodglas
wordt dan bij de lioogcr belaste typen toegepast. Wordt de anodetémperatuur belangrijk hooger, zooals bij de buizen met gethorieerde
wolfraam gloeidraden, dan gebruikt men liever geen ballon van zacht
glas, omdat daarvan het vcrwcckingspunt te laag ligt. In dit geval
maakt men den ballon van z.g. hard glas, nl. borosilicaatglas, dat een
hooger verweekingspunt heeft en dus hoogcre temperaturen kan weer
staan. Dit beteekent echter dut, voor een bepaald vermogen, een buis
met hardglazen ballon kleiner van afmetingen is dan een buis met zachtglazen ballon, wat een bijzonder voordeel is bij het gebruik op zeer
hooge frequenties, zooals in hoofdstuk IX nog nader zal worden besproken.
Bij buizen met waterkoeling wordt de anode, zooals reeds werd
besproken, afgesloten met een glazen sluitstuk (zie fig. 1), waardoorheen
de doorvocrleidingen van den gloeidraad en de roosters zijn aangebracht.
Aangezien men hier niet een anode op hooge temperatuur heeft, kan dit
sluitstuk van zacht glas (loodglas) worden gemaakt, mits men dc coustruclie
van de buis zoodanig inricht, dat van den gloeidraad geen straling op dc
glazen deelen kan vallen.
De verbinding tusschen het glas en dc anode bij een watergckoeldc zend
buis bestaat bij de Philips buizen uit een ring van chroomijzer. Wegens
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het groote verschil iu uitzcttingscoëfficiënt tusschen glas en koper is
het -behalve met zeer speciale constructiemethoden- niet mogelijk het
koper direct aan liet glas tc Iasschcn. Chrooinij zer daarentegen is een
alliage, waarvan de uitzcttingscoëfficiënt nagenoeg gelijk is aan dien van
lood- en kalkglas. In fig. 1 is deze chroomijzerring bij de zendbuis TA 20/250
duidelijk te zien.
Bij de gloeistroom- en roosterdoorvocren van dc Philips buizen met
waterkoeling bestaat de verbinding met het glas eveneens uit een chroomijzeren flens. Aan de binnen- en de buitenzijde daarvan zijn, ter wille van
het betere clectrische geleidingsvermogen, koperen staven gesoldeerd, die
de verbinding met de elcctrodeu in da buis en met de uitwendige schake
ling bewerkstelligen.
Wordt het sluitstuk gemaakt van hard glas, waarvan de uitzettingscoëfficiënt kleiner is dan die van zacht glas, dan moet de verbinding met
de anode eveneens van een materiaal met kleineren uitzcttingscoëfficiënt
worden vervaardigd.
Bij de buizen voor kleiner vermogen, met een ballon van zacht glas, zijn
de doorvoeringen eveneens van chroomijzcr vervaardigd, voor zoover zij
mechanische stevigheid moeten bezitten; zoo bijv. de anodedoorvoer
van de TC 2/250 aan het boveneinde van de buis (fig. 6). De rooster- en de
gloeidraaddoorvocringcn daarentegen bestaan ook wel uit z.g. manteldraad,
dit is een draad van uikkelijzer, omgeven door een koperen mantel.
De glocidraad- en roosterdoorvocren worden meestal aan één zijde van
de buis, in de z.g. kneep, aangebracht, zooals bijv. bij de penthoden van
fig. 7. Bij sommige trioden daarentegen worden anode en rooster aan de
bovenzijde van de buis uitgevoerd, de gloeidraad aan de onderzijde. Dit
is het geval bij de TC 1/75, TC 04/10 en TE 05/10 (fig. 6).
De buizen met een ballon van hardglas, afgcbecld in dc fig. 4 en 5, vereischen,
wegens den kleineren uitzcttingscoëfficiënt vau het glas, doorvoeringen van
ander metaal. Als zoodanig komen molybdeen, wolfraam en fcrnico in
aanmerking; het laatste is een alliage van ijzer, nikkel en cohalt. Bij de
trioden vau de genoemde serie bestaan alle doorvoeringen uit een dop van
fernico, die het glas vacuumdicht afsluit, terwijl aan weerszijden koperen
pennen zijn gesoldeerd, ter wille van het betere electrischc gelcidingsvermogen. Dat bij deze buizen een bodem van geperst glas is gebruikt in plaats
van een kneep, hangt samen met de kortegolfcischen, waaraan moet worden
voldaan; hierop zal in hoofdstuk IX nader worden ingegaan. Bij de
penthoden van fig. 5 zijn alleen het remrooster en de anode met behulp
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van fernico doppen uitgevoerd, terwijl de overige verbindingen in een
kneep zijn samengevat: als doorvoeringsmctaal is wolfraam gebruikt.

§ 5. Mechanische bouw
Voordat dc verschillende onderdeden tot een complete buis worden
samengevoegd, worden ze door wasschen in een of meer baden gereinigd
en vervolgens voorontgast.
De wijze waarop de buis wordt gemonteerd, vertoont bij ieder type
weer bijzonderheden, doch zoowel bij buizen met kneep als bij die
met persglazen bodem wordt het sameustcl van glocidraad en roosters
op deze onderdeden gemonteerd. Bij sommige typen rust ook dc anode
daarop, terwijl bij andere de anode gedragen wordt door den ballon.
Als isolatiemateriaal waarmee. de verschillende clectroden op afstand
worden gehouden, wordt mica gebruikt, terwijl ook verschillende kera
mische materialen een belangrijke plaats innemen. Als voorbeeld van de
montage van een moderne zendpenthode toont fig. 12 een schets van
de PB 2/200.
In den hardglazcn persbodem zijn zeven inolybdenen doorvoerpennen aangebracht, benevens dc
pompstengcl. Vier van deze pennen dragen den
isolatiestecn, die onder in de buis zit. Op dezen
isolatiesteen zijn dc elementen van de buis ge
bouwd, nl. de glocidraad, dc drie roosters en
het schermdekscl. Aan dc bovenzijde worden
glocidraad en roosters op afstand gehouden
door een tweede isolatieplaat, die gedragen
wordt door de balken van het derde rooster.
)L i
Dit laatste is aan de bovenzijde voorzien van
een metalen kapje, dat dient ter electrischc
afscherming en dat tevens een bandje draagt,
i
[)59]
dat rond een glazen nok aan de bovenzijde
van den ballon grijpt, zoodat daarmee liet
systeem aldaar wordt gesteund.
De anode is opgehangen aan twee kwartsstaven,
die aan dc onderzijde aan liet schermdekscl zijn

I

i'

:
Fig. 12. Schets van het inwendige van de penthode
PB 2/200.
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bevestigd, en aan de bovenzijde aan het kapje van het derde rooster.
Van de zeven pennen in den buisbodem zijn er twee verbonden met het
derde rooster, twee met den gloeidraad, een met het stuurroostcr en twee
met het schcrmroostcr. Aan de bovenzijde heeft de buis twee uitvoerin
gen, nl. een voor de anode en een voor het derde rooster. De laatste is van
voordeel bij gebruik van de buis op ultrakorte golven.
Het rooster-glocidraadsysteem van een buis met waterkoeling als bijv. de
TA 12/35 (zie fig. 10) is gemonteerd op den glazen kop, die de anode
afsluit. Ook hierbij worden de electroden met behulp van platen van
keramisch materiaal op afstand gehouden. Door een isolator van kwarts,
aangebracht aan het einde van het rooster-gloeidraadsysteem, wordt de
gloeidraad gecentreerd t.o.v. het rooster. In fig. 9 is min of meer
schematisch de doorsnede van de buis TA 12/35 geteekend, waaruit de
opstelling van de onderdeden blijkt.

§ 6. Het pompen
Het doel van het pompen is, de buis zoodanig te cvacuecren dat nader
hand in liet bedrijf geen gevaar bestaat voor het vrijkomen van gasresten.
Behalve dat de onderdeden vóór het montecren van de buis worden
voor-ontgast, worden tijdens het pompen de verschillende electroden
verhit op een temperatuur die veel hooger is dan die welke zij later in
het bedrijf aannemen.
Bij de buizen met glazen omhulsel wordt met behulp van een oven de
ballon warm gestookt, zoodat de gassen, die aan dezen ballon geadsorbeerd
zijn (hoofdzakelijk waterdamp), worden vrijgemaakt en door dc vacuumpomp worden afgevoerd.
Vervolgens wordt de anode tot glocitcmperatuur verhit met behulp van
H.F. stroomen. Men plaatst daartoe rond de buis een spoel, waarin een
sterke H.F. stroom vloeit; deze spoel is te beschouwen als de primaire
wikkeling van ceu transformator, waarvan de secundaire wikkeling wordt
gevormd door de anóde, die dus a.h.w. als kortsluitwikkcling fungeert.
Nadat dc anode op deze wijze voldoende is ontgast, wordt de gloeidraad
geformeerd, d.w.z. hij krijgt een zoodanige tempcratuurbehandeling (door
middel van een juist gekozen gloeispanning), dat de cmittccrcnde laag
zich vormt. Vervolgens worden de roosters ontgast door clectroncnbombardement, terwijl ook de anode meestal nog wordt gebombardeerd.
Ten slotte wordt (bij buizen met oxydkathode cn bij sommige buizen met
thoriumkathode) de getter verstoven. Op een geschikte plaats in de buis
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is nl. een klein metalen bakje met gazen deksel gemonteerd, meestal ge
vuld met metallisch barium. Het bakje wordt met behulp van H.F.
stroomen verhit tot een zoodanige temperatuur, dat het barium verdampt
en vervolgens op den naburigen ballonwand in den vorm van een spiegel
neerslaat. Deze absorbeert de gasresten, die nog in de buis aanwezig zijn
of naderhand zouden kunnen vrij komen; zoodoende is een goed vacuura
gewaarborgd.
•
Daarna wordt dc buis afgesmolten en, zoo noodig, van een huls voorzien.
Bij buizen met oxydkathodc wordt vervolgens gedurende cenigcn lijd een
iets verhoogde glocispanning aangelegd, terwijl cenige katbodestroom
wordt getrokken. Het formccringsproccs van de kathode wordt daardoor
voltooid en de emissie gestabiliseerd.
Het eigenlijke pompon gebeurt voor kleine oxydbuizen op een roteerende
pompmachinc, waarop de verschillende hierboven genoemde bewerkingen
in dc juiste volgorde en gedurende een vastgcstelden tijd worden uitgevoerd.
Buizen van grootcr vermogen, zooals de grootc oxydebuizen (bijv.
TC 2/250), de tlioriumbuizcn en dc watergekoclde buizen, worden in
dividueel gepompt.
De werkwijze bij het pompen van thoriumbuizen is in zooverre afwijkend
van die van oxydebuizen, dat daar de glocidraad een andere behandeling
ondergaat. Zooals reeds werd besproken, wordt deze glocidraad gecarboniseerd; deze bewerking wordt verricht vóór het eigenlijke pompen
begint. Bovendien wordt vóór liet carbonisecren de glocidraad even op
booge temperatuur gebracht en zoodoende ontgast.
Bij buizen met waterkoeling kan H.F. verhitting van de anode niet worden
toegepast; dc ontgassing van de anode geschiedt daar door plaatsing
in een oven. Daarna volgt het ontgassen van den glocidraad door gloeien
op hooge temperatuur, vervolgens het ontgassen van de roosters door
electronenbombardemcnt.
Het is noodzakclijk dc genoemde bewerkingen van alle onderdeden
meermalen te herhalen, omdat bij het ontgassen van den glocidraad
en de roosters de vrijkomende gassen zich gemakkelijk aan de koude
anode hechten.
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HOOFDSTUK II
Classificatie
§ 1. Indeeling naar het aantal electroden
Naar het aantal electroden onderscheidt men in de zcndtechniek
dioden, trioden, tetroden, penlhodcn en dubbele buizen.
a.

Dioden worden als gelijkrichtcr gebruikt voor liet omzetten van de
wisselspanning van het net in gelijkspanning, noodig voor de voeding
van zendhuizen.
In vroeger jaren werden hoogvacuum dioden gebruikt; in de laatste
jaren daarentegen veelal kwikdampgclijkrichters. Deze hebben
het voordeel van een zeer hoog rendement (tot 99,5%), doordat zij
een zeer geringen inweudigen weerstand hebben; daardoor is tevens de
afgegeven gelijkspanning vrijwel onafhankelijk van de belasting.

b.

Trioden waren in de zcndtechniek, evenals in de ontvangtcchniek,
de eerste II.F. versterkbuizen; door de grootere vermogens die
vcrcischt worden, zijn zij echter grooter van afmetingen, en is soms
speciale koeling van de anode (water, olie, lucht) noodzakelijk.
Doordat een zendbuis, zooals in hoofdstuk III zal worden besproken,
als energie-omvormer werkt, is de wijze van gebruik in de schakeling
afwijkend van die in dc ontvangtechniek (zie § 3. Toepassing).

c.

Telroden hebben, tegenover trioden, inde zendtechniek het voordeel
van het kleinere stuurvermogen, zooals in hoofdstuk IV zal worden
besproken. Door dc toepassing van een schermrooster wordt tevens
bereikt, dat de capaciteit tusschcn dc anode cn het stuurrooster
zeer klein wordt, waardoor het ncutrodyniscercn, dat bij trioden
noodzakelijk is, vervalt.

d.

Penlhodcn zijn uit de tetroden ontstaan door het bezwaar dat kleeft
aan dc secundaire emissie van de anode, waardoor de uitsturing van
de anodespanning, en dus het rendement, bij een tetrode kleiner zijn
dan bij een aequivalente triode. Het aanbrengen van een vangroostcr
tusschen schermrooster cn anode brengt hierin verbetering. Het rende
ment van een penlhodc is daardoor te vergelijken met dat'van een
triode, terwijl daarnaast de voordeelen van een tetrode aanwezig zijn.
Door de aanwezigheid van twee roosters tusschen dc anode en het
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e.

stuurroostcr, is de capaciteit tusschcn de laatste twee clcctrodcn nog
kleiner dan bij een overeenkomstige tetrodc.
Een zekere bctcckenis heeft in de zendtcchniek de z.g. vangroostermodulatic gekregen (zie hoofdstuk V, §6), doordat dit een methode van
amplitudcmodulatie is waarbij het modulaticvermogen zeer klein is.
Dubbele buizen. Dit zijn buizen waarbij twee volkomen gelijke
systemen zijn ondergebracht in óen ballon. Een dergelijkc constructie
heeft bijzondere voordcelen bij gebruik van de buizen op ultra-hoogc
frequenties, omdat daardoor met een balansschakeling met zeer
korte verbindingen kan worden gewerkt. In hoofdstuk IX zal hierop
nader worden ingegaan.

§ 2. Indeeling naar het vermogen
Een indeeling naar het vermogen, dat de buis kan leveren, is in zooverre
mogelijk, dat gelet kan worden op de wijze waarop de anode wordt
gekoeld.
a. Bij buizen van klein en middelmatig vermogen (tot een maximum
H.F. vermogen van ca. 2 kW) wordt de anode door straling gekoeld;
als omhulsel dient een glazen ballon. De grootste anodcdissipatic,
die op deze wijze wordt afgevoerd, is omstreeks 1 kW (zoo bijv.
1100 W bij de triode TB 3/2000).
Hoogére dissipatics kunnen op deze wijze bezwaarlijk worden ver
werkt, omdat dan de anode cn de ballon te groot zouden moeten
worden; dit wordt te ongunstig voor de toepassing op ultra-hoogc
frequenties.
b. Voor grootere vermogens wordt daarom geforceerde koeling toe
gepast, meestal waterkoeling, cn in enkele gevallen luchtkocling,
op de wijze als besproken in hoofdstuk I, § 2. Ook past men wel
oliekoeling toe.

§ 3. Indeeling naar de toepassing
a.

b.

Gelijkrichtbuizen, dienende voor het omzetten van wisselspanning in
gelijkspanning ter voeding van de zendbuizen. Zooals reeds werd ver
meld, worden hiervoor dioden gebruikt, dé laatste jaren met kwik
damp gevulde, en al of niet van roosterbesturing voorzien.
Zendervcrslerkcrs, dienende voor het omzetten van gclijkstrooraver
mogen in H.F. vermogen, waarbij een afzonderlijk opgcw'ektc wissel
spanning als stuurspanning dient. Dit ontzetten dient te geschieden
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c.

d.

c.

met zoo goed mogelijk rendement; een zcndcrvcrsterkcr is dan ook te
beschouwen als een omvormer, in tegenstelling tot een H.F.- en
M. F. versterker in een ontvanger, die als spanningversterkers
bedoeld zijn. Zooals in hoofdstuk III uitvoerig zal worden besproken,
is een bepaalde instelling van de zendbuis (triodc, letrodc of pcntliode)
noodzakelijk om een hoog rendement te verkrijgen, nl. de z.g. klasse Cinstclling; de ontvangtechuiek daarentegen gebruikt vrijwel steeds
de buizen in klasse A-instclling (zie verder hoofdstuk III, § 1).
Wordt de zenderversterker gebruikt voor de overdracht van spraak of
muziek, dan moet hij worden gemoduleerd. De oudste en meest
gebruikelijke vorm van modulatie is de z.g.- amplitudemodulatie, die
in hoofdstuk V ter sprake komt.
Moilulaticverstcrhers zijn buizen, die dc signalen, die door den microfoonversterkcr worden geleverd, moeten versterken tot het niveau
dat voor liet moduleeren van den zenderversterker noodig is. De toe
passing ligt dus op het gebied van dc lage (audio-)frcqucntics.
Oscillaloren dienen voor het opwekken van H.F. trillingen. Zij worden
dus gebruikt als eerste trap van een zender, vaak in combinatie met
een kristal ter stabilisecring van de frequentie. Omdat in deze toe
passing slechts een gering vermogen geleverd behoeft te worden,
wordt hier meestal een oritvangbuis gebruikt.
Toepassing van zendbuizen als oscillatorenvooreen belangrijk grooter
vermogen vindt men in dc H.F. smeltovens en in diathermictoestcllcn (zie hoofdstuk VI).
Frcquenlievermenigvuldigers worden
in zenders gebruikt als
men een hoogc frequentie wil bereiken, waarvan het directe opwekken
en versterken bezwaar zou oplevcrcn.
Tusschcn den oscillator en den cindtrap worden dan een of meer trappen
opgenomen, waarin frcqucntievermenigvuldiging (meestal verdubbe
ling of verdrievoudiging) plaats heeft.
Als frcquenlicvcrmcnigvuldigcr wordt een zendbuis in klasse Cinslelling gebruikt. Men maakt daarbij gebruik van dc omstandig
heid, dat dc anodestroom van een C-versterkor componenten bevat
waarvan de frequentie een veelvoud is van die der grond trilling.
Door geschikte schakelingen (zie hoofdstuk VII) kan men den gewcnschtcn component afzonderen en verder versterken of W’eer ver
veelvoudigen.
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hoofdstuk iïi
De triode als zenderversterker
Inleiding
In dit hoofdstuk worden het opgenomen cn het afgegeven vermogen, als
mede het rendement berekend van een triode in een zenderversterker.
A. In de §§ 1 t/in 3 vindt men berekeningen over de klasse A-, B- cn
C-instclliug voor een triode met constante steilheid der ƒ„- Pg-karakteristickcn, cn is ondersteld, dat de amplitude van de anode-wissclspanning gelijk is aan de anodc-gclijkspanning. De anodestroom wordt
niet beïnvloed door de anodespanning; de Ia- PVkaraktcristiekcn zijn
rechte lijnen, evenwijdig aan de F0-as; zij eindigen alle op de Ia-as. Te
vens wordt de invloed van gekromde la- Kg-karakteristiekcn nagegaan.
B. In de §§ 4 t/m 10 worden berekeningen gegeven, waarbij de Ia-Vam
karakteristieken eveneens rechte lijnen zijn; zij zijn onderling even
wijdig, doch niet evenwijdig aan de F0-as, cn zij eindigen alle op een
rechte lijn door den oorsprong van het Ia- Fa-diagram (de
z.g. grenskarakteristiek — zie fig. 25). De maximale waarde van den
anodestroom en de minimale waarde van de anodespanning worden
door deze karakteristiek bepaald, m.a.w. de buis wordt uitgestuurd
tot de grenskarakteristiek.
Zonder aanvankelijk te letten op de begrenzingen die door de
maximaal toelaatbare waarden van anodedissipatie, anodegelijkstroom
en anodetopstroom zijn gegeven (§§ 4 t/m 7), wordt berekend de
grootste waarde, die liet afgegeven vermogen onder deze omstandig
heden kan bereiken. Daarna worden ook het afgegeven vermogen
en het rendement berekend, met inachtneming van de genoemde be
grenzingen (§§ 8 t/m 10).
In de laatstgenoemde §§ vindt men ook berekeningen aan de baud
van de statische karakteristieken, die in de practijk aan verschillende
zendbuizen werden gemeten, waaruit blijkt dat de bovenomschreven
schematisccring der karakteristieken voor het berekenen van afgegeven vermogen en rendement goed bruikbaar is.
In § 11 vindt men de conclusies waartoe de berekeningen der vooraf
gaande §§ leiden.
• Ten slotte behandelen de §§ 12 t/m 15 enkele bijzondere onderwerpen.
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§ 1. Impulsexcitatie
Reeds in de inleiding tot dit boek werd vermeld, dat bij den zcnderversterkcr, ter verkrijging van een hoog rendement impulsexcitatic wordt
toegepast. Men verkrijgt deze bij een z.g. klasse C-instclling van de zendbuis, waarbij de negatieve voorspanning en de wisselspanning op het
stuurrooster zoodanig worden gekozen, dat de anodestroom niet gedurende
den vollen duur van een periode der wisselspanning vloeit, doch slechts
gedurende een deel daarvan. In de zendtcchniek definieert men nl. drie
soorten van instelling, t.w. klasse A-, klasse B- en klasse C-instclling.
Bij de klasse A-instclling worden de negatieve roosterspanning en de
roosterwissclspanning (= excitaticspanning) zoodanig gekozen, dat
gedurende de volledige periode van de roosterwissclspanning anodestroom
vloeit; bij de klasse B-instelling vloeit de anodestroom gedurende ongeveer
de halve periode en bij de klasse C-instelling is de duur van den anode
stroom kleiner dan de duur van een halve excitatiepcriode.
Ten einde de beteckenis van de verschillende instel
lingen ten aanzien van afgegeven vermogen en
rendement te kunnen beoordeclcn, beschouwen wij
het geïdealiseerde geval van een zendbuis, waar
van de ƒ„- Fa-karakteristieken rechte lijnen zijn,
*3197
evenwijdig aan de Fa-as, waarbij dus de anode*
spanning geen invloed uitoefent op de grootte Fig. 13. Principeschevan den anodestroom. In de practijk voldoet een ma van een zenderpenlliodc min of meer aan deze eischen, en een triode versterker,
eveneens, indien de versterkingsfactor voldoende
groot is. De anodegclijkspanning zij Va, de roostergelijkspanning Vg
(Fg is dus een negatieve grootheid), de roosterwissclspanning Vgp cos (at.
In de anodelciding is voorts een impedantie Za opgenomen, die, zooals
in § 3 nog nader zal worden besproken, bestaat uit de parallelschakeling
van een zelfinductie, een capaciteit en een weerstand, waarbij de zelfinductie en de capaciteit zoodanige grootte hebben, dat de resonantiefrequentic van dezen kring gelijk is aan de frequentie (o van de cxcitatiespanning. Uit de wisselstroomthcorie is bekend, dat de impedantie van
deze parallelschakeling reëel is voor de frequentie (o en dat zij daar tevens een
grootste waarde bereikt, terwijl voor hoogcrc, zoowel als voor lagere
frequenties, de impedantie zeer vcel kleiner is. Voor gelijkstroom is de
impedantie nul.
In fig. 14 is, voor het geval van klasse A-instelling, de constructie van den

'i'
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anodestroom als functie van den tijd gegeven, uitgaande van de gegeven
cxcitatiespanning en de statische karakteristiek. Blijkbaar is
ia — Iao + Ia\ cos <ot,

ua

•

(3, 1)

waarin

/

lm — «S Vgp
en S de steilheid van de karak
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Fig. 14. Constructie van anodestroom, anode
spanning, opgenomen vermogen, afgegeven
vermogen cn anodcdissipalic als functie van
den tijd voor een H.F. klasse A-vcrstcrker.

teristiek is.
De anodestroom (3,1) vloeit door
Za en veroorzaakt daarin een
opanningverlies, dat. op grond
van de bovengenoemde eigen
schappen van Za, is voor te
stellen door F„, cos col = Iai Ka
cos ojI, zoodat de resteereude
anodespanning is:

(3, 2)

va — Va — Vai COS 0)1 .

Op het tijdstip t is het vermogen,
dat in de zendbuis, en wel in de
anode, wordt omgezet in warmte,
gelijk aan het product van va
en ia uit (3, 2) en (3, 1), derhalve

10o (tj = vaia = (Va— Vai COS tut) (Iao + I<H COS CUt),

of
IVa (t) = VaJao + (VaIai — VaJao) COS fut — VaJaï COS2 0)1

.

(3, 3)

...

(3, 4)

Het vermogen, ontwikkeld in Za, is dan:
t»0 (*) = Vai cos cut ia = Vai cos 0)1 (Iao + Ia 1 cos tut)
en dat geleverd door de anodespauningbron is:
tc; (t) = Vaia = Va (Iao + laj COS 0)t)

.

(3, 5)

Uiteraard is tvi (t) = w0 (t) + wa (t).
De grootste amplitude die «de wissclcomponent van den anodestroom,
Iaicoscut, kan bereiken in het klasse A-geval is blijkbaar /ai = Iao’,
de grootste waarde van de anodcwissclspanning, Fai, is iets geringer dan
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de anodegelijkspanning Va, zooals later nader zal worden aangetoond.
Stellen wij hier als geïdealiseerd geval Vai = Va, dan worden achter
eenvolgens:
«’a (0 = Valao— VaI„o CO«2 0)1 = Valao sin2 0)1
w0 (t) — Va cos col (Iao + Iao COS col) = VaTao (cos tot -f cos2 col)

(3, 6)
(3, 7)

K'i (l) = Va (Iao + Iao cos col) = Fijlao (1 + COS 0)1)

(3, 8)

....

Het verloop van ia (l), va (l), tr0 (l), n>a (t) en jcj (t) is in lig. 14 tevens
weergegeven.
Daaruit blijkt, dat de anodedissipatie gedurende één periode tweemaal een
minimale waarde passeert, nl. indien ia nul is en indien va nul is. Voor alle
andere waarden van 1 heeft wa (t) een van nul verschillende waarde,
omdat dan noch ia, noch i’a nul is.
Uit fig. 14 blijkt verder, dat het oogenblikkelijk vermogen w0 (t) gedurende
een zeker doel van de periode negatief is. Dit hangt samen met de definitie
van dit vermogen, nl. het product van de anodewisselspanning en den
(totalen) anodestroom. In den eigenlijken weerstand Ra echter is het oogen
blikkelijk vermogen gelijk aan
Va cos 0)1. Iai cos col = VaIai cos2 col;
dit is dus steeds positief. Door den eigenlijken kring, d.w.z. de parallel
schakeling van L en C, vloeit dan de rest van den anodestroom, nl. Iaol
deze component draagt dan het deel
Va cos col . Iao
bij tot het oogenblikkelijk vermogen, en dit deel, dat afwisselend positief
en negatief is, heeft tot gevolg dat het resulteerende oogenblikkelijk vermogen gedurende een deel der periode negatief is.
Wat nu echter alleen van belang is, is niet de mohientcele waarde der
verschillende vermogens, doch hun waarde gemiddeld over één periode
der cxcitaticspanning. Deze grootheden, die wij aanduiden met Wa,
W0 en Wi (resp. anodedissipatie, afgegeven vermogen en opgenomen
vermogen), zijn uit (3, 3), (3, 4) en (3, 5) gcmakkelijk te berekenen.
Men vindt:
(3, 9)
Wa= Vaho-^VaM
(3, 10)
W0 = V2 Vailai • • •
(3, 11)
Wi = Valao.................
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Het rendement ij, waaronder is te verstaan de verhouding van het afge
geven vermogen tot liet opgenomen vermogen, is nu:
W0
Va\ I<n
V = -ï^ = 1/
2 Va Iao
Wi

(3, 12)

In het bovengenoemde gunstigste geval met Va, = Va en 7ai = 7ao,
wordt »; = 50%, dus W0 = Wa = 1/2 TVi.
Het behoeft geen beloog, dat een dergelijk rendement voor zenders van
groot vermogen in het algemeen veel te ongunstig is.
Uit fig. 14 is ook direct de oorzaak van de grootc anodedissipatie te zien:
de grootste momcntccle waarden van wa (t) worden veroorzaakt door het
gelijktijdig optreden van betrekkelijk lioogc waarden van va (t) en ia (t).
Wil men dus het rendement verbeteren, dan moet de instelling zoodanig
worden gewijzigd, dat alleen dan anodéstrooin vloeit als de anodespanning
vrij lage waarden bezit. Dit nu wordt bereikt bij dc klasse B-, en in nog
grootere mate bij de klasse C-instelling.
In fig. 15 is de klasse B-instclling weergegeven. De anodestroom als functie
van den tijd is nu niet meer, zooals in het voorgaande geval, te beschrijven
met een enkele formule zooals (3, 1), doch moet op de volgende wijze
worden omschreven:
— nj2 < tot < n/2
ia = SVgp cos tot voor

Sn
Sn
— < tot < —, enz.,
2

3n
n/2 < tot < —
en ia = 0 voor

Sn

In

~z~ < cot < —, enz.
2
2*
In § 2 wordt aangetoond, dat deze impulsvormige anodestroom is te ont
leden in een gelijkstroomcomponent en een aantal sinusvormige compo
nenten met frequenties, die alle veelvouden zijn van de cxcitaticfrequentie to. De anode-impedantie Za heeft weer dezelfde eigenschappen als
in het geval van klasse A-instclling; zoodoende veroorzaakt alleen de
component met frequentie to een 6panningverlies in deze impedantie,
welk spanningvcrlies dus uiteraard sinusvormig met den tijd verloopt.
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§ 1. Impulscxcitatie

m
De anodcdissipatie is nu weer
op ieder moment het product
van de dan aanwezige anodeKwf spanning en anodcstroom; doch,
doordat de anodcstroom nu
ut. 0
O
*»tn
gedurende langen tijd nul is, en
i
wel juist tijdens de hooge waar
den van de anodespanning, is
ook de dissipatie gedurende dien
tijd nul. Dit blijkt dan ook uit
»uf
het verloop van iva met t, zooals weergegeven in fig. 15.
De klasse C-instclling onderscheidt zich van de B-instelling
n ft
ft. ft
—-ut slechts hierin, dat de negatieve
43100
voorspanning op het stuurroosFig. 15. Als fig. 1-1, echter nu voor H.F. klasse B. ter een grootere absolute waarde
heeft, waardoor bereikt wordt,
dat het stroomvoerende deel der excitalieperiode kleiner is dan 180°.
Een vergelijkend overzicht van de drie
instellingsmogelijkhcden geeft fig. 16.
vtlt)
r' '
In de bovenste figuur ziet men voor elk
dier instellingen den anodcstroom als
functie van tot, in de onderstelling van
eenzelfde maximale waarde van ,den
stroom, alsmede het verloop van de
anodespanning. Daaruit blijkt, dat bij
de A-instclling de stroom gedurende
360° vloeit; bij de B-instclling geduren
de 180°, terwijl in de figuur de C-instcl
ling zoodanig is gekozen, dat de stroom
gedurende 120° vloeit.
c
M0
Daaronder zijn voor de A-, B- en Cinstclling weergegeven het verloop van
120° 240* 360*120" 240*
H’i, w0 en iva’, tevens zijn de gemiddelde
4320/
waarden Wi, W0 en Wa aangeduid.
Fig. 16. Vergelijking van slroomen
Duidelijk blijkt hieruit, dat de geringe cn vermogens bij de H.F. klasse A-,
anodcdissipatie bij de klasse B- en C- B- en C-verstcrkcrs.
/

wi!'.

---------Uit
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instellingen is te danken aan liet wegvallen van den anodestroom op
de oogenblikken waarop de anodespanning hoog is. Dit komt dan ook
bet maximale rendement, dat in deze instellingen resp. 78,5 en 89%
bedraagt ten goede. Wij merken nog op, dat bet rendement van de klasse
C-instelling des te grootcr wordt, naarmate liet gedeelte der periode,
gedurende hetwelk de anodestroom vloeit (de z.g. stroomhock) kleiner
is. Berekening leert, dat het theoretisch bereikbare rendement 100%
bedraagt (zie hiervoor § 2).

§ 2. Berekening van de stroomcomponenten
Bij het berekenen van de klasse A-instelling in § 1 is het verloop van den
anodestroom als functie van den tijd direct af te leiden uit de sinusvormige
roosterspanning en een rechtlijnige /a-Fg-karakteristick. Eveneens is dit
voor de klasse B- en C-instcllingcn te doen. Echter is alleen bij de klasse
A-instelling een eenvoudige ontleding van den anodestroom mogclijk, nl.
in een gelijkstroomcomponcnt en een wisselslroomcomponent met fre
quentie co. Voor ieder dezer componenten kan men liet gedrag t.a.v. de
anode-impedantic Za bepalen, waaruit dan bet verloop van de anodespanning volgt; daarmee is het gedrag van de buis volkomen bepaald.
Bij de instellingen voor klasse B en C gaat men op soortgelijke wijze te
werk; echter is daarbij het resultaat van het splitsen in componenten iets
ingewikkelder. Vraagt men zich af waarom een dergelijke splitsing in
6inusvormigc componenten noodzakelijk is, dan luidt het antwoord,
dat het alleen op die wijze mogelijk is het gedrag van den niet-sinusvormigen anodestroom t.a.v. een LCR-schakcling te bepalen met behulp
van de rekenmethoden, die uit de wisselstroomthcorie bekend zijn.
Wel is het mogelijk om door een directe rekenmethode de werking van
een impulsrccks op een LCR-schakeling te bepalen, doch deze methode
is ingewikkelder en minder overzichtelijk.
De bovenbedoelde splitsing nu wordt „reeksontwikkeling van Fouricr”
genoemd. Zij komt hierop neer, dat men iedere functie, die periodiek
is naar den tijd, kan ontleden in een compouent, die niet met den tijd
verandert, èn in een aantal componenten di? sinusvormig afhankelijk
zijn van den tijd. De frequenties van deze componenten zijn niet wille
keurig, doch alle zijn zij geheele veelvouden van één andere frequentie,
die „grondfrequentic” wordt genoemd.
Beschouwen wij nu het geval van de klasse B- en C-instellingen, dan zullen
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§ 2. Berekening van de stroomcom ponenten
de anodestroomimpulscn elkaar opvolgen in het rhythmc van de positieve
spanningampliluden op het rooster; uiteraard is dus de anodestroom een
periodiek verschijnsel en kan derhalve in een Fourier reeks worden ontleed.
^e?gcn " >j nu >n de figuren 14, 15 en 16 het nulpunt van den tijd ter plaatse
van de positieve amplitude van de roosterspanning, dan is de roosterspanning voor te stellen door
ve (0 =

+ Vgp cos wt

(3, 13)

en dan valt van een der anodestroomimpulsen de top bij cot = 0; de
gchcclc impulsserie ligt dan symmetrisch t.o.v. de lijn cut = 0. (Het is van
belang er hier op te wijzen, dat niet alleen de impulsen voor t > 0 doch
ook die voor t < 0 in de beschouwing moeten worden betrokken, want
alleen voor het gchcele gebied — oo <t < -jgeldt de Fourier
reeksontwikkeling, niet voor een gedeelte daarvan.)
Ouder deze omstandigheden is de anodcitroom voor alle waarden van den
tijd voor te stellen door een reeks van de gedaante:
ia (f) = Iao -f Iai cos (al -f- Ia2 cos 2 cot -f /a3 cos 3 cot -f ... ad inf (3, 14),
waarin de verschillende coëfficiënten zijn te berekenen uit de volgende
bepaalde integralen:
r

Ia° — — J ia (0 dt
T

Iai =

J ia (t) cos cot dt
O

(3, 15)

T

Iai = 1' Iia ^ cos 2 cot dt
Ia3 =
enz.; daarin is T

cos 3 cot dt

—j de duur van 66a periode der cxcitatiespanning.

Vgl. (3, 14) laat zien dat inderdaad de anodestroom bestaat uit een
component /ao, die niet met t verandert (de gelijkstroomcoraponent),
een component met frequentie co, d.i. de frequentie van de roosterwisselspanning, en voorts componenten met frequenties 2co, 3co, 4co, enz.
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De laatste noemt men „hoogere harmonischen”; die met frequentie a>
(de grondfrequentie) heet de „eerste harmonische”.
Het resultaat van de integraties (3, 15) is uiteraard afhankelijk van den
vorm van de anodestroomimpulsen ia (t); deze worden bepaald door den
vorm van de J0- Fg-karakteristiek en de grootte van Vg en Vgp. Slechts bij
tetroden en penthodcn wordt met de
Fg-karakteristiek een statische
karakteristiek (voor bepaalde schcrmroostcrspanning) bedoeld; bij trioden,
waar de kathodestrooin, behalve door het stuurrooster ook nog cenigcrmatc door de anode wordt gestuurd, moet de z.g. dynamische Ta- Fgkarakteristiek worden gebruikt, die later wordt besproken.
Zooals bekend, wordt bij een ideale triode het verband tusschen den
kathodestroom en de z.g. stuurspanning gegeven door de ruimteladingformulc van Langmuir:
i = c vs 3/2

(3, 16)

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

De stuurspanning is daarbij bepaald door de uitdrukking:
Vg + Dag Va
1 4“ Dag + Dkg

:

i

;

i

• • •

(3, 17)

waarin Dag, resp. Dfcg, de z.g. doorwerkingen zijn van anode, resp. kathode
door het stuurrooster.
In de practijk treden door allerlei omstandigheden afwijkingen van deze
3/2-machtswet op; daar wij verder den anodestroom en niet den kathode
stroom wenschen te bestudeeren moeten wij bedenken, dat de eerste uit
den laatste wordt verkregen door vermindering met den roosterstroom.
Deze factor is van des te meer beteekenis waar, zooals bij zendbuizen,
positieve roosterspanning gelijktijdig optreedt met vrij lage anodespanning,
ten gevolge waarvan vrij groote roosterstroomen optreden. Met de onder
stelling van een 3/2-machtswet voor de dynamische Ia- Fg-karakteristick
wordt de practijk dys niet volledig weergegeven.
Ofschoon wij later zullen zien hoe, voor een bepaald geval, de dynamische
karakteristiek wordt geconstrueerd, is het ter wille van het overzicht gcwenscht, de Fourier analyse uit tc voeren voor verschillende geïdealiseerde
vormen van dynamische karakteristieken; t.z.t. (§5) zal dan worden
nagegaan in hoeverre de practijk met een van deze vormen in
overeenstemming is.
In fig. 17 is nu een dynamische karakteristiek, ia= f (t's). weergegeven,
waarbij, ter wille van de algemeenheid, niet de roosterspanning doch de
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§ 2. Berekening van de stroomcomponenten
stuurspanning volgens (3, 17) als basis is gebezigd. Zij is samengesteld uit een gelijkspanning, Vs, en een wisselspanning, V3p cos tut.
De amplitude Vsp is grootcr dan—Vs, zoodat gedurende een gedeelte van
de periode anodestroom vloeit. Dit deel duiden wij aan met 2 0, als de
totale periode wordt voorgesteld door coT = 2n. De klasse A-, B- en Cinstcllingen, die hierboven werden gedefinieerd, kunnen wij nu met behulp
van den stroomhock nader prccisecren; voor de klasse A-instelling is
20 = 360°; voor de klasse B-instelling is 20 = 180° en voor de klasse
C-instelling is 20 < 180°.
De berekening wordt uitgevoerd voor een karakteristiek van de gedaante
ia = C vsk (vs > 0)
ia = 0

(vs < 0)

(3, 18)

en wel voor de gevallen k = 1 (rechte karakteristiek); k = 2 (parabool)
en k = 3/2 (ruimtcladingkarakteristiek).
Uit de figuur blijkt, dat de halve stroomhock 0 wordt bepaald door:
cos 0 = ---

Vs
Vsp

(3, 19)

Voor k — 1 wordt, volgens (3, 15), (3, 18) en (3, 19):
e
2 fa>

T

lr

Iao =

-Jia{t)dt = -J c(Vs+Vsp cos cot) dt = ^(VsÓ+VsP sin0);
O

o

e
4 rM

t

2

r

Iai = ~f I l’«(0 cos Widt=— J
o

c (Vs + Vsp COS col) . cos cot dt =

O

^ Vs sin 0 + Vsp Q 0 + i sin 2©jJ ;
T

/a2 =

2 r

T J *a

e
4 r (o

Qos2o)tdt = — J

c (Vs+ Vsp cos (Dt). cos 2 (Dt de

O

= — Vs sin 2 0

Vsp ^sin 0 + - sin 3©jj ;
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en algemeen, vcor n ^ 1:
T

Jan =

2r
tJ

2c r

9

ia (,) cos najt dl =
sin nO

4

1

+ 2^

r ai

c(Vs+Vsp cos wi) cos mul dt =

sin(n+l)0 t sin (n—1)0

7i [
n
n + 1
u— 1
Overzichtclijkcr worden deze uitdrukkingen door Vs met behulp van (3,19)
om te zetten in Vsp\ men vindt dan:

Iao = ~ Vsp (sin 0 — 0 cos 0),
71

Iai==i Vsp[e~\ sin 20)’

I

3

^«2=-^ V,p ^sin 0—| sin 30j,

4J/9Ö

o- H

(3, 20)

____vJf ----------ml

en algemeen, voor n 2> 1:

i

!

Ian =

4~Vsp

sin (n—1)0
h—1

sin(n + l)0

n+ 1
Van belang is ook de maximale waarde, die de
anodestroom tijdens een impuls bereikt; deze is:
«Ji

Iap = c (Vg -f- Vsp) = cVsp (1—cos 0). (3, 21)

ut

Fig. 17. I'«sturing van den nnodestroom van een hoogvucuum*
buis duur middel van de stuur*
spanning r, = V, + Vlp cos wl.

I

Voor latere berekeningen is de verhouding van
elk der componenten tot de maximale waarde van den anodestroom van
belang; uit (3, 20) en (3, 21) volgt daarvoor:

i

/<JO

1 sin 0 — 0 cos 0

-F = ƒ.(©) =-•
71
lap

1 — COS 0
1

r<n

1

F
= /.(©) =-•
71
lap

fe = - h
~ = Me) = n—7T
lap

0 - — sin 20
2
1 — COS 0

1
sin 0 — — sin 30

) ■ (3. 22)

O

1 — cos 0
sin (n—1)0
sin («+1)0 •
n —1

n+ 1
1 — cos 0
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§ 2. Berekening van de stroomcomponcntcn
Fig. 18. De verhouding
Iaollnp — fo(&) als functie
van den huiven stroomhoek
0 voor het geval van ecu
iah't-karakteristiek van de
gedaante t„ = Ci\k, voor
k = 1; 1,5 en 2.

f0(o)
0,5

Ar»/
0,4

1,5.
2

0,3

0.2

0.1

0
0°

30°

60°

9CÏ5

12Ö5

150w

180°Q

*3/73

Voor /c — 2 geschiedt de berekening op analoge wijze; de resultaten volgen
hieronder:
Iao =

1 'v H1+ï cos 2©)-| sin 2©];

2c
/
1
\
Iai = — Vsp- |^sin 0 — — sin3 0 — 0 cos 0J;
2c
rl
1
Ia2 = — yspi - 0 + — sin 20 (— 4
71

Ian =

14

2c

(1

1

1

7- - 2(«—1) +
^ 4(n—2)j
n *V '4/i

+
+

1

1

n

2(/i—1)

1
4/t

cos 20) ;

24

1
2(n+l)

sin (n—2)0 -j-

1
sin n 0
2(»+l/
1

+ 4(«+2y |

sin (n + 2) ©j ;

Jap = C (Vs + Vsp)2 = cVSp2 (1 — COS 0)2.
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Hieruit volgt:
\
3
cos 20j — - sin 20

MS) = -

(1 — cos 0)2

71

1
sin 0 — — sin3 0 — 0 cos 0
O

ö

MS) = TC

•

(3, 23)

(1 — cos 0)2

1
2 4

-0- — (4 — cos 20) sin 20

MS) = 71

(1 — cos 0)2

Voor k = 1,5 is de integratie in gesloten vorm niet mogelijk; de berekening
is daarom uitgevoerd met den regel van Simpson x).
De resultaten van bovenstaande berekeningen zijn
weergegeven in de lig. 18,
19 en 20, gevende resp.

m

■

MS), MS) cn /2(0)

1.5

Oj

2

als functie van 0, met k
als parameter.
Uit deze figuren blijkt, dat
de krommen voor verschil
lende waarden van k niet
erg sterk uitccnloopen.
Voorde meeste in dcpractijk voorkomende gevallen
is dan ook de onderstelling
1c = 1 (rechte karak
teristiek) voldoende.

0,4

i

0,3

0,2

*) Zie hiervoor het aanhangsel.
0,1

O
0•
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30°

60°

90°

120°

150°

Fig. 19. Dc verhouding IaJIap
— /i(e) “l* functie van 0, voor
180°G dezelfde waarden van fc als in
«/« fig. 18.

§ 3. De afgestcmde anodekring

§ 3. De afgestemde anodekring
In dc inleiding is medegedeeld, dat de zendbuis als omvormer wordt ge
bruikt en als zoodanig tot taak heeft het omzetten van gelijkstroomver
mogen in hoogfrequent vermogen met zoo hoog mogelijk rendement.
Dit hoogfrequente vermogen is in dc meeste gevallen het uitgcstraalde
vermogen van een antenne. In dat geval wordt de antenne gevoed met
een wisselstroom van een bepaalde sterkte en een bepaalde frequentie, en
uit de zendtcchnick is bekend, dat voor dc voedingbron de antenne zich
in afstemming gedraagt als een ohmsche weerstand (stralingsweerstand).
In het geval van een H.F. smeltoven wordt een sterke H.F. stroom door een
spoel geleid, waarbinnen een kroes met het te smelten metaal is opgesteld.
Ook in dit geval is liet geheel te vervangen door een aequivalentcn weer
stand, waarbij het kwadraat van den H.F. stroom, vermenigvuldigd met
den weerstand, gelijk is aan het H.F. vermogen.
Bij het afregelcn van groote zenders maakt men vaak gebruik van een
z.g. kunstantenne, in hoofdzaak bestaande uit een olimschen weerstand,
die in plaats van de echte antenne als belasting van den zender fungeert, en
waarbij hetafgegeven vermogen weermetdewet van Joule is te berekenen.
Fig. 21a geeft het principeschema, volgens hetwelk een zendbuis als om
vormer werkt. De gelijkspanniugbron Va levert gelijkstroom in den belastingweerstand Ra; in deze keten nu is de zendbuis opgenomen, die, ten
gevolge van dc excitatie op het rooster, afwisselend de keten sluit en ver
breekt.
Dientengevolge
f?(9)
vloeit door Ra een pulsee- q j
rende gelijkstroom, die in
de practijk ongeveer dc ge
daante heeft als aangeduid
in fig. 16. Deze anode- ^

F

N

stroom bevat echter, vol
gens Fouricr, naast den
gelijkstroomcomponent 0,1
\
1
wisselstroomcomponentcn
van allerlei frequenties,
terwijl slechts een dezer Q
150°
180%
60°
900
0°
30°
componenten, en wel in
Fig. 20. De verhouding hjhp =ƒ*(«) «b functie
den regel die met de laagste
van O, voor dezelfde waarden van k als m fig. 18.
frequentie (dat is dus de

X
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frequentie van dc roosterwissclspanning), in den
bdastingweerstand gcwensclit is. Daarom moet
Ra
men dc schakeling zóó inrichten, dat alleen de
coj ut' ‘
gcwenschtc component door Ra gaat en alle
I
andere componenten, dus ook de gelijkstroomV]
componcnt, dezen weerstand mijden.
SL
Men bereikt dit door aan Ra een LC-kring
parallel te schakelen (fig. 21b). Stemt men
dezen kring af op dc f.equcatie van den gcwenschten stroomcomponcnt (meestal dus dc
frequentie van dc excitatiespanning), dan
ajaor
ondervindt juist deze component van den
Vu
b.
auodcstrooin een hoogen weerstand in den LCkring (nl. lip = L/Cr, als r dc serie-vcrlicsFig. 21. Schema van een
weerstand van den kring is); alle andere compo
zcudcrvcrsterkcr:
nenten daarentegen ontmoeten een zeer lage
a. Principieel, mei weer
stand i?„ in dc anodcimpedantie, zulks op grond van den vorm van de
lciding.
rcsonantickromme van den kring. Daarom zal de
b. Praclisch, met parallel
gcwcnschtc stroomcomponent niet den weg van
aan Ra een LC-kring,
den kring nemen, doch juist den weg van Ra (in de
die afgestemd is op de
practijk is L/Cr van de orde van grootte van
cxcitaticfrcqncntie.
105 tot 3.105 Cl; Ra van dc orde van grootte van
103 tot 101 Q), terwijl daarentegen dc niet gewenschte componenten alle
door den kring gaan.
Uiteraard is dc impedantie van den kring voor de hoogere harmonischcn
niet geheel nul; in dc practijk is het dan ook zoo, dat men in den stroom
door Ra nog zwakke hoogere harmonischcn aan treft. Dc mate waarin
zulks het geval is, hangt natuurlijk o.m. af van dc grootte van dc kringimpedantie voor deze harmonischcn, in vergelijking tot Ra- Uit de hier
boven gegeven formule voor Rp ziet men, dat deze impedantie des te
geringer is, naarmate de zclfinductie van den kring kleiner en diens capa
citeit grootcr is. Daarom wordt de anodekring van den cindtrap van een
zender steeds met tamelijk groote capaciteit uitgevoerd; voor nadere
gegevens dienaangaande wordt naar werken over zendtechniek verwezen.

i

!

!
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§ 4. De statische karakteristieken van de triode
Van de schakeling volgens fig. 21b is nu het gedrag van alle onderdeden
schematisch weergegeven. Voor een nauwkeurige beschouwing van het
42

§ 4. De statische karakteristieken van de triode
omzettingsproces is het noodig dc werking van de zendbuis als zoodanig
nader te bezien.
Uit bet voorgaande is al gebleken dat, bij de werking van de zendbuis, drie
grootheden van fundamcntcclc beteekenis zijn, nl. de anodespanning va, de
roosterspanning vg en de anodestroora i„ (de roosterstroom komt later ter
sprake). Het onderling verband tusscheu de genoemde grootheden wordt,
zooals bekend is, gegeven door de statische karakteristieken. In tegenstelling
tot de ontvangtechniek, waar men, mede in verband met het gebruik als
spanningversterker, gaarne gebruik maakt van dc /„-kg-karaktcristicken,
bezigt men in de zcndtcchniek vrijwel uitsluitend ƒ„- Ua-karakteristieken,
omdat dc cncrgic-omzetting nu eenmaal in den anodekring plaats heeft
en bet best kan worden overzien door liet verloop van ia en v„ als functie
van t te bestudeeren. In de laatste jaren wordt ook wel van Va-Vg-karak
teristieken gebruik gemaakt, om UnM
dat zij bepaalde voordeclen boven 3200
Ia- ka-karaktcristicken
bezitten, 2800
waarop bier echter niet zal worden
2200
ingegaan.
Ter illustratie is in fig. 22 de
Ia- Ua-karaktcristiekenbundel van
dc triode TB 2/500 gegeven. In
tegenstelling tot wat bij ontvangtriedin te doen gebruikelijk is,
worden bier ook de karakteris
tieken voor positieve waarden van
Vg weergegeven en wel omdat, ter
Verkrijging van voldoende vermo
gen en rendement, bet rooster tot
in het positieve spanninggebied

I
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Fig. 22. Ia- K.-knrakteristickcn van de
triode TB 2/500, met verschillende
bclastinglijnen (a, b en c).

moet worden gestuurd.
Daarom is het ook noodig, naast
den Ia- Kö-bundcl een /g-Ua-bundel te geven (fig. 23), ten einde de
energie-omzettingen aan de roosteizij -’e te kunnen bepalen.

§ 5. De belastinglijn bij afgestemden anodekring
Doordat de /a-F«-karakteristieken bet verband tusschen de drie groot
heden ia, va en Vg vastleggen, zal het verloop van ia als functie van
bekend zijn, zoodra men dat van va en vg kent.
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III. De triode als zcndcrvcrstcrker
De roosterspanning Vg bestaat 6tccds uit de superpositie van de (negatieve)
gelijkspanning Vg en de H.F. cxcitaticspanning, die wij voorstellen door
Vgp cos ml; derhalve is
Vg (t) = Vg + Vgp cos (Ut

(3, 24)

De anodespanning va (t) is op ieder oogenblik gelijk aan het verschil van
de anodegclijkspanning Va en het spanningvcrlics dat de anodestroom
ondergaat in de combinatie bclastingwccrstaud - afgestemde anodekring.
In § 3 is opgemerkt dat slechts één component van den anode
stroom een weerstand ondervindt, nl. de component waarvan de
frequentie gelijk is aan de eigen
KM
frequentie van den LC-kring. Wij
I
zullen aannemen, dat de kring
700
is afgestemd op de frequentie van
600
de stuurroosterwissclspanning; het
bedoelde spanningvcrlics komt
—
i
dan, volgens (3,14), ten laste van
de eerste harmonische Iai cos a>l
300
van den anodestroom, en is gelijk
aan Iai Ra cos cot — Vap cos cot.
1---200
I
Derhalve wordt:

;

ki
V

\

V

100

I

Vs-r-Ö2.
V
jtV
0

i

-100

0

400

1

800

Va (0 = Va — Iai Ra cos cot,

-vtMWoo
43304

Fig. 23. Ie- Fo-karaktcristickcn van dc triode
TB 2/500. De gestippelde lijn is een belas
tinglijn.

i

I

i

1

of ook:
Va (t) = Va— Vap cos cot (3, 25),
welke formule als (3, 2) ook reeds
in § 1 werd gevonden.
Met behulp van (3, 24) en (3, 25)

zijn nu, voor iedere waarde van t, Vg en va te berekenen, en uit de Ia- Va~
karakteristieken is dan ook de bijbehoorende waarde van ia bekend.
In het ƒo- Ko-diagram kan men, voor iedere t, de bij elkaar fcehoorende
waarden van va, Vg en ia markeeren met een punt (werkpunt); de aan
eenschakeling van alle werkpunten in het verloop van één periode der
H.F. roosterspanning heet de „werklijn” of „belastinglijn”.
Ter illustratie is in fig. 22 een belastinglijn (a) getcekend in het Ia- Vadiagram van de triode TB 2/500, onder toepassing van de volgende uit
drukkingen voor va en vg:
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§ 5. De bclastinglijn bij afgcstemdcn anodckring
vg (0 == — 120 + 270 cos cot
va (/) = 2000 — 1660 cos ojt;

mA
2400
tlt)

t

n

,b

1600

1

het daaruit volgend verloop van ia met 900
t is in fig. 24 (kromme a) weergegeven.
0
90°
0°
*0
ISO° 240' 220’
4Wl>r
Uit deze figuren volgt tevens, dat de
«*»
bclastinglijn voor liet gedeelte van de
Fig. 24. Anodestroomimpulsen behooperiode, waarvoor ia > 0 is, nagenoeg
rend bij dc belastinglijnen a en b van
een rechte lijn is, en dat dienten fig. 22.
gevolge de anodcstroomimpulscn met
goede benadering zijn te beschouwen als afgesneden 6inustoppen, waar
voor de formules (3, 22) gelden.
Het is trouwens gemakkelijk in te zien, dat de bclastinglijn inderdaad een
rechte lijn wordt, indien de statische Ia- Ua-karakteristicken rechten zijn.
In dat geval is nl. voor ia > 0:
l'o = ava + pVg
en dus. in verband met (3, 24) en (3, 25):
ia (0 = a (Va — Vap COS (Ot) + P (Vg + Vgp cos
of

ia (0 = aio + PVg + {PVgp — aV„p) cos ojt.

Vervang hierin cos (ot door
Va-Va(t)
COS Olt

, volgens (3, 25),

Vap
dan wordt:
ia(t) — aVa-\- pVg-\- (pVgp—aVap)

Va ~ va{t)

= A — Dva (*),

Vap

waarmee dus het lineaire verband tusschen ia (<) en va (*) voor ia> 0 is
aangetoond.
Uit het voorbeeld van fig. 22 blijkt al, dat het benaderen van de statische
karakteristieken door rechte lijnen practisch wel is toegestaan; voor de
meeste berekeningen zullen wij daarom deze benadering toepassen en
alleen in speciale gevallen correcties aanbrengen.

§ 6. Opgenomen vermogen, afgegeven vermogen en rendement
Uit de voorgaande beschouwingen is gebleken, dat het afgegeven H.F.
vermogen niets anders is dan het vermogen, dat door den component
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Ja\ cos tut van den anodestroom in Ra wordt ontwikkeld; volgens de wet
van Joule is dit vermogen, gemiddeld over óen H.F. periode:
W0

=1

of, indien wij de anodcwisselspanning Vap invoeren met behulp van
dc formule
(3, 26)
Vap — Ia\ R° •
Wo = — fai Vap,

(3, 27)

C*

welke uitdrukking wij ook reeds in § 1 vonden (3, 10). Voor het opgenomen
vermogen vonden we daar (vgl. 3, 11):
(3, 28)
Wi = Va Iao,
waarin Iao de gclijkstroomcoinponent van den anodestroom is. Ook in het
meer algemccne geval, dat de anodestroom een impulskaraktcr heeft,
wordt het opgenomen vermogen door (3, 11) gegeven. Immers, in § 1
werd reeds gezegd, dat dc momcnteelc waarde van het opgenomen ver
mogen gelijk is aan het product van dc anodegelijkspanning en dc oogenklikkelijkc waarde van den anodestroom; het gemiddelde opgenomen
vermogen Wi, dat in de practijk alleen van belang is, is dus gelijk aan het
product van de anodegelijkspanning en de gemiddelde waarde van den
anodestroom, en blijkens (3, 14) en (3, 15) is de laatste niets anders dan
de anodegelijkstroom Iao. Voor het rendement geldt dus nu ook dc formule
(3, 12) uit § 1:
W0
1 [ai _ Vap
(3, 29)
V = —
Wi
2 Tao ' ~Va
Het omvormcrbcginsel eischt, dat men bet rendement zoo hoog mogelijk
zal trachten op te voeren.
Natuurlijk zal een zendbuis evenmin met 100% rendement werken als welke
omvormer ook; het verschil tusschcn opgenomen en afgegeven vermogen
blijft als verlies in den omvormer achter, in dit geval als anodedissipatie Wa’
Wa = Wi - W0
(3, 30)

■

Het is duidelijk dat deze anodedissipatie, wil de buis bedrijfszeker functionneeren, een bepaalde maximale waarde niet mag overschrijden; der
halve is deze maximaal toegestane anodedissipatie een der factoren die
het afgegeven vermogen van een zendbuis kunnen begrenzen.
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§ 6. Opjicnomen vermogen, afgegeven vermogen en rendement

Een andere begrenzende factor is dc maximaal toegestane kathodestroomhetzij, dat dc topwaarde van de anodestroomirapulsen (Iap) haar bovenste
grens vindt in den verzadigingstroom van de kathode, zooals dat bij wolfraamglocidradcn bet geval is, hetzij dat, ter wille van een behoorlijken
levensduur van de buis, door den fabrikant een maximaal toegestane
waarde voor den kathodestroom wordt voorgeschreven, zooals bij oxydkathoden en gethorieerde wolfraamkathodcn.
In de volgende §§ zal nu, zonder te letten op de bovengenoemde begren
zingen, worden nagegaan hoe groot bet rendement onder bepaalde om
standigheden kan worden; daarna zal worden berekend hoe groot het
afgegeven vermogen kan zijn onder inachtneming van meergenoemde
begrenzingen, en hoe onder die omstandigheden het rendement wordt.

§ 7. Factoren, waarvan het afgegeven vermogen en het rende
ment afhankelijk zijn
Daartoe benaderen wij dc Ia- F«-karaktcristieken door rechte lijnen
(fig. 25), gegeven door dc vergelijking:
(3, 31)
ia = o (i'g + bva)
mét de conditie, dat deze formule alleen geldt voor waarden van Vg en va,
die voldoen aan
ia > 0 en va > 0................ . . (3,31a)
Dc grootheid b is de reeds genoemde doorwerking Dag van de anode
door bet rooster; de reciproke waarde van b is de verstcrkingsfactor u:
1

b = Uit fig. 22 blijkt, dat deze benadering goed is toe te passen op practische
gevallen, mits dc waarden van va niet te klein zijn. Voor zeer kleine
waarden van va, met name voor de waarden kleiner dan tg, neemt dc
anodestroom nl. sterk af (onder gelijktijdige toeneming van i.), en uit
fig. 22 volgt, dat alle karakteristieken eindigen op een lijn door den oor
sprong, die vrijwel als recht is te beschouwen en die wij de grenskarakteristick zullen noemen. Deze is voor te stellen door de vergelijking
.................... (3,32)
ia = ova . . • ■
en als verdere beperking van de geldigheid van (3, 31) geldt dus de
voorwaarde:
ia ^ OVa

(3, 32a)
47

III. Dc triodc nis zenderverstcrker

Uit de laatste voorwaarde en (3, 31) is nu, bij elke waarde van va, de vg
aan te geven, waarvoor nog juist de vergelijking (3, 31) geldt, nl.:
ia = crva = a (vg

bva);

hieruit volgt:
Vg =

o — ab
a

Va.

Het verband tusschen ia en t is nu direct
te vinden uit (3,31), met behulp van de
reeds vroeger gebruikte formules:
Vg (t) = Vg -f- Vgp cos cot,

(3, 24)

Va (t) = Va— Vap cos ft>1, .

(3, 25)

nl.:
49205

Fig. 25. Benadering van de
statische karakteristieken van
een triode met behulp van
rechte lijnen: i0 = a (v, + bva),
geldig
voor
va > 0
en
0 < ia < o va.

ia (0 — a[Vg-\-bVa-\(Vgp — bVap) cos cot], .

(3,33)

waarbij, in verband met (3, 31a):
—0 <cut<0; 27r — Q<ojt<2ji + 0, enz..

terwijl, voor andere waarden van cot, ia=0
is; 0 is daarbij de halve stroomhoek, zooals vroeger gedefinieerd en ge
geven door de vergelijking:
Vg + bVa + (Vgp — bVap) cos 0 = 0,
of
cos 0 =

-Vg-bVq
Vgp-bVap

(3, 34)

Op dezelfde wijze als in § 5 kan men aantoonen, dat dc bclastinglijn een
rechte is voor het deel van de periode waarin anodestroom vloeit. In
fig. 26 is dit dc lijn BC, geteekend voor het geval van klasse C-instelling.
Voor het overige deel van de periode valt de bclastinglijn samen met de
Fa-as; in fig. 26 is dit BD. A is daarbij het punt, waar dc oogenblikkelijke
spanning gelijk is aan Va (de gelijkspanning). Omdat de anodewisselspanning sinusvormig is, is AD = AC1 = Vap.
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§ 7. Factoren, waarvan het afgeecven vermocen en het rendement afhankelijk zijn
Het rendement »; is, volgens (3, 29):
i

r
- *ai

»; = ö
2 lao

Vop
Va'

dus, in verband met (3, 22):

De uitdrukking

1 J\(0)

Vap

2 fi(O)

Va

ƒ,(©)

sm

1

Vap

O------ sin 20
2
= <P (0)
sin O — O cos O

(3, 35)

(3, 36)

is in fig. 27 weergegeven als functie van 0.
Het rendement is dus afhankelijk van twee factoren, nl. rp (O) en V0p/Va.
De eerste factor hangt alleen af van den (halven) slroomhock 0 en is
grooler naarmate 0 kleiner is; de grootste waarde die rp (0) bereikt is 2,
nl. bij 0 = 0. De impulsen hebben dan de breedte nul. Voor het verkrijgen
van een goed rendement is het dus belangrijk den hoek 0 niet te groot te
kiezen; overigens is men bij de keuze beperkt door de voorwaarde, dat
men de negatieve voorspanning en de cxcitaticspanning liever niet extreem
groot kiest. Uit (3, 34) blijkt nl. dat 0 kleiner, dus cos 0 grooter
wordt, naarmate (bij gegeven Vgp en Vap) de uitdrukking
Vg—bVa
grooter is, dat wil dus zeggen naarmate, bij gegeven Va, de Vg grootere
negatieve waarden bereikt. Dit is ook
direct duidelijk, aangezien in dat geval
de instelling steeds meer het klasse
C-karakter krijgt, waardoor de anodestroomimpulsen smaller worden.
De tweede factor, Vap/Va, de z.g. uitsturing van de auodespanning, is direct
evenredig met de anodewissclspauuing
Vap; in fig. 26 is dit de afstand ACV
4J204
Voor een goed rendement is het dus van
Cl
belang Vap zoo groot mogelijk te kiezen,
hetgeen ncerkomt op den eisch, dat het Fig. 26. Werklijn in het /„-Fa-diagram van een triode, die in de anodeeindpunt C van de werklijn zoover
leiding een afgestemden LC-kring met
mogelijk naar links moet liggen.
parallel gcschakelden bclastingweorDit is op twee manieren te bereiken, stand bevat, en die in klasse C-innl. door, bij constant houden van Vgp, stclling wordt geëxciteerd.
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Fig. 27. Dc grootheid <p (0)
= /x(ö)//o(ö) als functie
van 0, voor fc = 1; daarbij
zijn yö(0) en/,(0) ontleend
aan fig. 18, respectievelijk
fig. 19.

X

N
1,2

0.8

;
i

0,4

30°

60°

90°

120°

150°

180°Q
43/75

dus V,gmax-, het punt C
naar links te verplaat
sen (dus langs de be
treffende statische ka
rakteristiek Vg — con
stant), waarbij dus de
helling van de bclastinglijn, en dus Ra, zich
wijzigen, dan wel door,
bij constante Ra, de
roostcrwisselspanning

te vergrooten.
Wij zullen nu nagaan hoe rendement en opgenomen en afgegeven vermogen
kunnen worden berekend uit de karakteristieken van fig. 26, en welke
extreme waarden deze grootheden 'kunnen krijgen; voorloopig zal
hierbij niet worden gelet op de begrenzing door maximale anodedissipatie of maximale anode-topstroom.

i:

*?

De grootste waarde die de anodewisselspanning Vap kan bereiken, bij ge
geven anodebclasting Ra en gegeven stroomhoek 20, is die waarbij het
eindpunt C van de bclastinglijn (fig. 26) ligt op de grcnskaraktcristiek
ia = o Va1). Onder die omstandigheden geldt:
lap
Met

geeft dat:

— oVamin

(3, 37)

Vamin — Va — Vap,
Vap

— Iax Ra,

*«1

~ fl (©) * lap

1

t

lap ==o{Va--Vap) = o(Va — la^Ra) = o\Va— fi (0) ' IapRa\,

waaruit volgt:
*) Later zal worden besproken, dat bij z.g. ovcrcxcitatic de anodewisselspanning nog
grooter kon worden; echter heeft zulk een instelling bepaalde nadeclen.

> '
i
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§ 7. Factoren, waarvan het afgcgcven vermogen en hot rendement afhankelijk zijn

lap =

O Va
1 + oRaf.O)

(3, 38)

Hieruit leidt men af:
lao — MO) ’ lap —

lai — fi(0) * lap —

Vap — Ia\ Ra —
1 v
-

W0 = 2

1 + oRafAO)

(3, 39)

• • •

(3,40)

(3, 41)

1 + <*RaMO)
1
_ -

j

gflq/r(Q)

2 [1 + oRaMO)]*

MO)
1 + °Rafi{0)

TFa = IFi — IF0
Wo
Wi

MO) ■ oVa

• • *

MO)-oVaRa

°P

JFi = Va lao —

v

MO) ' oVa
1 + aRafAO)

• crFa2

■OVa- (3,42)

• • •

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

l
CfRatfjO)
2 ' MO) [1+oRaMO)]

(3, 43)
(3, 44)

• • •

(3, 45)

In de figuren 28, 29, 30, 31 cn 32 is liet resultaat van deze berekeningen
weergegeven, nl. achtereenvolgens W0loVa2, Wi/aVa2 (of Iaol<*Va),
Wa/oVa2, j; en Iapja Va als functies van o\Ra, met 0 als parameter.
Beschouwen wij eerst fig. 28, dan blijkt dat er voor iedere waarde van 0
een waarde voor oRa is aan te wijzen, waarvoor het afgegeven vermogen
een maximum bereikt. Deze waarde van oRa volgt uit:

d{oRa)

0

of

[1 + oRaMO)] [1 - oRaMO)\ = 0.

Aangezien uiteraard aRa een positieve grootheid is, is de eenige wortel
die in dit geval kan worden gebruikt:
1
(3, 46)
aRa =

MO)

De bijbehoorende waarde van het afgegeven vermogen is:
oVa2
W0 max —

8

■MO)

(3, 47)
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en die van anodcdissipatic, rendement en anodcwisselspanning achter
eenvolgens:
/o(ö)
/,(0
(3, 48)
IVaopt — O Va2
2
8
1 ƒ■(€»
4 ƒ,(©)

1
-

(3, 49)

1
Fl Cpt —

(3, 50)

2

Wij zien dus dat, bij deze instelling op maximaal afgegeven vermogen, de
anodewisselspanning slechts dc helft van de anodegelijkspaiming be
draagt; daaruit volgt dat het rendement niet hoog kan zijn. Dit blijkt
ook uit formule (3,49); daar, volgens fig. 27, de grootste waarde die <]> (0)
ooit kan bereiken, gelijk is aan 2, volgt uit deze formule dat het rendement
ten hoogste gelijk kan zijn aan l/2 = 50%.
Voorts leert (3, 47) dat dc gevonden maximale waarde van het afgcgeven vermogen nog afhankelijk is van 0, zooals ook uit fig. 28 blijkt;
zelfs bestaat er voor een bepaalde 0 een maximum. Uiteraard is de
waarde van 0, waarbij dit maximum optrcedl, dezelfde als die van
/,(0); fig. 19 nu leert dat, voor k = 1, een maximum van /,(0) optreedt
bij 0 = 122° 34', en dat dit maximum dc waarde 0.5365 heelt. Dc hoog
ste waarde die het afgegeven vermogen dus ooit kan bereiken, is derhalve:
W*
99 o ma* =

i
i

o Va2
8

•0,5365 = 0,0671 aF„2

(3. 51)

CTVa2
0fi5
!i

0,02

I,
!

Fig. 2(1. 1F0,W als
functie vano/?a.nict
ö al* parameter, gel
dig voor een zendbuis
met rechte karakte
ristieken en die tot de
gren-karakteristiek
wordt uitgestuurd
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§ 7. Factoren, waarvan het afgegeven vermogen en het rendement afhankelijk *ijn

De bijbehoorende waarden der andere grootheden zijn:

w:

= 0,139 a Va-

(3, 52)

Vopt

= 32,5% .

(3, 53)

a opt

{oRa*) opt — 1,87

. .

(3, 54)

Wi . iaQ
OVa2'(TVa

1 '
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0,001
0,1

0,2

0,5

1
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5

10 20
50 100
*i/«
------*-(TRa
Fig. 29. WJoVa2 (of laoloVa) als functie van oRa, met ö
als parameter (vgl. het onderschrift van fig. 28).

Aangezien de gevonden optimale waarde van O gelegen is tusschen 90°
en 180°, volgt daaruit dat de optimale instelling gelegen is tusschen
klasse A en klasse B.
De hierboven berekende optimale instelling zal in de practijk zelden of
nooit worden loegepast wegens het lage rendement. Doch daarnaast
bestaat er nog een belangrijk bezwaar, nl. dat de anodedissipatie
W*
o opt veelal waarden zal bereiken die veel grooter zijn dan wat door den
zendbuizenfabrikant als bedrijfszeker maximum wordt toegestaan. Wij
illustreeren dit het best aan de triode TB 2/500.
Uit lig. 22 blijkt, dat hier de waarde van o gelijk is aan 6 mA/V.
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Voor een anodespanning Va = 2000 Y wordt dan:
0,0669-6-10"3-(2000)2 = 1605 W,
W*op, = 0,139-6- KT3- (2000)2 = 3340 W,

'

Wf*pl = 1605 + 3340 = 4945 W,
4945
Iao*opl =
= 2,473 A.
■*
2000

De maximale waarde van de anodedissipatic mag volgens den fabrikant
echter voor deze buis slechts 300 W zijn, en die van den anodegclijkstroom
600 mA; in de optimale instelling zou dus dc anodedissipatic een factor 11
te groot worden en de anodestroom een factor 4.
Men zou aan deze bezwaren tegemoet kunnen komen door verlaging
der anodegelijkspanning. Stelt men in (3, 52) TVa*opt = 300 W, dan wordt
Va = 600 V cn W*max = 144 W. De anodespanning wordt dan veel
lager dan het toegestane maximum (2000 Y) en, ten gevolge van hel lage
rendement, blijft het afgegeven vermogen gering.
Wil men dus dc maximaal toegestane spanning van 2000 V gebruiken cn tevens
de maximale anodedissipatic van 300 W niet overschrijden, dan kan men
geen gebruik maken van de optimale instelling, doch moet men de instelling
' zoo wijzigen dat het rendement wordt verbeterd. Blijkens fig. 31 is de ccnige
mogelijkheid daar
Jj/a. 1
toe vergrooting van
CTVa*
Ra boven de opti
male waarde. In dc
volgende § zal nu
Q2
worden nagegaan
0,1
hoe de instelling
van de buis moet
0,05
worden gekozen,
indien de anodedis0,02
sipatie een bepaald
maximum niet mag
0J01
overschrijden.

r

0P05

Fig. 30. VFa/aRa* als
functie van oRa, niet
0 als parameter (vgl.
het onderschrift van
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§ 8. Begrenzing van het afgegeven vermogen door de anodedissipatie

§ 8. Begrenzing van het afgegeven vermogen door de anode
dissipatie
Uit lig. 30 kan men bij gegeven waarden van oRa en 0 dc grootheid
Waja Va2 en dus, bij gegeven Va, de anodedissipatie Wa bepalen. Is men
met dc anodedissipatie aan een maximum gebonden, dan kan men niet
iedere willekeurige combinatie van oRa en 0 gebruiken.
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Fig. 31. V als functie van oRa, met e als parameter (vgl.
het onderschrift van fig. 28).
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Fig. 32. Iap/oVa als functie van oRa, met ö als parameter
(vgl. het onderschrift van fig. 28).
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Stellen wij voorop, de instellingen te maken waarbij Wa een bepaalde
constante waarde heeft (dus eventueel de maximaal tocgcstanc waarde),
dan geeft in fig. 30 een lijn Wa!oVa2 = const. de bij elkaar behoorende
waarden van Ra en <9, die aan deze voorwaarde voldoen. Voor Wal<jVa2 =
0,2, 0,1, 0,05, 0,02, 0,01 en 0,005 is dit verband tusschcn oRa en O weer
gegeven in fig. 33 (gestippelde krommen).
Met behulp van deze krommen vindt men dan verder uit fig. 28 de bijbehoorende waarden van lV0'oVa2. Deze waarden zijn eveneens iu fig. 33
weergegeven (getrokken lijnen); zij stellen dus voor W0loVa- als functie van
oRa, voor Wa = const. Fig. 34 geeft de bijbehoorende rendementkrommen.
Uit fig. 33 blijkt dat, voor een gegeven anodedissipatie, er steeds een waarde
van oRa is aan te wijzen, wraarvoor het afgegeven vermogen, en dus ook
het rendement, een maximale waarde bereiken. De waarde van oRa, waar
voor W„ maximaal wordt bij gegeven Wa, is principieel te bepalen uit
(3, 42), door deze uitdrukking naar oRa te difFcrcnticcren en gelijk te
stellen aan nul, waarbij echter als nevenvoorwaarde geldt: Wa = const
(Wa uit 3, 44). Deze nevenvoorwaarde echter, die het verband geeft
tusschcn 0 en oRa, waarover hierboven werd gesproken, maakt het
bepalen van de gezochte optimale w'aarde van Ra zeer lastig, zoodat op
I
de berekening daarvan niet zal worden ingegaan.
Verder blijkt uit fig. 33 dat - bij gegeven Wa - een bepaalde W0 kan

■

Jstv
e

0,05

' oposl

/
0/31 7
/

0/305

/

/

/

i

/
1

0,u'

I

T

/
✓
/
0,05

0,002
0,001
0,1

I

«o:
150

:
: 120°
l 90°
'60°

/F\

I

I

I

I

\

\

■30°

i

0,02

0,005

10°
10 20
50 100
wai
------► (TRa
Fig. 33. Getrokken lijnen: W„loVa* als functie van oRa,
met WaloVa* als parameter. Gestippelde lijnen: de bijbe
hoorende waarden van 9.
02

0,5

1

2

5

56

■
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worden bereikt bij twee verschillende waarden van oRa. Zoo is, voor
WafoVa2 = 0,02, een W0'oVa2 van 0,03 (en dus een rendement van
60%) te bereiken met oRa = 6,5, resp. 12. De bijbehoorende waarden
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Fig. 34. i als functie van oRa, met Wa/oVu3 als para
meter.

van 0 zijn resp. 30° en 110°, zoodat in het eerste geval de anodestroomimpulscn veel smaller zijn dan in het tweede. Aangezien echter in beide
gevallen het opgenomen vermogen h tzelfde is (nl. WyoVa2 = 0,05),
moet ook de anodegclijkstroom dezelfde zijn; derhalve moet in het eerste
geval de anodetopstroom veel grooter zijn dan in het tweede geval. Inder
daad vindt men uit fig. 32, bij oRa = 6,5 en 0 = 30°: Jap'oVa = 0,4;
bij oRa = 12 en 0 = 1100:.Iap'oVa = 0,135, zoodat de topstroom in het
eerste geval ca. 3 X zoo groot is als die in het tweede geval. Zijn dus uit
een oogpunt van anodedissipatic de beide instellingen gelijkwaardig, dan
is, wegens de geringere kathodcbelastiug, de tweede instélling te prefercereu, ook al omdat daarbij, wegens den grooteren slroomhoek, denegatieve
roosterspanning en de excitaliespanning geringer zijn.
In de practijk zal men overigens steeds op het maximum van het hoog
frequent vermogen instellen, waarbij uiteraard maar één waarde, zoowel
voor oRa als voor 0, in aanmerking komt.
Ter illustratie berekenen we een klasse C-instelling voor de triode
TB 2/500, voor Wa = 300 W, Va = 2000 V. Met o = 6.10"*
wordt dan WajoVa2 = 0,0125.
57

III. Dc triodc als ecndervcratcrker

Uit fig. 30 vindt men hierbij de volgende combinaties van oRa cn 0,
en voorts uit fig. 28 de bijbehoorende waarde van 1V0loVa2:
Tabel I
9,5
oi?a
40°
0
Wolo Va2 = 0,0275

40

10

14

22

32

60°

90°
0,0275

120°

150°

180°

0,0137

0,0115

0,031

0,0193

Deze waarden van W0/aVa2 vindt men in fig. 33 aangeduid inct een
stippellijn bij a.
Daaruit blijkt dat liet afgegeveu vermogen maximaal is bij oIia = 10;
0 = • 60°; daarbij is IV0l<jVa2 = 0,031.
Hieruit volgt:
W0 = 0,031 oVa2 = 0,031 - 6-10"3- (2000)- = 744 W;
Wi = W0 + Wa = 1044 W;
= 71,2%;
Wi
Wi
Ia0 = — = 522 mA.
Va
Voorts is, voor 0 — 60°:/o(0) = Iao/Iap = 0,218, dus Iap = 522/0,218 =
2400 mA, cn/x(0) = IaiIIap = 0,391, dus Iai = 0,391-2400 = 938 mA.
Uit Wa = 1/2 Iai Vap volgt dan: Vap = 1588 V, zoodat ten slotte
V

Ra

^ = 1690 Q.

•

Iai

Een contröle wordt nog geleverd door dc betrekking oRa = 10, die levert:
Ra = 1670 Q. Dc overeenstemming is dus behoorlijk 1).
Wij zullen nu nog nagaan in hoeverre door grafische berekening uit de
statische karakteristieken dezelfde resultaten kunnen worden gevonden,
ten einde aldus eenig inzicht te krijgen in de juistheid van de gemaakte
onderstellingen.
In fig. 22 kiezen wij als eindpunt van de bclastinglijn (kromme b) het
punt ia = 2400 mA; va — 400 V, zulks in overeenstemming met de boven
staande berekening. Dan is blijkbaar vg = 225 V en Vap = 1600 V,
indien Va = 2000 V gekozen wordt.
l) De afwijking wordt veroorzaakt doordat de waarde van o uit het ƒ„-ka-diagram
slechts ruw kan worden bepaald.
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§ 8. Begrenzing van bet afgegeven vermogen door de anodedissipatie
Ten einde de juiste waarde van den stroomhock te verkrijgen, kiezen we
Vg = —275 V; dan is Vgp = 500 V. Waar de verstcrkingsfactor van deze
buis [x = 30 is, wordt volgens (3, 34):
275
cos 0

2000
30

1600
500 30

= 0,466; 0 = 62°.

Dit is dus vrijwel de waarde uit de voorgaande berekening.
Wij houden dus aan:
Vg (t) = —275 -p 500 cos wt,
va (0 = 2000 — 1600 cos (ot
en kunnen, met behulp van deze formules, de Vg en va als functies van l
berekenen, en dus eveneens ia (fig. 24, kromme b).
Met behulp van den regel van Simpson berekent men hieruit voor
den anodegelijkstroom: Iao = 573 mA en voor de eerste harmonische:
Iai = 1023 inA.
mA 2400r-

Dan wordt:

4W
W0 = 2'1(>l' V(IP = 820 W

2000
1600

Wi = Va Iao = 1146 W
1200

JVa = Wi - W0 =^326 W
«00

V

=

w
Wi

= 71,5%

400

o

Ra =

V,
Ia 1

-*0• -40

= 1560 Q.

Vergelijkt men deze getallen met de vroeger berekende, dan ziet men dat W0, Wi en Wa volgens de
laatste berekening ca. 10% hooger zijn, terwijl Ra
kleiner is en j) onveranderd is gebleven.
Een en ander is gemakkelijk te verklaren uit den
vorm van de belastinglijn (fig. 22, kromme b).
Deze is nl. vrij behoorlijk recht en alleen aan de

0’

40’

Fig. 35.
Anodcstroomimpuls van
triodc TB 2/500:
b: behoorend
bij
dc belastinglijn
b van fig. 22.
f: berekend met de
hypothese van
rechte karakte
ristieken.
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bovenzijde tamelijk sterk gekromd. Dit laatste wordt weer veroorzaakt
door het kennelijk nict-lincaire verloop der statische karakteristieken in de
nabijheid van de grenskarakteristick. Het gevolg hiervan is, dat de anodcstroomimpulscn (fig. 24, kromme h) hun spitse gedaante verliezen en een
meer rechthoekig karakter vertoonen. Ter vergelijking geeft fig. 35 den
werkelijken anodestroomimpuls (b) en een impuls met denzelfden topstroom
(f), doch in dc gedaante van een sinustop, dc gedaante dus, die aan de
hierboven geschetste theorie der rechte karakteristieken ten grondslag ligt.
De verbreeding van den impuls heeft tot gevolg, dat Iao en /(I1 toenemen;
daarmee is dc vergrooting van 1Vi en WQ verklaard.

§ 9. Begrenzing van het afgegeven vermogen door den anodegelijkstroom
Het is ook mogelijk, dat het afgegeven vermogen wordt begrensd, doordat
de kathodegelijkstroom een bepaalde waarde niet mag overschrijden.
Dit geval doet zich voor bij zendbuizen met oxydkathodc en gethorieerden
wolfraamgloeidraad. Het is bekend, dat de verzadigingstroom van dergclijke kathoden zeer hoog is; daar echter een te groote kathodestroom de
levensduur van de kathode ongunstig biïavlocdt, wordt door den fabrikant
steeds een maximaal toelaatbare kathodegelijkstroom van zoodanige
grootte voorgeschreven, dat daardoor een behoorlijke levensduur van de
kathode wordt gegarandeerd.
Wij zullen nu nagaan wat dc hierboven geschetste theorie oplevcrt voor
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§ 9. Begrenzing van het afgegeven vermogen door den anodegclijkstroom
het vermogen van een zendbuis, indien de anodegclijkstroom l) constant
gehouden wordt op een bepaalde waarde, die dus eventueel de maximaal
toegelaten waarde kan zijn.
In fig. 29, waar de verhouding Iao!<jVa is gegeven als functie van crR0
en 0, kan men, door lijnen evenwijdig aan de abscissenas, de waarden
van oRa en 0 bepalen, die belmoren bij bepaalde constante waarden
van I,l0. In fig. 36 geven stippellijnen dszc bij elkaar behoorende waarden
van ƒ?„ en 0 weer, resp. voor Iao'oVa = 0,3, 0,2,. 0,15, 0,1, 0,06,
0,04, 0,02 en 0,01.
Met behulp van deze krommen vindt men dan uit fig. 28 gemakkelijk
de bijbehoorende waarden van W0 'a Va2 (fig. 36, getrokken lijnen), en
uil fig. 31 het bijbehoorende rendement (fig. 37).
Evenals in het geval van constante anodedissipatie, vertoont elke kromme
een maximum van W0 a Va2 (en derhalve ook van V) voor een bepaalde
waarde van oRa. Ook bier kan, bij gegeven anodegclijkstroom, een bepaald
vermogen worden verkregen voor twee waarden van oRa, niet resp. kleine
en groolc waarde van 0. Zoo wordt bijv. (fig. 36), voor Iao/o Va = 0,02,
een waarde W0'aVas = 0,015 verkregen, voor <tR<i = 20, resp. 29,5. De
bijbehoorende waarden van 0 zijn 26° en 90°. Bij ccnzclfden anodegclijk-

n(%)

stroom geven deze
stroomhockcn uiter WO
aard aanleiding tot
zeer verschillende
anode tops trooincn.
In dit geval geeft fig. 32 20
IUp 'o Va = 0,20, resp.
0,063, zoodat in het 10

'X
/
-01
ÖVa~ ■ I

eerste geval de anode5
topstroom ruim 3 X
die in het tweede geval
is. Vanzelfsprekend is
ook hier de instelling ' 1
5
W 20
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0,1 0,2
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2
4UO*
met grooten stroom------<TRa
Fig. 37.11 als functie van oRa, met IaploV„ als parameter.
hock te preferecren.
l) Doordat de kathodestronm de som is van den anodestroom en de stroom naar het
rooster, is de maximaal toegestane waarde van den anodestroom kleiner dan die van
den kathodestroom.
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Overigens zal men ook hier, evenals in het geval van begrensde anodcdissipatie, de instelling kiezen waarbij het afgegeven vermogen maximaal
wordt, wat bij slechts één waarde, zoowel van crRa als van 0, het geval is.
Het bovenstaande passen wij toe op het geval van TB 2/500.
Bij Va = 2000 V en Iao = 400 mA wordt gevraagd de instelling te be
rekenen die het grootste vermogen levert.
Dan is:
0,04
Iao
= 0,033.
~ÖVa 6-103-2000

i

Uit fig. 29, en vervolgens uit fig. 28, vindt men de volgende waarden
voor 0, oRa en W0/oVa2:
Tabel II
0

20°
= 8,5

oRa
WojoVa2 = 0,018

12,5

14,5

17,3

20,7

25,5

180°
28

0,024

0,025

0,023

0,020

0,017

0,0157

40°

60°

90°

120°

150°

Deze waarden van Wo/oVa2 zijn in fig. 36 weergegeven dooreen stippellijn
(aangeduid met den parameter 0,033). Het maximum van deze kromme ligt
bij oRa = 14,5 met 0 = 60°; daarbij is W0jaVa2 = 0,025 en dus Wa =
0,025 • Va2 = 600 W. Voorts is dan Wi = 800 W; Wa = 200 W;»; = 75%;
Ra = 14,5/o = 2420 Q, terwijl de anodewisselspanning Vap volgt uit:
W0 =

V
Vap 2

2 Ra

; dus Vap = y 2 Ra JVo = 1705 V.

De eerste harmonische van den anodestroom wordt nu:
Iax = Vap/Ra = 705 mA, dus IaJIao = 9?(0) = 1»76. Uit fig. 27 blijkt
dan dat deze waarde van y(0) wordt bereikt bij 0 = 65°.
Deze afwijking van 0 van de oorspronkelijk gevonden 60° is te verklaren
uit fig. 29. Daarin ziet men dat, op de lijn Iaojo Va = 0,033, een kleine
verandering van <jRa reeds een groote verandering van 0 teweegbrengt
(vgl. tabel II, waarin, bij 0 = 60° resp. 90°, behooren: oRa = 14,5, resp.
17,3). Zoodoende zal dus een verandering van 5° in 0 slechts een kleine
verandering van oRa teweegbrengen, en een onbeduidende wijziging in W0
(fig. 36), m.a.w. voor het vermogen is de waarde van den stroomhoek

!

!

niet critisch.
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Houden wij nu verder aan, in verband met de berekening van <p(0),
dat 0 = 65° is, dan geeft fig. 18: f0[0) = Iao/Iap = 0,235; daaruit volgt:
lap — 1700 mA.
Uit fig. 22 nu blijkt, dat de berekende waarden van Iap en Vap worden
bereikt bij vg = 175 V. Met behulp van (3, 34) is nu de negatieve voorspanning Vg te berekenen, waarbij een 0 van 65° wordt bereikt; die is
Vg = —200 V; dus is verder Vgp = 375 V.
Ter controle van de theorie kunnen wij nu verder, op dezelfde wijze als
in de vorige §, de werkelijke bclastinglijn berekenen, uitgaande van de
gegeven waarden voor Vg, Va, Vgp en Vap, en daaruit den anodestroomimpuls met de componenten afleiden. De werklijn is aa'ngegeven in fig. 22
(kromme c); de resultaten van deze berekening zijn als volgt:
fao = 435 mA; Iai = 767 mA; Wi = 870 W; Wa = 653 W; Wa = 217 W;
= 75%; Ra = 2220 ü.
Ook hier zijn, evenals bij de berekening in de vorige §, JV{, W0 en Wa ca.
10% hooger dan volgens de theorie met lineaire karakteristieken; Ra is
kleiner en »; is onveranderd. Evenals vroeger ligt de verklaring hiervan in
de kromming van de belastiuglijn in de nabijheid van den anodetopstroom,
waardoor de auodcstroomiinpuls wordt afgeplat.

§ 10. Begrenzing van het afgegeven vermogen door den verzadigingstroom van de kathode
Een andere begrenzing van het vermogen doet zich voor bij zendbuizen
met wolfraam gloeidraad. Het is duidelijk, dat onder geen omstandigheid
de anodetopstroom grootcr kan worden dan de verzadigingstroom van
de kathode, en waar nu bij wolfraamglocidradcn de specifieke verzadiging
stroom (waaronder te verstaan is de verzadigingsstroom per watt gloeidraadvermogen) klein is in vergelijking met dien van de andere kathoden,
ligt het voor de hand dat, bij buizen met wolfraam gloeidraden, het vermogen
door den verzadigingstroom kan worden begrensd.
Ten einde te kunnen beoordeelen in hoeverre dit het geval is, bepalen
wij met behulp van fig. 32 de waarden van 0 en oRa, waarvoor de anode
topstroom een constante waarde heeft. Deze waarden worden in fig. 38
weergegeven door de stippellijnen, en wel voor Iapl<fVa = 0,6, 0,4, 0,3,
0,2, 0,15, 0,1, 0,07 en 0,04.
De bijbehoorende waarden van WojoVa2 worden dan weer gevonden uit
fig. 28 en zijn weergegeven door dc getrokken lijnen in fig. 38.
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Daaruit blijkt in dc eerste plaats dat er, voor iedere waarde van de ver
houding /op/o’Fn, een waarde oRa is aan te wijzen, waarvoor het afgegeven
vermogen een grootste waarde bereikt, en dat de bijbehoorende waarde
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Fig. 38. Getrokken lijnen: Wv/aVa- als functie van aRa,
met IaploVa als parameter. Gestippelde lijnen: dc bijbchoorende waarden van 6».

van O ca. 120° is en zeer weinig afhankelijk is van IaploVai vervolgens,
dat waarden van JVo'aVa2, die kleiner zijn dan het maximum, kunnen
worden bereikt met twee waarden van den stroomhoek, mits deze gelegen
zijn tusschcn 90° en
q(%)
180°. Zoo vindt men
voor lap'oVa = 0,6
50
een waarde W0!aVa2
= 0,06, bij aRa = 1,3;
20
deze wordt bereikt
zoowel bij 0 = 90°
10
als bij O = 180° (in
dit geval dus resp.
5
klasse B en klasse A).
2
0,1
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ij 10. Begrenzing van hel af"c<rcvcn vermogen door den verzadigingstroom van de kathode

Uiteraard is in het eerste geval de anodegclijkstroom kleiner dan in
het tweede en het rendement dus grooter, zooals ook door lig. 39
wordt geïllustreerd.

§ 11. Conclusies voor de instelling van een triode
Uit de voorgaande §§ kunnen nu de volgende richtlijnen worden getrokken
voor de instelling van een triode in klasse C.
In de eerste plaats wordt, hij een gegeven belastingwccrstand Ra, het ren
dement zoo gunstig mogelijk, iudien de buis tot aan de grenskarakteristiek
wordt uitgestuurd. Dat deze situatie bereikt is, is in de practijk daaraan •
te herkennen, dat het afgegeven vermogen en liet rendement niet noemens
waard meer toenemen als de excitatiespanning wordt vergroot; de
roosterst room daarentegen neemt wel sterk toe indien de excitatie
spanning grooter wordt dan deze optimale waarde.
In do tweede plaats mogen, bij de aldus gevonden instelling, noch de
kathodegelijkstroom (bij buizen met oxyd-, resp. gcthoricerde wolfraamkathodc), noch de anodedissipatie boven bun maximaal toegestane
waarden komen. Doen zij dit wel, dan moet de belastingwccrstand Ra
zoover worden verhoogd, dat aan de bovengenoemde eischen is voldaan.
Bij buizen met wolfraaingloeidraad mag, zooals besproken, de anodestroom tot aan de verzadiging van de kathode worden uitgestuurd; of
deze toestand bereikt is, is gemakkelijk te constateeren door het aan
brengen van een kleine gloeispanningverandcring, want mèt de gloeispanning zal de verzadigingstroom, en dus ook de anodestroom, stijgen
of dalen. De juiste instelling bij deze buizen is uiteraard die, waarbij èn
tot aan de grenskarakteristiek en tot aan de verzadiging wordt uitge
stuurd. Een eenvoudige overweging leidt tot de conclusie, dat in dezen toe
stand de anodestroom daalt bij vermindering van de glocispanning, doch
constant blijft bij verhooging van die spanning.
Over de grootte van de negatieve spanning op het rooster bij gegeven
anodespanning kan nog het volgende worden gezegd. Uiteraard zal bij een
klasse C-instelling de absolute waarde van deze spanning minstens gelijk
moeten zijn aan Va'i\L, aangezien voor deze waarde van de roosterspanning
dc anodestroom juist gelijk wordt aan nul. De juiste waarde, d.i. die,
welke bij dc voorgeschreven begrenzingen de optimale instelling levert,
volgt uit een der figuren 33, 36 of 38. Hiervoor moet echter de steilheid o
van dc grenskarakteristiek bekend zijn. Is deze voor een bepaalde buis
niet bekend, dan is een vaak toegepaste practijkregel die, volgens welke
. 65
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de roostcrspanning gelijk aan —2Va/y. wordt gekozen. Uit dc practijk is nl.
bekend, dat het vermogen en het rendement hij een klasse C-instclling
niet sterk variecrcn met de negatieve roostcrspanning.

§12. Roosterstroom en stuurvermogen
Beschouwt men de verschillende belastinglijncn, die in fig. 22 zijn weer
gegeven, dan blijkt, dat ze voor een belangrijk deel gelegen zijn in liet
gebied, waar dc stuurroosterspanning positief is. Dit bctcekcnt, dat
roosterstroom vloeit.
Het is gemakkelijk aan te geven hoe groot deze stroom zal zijn, want
eenerzijds geeft fig. 23 den roosterstroom ig als functie van t’„ en Vg, ander
zijds is het verloop van va en Vg als functie van t bekend.
Beschouwen wij het geval, dat in § 5 werd behandeld, waarbij
Vg(t) = —120 -f- 270 cos (ot,
v0(t) = 2000 — 1600 cos (ot,
dan is voor iedere waarde van (ot te berekenen t'g(t) en va(l) en verder,
uit fig. 23, ig(l).
De roosterstroomimpuls is (als stippellijn) weergegeven in lig. 40; ter
vergelijking is de reeds vroeger berekende anodcstroomimpuls eveneens
geteckcnd.
Doordat nu gedurende een deel van de totale periode van de cxcitatiespanning roosterstroom vloeit, wordt door deze spanning ecu zeker ver
mogen, het z.g. excitatievermogen, geleverd aan het roostercircuit.
Is T de duur van écn periode, dan is dit vermogen:
T

wBF=jJ Vgp cos (ot • ig(t) dt

....

(3, 55)
:
:

Hierin kan men den roosterstroom ig(t) ontleed denken in een reeks van
Fourier:
ig(t) = Ig0 + Igi cos (ot + Jg2 cos 2 cot -f

...

(3, 56)

Bij het uitvoeren van de integratie in (3, 55) levert alleen de tweede
term van (3, 56) een bijdrage, zoodat het resultaat wordt:
1
WHF=~Vgp • Igi

(3, 57)

.
I ■

:
!
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§12. Roosterstroom en stuurvermogcn
De amplitude van de eerste harmonische van den roosterstroom, Igv is
uit de gegeven impulsen te bepalen met behulp van den regel van Simpson.
In de practijk is deze methode voor het bepalen van het stuurvermogen te
omslachtig; men gaat dan liever als volgt te werk:
Men overweegt, dat de roosterstroom
^
1600
pas begint te vloeien als het stuurroostcr positief wordt; daaruit volgt,
1200
dat de roostcrstrooinimpulsen smal
000
ler zijn dan de anodcstroomimpulscn. Men kan nu in eerste benade^
ring aaunemen, dat de stroomhoek
/
/ \
o
0 der impulsen zoo klein is, dat de
0°
ëa6 160- 240• 320’ 400" ut
_ 4un
grootheid <p{0) = I°JIg0 uit fig.271)
Fig. 40. Anode- en roosterstroorapractisch gelijk is aan 2. In dat geval
impulscn van de triodc TB 2/500,

A

is Igi = 2/g0, zoodat (3, 57) over
gaat in:

geëxciteerd in klasse C volgens de
bclastinglijn a van fig. 22.

Whf = Vgp • Igo

(3, 58)

Aangezien Vgp en Ig0 op meetinstrumenten zijn af te lezen, is het stuurverinogcn direct bekend.
De juistheid van deze benadering is gemakkelijk te controleeren aan het
geval van den roostcrstroomimpuls van fig. 40. Met den regel van Simpson
vindt men voor dezen impulsvorm:
Igo = 46,7 mA; Igl = 86,8 mA.
Daaruit volgt:

= 1,86, zoodat (3, 57) in dit geval zou overIgo

gaan in:

Wuf = 0,93 Vgp • Igo.

De gctallcnfactor in deze formule hadden we ook door de volgende over
weging kunnen vinden.

Fig.27 is uit de fig. 18 en 19 afgeleid door voor &= 1 d<s grootheden/t(0) en/0(ö) op
elkaar te declen. Voor andere waarden van k (die waarschijnlijk beter het verloop der
statische roosterstroomkaraktcristicken weergeven) vindt men uiteraard andere
krommen 95(0), die echter alle voor 0 = 0 de waarde tp — 2 bezitten.
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III. De triodc als zcndcrvcrstcrkcr
. Doordat de roosterstroom pas begint te vloeien bij positieve waarden van
vg(t), volgt uit

!

vg(t) = Vg + Vgp cos oit,
dat de halve stroomhock Gg van den roosterstroomimpuls berekend kan
worden uit:

!

0 = Vg + Vgp cos Gg,
COS Gg =

of

i

ys
V*P

In ons voorbeeld is Vg = —120 V; Vgp = 270 V; derhalve cos Gg =
0,445, of Gg = 631/2°.
Uit fig. 27 volgt dan:

I

<P(G)=~P = 1,77,

i

dus:

igo

WHF = — Vgp ■ Igl = 0,885 Vgp Ig0.
De laatste berekening is overigens gemaakt in de veronderstelling, dat de
roosterstroomimpulsen de gedaante hebben van sinustoppen, wat in dit
geval, blijkens fig. 40, niet geheel juist is. Dat niettemin in de formule voor
WhF een getallenfactor wordt gevonden, die slechts 5% afwijkt van dien
volgens de exacte berekening, wettigt het vermoeden, dat practisch met
goede benadering het stuurvermogen zal kunnen worden berekend met
behulp van de formule:
Whf = 0,9 Vgp • Igo,

(3, 59)

ook voor andere vormen van roosterstroomimpulsen, zooals inderdaad
'wiskundig kan worden aangetoond.
Het stuurvermogen wordt gebruikt ccnerzijds als roosterdissipatie, ander
zijds als laadvermogen van de bron, die de negatieve roostervoorspanning
levert. Immers, de roosterdissipatie is het product van roosterspanning
en -stroom, gemiddeld over één periode:

i

;

T

=

i

(yt + VSP cos cot) • ig(t) dt

...

(3, 60)

i

*.
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Het rcsteerende vermogen is, blijkens (3, 55) en (3, 60):
T

Whf - irg = ^ I -

P/5 ' »*(0 dt,

of, wegens (3, 56):
Whf - wg = —Vg Igo.
Inderdaad is dit bet laadvermogen van de negatieve voorspanningbron,
resp. het vermogen, ontwikkeld in den roosterlekwcerstand.
§ 13. Verstemming van den anodekring
De berekeningen in de vorige §§ werden gemaakt in de onderstelling, dat
<<■ -.nodekring in afstemming is met de cxcitatiefrcqucntie, zoodat de
anodcbclasting reëel is.
Wij /.uilen nu nagaan wat er gebeurt, indien de anodekring iets verstemd
is ten opzichte van de excitatiefrcquentie. In lig. 21b wordt dan de anodeimpcdantic Za complex, en wel is:
1

1

y
= yj +
Za

.

„

1

c + Jt—y
(O Ij

Hieruit zijn te berekenen de modulus | Za | en de fasehoek (p van Za:
1
|Z«|

1
2

Ra2

tg <p = E,

(3, 61)

Voor liet volgende is van belang bet verband tusseken \Za\ en <p; door eli
minatie van de grootheid 1/coL — coC tusschen de vergelijkingen (3, 61)
vindt men daarvoor:
\Za\ = Ra COS q>

(3, 62)

Uit deze formule blijkt nog eens duidelijk het bekende feit, dat in af
stemming, waarbij de fasehoek cp = 0, tevens de modulus van de impe
dantie maximaal en gelijk is aan Ra.
We gaan nu na, water gebeurt met de belastinglijn in het Ia~ kVdiagram,
als de anodekring wordt verstemd.
Ter wille van het overzicht zullen we onderstellen, dat de anodestroom
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kan worden voorgesteld door rechte lijnen, evenwijdig aan de Fa-as,
en voorts dat ia lineair afhankelijk is van vg:
ia = svg,
met als conditie, dat deze formule alleen geldt voor ia > 0 en va > 0.
Practisch beteekcnt dit, dat de anodespanning geen invloed uitoefent
op den anodestroom; deze toestand wordt min of meer door penthoden
gerealiseerd en tot op zekere hoogte ook door trioden inct lioogen versterkingsfactor.
De roosterspanning Vg schrijven we in dc gedaante
vg = Vg + VgP cos ut;
dan wordt:
ia = s(Vg-\- VgP cos (ut),
geldig voor

(3, 63)

— G<(ut<Q
2ti — 0 < (ut < 2tt + 0, enz.

met
cos O =

v*
yEP

Dit is weer een anodestroom met een impulskaraktcr, indien althans
O < 180° is, en ontwikkeling in een Fourier reeks levert op:
ia = Iao + Iai COS (Ut + Ia-i COS 2cot + .................
De component JBl cos (ut vloeit door de anodc-impcdantic; hierop ontstaat
de anodewisselspanning Vap cos ((ut + <p), met
Vap —

(3, 64)

zoodat de anodespanning wordt:
va = Va— Vap COS (eut + (p)

(3, 65)

De belastinglijn in het 70-Fa-diagram is nu bepaald door (3, 63) en (3, 65),
met als nevenbetrekkingen (3, 62) en (3, 64). Door eliminatie van (ut
tusschen (3, 63) en (3, 65) is gemakkelijk aan te toonen, dat deze belastinglijn een ellips is. Uit (3, 63) volgt nl.:
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la

cos O)t

sVSP
sin (ot =
(3, 65) wordt nu:

l/i-fjf—ü)2

y

vj

va = Va—Vap cos cot cos cp -f- Vap sin (ot sin q> =

Jïj+Kpsinr-'/l-^

= Va — Vap cos (p
of:
\va ~ Va -\- Vap COS (p •
(

, dus
VëP

h-)‘
yj

= Vap sin2 (p • ^ 1
'sVSP

Dit is een twecdegraadsvergclijking tusschcn de beide coördinaten ia
cu va van liet i«-Erdiagram, dus de vergelijking van een kegelsnede; nader
ouderzock leert dan, dat het een ellips is.
In fig. 41 is zulk een elliptische belastinglijn weergegeven. De horizontale
acquidistante lijnen stellen voor de lijnen
ia = f(va) voor Vg = coust.
Er zijn twee bclastinglijncn getcekend.
Ti
Ti__6
C
TX
vg.conjt
■ De eerste, de gebroken lijn DABC, geldt
x
x
voor het geval van den afgcstcinden anode
kring, waarbij het deel BC van de belask"
tinglijn recht is, zooals vroeger reeds werd °! r p\ ■ \ i
11
aangetoond. De auodestroom CE is daar
43344

lï

bij, blijkens (3,63), gelijk aan s (Vg-\- Vgp),
terwijl AE = AD = VUp is.
Wordt nu de anodekring verstomd, waar
bij dus (p
0 en \Za\ < Ra wordt, dan
blijft de uitdrukking (3,63) voor den anodestroom ongewijzigd, omdat immers Vg
en Vgp niet veranderen. Ook de stroomhoek 0 blijft dan dezelfde. Met name
behoudt dus de anodetopstroom zijn oor
spronkelijke waarde, zoodat in fig. 41
bij de nieuwe belastinglijn het punt, dat
daarmee overeenkomt, op de lijn CF moet
zijn gelegen.

! \ I \L
i

L-Xil
!

*■

0

Fig. 41. Invloed van het verstemmen
van den anodekring op den vorm van
de belastinglijn in het ia-Ua-diagram
van een geïdealiseerde penthode,
die geëxciteerd wordt in klasse C:
CBD: anodekring in afstemming;
DMGHD: anodekring verstemd;
faschoek van de anode-impedantie:
60°.
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Indien echter de anodcstroomimpuls niet van gedaante verandert, be
houden ook alle componenten hun waarde, met name Iao en Iai.
Hieruit volgt dus dat, bij verstemming van den anodekring, de anodegclijkstroom constant blijft (wel te verstaan dus voor een buis met horizontale
Ia- Fa-karaktcristieken!), en vervolgens, dat Vap, blijkens (3, 64), alleen
kleiner wordt doordat \Za\ = Ra cos <p en cos (p < 1 wordt.
In fig. 41 is nu bet geval q> = 60° weergegeven. Dan wordt
\^a\ ~ 2^“en ^aP ~ 2

= 9 *'«P

d.w.z. de anodcwisselspanning krijgt een waarde gelijk aan de liclit van
die in afstemming.
Met behulp van (3, 63) en (3, 65) is de belastinglijn nu gemakkelijk te
construeeren; dit is de elbps GI1KLMN. Het middelpunt V van deze
ellips ligt ter plaatse ia = — sKg; va — Va.
Omdat (3, 63) alleen geldig is voor ia > 0, is hier alleen bel deel MNGH
van beteekenis.
De verschillende belangrijke grootheden zijn nu gemakkelijk aan te
wijzen, nl.:
GR = anodetopstroom = CE
AP = AQ = 1/2AE = 1/ZAD = amplitude van de anodewisselspanning.
AO = anodegelijkspanning.
Evenals in het geval van den afgestemden anodekring, waar de werklijn
bestaat uit een stroomvoerend deel CB en een stroomloos deel BD, beeft
ook de werklijn bij niet-afgestemden anodekring een stroomvoerend deel
MNGH en een stroomloos deel HQAM.
De waarde van a>t in dc verschillende punten der bclastinglijn is even
eens gemakkelijk aan te geven.
Volgens (3, 63) wordt de maximale waarde van ia bereikt bij tol = 0
(punt G); de waarde nul bij cot = Q (punt II) en bij cut = — 0
(punt M). Dit laatste beteekent dus, dat de bclastinglijn in de richting
MGH wordt doorloopcn, hetgeen weer blijkt uit (3, 65): immers, voor
tot = 0 en <p = 60°, is:
1
Va = Va — Vap COS 60° = Va----- Vap = OR
2
en voor tot = — 60° is:
va= Va— Vap cos 0° = Va— Vap = OP.
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Het punt N werd dus bereikt bij cot = —60°; het punt G bij <wt = 0°;
daardoor is de omlooprichting bepaald.
In het punt Q is va maximaal; volgens (3, 65) is dan cos (cot + (p) = —1,
derhalve cot + <p = 180°, dus cot = 180° — (p° = 120°. In A is va = Va
en dus cos (cot + <p) = 0, dus cot + (p = 270° of cot = 210°. De volgende
tabel geeft een overzicht van de waarde van cot in de verschillende punten:
Tabel III
punt
0)1

G

Ii

0

0

Q

A

M

N

180°—9> 270°—qp 360°—0 360°—(p

1 Iet zal duidelijk zijn, dat de omloopzin van het werkpunt bepaald wordt
door het teeken van rp in (3, 65); in ons geval, waar een positieve waarde
van (p werd ondersteld, beteekent dit, dat de anodewisselspanning voorijlt
bij den anodewisselstroom, dus dat de anode-impedantie inductief is.
Omgekeerd is gemakkelijk aan te toonen, dat bij capacitieve anodeimpedaniie het werkpunt links omloopt.
Voor andere waarden van (p wordt een ellips gevonden, met hetzelfde mid
delpunt X en eveneens rakend aan CF; de raaklijnen T1Ti en T2T3 liggen
dus op een afstand van X, gelijk aan de topwaarde van de anodewisselspanuing voor dat geval. De laatste bereikt haar grootste waarde in de
afstemming; de belastinglijn gaat dan over in een rechte. Het punt waar
de anodestroom zijn maximale waarde bereikt, beweegt zich dus langs de
lijn CF (lijn van constante vg, dus constante Vgp) en bereikt in afstemming
het punt C.
Opmerking: Het punt N in Hg. 41, waar de ellips een verticale raaklijn
TlTi heeft, is tevens het punt, waar de werklijn CBX voor den afgestemden
anodekring de ellips snijdt.' Om dit te bewijzen, behoeft slechts te worden
aangetoond, dat [_ CXW =
NXU is.
Nu is:
CfP=sVgp; WX= V,aPo (= anodewisselspanning bij afgestemden anode
kring) = IaiRa; UX = Vapi (= anodewisselspanning bij verstemden anodc• kring) = lai Ra cos <p; NU = sVap cos <p (dit laatste is als volgt te vinden:
in N is, bij verstemden anodekring, de va minimaal, dus volgens (3,65) cot =
—<p; verder is dan volgens (3, 63) : ia = sVg -f sVgp cos <p = iVP, en
dus NU = NP -f- PU = sVgp cos <p). Blijkbaar is nu CW/WX = NUfUX
en dus L CXW = L NXU, q.e.d.
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Wij zullen nu het geval beschouwen, dat de anodestroom ook ccnigcrmate
van va afhankelijk is, hetgeen, zooals reeds in § 7 werd opgemerkt, meer
in overeenstemming met de werkelijkheid is, en wel stellen wij volgens
fig. 25:

(3, 66)

ia = o(vg -f- bi>a) — avs
waarin vs de stuurspanning is.
We stellen weer

Vg = Vg + Vgp cos tot.................

(3, 67)

en verder

va= Va— Vap COS (tot + 7.), • •

(3, 68)

waarin /. een — voorloopig nog onbekende — faselioek is.
Dat geeft: vs=vg+bva= Vg+bVa+Vgpcoscot—bVap cos {wl-r'/.).

(3, 69)

De stuurspanning bestaat dus uit een stuurgclijkspanning,
Vs = Vg + b Va
en een stuurwissclspanning
Vgp cos o)l — bVap cos (cot -f- '/-)•
In fig. 42 zijn de verschillende wisselspanningen met hun onderlinge faseverschuivingen aangeduid in een vcctordiagram. Daaruit ziet men, dat
de beide componenten van de stuurwissclspanning zijn samen te stellen
tot een vector Vsp, die een hoek y> naijlt bij VgP, zoodat
Vgp cos tot — bVap cos (wt + X) = Vsp cos (tot — y>)

(3, 70)

is; de totale stuurspanning vs is dan, volgens (3, 69):
vs — Vs + Vsp cos (tot — y>)

(3, 71)

ia = aVs + aVsp cos (tot — y),.................

(3, 72)

(3, 66) geeft nu:

geldig alleen voor die waarden van wt, waarvoor ia > 0 is, nl.:

-0 + V<tut<0 + V
2tt — 0 + V <
waarbij

cos 0 =

V5
Kp
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+ 0 + V;, enz.,

(3, 73)

§13. Vcrstcmining van den onodekring
De anodcstroom bestaat dus weer uit een serie im
pulsen, waarvan de eerste harmonische is voor te
stellen door

I b,

i«i = Iai cos (wt — y>);
in het diagram van fig. 42 is deze grootheid derhalve
aangeduid door een vector, waarvan de richting
samenvalt met die van Vsp.
Wij zien dan, dat de vector Jni een hoek

Z + 'l> = <p
naijlt. hij den factor Vap; blijkbaar is deze hoek <p den
fasehock van de anodc-impcdantic Za, terwijl de
modulus \Za\ = Ra cos (p van deze impedantie weer

y

-0 Vip

Fig. 42. Vcctordiagram van de ver
schillende
wissel
spanningen bij een
triode met ver
stemden anodekriug.

met Vap er« lai samenhaugt, volgens
1'ap — Ja\ |£a|>
Het onderscheid met het vorige geval, waarin ia niet afhankelijk is van va,
is slechts hierin gelegen dat, daar 6 = 0, de vector Vsp samenvalt
met Vgp en de hoek y> = 0 wordt; Iai valt dan ook samen met Vgp en de
hoek % wordt gelijk aan rp.
Op analoge wijze als in het vorige geval is aan te toonen, dat de belastinglijn een ellips is. Daartoe moet men tusschcn de vergelijkingen (3, 66),
(3,67) en (3,68) de grootheden <ot en vg elimincercn; er blijft dan een tweede
graadsvergelijking tusschen ia en va
over.
In fig. 43 is zulk een belastinglijn weer
gegeven, nl. de ellips MGHK, en ook de
belastinglijn CBX, behoorend bij het
geval van den afgestemden anodekring.
Wegens de beperkte geldigheid van (3, 72)
is van beide lijnen alleen het deel boven
43207
de Va-as van belang.
Het middelpunt X van de ellips wordt
bepaald door de termen in (3, 68) en
(3, 72), die niet van t afhangen, dus door:
Fig. 43. Als fig. 41, echter nu voor
Va = Va en ia = aVs = a (Vg + bVa).
het gevul van een triode.

F
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In liet geval van den afgestemden kring is C het punt, waar roosterspanuing
en anodestroom maximaal worden en waar de anodespanning minimaal
wordt. CE is dan de anodetopstroom en AE de amplitude van dc anodewisselspanning.
Bij verstemming van den anodekring blijft de excitatiespanning ongewijzigd
en dus ook de maximale waarde van Vg; dus moet de elliptische werklijn
raken aan de lijn CF, waarvan vg constant is (punt Z).
Voorts blijkt uit fig. 42, dat de eerste harmonische van den anodestroom,
en dus ook de anodestroomimpuls, later haar maximum bereikt dan dc
excitatiespanning, en wel een fascliock ip; daarom valt in fig. 43 het punt G,
waar ia maximaal is, niet samen met Z, doch wordt door het werkpunt
iets later bereikt, nl. ten tijde tol = y>, terwijl Z te oit = ü word ge- a-- -rd.
Wegens het impulskaraktcr van den anodestroom zal een hoek Q v(>< cn
na het bereiken van het maximum de anodestroom nul worde.;.; d'.\ zijn
in de figuur de punten M (tot — y> — 0) cn H (<ot = '/’ + 0}- -N';; bet
bereiken van H zet de belastinglijn zich voort langs de ra-as lot Q. «vaar
de anodespanning haar maximum bereikt; blijkens (3, 63) is dan
tot = 180° — J£. Vervolgens loopt het werkpunt terug van Q naar A
(tot = 270° — X) cn M, en langs de ellips via N (tot = —X) naar Z.
Ook hier wordt de ellips rechtsom doorloopcn, hetgeen in fig. 42 corres
pondeert met het naijlen van Ia\ bij Vap, dus met inductievcn anodekring.
De grootte van de anodewissclspanning wordt ook hier, zooals reeds werd
opgemerkt, gegeven door
Vap — I"gi Fa COS (p*

Bij verstemming van den anodekring neemt cos (p af; echter Iai toe, en
wel omdat dc anodetopstroom, Iap, toeneemt (fig. 43: GR > CE).
Practisch echter is deze toeneming niet zeer groot, zulks omdat
de statische karakteristieken (waaronder CF) een vrij vlak verloop
hebben wegens de meestal kleine waarde van de doorwerking. Daarom
zal in de uitdrukking voor Vap de afneming van cos <p de toeneming van
Iai verre overtrefFen, zoodat Vap zal afnemen. Daarom liggen ook dc
punten P en Q, waartusschcn va schommelt, tusschen E en D.
Opmerking: Bij het verstemmen van den anodekring blijft de stroomhoek 0
niet geheel constant. Immers, volgens (3, 73) is cos 0 = — V$jVtp;
daarin is V, constant, doch Vsp, blijkens fig. 42, afhankelijk van de ligging
en de grootte van Vap, dus van de mate van verstemming. Het is gemakkelijk in te zien, dat Vsp het kleinst is bij afgestemden anodekring, en het
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grootst, indien de laatste zoover mogelijk buiten afstemming is. In het
eerste geval toch vallen de vectoren Vap en —bVap in de lijn van den vector
VgP; dan is Vsp = VgP—bVap. In het laatste geval is \Za\ «Oen dus even
eens Vap en —b Vap; dan is Vsp = Vgp.
Het verschil in stuurwisselspanning bedraagt derhalve bVap, waarbij Vap
de anodewisselspanning bij afgeëtemden kring is.
Builen afstemming neemt dus cos 0 iets af en wordt 0 iets grooter;
daardoor wordt ook /j(0) = Ia Jlap volgens lig. 19 iets grooter.
Echter moet direct worden opgemerkt, dat deze vergrooting van /i(0)
zeer gering is, en wel omdat 0 ten slotte weinig verandert, ook
al omdat de term bVap klein is ten opzichte van den term VgpPraclisch kan daarom dit effect wel worden verwaarloosd.
Ten slotte zal liet verstemmen van den anodekring tot gevolg hebben, dat
de anodcgclijkstroom Iao toeneemt. Want Iao = fo(O). lap, en "dj hebben
gezien, dat lap bij verstemmen grooter wordt, terwijl ook/o(0) iets grooter
wordt. Daarom wordt in de practijkbij bet afstemmen van den anodekring
ingcsteld op minimale Iao•
Dat in afgestemden toestand het afgegeven vermogen maximaal is, volgt
uit de formule voor dit vermogen:
1
W0 — — Ia\ * Vap ’ COS (p .
z
Met
Vap
Vap = Iai Ra cos <p of 7ai COS ip = ——
Ra
wordt dat:

^ = I2V.
2! Ra
Wij hebben gezien, dat in afstemming Vap een extreme waarde bereikt;
dit zal dus ook met W0 het geval zijn.
Het afstemmen van den anodekring kan dus ookgeschieden dooï instelling
op maximum W0.
Ook de roostergelijkstroom zal bij het verstemmen van den anodekring
verandering ondergaan. Dit wordt duidelijk, als men in het Ig- ka-diagram
(lig. 23) de ligging beschouwt van de belastinglijn bij afgestemden kring.
Het eindpunt A van deze belastinglijn duidt aan de maximale waarden
van Vg en ig, alsmede de minimale waarde van va- Door het verstemmen
van den anodekring neemt, zooals wij gezien hebben, de anodewisselspanning
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af, zoodat v0mia zal toenemen; aangezien echter vgm„ constant blijft,
zal het punt A langs de lijn vg = const. (in dit geval 150 V) naar rechts
bewegen, dus Igp zal afnemen.
Met Igp zal dan ook Ig0, d.i. de roostergclijkstroom, dalen, omdat de roosterstroomhock Qg van den roostcrstroomimpuls constant blijft en dus Igo
verder alleen door Igp wordt bepaald.
Daaruit volgt, dat in den afgestemden toestand van den anodekring de
roostergclijkstroom een maximum bereikt.
Evenals de bclastinglijn in het Ia- Fo-diagram, zal ook die in liet 1g- Vadiagram bij verstemmen van den anodekring een lusvormige gedaante
aannemen; de juiste vorm daarvan zal hier echter niet verder worden
onderzocht.

§ 14. Overexcitatie van zendbuizen
In de theorie van de triode als zenderversterker, zooals die in § 7 e.v. werd
behandeld, werden de Ia- Kn-karaktcristieken voorgesteld door rechte
lijnen, die voor lage waarden van de anodespanuing eindigden op de rechte
ia = ova, de z.g. grenskaraktcristiek, zulks op grond van het beeld, dat
in de practijk door den Ja-Fo-buudel van bestaande buizen wordt getoond
(hg. 22). In deze figuur was tevens te zien, dat de belastinglijn min of meer
recht is en alleen aan de bovenzijde een sterk gekromd verloop vertoont.
De oorzaak daarvan is blijkbaar, dat bij de gegeven Vgp, dus Vgmtx, de
v0min zeer kleine waarden bereikt, zoodat het eindpunt van de belastinglijn
steeds dichter bij de grenskaraktcristiek komt tc liggen.
Blijkbaar kan de laatstgenoemde toestand worden verkregen hetzij door
vergrooting van Vgp, van Vap of van beide.
Wij zullen nu nagaan welke gevolgen dit heeft.
In aansluiting op § 5, waar voor de bclastinglijn a van fig. 22 werd uilgegaan van
Vg = -120 V, Vgp = 270 V, Va = 2000 V, Vap = 1660 V,

!

construceren we nu de belastinglijn in het Ia-kVdiagram van TB 2/500
voor drie andere gevallen, nl. Vap = 1500 V, Vap = 1900 V en Vap =
2200 V, met dezelfde waarden der andere grootheden.
De methode van berekenen is analoog aan de vroeger behandelde: voor
verschillende waarden van cot zijn, met bovenstaande gegevens, vg(t) cn
t>o(0 te berekenen, en uit het Ia- K0-diagram is dan de bijbehoorende waarde
▼an ia(i) te vinden.

78

§ 14. Ovcrcxcitatic van zcndbuizcn
4MJ

De resultaten zijn weerge tioo
& *
geven in «lc fig. 44 en fig. 45, en 2000
wel geeft de eerste figuur de
1600—e
bclastinglijnen en de tweede
figuur de bijbehoorende anodc- 1200
&
stroomimpulsen, waarbij a, b,
4
eoo
t
c en d voorstellen de gevallen
Cy :
2ji
1500, 1660, 1900
Vap
100
I
,7jy
en 2200 V.
100
600
1200
1600
2000
2400
2$00 3200 3600
Uit fig. 44 blijkt dat, bij con c,
V*M 43209
stant blijvende Vgp en toe
Fig. 44. Verschillende belastinglijncn in het
nemende VUp, de belastingliju
Ju-Pa-diagram van de triode TB 2/500: a) Vap —
aan de bovenzijde steeds meer 1500 V; b) Vap = 1600 V; e) Vap = 1900 V;
gaat ombuigen, waarbij liet d) Vap = 2200 V.
eindpunt eerst langs de lijn
vg = 150 V en daarna langs de grenskaraktcristiek steeds verder naar
beneden schuift, om ten slotte, wanneer de anodewisselspanning grooter
wordt dan de anodegelijkspanning, terecht te komen op de negatieve
va-as. Cj, Co, C3 en C4 zijn de bedoelde eindpunten voor de vier be
schouwde gevallen.
Daaruit volgt direct, dat de anodestroomimpulscn bij dit proces eerst gaan
afplattcn (b in fig. 45) en vervolgens een indeuking verkrijgen (c), die zich
ten slotte tot de abscissenas kan voortzetten (d).
Met den regel van Simpson berekenen we de componenten Iao en Jni van
den anodestroom voor ieder der vier gevallen; dan zijn daarna IVi, tV0,
en lia gemakkelijk te bepalen. Het resultaat vindt men in de volgende
tabel en in fig. 46.

,7/ 0

Tabel IV

Bclaslinglijn

Iao
Iai
Wi
W0

(rnA)
(rnA)
(W)
(W)

V
(%)
Ra
(G)
Vap (V)

a

489
836
978
627
64,0
1795
1500

b

447
758
894
629
70,3
2190
1660

c
332
547
664
520
78,3
3470
1900

d

148
211
296
232
78,4
9490
2200
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nA

Daaruit blijkt, dat het grootste vermogen
wordt geleverd bij Ra = ca. 2200 Q, dus
bij dc bclastinglijn b. Bij vcrgrooling van
Ra neemt W0 af, wat wel moet worden
toegcschrcvcn aan het optreden van de
indeuking in de anodcstrooiniinpulsen,
waardoor de component iai sterk ver
kleint.
Opvallend is verder, dat bet rendement
blijft toenemen tot Ra = ca. 3500 LI, en
daarna constant blijft. De verklaring hicr-

1

t

b

1600

\

1200

aoo

1
J<t\

I I

voor is, dat dc verhouding
f00, die
voorkomt in de uitdrukking voor
in dc
Fig.45. Anodcstrooniimpuben, bedrie gevallen a, b en c, vrijwel eenzelfde
hoorend bij dc bclaslinglijncn van
waarde beeft en pas gaat afnemen indien,
fig. 44.
zooals bij </, de indeuking zich lot aan de
3500 Q.
abscissenas heeft uitgebreid. Dit laatste nu liccft plaats voor R„
Voor Ra < 3500 Q zal derhalve de stijging van het rendement bij toe
nemende Ra worden bcbecrscht door de toeneming van Vap; I
terwijl
voor Ra > 3500 Q de toeneming van VapIVa vrijwel wordt gecompenseerd
door de afneming van IaJIao, waardoor het rendement constant blijft.
Uit dit voorbeeld blijkt, dat de gunstigste instelling die is, waarbij dc
fM
belastinglijn de neiging begint te ver- w
-M-60° -40’ -20“

0°

<0°

43UO

1000

100

toonen naar beneden' om te buigen. Vi.Mj
Het afgegeven vermogen is dan zoo
«0
groot mogclijk (bij de gegeven cxcitatic- soo
spanning) en het rendement behoorlijk.
60
Bij hoogere waarden van Ra kan slechts coc
weinig hoogcr rendement worden ver
kregen, terwijl het vermogen afneemt; 40l
4O
bovendien neemt de roosterstroom en
dus het stuurvermogen sterk toe.
w
Dit laatste wordt aangetoond door
fig. 47, waar, voor de verschillende ge
0
SGOO RUW '0000
2000
vallen, de roosterstroomimpuls wordt
woo
432n
weergegeven. Uit deze figuur kan men
Fig. 46. Wi, W„ cn >i als functies van
den gclijkstroomcomponent Ig0 cn de Ho voor de triode TB 2/500, berekend
eerste harmonische /gl van den roostcr- uit dc belnstinglijnen van fig. 44.
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Fig. 47. Roostcrstroomimpulscn,
bchoorcnd bij de bclastinglijncn
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Fig. 48. Igo er JPrp als functies
van Ra, berekend met bcbulp
van lig. 47.

stroom berekenen, en met behulp van dezen ook het stuurvermogen.
Men vindt dan het volgende:
Tabel V
Bclastinglijn

a

b

Igo (mA) =

35
65
8,8

48
89
12,0

h\ (mA) =
Whf( W) =

c

74
139
18,8

d
150
282
38,0

In lig. 48 zijn Igo en WhF weergegeven als functies van RaDe sterke toeneming van het stuurvermogen bij overexcitatie is toe te
schrijven aan liet sterke oploopcn van de Ig- Ka-karakteristieken in de
nabijheid van de Ig-as (zie fig. 23).

§ 15. Nadeelen van de triode als zenderversterker
In § 12 werd reeds opgemerkt, dat in het Ia- K0-diagram van de triode
TB 2/500 (fig. 22) de ligging van de verschillende belastinglijnen zoo
danig is, dat ze alle voor een belangrijk deel liggen in het gebied, waar
vg positief is. Dit heeft tot gevolg, dat bij het uitsturen van de zendbuis
volgens déze instellingen tamelijk veel roosterstroom vloeit, zoodat een
zeker stuurvermogen noodig is. Dit stuurvermogen moet worden geleverd
door den trap, die aan den beschouwden zenderversterker voorafgaat. Aan81
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III. Dc triodc als zcndervcrstcrker
gezien het uiteraard voordeelig is, een zender met een bepaald cindvermogen op te bouwen uit een zoo gering mogelijk aantal trappen, is het
van belang dat voor iederen trap dc verhouding van het afgegeven vermogen
tot het stuurvermogen, de z.g. energieversterking, zoo groot mogelijk is,
of, met andere woorden, dat het stuurvermogen zoo klein mogclijk is.
Men zou verwachten dit te
kunnen bereiken door de sta
TB3lxt)
tische
/a-Ka-karakteristieken
3500
ffi*
zoodanig te veranderen, dat dc
belastinglijn voor een belang
rijk deel valt in het gebied
van negatieve vg. Bij de triode
moet men dan trachten, dc
karakteristiek voor Vg
0 V
l/r
zoo steil mogelijk te doen
verloopen, m.a.w. bij gegeven
1900
Va en Vg — 0 moet /„ zoo hoog
*1030
mogelijk worden opgevoerd.
Fig. 49. Karakteristieken van T15 2/500 Het is duidelijk, dat de cenige
(!X = 30), niet belastinglijn voor Va = 2000 V. mo clijklieid daartoc bij de
7ap= 1600 mA, r0roin--= 340 V.
J.
.
. , ,
,
triode is, den invloed van dc
anodespanning op de grootte
van den anodestroom te doen
AH)
3000
toenemen, m.a.w. dc doorwer
r-"
3SOO
king van dc anode door het
/ &
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rooster te vcr'grooten.
In fig. 49 en fig. 50 is de beteekenis van deze doorwerking
voor dc ligging van de Ia-Vakarakteristieken geïllustreerd:
fig. 49 is de Ia- Va bundel van de
J triodc TB 2/500, waarvoor
"" ix = 30, dus D = l/p. = 0,033;

41091

Fig. 50. Karakteristieken van een aan TB 2/500
analoge triodc, maar met [/. = 10. Gegevens
van dc belastinglijn dezelfde als in lig. 49.
Door de verlaging van |J. blijkt zoowel F.;, als
Vtmtx te worden verhoogd.

fig. 50 dezelfde bundel, berekend
voor een analoog geconstru
eerde triodc met p. = 10, dus
D = 0,1. Inderdaad verloopt
bij de laatste buis de karak-

\
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tcristiek voor Vg — 0 veel steiler. Op grond hiervan zou men dus kunnen
meenen, dat een groote doorwerking gewenscht is ter wille van een gering
cxcitatievermogcn. Dat dit niet juist is, wordt duidelijk, indien men voor
beide typen de hclastinglijn construeert voor eenzelfde klasse C-instclling.
We kiezen Va = 2000 V en Iap = 1600 mA, verder Vamin — ca. 340 V.
Dan blijkt dat bij de lage jx-buis: Vgmax = 200 V, bij de hooge jx-buis:
Vgmux — 150 V moet zijn. Kiezen wc bij de laatste: Vg = —120 V, dan wordt
Vgp = 270 V en cos O = 0,248. Wil men bij de lage /<-buis dezelfde 0
verkrijgen, dan moet Vg = —275 V zijn, dus Vgp = 475 V. De belastinglijn
wordt dus voor de beide buizen gegeven door de volgende vergelijkingen:
Til 2/500 (a = 30)
Analoge buis (jx = 10)

j) vg = —120 + 270 cos ut
( va = 2000 — 1660 cos ut
vg = —275 + 475 cos ut
va = 2000 — 1660 cos ut

Deze belastinglijncn zijn weergegeven in de figuren 49 en 50.
liet blijkt dus dat de buis met lage ix ten eerste een hoogcrc Vgmax en ten
tweede een veel grootere Vgp heeft dan de buis met hooge ix. We kunnen dit
verklaren door gebruik te maken van de uitdrukking (3, 17) voor de stuurspanning van een triode die, in een ccnigszins anderen vorm geschreven,
luidt:
avg + v„
V- + va/vg
vs =
- = VS
ji- 4- C

ja

4” C

Hierin mag C voor buizen van aualogen bouw als een constante worden
beschouwd, die in het onderhavige geval ongeveer de waarde 6 heeft.
De maximum waarde Iap van i.a, dus ook die van vs wordt bereikt wanneer
va een lage waarde heeft, waarbij hier va/vg < C blijkt te zijn. In dit geval
moet men, ten einde bij dezelfde va ook dezelfde vs te verwezenlijken,
vg grootcr nemen naarmate jx kleiner is; hiermee is dus de grootere waarde
van V,"mm bij kleinere jx verklaard.
In de tweede plaats is in dit geval ook Vgp grooter. Dit volgt uit liet feit
dat, volgens de bovenstaande formule, voor het punt waar ia = 0, dus ook
vs — 0 is, vg omgekeerd evenredig met jj. blijkt te zijn.'Een lage jj. gaat dus
gepaard met een sterker negatieve waarde van v„ en, daar bij de vergelijking
de stroomhoek gelijk genomen werd, moet ook Vgp bij de lage jx-buis
aanzienlijk grootcr zijn dan bij de hooge jx-buis.
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De uit de formules en uit de bovenstaande redcnecring volgende toename
' van Vgmmx en Vgp bij afnemende p leiden nu tot liet volgende resultaat.
Dank zij de toename van Vgmax neemt ook de roosterstroom toe. Dit effect
wordt weliswaar weer verminderd door den geringcren roostcrstrooinhoek,
maar het resultaat van beide factoren is toch dat de oorspronkelijk ver
wachte verlaging van den gemiddelden roosterstroom Ig0 door verlaging
van de p niet of slechts in geringe mate optreedt. Daar nu het stuurvermogen volgens (3, 59) evenredig is met Ig0 Vgp, en Vgp bij de lage p-buis
veel grooter is dan bij de hooge p-buis, moeten we concludeeren dat het
stuurvermogen hier grooter is en de verkleining van p dus in dit. opzicht
nadeclig is in plaats van voordeelig. ■
Bij de moderne trioden is dan ook duidelijk het streven kenbaar om de p
zoo hoog mogelijk op te voeren. Het blijkt, o.a. ten gevolge van dezen
maatregel, mogelijk te zijn een energieversterking van 50 maal en
meer te bereiken.
Nog hoogere waarden voor de energieversterking kunnen worden bereikt
door de toepassing van schermroosterbuizen.
Deze zullen worden behandeld in het volgende hoofdstuk.
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HOOFDSTUK IV
De tetrode en de penthode als zenderversterker
§ 1. De beteekenis van het schermrooster
Zooals bekend mag worden verondersteld, is de schermroostcrbuis uit de
triode ontstaan door tusseben bet stuurrooster en de anode een tweede
rooster, bet z.g. sebermrooster, aan te brengen, dat een constante positieve
potentiaal beeft ten opzichte van de gloeikatbode.
Het deel van de buis, dat gevormd wordt door de katbodc, het stuur- en
bet sebermrooster, kan men nu beschouwen als een triode, waarbij de
schcrmroostcrspanning de rol van anodespanning vervult. De grootte van
den stroom, die zich, onder invloed van stuur- en sebermroosterspanning,
beweegt in de richting van liet sebermrooster, is dus op dezelfde wijze
afhankelijk van deze spanningen, als dit bij een normale triode met den
anodestroom het geval is. Deze stroom zal echter, wegens de gaas- of
spiraalstructuur van bet sebermrooster, voor liet grootste deel dit rooster
passcercn en zich begeven naar de daarachter gelegen anode, terwijl slechts
een klein gedeelte op bet sebermrooster terechtkomt. Vandaar dan ook
dat, wat bij een triode de J„- Fg-karaktcristieken (bij constante Va) zijn»
bij de scherinroosterbuis de Ia- K^-karaktcristiekco beeten, echter met
de schermroostcrspanuing Vg2 als parameter. (De anode wordt geacht
aan een positieve potentiaal t.o.v. de kathode te liggen.) Evenals bij een triode
de ligging van de Ia- k'o-karakteristiekcu bepaald wordt door de waarde
van Va, cn wel zoodanig, dat de karakteristiek naar links verschuift
indien Va grooter wordt, zoo wordt bij een tetrode deze ligging door Vgi
bepaald; men kan dus de karakteristiek naar links (d.i. naar het gebied
van negatieve Vgl) verschuiven, door verhooging van Vgv
Dc anodespanning heeft nu practisch geen invloed meer op de grootte
van den anodestroom, omdat zulks door de afschermende werking van het
sebermrooster wordt verhinderd (het gebied van de zeer lage anodespanning
laten wc voorloopig buiten beschouwing).
Wordt zulk een buis als zenderversterker gebruikt cn op het stuurrooster
geëxciteerd met wisselspanning, dan zal men, ter bepaling van den anode
stroom uit het /a-Fgl-diagram, slechts behoeven te rekenen met één
statische karakteristiek, nl. die, welke behoort bij dc schcrmroosterspanning, waarmee men dc buis laat werken.
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Dit beteckent dus, dat de dynamische Ia- Fgj-karaktcristiek identiek
is met de statische; in vergelijking met de triode is dus dc dynamische
karakteristiek steiler geworden, zoodat een bepaalde anode-topstrooin
bereikt wordt met minder sterk positieve spanning op het stuurroostcr,
en derhalve de roosterstroom kleiner zal zijn. Dit gunstig effect kan even
tueel nog worden versterkt door Vg2 op te voeren, waardoor de karak
teristiek naar links verschuift, zoodat voor een gegeven anode-topstroom
met nog minder positieve stuurroosterspanning kan worden volstaan.
Overigens kan de vergrooting van Vg., niet onbeperkt worden voortgezet,
omdat het schcrmrooster nu eenmaal een zeker deel opvangt van den doorgaanden kathodestroom, die aanleiding geeft tot schcrmroosterdissipatie,
en uiteraard wel des te meer, naarmate de schermroosterspanning grooter
is. Practisch kan men dus met de verhooging van Vg2 slechts zoover gaan
als de maximaal tocgelaten schermroosterdissipatie, bij de gegeven stuurroosterwisselspanning, dit toelaat.
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§ 2. Secundaire emissie
Door ’ de afschermcndc werking van het schermrooster zal de invloed
van de anodespanning (afgezien van zeer lage waarden) op den kathode
stroom practisch nihil zijn. Aangezien dc anodestroom slechts iets
kleiner is dan de kathodestroom, en wel ten bedrage van den stuur- en
schermroosterstroom,- zal ook de anodestroom nagenoeg niet door de
anodespanning worden beïnvloed.
Op grond hiervan verwacht men, dat de Ia- kVkaraktcristicken van een
tetrode vrijwel parallel met dc kV as loopen.
In fig. 51 zijn deze karakteristieken weergegeven voor dc tctrode
QB 2/75, en wel voor een schermroosterspanning van 500 V. Inderdaad
voldoet het verloop der karakteristiek vrij behoorlijk aan dc verwachting,
echter alleen voor het gebied Va > ca. 500 V. Wordt de anodespanning
gelijk aan of kleiner dan 500 V, dan daalt de anodestroom plotseling
zeer sterk en wordt zelfs negatief, terwijl bij Va = 0 de waarde nul wordt
bereikt.
In fig. 52 zijn voorts de schermroostcrstroomkarakteristieken weer
gegeven, gevende Ig2 als functie van Va, met Vgl als parameter.
Daaruit blijkt dat, voor Va > ca. 650 V, de schermroosterstroom negatief
is, doch bij Va = 650 V plotseling sterk positief wordt, en dit blijft voor
kleinere waarden van de anodespanning.
Deze verschijnselen worden, zooals bekend, verklaard door de secundaire
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«M
Fig. 51. Fc-knrnkieristicken van de tetrode QB 2/75,
voor Vg» = 500 V.
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emissie van anode en schcrmrooster. Door liet bombardement van
de elcctroncn van den kathodestroom worden zoowel uit de anode
als uit het schcrmrooster de z.g. secundaire electronen vrijgemaakt.
Is nu de anodespanning hooger dan de schermroosterspanning, dan is het
veld tusschcn schermrooster en anode voor electronen versnellend in de
richting van de anode; de secundaire electronen van het schermrooster
zullen dus naar de anode gaan en bijdragen tot den anodestroom, terwijl
ze den (uitwendig gemeten) schermroosterstroom verminderen. Aangezien
per botsend clcctron meer dan één secundair electron kan worden vrijge
maakt, kan de stroom der wcgvlociende secundaire electronen grooter zijn
dan die der primair opvallende, en kan dus de (uitwendige) schermrooster
stroom negatief zijn.
igifmA)

Fig. 52. Igï-Var
karaktcrUtickcn
van dc tetrode
• QB 2/75, voor
VgX = 500 V.
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De secundaire electroncn, die uit de anode worden vrijgemaakt, kunnen
zich wegens het remmende veld niet verwijderen cn vallen op de anode
terug; zij spelen dus geen rol.
Wij komen dus tot de conclusie, dat voor va > Vg2 de (uitwendig gemeten)
anodestroom gelijk is aan dc som van de primair opvallende clectronen
en dc secundaire clectronen van het schermroostcr. Aangezien de eerste
categorie verreweg het grootst in aantal is, zal het gedrag van den anode
stroom voor va > Vg2 nagenoeg gelijk zijn aan dat voor het geval van
afwezigheid van secundaire emissie, d.w.z. dc Ia- Fa-karakteristieken
zullen in dit gebied in eerste benadering evenwijdig met de Fa-as loopen.
Is va < Vg2, dan zullen daarentegen dc secundaire anode-electronen
van de anode wcgvloeicn, terwijl die van het schermroostcr op dit laatste
moeten tcrugvallcn; derhalve zal nu de anodestroom bestaan uit het
verschil van dc primair opvallende en de secundair wegvlociende electroncn.
De laatste kunnen grootcr in aantal zijn dan de eerste en daardoor kan de
uitwendig gemeten anodestroom negatief worden. De schermroosterstroom
daarentegen bestaat nu uit de primair opvallende electroncn en een groot
gedeelte van de secundaire anode-electronen; die stroom zal dus sterk
positief worden.
Daarmee is het verloop van Ia cn Ig2 als functie van Va kwalitatief
verklaard.
Vergelijkt men nu dc Ja- Fa-karaktcristicken vau een triodc (lig. 22)
met die van een tetrode (fig. 51), dan is het volgende op te merken.
In beide gevallen wordt dc bundel aan de linkerzijde begrensd door een
steil verloopcnde grenslijn; evenals bij een triode, zal dus ook bij een
tetrode de uitsturing van de anodespanning slechts tot aan deze lijn kunnen
plaats hebben.
Daar deze grenslijn gelegen is ongeveer ter plaatse va = Vg2, beteckent
zulks, dat de anodewisselspanning ten hoogste gelijk zal kunnen worden
aan het verschil tusschen
kiM
so
anode- en schermrooster!
gclijkspanning. Daaruit
' V92.500V
volgt, dat het rendement
T
van tetroden betrekkelijk
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Fig. 53. /g,-Fu-kurakteristieken
van dc tetrodc QB 2/75, voor
Vgt = 500 V.

§ 2. Secundaire emissie
laag zal zijn, omdat immers in de uitdrukking voor liet rendement
het quotiënt Vap/Va optreedt, dat dus ten hoogste gelijk wordt aan
Va—VgJVa = 1 — Vgo/Va; hoe grooter derhalve de schermroosterspanning
in vergelijking tot de anodespanning, des te kleiner zal het rende
ment zijn.
In Cg. 53 zijn de stuurroosterstroomkaraktcristicken van QB 2/75 weer
gegeven. Deze vertoonen de belangrijke eigenschap, dat zij nagenoeg even
wijdig met de Ka-as loopen, althans in het gebied, waarin de uitsturing
van de anodespanning plaats heeft. De stuurroosterstroom is hier (ten ge
volge van de afschermendc werking van het schcrmroostcr) niet
afhankelijk van de anodcwissclspanning, zooals dat bij een triode het
geval is (vgl. fig. 23), wat dus inhoudt, dat volledige uitsturing van de
anodespanning kan plaats hebben, zonder dat dit met een overmatig
excitatievcrmogen gepaard gaat. Hierin is derhalve het groote voordeel
van een tetrode boven een triode gelegen.
Een andere gunstige eigenschap is nog, dat de capaciteit van de anode ten
opzichte van het stuurrooster zeer klein is, ten gevolge van de afscher
mende werking van het schcrmroostcr. Aangezien deze capaciteit een
electrostatisclie koppeling beteekent tusschcn anode en stuurrooster, is
ze bij de werking van de buis een storend element en is het van belang,
dat deze capaciteit zoo klein mogelijk is. Ter illustratie zij vermeld, dat
bij TB 2/500 Cag = 6 pF is; daarentegen is bij QB 2/75: Cagi = 0,02 pF.

*

§ 3. Het vangrooster
Vanzelfsprekend heeft men getracht, den nadccligen invloed van de secundaire
emissie bij het uitsturen van tetroden te climineercn. Een van de methoden,
waarmee dit is gelukt, is het aanbrengen, tusschcn schermrooster en
anode, van een derde rooster, dat de potentiaal van de kathode heeft. Dit
heeft tot gevolg, dat in de ruimte tussclien schcrmroostcr en anode een
vlak van lage potentiaal is; deze potcntiaaldrempel verhindert het over
gaan van de secundaire electronen, zoowel die van het schermrooster als
die van de anode; daarentegen zullen de electronen van den kathodestroom,
nadat zij het schermrooster zijn gepasseerd, niet worden tegengehouden,
aangezien de snelheid waarmee zij de ruimte g2-anode binnentreden,
veel grooter is dan de snelheid waarmee de secundaire electronen
uittreden.
Het gevolg van het aanbrengen van het vangrooster moet dus zijn, dat
de sterke daling in de anodestroomkarakteristicken ter plaatse va
Vg2
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Fig. 54. Ia- Ft-karakteristickcn van dc
pentkodc 1’C 1,5/100,
voor Vk2 = 300 V,
met kclaslinglijnen
a, b, c, d en ƒ.
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niet meer optreedt. Dit wordt geïllustreerd door fig. 54. waar deze karak
teristieken zijn weergegeven voor de pentlxode PC 1,5/100, voor een scherm*
roosterspanning van 300 V. Men ziet dat, bij va = 300 V, de karakteris
tieken niets bijzonders vertoonen en normaal doorloopen tot ze bij lage
waarden van va eindigen in de grenskarakteristick.
Voor de sterke daling van den anodestroom bij lage anodespanning (m.a.w.
bet bestaan van een grenskarakteristiek) zijn twee oorzaken aan te
wijzen. In de eerste plaats ondergaan de electronen, door de aanwezigheid
van dc verschillende roosters, afbuigingen uit dc oorspronkelijke richting
(die loodrecht staat op de vlakken der verschillende clcctrodcn), waardoor
een groot gedeelte van hen de anode niet meer kan bereiken, als
deze op een lage potentiaal staat, wat bij een ongestoorde beweging wèl
het geval is. Deze electronen keeren dus terug, en wel is hun aantal des te
grooter, naarmate dc anodespanning lager is.
In de tweede plaats ontstaat er, althans bij groote stroomsterkten, een
niet onaanzienlijke negatieve ruimtelading in dc ruimte tusschén schcrmrooster en anode, speciaal bij lage anodespanning, waardoor een rem
mende invloed wordt uitgeoefend op de electronen, die het schermrooster
gepasseerd zijn en op weg zijn naar de anode. Ook dit effect wordt
sterker naarmate de anodespanning lager wordt.
De schermroostcrstroom is als functie van de anodespanning weergegeven
in fig. 55. Deze stroom vertoont dus min of meer het verloop, dat bij
de triode de stuurroostcrstrooin bleek te bezitten, nl. het oploopen bij
lage anodespanning. In analogie met wat bij de triode bleek, nl. het
oploopen van den stuurroosterstroom bij extreem liooge anodcwisscl-
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Ig3(ma)
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spanning, kan racn dus hier in
;
zoo’n geval liet oploopen van sooVg2.30GV
den schcrinroostcrstrooin ver
.
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wachten.
i
De stuurroostcrstrooin van deze ooopenthode is afgebccld in fig. 56.
vp.Kr/
4—'sov I
Men ziet weer dat, evenals bij
•ov
‘20 V
de tetrode, deze stroom nagenoeg «»
r— -3Ci
onafhankelijk is van t>rt, zoodat
0
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1200
1600 Ki(VI
bij hooge anodcwisselspanning
0
geen toeneming van den stuur- Fig. 55. Igi- Fu-karaklcrislickcn van de penthode
roosterstroom is te verwachten.
PC 1,5/100, voor Vgt = 300 V, met bclastingDit beteekent derhalve, dat de lijnen a, b, c en d.
buis kan worden uitgestuurd
met goed rendement hij klein stuurvermogen. In de laatste jaren zijn
de tetroden, althans voor zoover het de typen betreft, waarin niet door
andere middelen dan het hierboven beschreven vangroostcr secundaire
emissie onschadelijk is gemaakt, veelal verdrongen door de pentboden. In
dc volgende § houden wij ons daarom uitsluitend met de pentboden bezig.
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§ 4. Energie-omzetting bij penthoden
Vergelijkt men dc statische karakteristieken van een penthode (fig. 54)
met die van een triodc (fig. 22), dan ziet men, dat van beide typen deze
karakteristieken met goede benadering door rechte lijnen kunnen worden
voorgestcld op dc wijze van fig. 25. Daaruit volgt, dat de theorie, die
voor dc triode in hoofdstuk II, § 5 e.v. werd ontwikkeld, onveranderd
geldig is voor penthoden. Voor de beschouwingen ten aanzien van maximaal
te bereiken vermogen, onder inachtneming van dc verschillende begrenzin
gen (anodedissipatie, anodc-gelijkstroom, anodc-topstroom) wordt daarom
verwezen naar genoemd hoofdstuk. Slechts bij het berekenen van den
stroomhock dient erop te worden gelet, dat de anodestroom ook afhankelijk
igtfmA)
3

Fig. 56.1,j- F„-karaktcrisl ickcn
van dc pcuthodc PC 1,5/100,
voor Vgs = 300 V, inct bclaslinglijnen a, b, c en d.
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is van de schcrmroostcrspanning, en wel is in dit verband te schrijven:
ia = a (vgl -f- bva + cvg2). Substitueert men hierin vgl = Vgl -f- Vgjp cos tot,
va = Va—Vap cos cot, en bedenkt men, dat voor tot = 0, ia = 0 wordt,
dan volgt hieruit:
Vgi~ b Vq—c Vg2
cos 0 =
Vgip—b Vap
In het geval van een ideale penthode, waarbij 6 = 0, gaat deze formule
over in:
cos 0 =

-ry-cFg,
J/S1P

Als extra factor treedt bij pcnlhoden de schcrmroosterdissipatie op, die,
ter wille van de bedrijfszekerheid van de buis, een bepaalde waarde niet
mag overschrijden.
Ten einde eenig idee te krijgen van de grootte van deze dissipalie in
afhankelijkheid van de instelling van de buis, berekenen we eenigc in
stellingen voor de penthodc PC 1,5/100.
We kiezen:
Va = 1500 V; Vgl = -200 Y; Vg2 = 300 V; Vg2 = 0 V; Vgip = 280 V,
en verder resp.:
a) Vap = 1000 V; b) V„p = 1200 V; c) Vap = 1350 V; d) Vap = 1400 V.
Uit de formules:
vg (i) = —200 -f 280 cos cot,
va (*) = 1500 — Vap cos cot,
kunnen vg(t) en va{t) worden berekend als functies van cot; uit fig. 54,
55 en 56 vindt men vervolgens ia, igo cn igl.
De belastinglijnen zijn in deze figuren weergegeven. Verder toonen de
figuren 57, 58 en 59 de verschillende stroomimpulsen, resp. voor ia,
ig2 en igl, waaruit op de bekende wijze Ja0, /ai, Ig20, Igio, B7», fV0, fVa,
JVg2 en ?] kunnen worden gevonden als functies van i?a. Deze grootheden
zijn weergegeven in de figuren 60 en 61 (d.w.z. voor ieder der genoemde
grootheden was de waarde berekend voor vier verschillende waarden
van Vap, dus eveneens voor vier waarden van ƒ?„. De krommen in fig. 60
en 61 zijn vloeiend getrokken door deze berekende punten.)
Evenals bij de triode (fig. 46), treedt bij een bepaalde waarde van Ra
een maximum van W0 op; uit fig. 57 blijkt vervolgens, dat bij deze waarde
• 92
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Fig. 57. Anodcstroomimpulscn, bcboorcnd
bij dc bclastiuglijncn
van Gg. 54:
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Fig. 58. Schcrmroostcrstroom im
pulsen,
bchoorcnd
bij dc bclastinglijnen
a, b, c cn d van
fig. 55.
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Fig. 59. Stuurroostcrstroomimpulscn, bchoorond bij dc belaslinglijucn a, b, c ca d van
fig. 56.

van Ra <le anodcstroomiinpulsen juist een indcuking beginnen te vertoonen, dus dat (fig. 54) de wcrklijn (c) ombuigt in de richting van de
grcnskarakteristiek.
Tevens wordt bij deze waarde van Ra bet rendement vrijwel constant.
De schcrinroostcrdissipatie stijgt voortdurend naarmate Ra. toeneemt;
dit is een gevolg van dc steeds toenemende amplitude van dc schermroosterstroomimpulsen, wat, blijkens fig. 55, weer een gevolg is van het
oploopcn der Ig2- Ka-karakteristieken in de nabijheid van de Igi-as.
De stuurroosterstroom (fig. 61) verandert practisch niet met Ra, dit in
tegenstelling tot den stuurroosterstroom bij trioden (fig. 48), en zulks in
overeenstemming met fig. 59 en fig. 56.
In het beschouwde voorbeeld is W0max = 163 W bij Ra = 5500 Dl; daarbij
belmoren Wa = 49 W, Wg2 = 17 \V, tj = 77%, Ia0 = 141 mA, Igl0 =
57 mA, /gl0 = 0,5 mA, dus Iko = 198,5 mA. Dc grootheden, die hier aan
begrenzingen onderworpen zijn, zijn Wa (= max. 85 \V), Wg2 (= max.
25 W) en Iko (= max. 200 mA). Blijkbaar is bij bovengenoemde instelling
de kathodestroom juist aan zijn maximum toe; het H.F. vermogen wordt
hier dus door den kathodestroom begrensd, en niet door de anode- of
schermroosterdissipatie.
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§ 5. Vergelijking van penthoden, tetroden en trioden
Resumccrcn wij in het kort dc voordcelen van penthoden t.o.v. tclrodcn
en trioden, dan vinden wij het volgende:
a) Het stuurvermogen van penthoden en tetroden is voor hetzelfde afge
geven vermogen veel geringer dan dat van trioden. Dit betcckent,
dat dc energieversterking bij de eerstgenoemde buizen veel grooter is.
b) Dc capaciteit tusschcn anode en stuurroostcr is Dij penthoden en
tetroden veel kleiner dan bij trioden. Dientengevolge is ncutrodynisccren overbodig, wat bij het afregelcn van zenders een groot voordeel
is. Door de dubbele afscherming (scherm- en vangroostcr) is een
penthode in dit opzicht meestal nog weer gunstiger dan een tetrodc.
c) Door het climincercn van den schadelijken invloed der socundaire emissie
kan een penthodc in dc anodespanning verder worden uitgestuurd dan
een tetrode: afgegeven vermogen en rendement van een penthodc zijn
dus grooter dan die van een tetrode, onder overigens gelijke
omstandigheden.

•r
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HOOFDSTUK V
De modulatie van den zenderversterker
§ 1. Soorten van modulatie
In de hoofdslukken III cn IV is de werking van den zenderversterker uit
voerig nagegaan en werd onderzoekt onder welke omstandigheden het
afgegeven II.F. vermogen cn het rendement zoo gunstig mogclijk
konden zijn.
De uitcindclijkc toepassing van den zenderversterker is echter gelegen in de
overdracht van de laagfrequentc signalen van spraak en muziek of van
scinlcckens, zooals deze bij de telegrafie worden gebruikt.
Op een oi andere wijze moeten deze laagfrequentc signalen dus worden
overgebracht op den H.F. antennestroom, die door den zenderversterker in
de zendantenne wordt opgewekt.
Bij het overbrengen van telegrafische teckens is dit al heel eenvoudig te
doen. nl. door in liet rhythme dier tcekens den zender in- en uit te schakelen.
Dit kan bijv. geschieden door op het stuurrooster van de zendbuis een
zoodanig grootc negatieve spanning te zetten, dat de anodcslroom nul
wordt; tijdens den duur van een scintcckcn wordt dan deze spanning tcruggebracht tol de normale waarde, nl. die waarbij de buis in klasse C is ingestcld op zoo gunstig mogelijke wijze, dus met goed rendement en groot
vermogen. Deze klasse C-instelling is het onderwerp geweest van hoofd
stuk III, en wegens de toepassing ervan bij telegrafiezcnders spreekt men
wel van H.F. klasse C-lclcgrafic-instelling.
Het overbrengen van laagfrequentc signalen van spraak en muziek is een
veel lastiger probleem. Om te kunnen overzien welke mogelijkheden hier
bestaan, overwegen wc, dat een II.F. trilling, zooals bijv. de antennestroom
in een zendanlennc, is voor te stellen door de uitdrukking:
i = A sin (0)1),
waarin A de amplitude, co de (cirkel-) frequentie cn l de tijd is. De grootheid
cot is de fase van de trilling op het tijdstip t.
Zijn A cn co constant, dan heeft men dus een H.F. signaal van constante
amplitude, frequentie cn fase; een dergelijk signaal wordt geleverd door
den vroeger besproken klasse C-versterkcr.
Indien men nu in staat is een der grootheden A of cot te laten variecren
!
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in het rhythme van de over te brengen L.F. signalen, dan bevat dus het
uitgezonden H.F. signaal als het ware impliciet de L.F. signalen; aan de
ontvangzijdc moet men dan nog slechts over methoden beschikken om
dit L.F. signaal af te zonderen (te detecteeren).
Varieert men de amplitude A in het rhythme der L.F. signalen, dan
ontstaat een H.F. signaal met amplitudcmodulatie. Kiezen wij als voor
beeld een sinusvormige verandering van dc amplitude, dan is de laatste
voor te stellen door A -f- Bsinpt = A (1 + msinpl), waarin p de cirkclfrequentic der L.F. trilling is. De antennestroom wordt dan
i = A (1 -f- msinpl) sin cot.
Doet men hetzelfde inct de fase cot van de trilling, dan ontstaat een modu
latie, die men, naar analogie van het vorenstaaudc, fascraodulatic zou moeten
noemen. Onder fasemodulatic verstaat men echter meestal een bijzonder
geval van de hier bedoelde modulatiemethodc.
Gesteld nl., dat de fase tot in L.F. tempo sinusvormig varieert,
dan is ze te schrijven als:
cot + msinpt;
daarin is p de cirkelfrequentie van het L.F. signaal. De antenne
stroom is nu voor te stellen door
i = Asin {pit + msinpt).

(5, 1)

•

We kunnen dezen stroom nog steeds beschouwen als een H.F.
sinusvormig signaal, waarvan dan echter dc frequentie niet con
stant is. De grootte van de frequentie op ieder moment vinden we,
naar analogie van de oorspronkelijke, ongcmoduleerde trilling,
i = Asin cot,
als volgt: differentieert men de fase cot naar den tijd, dan is het resul
taat o), d.i. de frequentie van de ongemodulcerdc trilling. Differen
tieert men evenzoo de fase van de gemoduleerde trilling, dan vindt
men:
co -j- mp cos pt;
blijkbaar verandert dc frequentie dus in L.F. tempo. Van dit
algemeene geval nu bestaan twee bijzondere gevallen:
le. mp is onafhankelijk van p, m.a.w. de amplitude (mp), waar■ mee dc frequentie varieert, hangt niet af van p. Men spreekt
dan van frequenticmodulatie.
96
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2e. m is onafhankelijk van p, in.a.w. de amplitude (m), waarmee de
fase (ot varieert, hangt niet af van p. Dit noemt men fasemodulatie.
Uit de beschrijving van de werking van den zenderversterker, die in hoofd
stuk III werd gegeven, is gebleken, dat de grootte van het afgegeven H.F.
vermogen, W0, afhangt van de instelling van de zendbuis; uiteraard zal
dus ook de amplitude A van den antennestroom daarvan afhankelijk zijn,
omdat immers, als Rs de stralingswcerstand van de antenne is, het ver
band tusschcn W0 en A gegeven is' door
Wo =

\AtR-

Daaruit volgt, dat ainplitudemodulatie wordt verkregen door de in
stelling van de zendbuis te. laten beïnvloeden door het L.F. signaal. Niet
afhankelijk van de instelling van de zendbuis is echter de fase iot, zoodat
men, ter verkrijging van frequentie- of fasemodulatie, andere middelen
moet toepassen, en wel middelen van schakcltechnischcn aard; de zendbui/.en worden hierbij op normale wijze, als hoogfrequent versterkbuizen
resp. frcquenticvermcnigvuldigers gebruikt, en leveren principieel geen
nieuwe gezichtspunten op. Wel is dit het geval bij de amplitudemodulatie, die in het volgende behandeld zal worden.
.*> .

§ 2. Amplitudemodulatie. Modulatiekarakteristiek

»
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In § 1 is gezegd, dat.de amplitude A van den antennestroom afhankelijk is
van de instelling van de zendbuis. Nemen wij het meest algemeene geval,
nl. dat van een penlhode, dan is deze instelling bepaald door de groot
heden Va, Vgl, Vgip, Vgo, Vg3 en R„.
Wordt een dezer grootheden gewijzigd, dan zal in het algemeen ook het
afgegeven H.F. vermogen, dus de antennestroom, verandering ondergaan.
Van deze omstandigheid maakt men gebruik bij de practische uitvoering
der amplitudemodulatie. Voor zoover het de gelijkspanningen Va, Vgl, Vg2
en Vg3 betreft, wordt in de vocdingslciding tusschen de betrefFende spanningbron en de zendbuis het L.F. signaal geschakeld; men spreekt dan
achtereenvolgens van anodemodulatie, stuurroostermodulatie, schermroostermodulatie en vangroostcrmodulatie.
Wanneer de amplitude van de excitatiespanning, Vglp, wordt gewijzigd
in L.F. tempo (nl. doordat in den trap, die de excitatiespanning levert,
een der bovengenoemde me,thodcn van amplitudemodulatie wordt toe
gepast), dan heeft de zendbuis tot taak, deze gemoduleerde trilling te
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versterken (telefonievcrsterking). Voor de behandeling daarvan verwijzen
wij naar § 7.
Ten slotte is het ook mogclijk ora, door een verandering van lia in L.F.
tempo, amplitudemodulatie te verkrijgen. Doordat de grootte van Ra
bepaald wordt door de grootte van den antenneweerstand en de wijze van
koppeling tusschcn de antenne en den anodekring, kan deze methode van
moduleercn alleen worden uitgevoerd door speciale schakeling, waarbij
het koppelelement in staat is de L.F. signalen te volgen. Het is duidelijk
dat alleen een zendbuis in staat is als een zoodanig koppelelement te
fungecrcn. Op de speciale schakelingen, die hierbij worden toegepast,
zal hier niet worden ingegaan.
Voor iedere methode van amplitudemodulatie is het gewenscht, dat er
een lineair verband bestaat tusschcn den H.F. antennestroom en de vocdingspanning V waarop het modulaticsignaal zal worden gesuperponeerd, omdat alleen dan het L.F. signaal onvervormd in den gemoduleerden
antennestroom wordt teruggevonden. Dit verband, Iant = ƒ (F), de z.g.
modulatiekaraktcristiek, moet dus de gedaaute
lant = a + PV
hebben. Heeft nu in ongemoduleerdcn toestand de voedingspanuing de
waarde V0, en superponeert men hierop het modulatiesignaal Vx (t),
dan wordt:
lant — O- + pVo + ftVx (t)
(5, 2)
Onder Iant wordt in deze formule verstaan de effectieve waarde van den
H.F. antennestroom.
Het oogenblikkelijke verloop van den antennestroom is met deze effectieve
waarde verbonden door de betrekking
iant — lant 1 2 • sin (Ot,

m
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/\/\ r\s\
Fig. 62. Boven: L.F. signaal.
Onder: H.F. signaal, gemoduleerd
met dit L.F. signaal.
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§ 2. Amplitudcmodulatie. Modulatiekarakteristiek
waarin a> de cirkclfrcqucntie van de H.F.
trilling is. Met de uitdrukking voor Iant
wordt dus

m

rlh | |'j

ian, = [a + ffVo + pVx (0 ] i2 • sin o)l.
In fig. 621» is een voorbeeld gegeven van
een II.F. antennestroom, die gemoduleerd
is met een bepaald L.F. signaal V1 (t)
volgens lig. 62a. Bij afwezigheid van het
raodulatiesignaal is de effectieve waarde
van den antennestroom constant en gelijk
aan
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Fig. 63. Schema van een
zendcrvcrslcrkcr met stuurroostcrmodulatie.

Iant (o) — o. + (iVo

(5, 3)

Men noemt dit de waarde van den antennestroom voor de (ongemoduleerde)
draaggoll’. In fig. 62b is links de ongemoduleerde draaggolf weergegeven.

§ 3. Stuurroostermodulatie
Stuurroostermodulatic wordt verkregen, als op het stuurrooster de
laagfrcqucnte signaalspanning in serie met de negatieve voorspanning
wordt aangebracht (zie fig. 63). Voor het uitsturen van de buis beteekent
dit (zie fig. 64), dat de negatieve voorspanning, waarop de excitatiespanning is gesupcrponccrd, in L.F. rhythme heen en weer schommelt,
met als gevolg dat, waar
de cxcitatiespanning onver
anderd blijft, de anode&
stroomimpulsen in hetzelfde
tempo variceren in ampli
tude en in openingshoek.
Derhalve verandert ook de
ut
Tv»
43140
eerste harmonische van den

4

anodestroom en dus even
eens de antennestroom.
Voor het berekenen van de
modulatiekarakteristiekgaan
wij ter vereenvoudiging uit
van een rechte I0- ^-karak
teristiek, die onafhankelijk is

Fig. 64. Excitatie van een peDthode ia klasse C,
bij variabele negatieve roosterspanning.
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van de anodespanning (binnen het beschouwde spanninggcbicd), dus van
een penthode. De anodestroqm is weer. alleen afhankelijk van vgl cn vg2:
ia = a (vgl + bVg2).
Bij excitatie met H.F. spanning wordt >.
vgi — Vgi + Vg\p cos oil.
dus ia = a (Vgl + bVg2 + Vgip cos at) . . . .

(5, 4)
(5,5)

geldig binnen het gebied van den stroomhoek 2 0, welke laatste bepaald is
door:
-Vgl -bVg,
cos 0 =
(5, 6)
Vgip
De anodetopstroom wordt:
lap — a (Vgl + Vgip + b Vg2)
en de eerste harmonische:
1
0 - - sin 2 0
I*i — fi (ö)

— —•
TC

(5, 7)

■■ lap:

1 — cos 0

•

•

(5^8)

Deze formules bepalen het verband tusschen Jai en ViSiP’ dus de modulatiekarakteristiek.
Ter wille van de overzichtelijkheid schrijven we: cos 0 = x; dan wordt
.

....

.Vgi = —bVg2 — xVglp
lap = a Vglp (1—x) . ..

(5, 9)
(5, 10)

en is (0) gemakkelijk als functie van x te berekenen. Dit is gedaan in de
volgende tabel:
Tabel VI
X

Vgi

1

—b Vn„ — Vglp
—b Vgi — a/3 T' gip
—b Vg2 — J/3 Vgip
-bVg2
—bVg2 -f 1/-jVgip
—bVgi -f 2l3Vgip
—bV,ga t

8ƒ

13

Va
0
ii

3

0
0°
48°
70,5°
90*
109,5°
132°
180* •

1—x

o

o

0.33
0,437
0,5
0,53
0,534
0,5

'U
2/a

1

17a
17a

ƒ» («) '
(1 -.V)

'• o

I

0.110
0,292
0,500
0,707
0,890
1,000
«

100
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§ 3. Stuurroostcrmoduiatic
De grootheid /x (0) • (1—x)
in de laatste kolom is direct
evenredig met Jax, want vol
gens (5, 8) en (5, 10) is:

JgOfl

0,4

= f, (0) * (1-.,).
0

o
-o.« j -0.»[ r r 'ï'p W
0.«
o.<
Verder is, volgens (5, 9), Vgl
0-30°
60°
90"
fio"
;50”)«o” ©
-13141
evenredig met x (behoudens
Fig. 65. Stuurroostcr-modulatiekarakteristiek
de constante —bVg2), zoodat
van een pentodc met rechte ƒ«- P^-karakteris- .
een diagram faJoVgip =
ticken.
(p (*) tevens de modulatickaraktcristiek voorstelt.
In lig. 65 is deze karakteristiek voorgestcld (kromme a). Onder de abscissenas is tevens aangegeven hoe groot 0 in ieder punt van de karak
teristiek is.
Uit de figuur blijkt, dat de karakteristiek in het middelste deel behoorlijk
recht en naar de beide uiteinden eenigszins gebogen is. Dit middelste
punt komt overeen met 0 = 90°, dus met de klasse B-instelling. Stelt
men dus de negatieve voorspanning in op het voetpunt van de karak
teristiek, dan zal bij het moduleercn de instelling varieeren tusschen de
klasse C- en de klasse A-instclling.
Het rendement is hier niet hoog, omdat tijdens het moduleeren de grootte
van Iai, dus die van Vap, varieert. De belastingwecrstand wordt zoodanig
gekozen, dat in den top van de modulatie, dus daar waar de negatieve

Fig. 66. Ia- Ka-karaktcristickcn van de
penthode PC 1,5/100,
voor Vg3 = 300 V;
V„ = 100 V, met
belactinglijDen voor
Ra = 5850 £2 en
’Vgt = -120 V (a);
V.
—60 V (b);
Vn-------80 V (c)
en Fgj = —160 V (d)
(stuurroostermodulatie).

4J»I
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(•M

voorspanning zoo klein mogelijk ea de eerste
harmonische van den anodestroom zoo groot
T ■
mogelijk is, de anodewisselspanning haar groot
100
ste waarde bereikt, bepaald door de anodegelijkspanning en de grenskarakteristiek; dan zal
*0
- l' T ...
in den ongemodulcerden toestand (draaggolf)
deze wisselspanning dalen tot ongeveer de
60 -4—Ihelft. Het draaggolfrendement is daardoor
i
klein.
Ter illustratie werd een instelling voor stuurroostermodulatic berekend voor de pent bode
-- t ---- 1
30
PC 1,5/100, uitgaande van Ia- Ka-karakteristieken (fig. 66), en wel voor een anodespanning
Va = 1500 V, bij Vgg = 300 V.
-60
-K.
-i30 vjim-ioo
Op grond van bet bovenstaande werd als
negatieve voorspanning voor de draaggolfFig. 67. Ia-Vgi karakteristiek
van de penthode PC 1,5/100,
instclling gekozen Vgl = —120 V, overeen
voor Vgt = 300 V, Va =
komend met het voetpunt van de statische
1500 V.
karakteristiek van de penthode (vgl. fig. 67).
Uit de ligging van de grenskarakteristiek
(fig. 66) is af te leiden dat, bij volle uitsturing, de anodewisselspanning
ca. 1300 V zal kunnen zijn; in de draaggolfinstclling, waarbij de uit
sturing half zoo groot is, wordt dit dus ca. 650 V.
Verder schatten wc daarbij bet rendement op 33%, en, indien dus de
maximale anodedissipatie van 85 W wordt toegelatcu, zal bet afgegeven
vermogen 42,5 W, bet opgenomen vermogen 127,5 W en de anodcgelijkstroom 85 mA zijn. De anodetopstroom wordt dan, in de onderstelling van
halfsinusvormige impulsen: rr85 = 267 mA. Dit, gecombineerd met de
anodewisselspanning van 650 V, geeft als eindpunt van de bclaslinglijn in
draaggolf bet punt A in fig. 66 op de karakteristiek voor vgl — —20 V.
Er is dus een excitaticspanning noodig van 100 V.
De bclastinglijn voor dit geval wordt nu berekend uit:
130

■

:

~i/

1

vgl = —120 + 100 cos wl,
va

1500 — 650 cos o)t;

dit is de kromme a van fig. 66. De bijbehoorende anodestroomiinpuls is
in fig. 68 eveneens met a aangeduid.
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§ 3. Stuurroostcrmodulatie
Met den regel van Simpson berekenen we 500
6
voor dezen impuls den anodegclijkstroom 400
;
Iao (= 68 mA) en de eerste harmonische
-P
J<n (= Hl inA). Met de gegeven anode- 300
wisselspanning van 650 V is dan de anode- ^
i /.* '
weerstand te vinden: Ra = 5850 Q.
*
Met deze waarde van Ra wordt nu de bcrekei
ning herliaald voor cenige andere waarden
-!«j‘ -120' -60’
O1
60'
HO
van de negatieve voorspanning, nl. Vgl =
—60 V, —80 V en —160 V. De bijbehoorcnde
Fig. 68. Anodcstroomimpulscn,
belastinglijnen zijn in fig. 66 aangeduid met 6,
behoorend bij dc belastinglijnen
van
fig. 66.
c en d, en de overeenkomstige anodestrooraimpulsen in fig. 68 met dezelfde letters. Bij
deze berekeningen is het overigens noodig, om bij iedere nieuwe belastinglijn
de anodewissclspanning te schatten, want alleen dan kan, zooals we
hierboven zagen, deze lijn in het Ia- Ka-diagram worden geconstrueerd,
en daarmee weer de stroomimpuls worden gevonden. Uit dezen volgt
dan ƒ<,, en deze geeft, in combinatie met Vap, de waarde van Ra voor de
betreffende belastinglijn. Blijkt dan, dat deze waarde van Ra niet gelijk
is aan 5850 li, dan moet een correctie worden aangebracht in de oorspronke
lijk aangenomen waarde van R„, en moet de geheele berekening worden
herhaald. Het resultaat van de berekeningen voor de vier belastinglijnen
is weergegeven in de volgende tabel, en in teekening gebracht in fig. 69.

„i y/M

Tabel VII
Lijn

b
c
a
d

Vap

Ra

Iao

lVi

Wo

Wa

n
%
58,5
56,8
35,3

V

V

mA

ü

mA

w

w

w

-60
-80

1330
1170

228
200

172,5
137

259

151,5
117

107,5
89

-120
—160

650

111

68

102

249

42,6

5850
5850
5850
5850

24

36

36
5,3

66
30,7

206

14,7

Hierbij valt op te merken, dat de modulatiekarakteristiek, /ai —ƒ (Lgi)>
sterk gekromd is, en wel met de holle zijde naar boven. Deze kromming
wordt veroorzaakt doordat dc statische /o* Ug1-karakteristieken van de buis
(fig. 67) eveneens gekromd zijn. Dit blijkt ook nog nader, indien men
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a«

bij het berekenen van de theore
tische
modulatiekarakteristick
(fig. 65, kromme a) niet uitgaat

250

ÏS)M
200 I60

ISO

120

100

80

•
60

50

o

40

40

20

van rechtlijnige Ja-Kg^karaktcristicken, maar van kromlijnige.
Zoo werd kromme b in fig. 65 be
rekend, door uit te gaan van een
kwadratische kromme voor de
statische karakteristiek (ter
wille
v
van een gemakkelijkc vergelijking
der heide krommen werd dc ordinatenscliaal van b zoodanig ge-

kozen, dat de eindpunten (v =—1)
samenvallen.
Inderdaad is nu
Fig. 69. Karakteristiek voor stuurroostcrde modulatiekarakteristick sterk
modulatic van de penthode PC 1,5/100, voor
Va = 1500 V; VgI = 300 V; VSip = 100 V; gebogen, in overeenstemming dus
met fig. 69.
Ra = 5850 n.
Ten gevolge van deze kromming
zijn in de draaggolfiustelling
(fig. 69, Vgl = —120 V) W0, Wa en Wi kleiner dan oorspronkelijk werd
geschat, en is het rendement iets hooger.
Op te merken valt nog, dat in den modulatietop (Fgl = —60 V) de modulatiekarakteristiek gaat ombuigen met de holle zijde naar de abscissenas,
als gevolg van het feit, dat de belastinglijn dc grenskaraktcristick nadert
(zie kromme b in fig. 66). Zou de modulatie nog iets verder worden voort
gezet, dan zal de impuls op de bekende wijze een indeuking gaan vertoonen, waardoor de toeneming van Iai wordt begrensd.
Ten slotte ziet men, dat in den modulatietop
het rendement betrekkelijk laag is; dit is
een gevolg van het feit, dat de instelling
dan vrijwel overeenkomt met klasse
waarbij de verhouding IaJIao ongunstig is.
Het klasse A-karakter is trouwens duidelijk
i*
te zien aan de ligging van dc belastinglijn 6
- '+
4JJS9
LF
(fig. 66), want bij de gelijkspanning Va =
1500 V is een ruststroom van 115 mA
Fig. 70. Schema van een
aanwezig.
zenderversterker met scherm-220 VglM-180

-140

-WO

-60

^^

Ö'f

k

In de moderne zenders wordt stuurrooster104

roostermodulatic.

§ 4. Schcrmroostcrmodulatie
modulatie zelden of nooit meer
toegepast, niet alleen vanwege
liet lage rendement, doch ook
vanwege de kromme modulatiekarakteristiek, die tot gevolg
heeft dat na detectie in den
ontvanger het L.F. signaal ver
vormd is.

tof

§ 4. Schermroostermodulatie
Werd bij sluurroostcrmodulatic
de L.F. variatie van de anode-

tof

Fig. 71. Excitatie van een penthode in klasse C,
Stroom impulsen verkregen door bij variabele schermroosterspanning.
bij constant gehouden scherm
roosterspanning de'negatieve voorspanning Vgl te veranderen, bij schermroostermodulatic zijn de rollen van Vgl en Vg2 verwisseld en wordt Vgl
constant gehouden en Vgs in L.F. rhythme gewijzigd (zie fig. 70). Dat
ook op die wijze een modulatie mogelijk is, is aan te toonen aan de
hand van de statische I„- Fgl-karakteristieken.
In lig. 71 zijn deze karakteristieken schematisch geteekend voor drie
waarden van de schermroosterspanning; voorts is de excitatiespanning
aangegeven. De anodcstroomimpulscn zijn in de rechterhelft van de
figuur weergegeven. Doordat de statische karakteristiek verschuift als
de schermroosterspanning verandert, veranderen ook de amplitude en
de stroomhoek van de impulsen, en daarmee
de eerste harmonische en de antenneo.e

05
0

0

05

-0» JT

stroom.
De vorm van de modulatickarakteristiek,
Iai = ƒ (Fg2), is af te leiden met behulp
van de formules, die in § 3 werden gebruikt
voor de stuurroostermodulatie; echter be
schouwen we nu Vg2 als onafhankelijk verwï anderlijke. Dus is, met cos O = x:
*****

Fig. 72. Schcrmroostcr-modulatiekarakteristiek van een
penthode met rechte Ia-Vgi
karakteristieken, voor het ge
val
= 2 (~rgl).

Jai =

(0) • lap —fi (©)' °Vgip (l~x) (5> 11)

go — —Vgl — *Vgip

(5, 12).

Behoudens de constante — Vgl, is dus Vg2
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Fig. 73. Ia-Va karakteristiek van ecu pcnthode, voor Vet = 500 V, met
bclastinglijncn voor R„ = 5175 Q.
evenredig met * en /ai met (1—*) • /x (0); de modulatickarakteristiek
is derhalve ook hier kromme a in fig. 65.
Ook hier doorloopt de zendbuis tijdens het modulcercn de instellingen
tusschen klasse C (stroomloos) en klasse A, overeenkomende met x = 1,
resp. —1. De schcrmroosterspanning moet daarbij veranderen van Vg2
tot VS2", bepaald door
bVgi — —^giP en

—

kgi + Vg\p-

Aangezien —Vgl een positieve grootheid is, is Vg2" steeds positief, wat
ook duidelijk is, als men bedenkt, dat Vg2 overeenkomt met de boven
bedoelde klasse A-instclling, waarbij dus de statische Ia- Vgl karakteristiek
zoover mogelijk links ligt.
Vgo' echter kan negatief worden, en wel als Vglp > —Vgl wordt,
dus als de cxcitaticspanning grootcr wordt dan de absolute waarde van de
negatieve stuurroosterspanning. Echter geldt voor negatieve waarden
van de schermroostcrspanning niet meer de uitdrukking voor den anode1.0

,

0.8

i

i

I

I

Vg2.400V

I -L

0.6

i

i

l'JÜJMV!--------1
I
I2V 1

!
I

0.4

°s
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I
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30 V
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-74V
—T-------*>0V^-126V
I ,
2000 Vt{V) 2400
4324Ö

Fig. 74.
Als fig. 73, voor
V.. = 400 V.

§ 4. Schcrraroostermodulatie

«w______
stroom, die hier werd
gebruikt, nl.
««

ia = a (vgl + bVg2),

o,-

I

I
-W.piv\

HW.JOO*

— •2V f

1
I

f—30/

I

want de anodestroom 0.2 i
----22Vi ---J--- «»Z
wordt nul of althans
£
«00
*00
1200
1600
2000 /WW
zeer klein, zoodra de 0
232*9
schennroostcrspanning
Fig. 75. Als fig. 73, voor VK = 300 V.
nul of negatief wordt.
Bovenstaande theorie is dus slechts toe te passen voor waarden van Vg2 > 0.
Is bijv. Vgip = 2 (—Vgl), dan kan kromme a in lig. 65 slechts worden
gebruikt tot x = lj2. In lig. 72 is dit geval weergegeven; onder de abscissenas is tevens aangeduid de grootte van de schcrmroostcrspanning.
Daaruit blijkt, dat bij Vg2 = 0 de modulatiekarakteristiek een sprong
vertoont; in de figuur daalt IaJaVgip van 0,2 op 0. In de practijk zal,
Manneer de schermroosterspanning naar nul daalt, de anodestroom meer
geleidelijk afnemen; daardoor zal de modulatiekarakteristiek in de
nabijheid van Vg2 = 0 min of meer afgerond zijn, zooals wordt aangeduid
door de stippellijn in fig. 72.
Wordt nu de modulatie van de schermroosterspanning zoover opgevoerd,
dat in het dal van de modulatie de waarde Vg2 = 0 wordt bereikt, dan
zal daar distorsie optreden ten gevolge van de bovenomschreven afbuiging
der modulatiekarakteristiek.
De modulatiekarakteristiek kan worden verbeterd door vermindering
van de excitatiespanning. Uit de formule
b^g-2 = —Vgi — xVgiP
blijkt nl., dat het punt v = 1 kan worden bereikt bij Vg2 = 0, indien
Vgip = —Vgi, dus indien de excitatiespanning gelijk is aan de absolute
waarde van de stuurroostcr-gelijkspanning. Dit beteekent, dat het stuurrooster nooit positief
wordt; er zal dus nagenoeg geen stuurroosterstroom
vloeien.
De
modulatiekarakteristiek
beeft dan weer de gedaante van de lijn a in
fig. 65.

^
0,s
o.*
02
o

-vgimiotv ]

Vg2-200V I

—12 y

1

*00

600

'/

1200

1600

30/
4V
-23K
-*!^7*V
2000 VHV)
*3230

Fig. 76. Als fig. 73, voor

= 200 V.
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Zijn de statische karak
teristieken van de buis
o.<
niet recht, doch min
of meer gebogen, dan
zal de modulatiekarako
teristiek daarvan even
eens invloed onder
Fig. 77. Als fig. 73, voor
= 100 Y.
vinden. In dc onderStelling van een kwadratische karakteristiek vindt inen dus als modulatiekarakteristiek dc kromme b in fig. 65. Men kan nu deze modulatickarakteristiek verbeteren door gebruik te maken van den invloed van de
excitatiespanning, zooals beschreven in fig. 72. Uitgaande van de karak
teristiek b volgens fig. 65, waarbij Vgip = — Vgl is, verhoogt men nu Vgip
en bereikt daardoor dat de concave vorm van b min of meer gecompen
seerd wordt door dc convexe gedaante van dc karakteristiek in fig. 72.
Een berekening van de modulatiekarakteristiek voor een bepaalde penthode is in de volgende figuren in beeld gebracht. Van deze penthodc zijn
in de figuren 73 t/m 77 de
PVkarakteristieken weergegeven, resp.
voor Vg„ = 500, 400, 300, 200 en 100 V. Beoogd werd een draaggolfinstelling met Vg2 = 250 V; dan zal bij een modulatiediepte van 100% de
schermroosterspanning varieercu van 0 tot 500 V. In den modulatietop,
dus bij Vg2 = 500 V, moet de anodewisselspanning zoover mogelijk zijn
uitgestuurd; daarom werd in fig. 73 het eindpunt A van de belastinglijn
gelegd bij Va = 250 V, dus in de
«80
nabijheid van de grenskarakteristiek. De anodegelijkspanning kiezen
400
we Va = 1500 V; de modulatietop
,b
\
is dus Vap = 1250 V.
Dc negatieve spanning op het
240
stuurrooster kiezen we zoodanig,
V
160
dat in de draaggolfinstclling, dus
X
A
bij Vg2 = 250 V, de buis in klasse B
X]
staat; zoodoende werd Vgl =
NO to° ut
0•
-KO*
-K°
De excitatiespanning
-100 V.
<n«
kiezen we iets grooter, nl. Vgip
Fig. 78. Anodestroomimpulsen van de
= 104 V.
penthode volgens fig. 73-77, met Va —
Dc
belastingbjn van fig. 73 is dan
1500 V, Vgy = -100 V;
= 104 Y;
te
construeeren
met behulp van
Ra = 5175 Q (schermroostcrmodulatie).

ofi

4Ji3t
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•0Ld^
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>*>

de betrekkingen:

250

vgl = —100 + 104 cos cot,
1500 — 1250 cos cot,
Va
en daaruit weer
(a in fig. 78). De
den anodestroom
kend op IaL = 242

7

M-

200

de anodcstroomimpuls
eerste harmonische van
werd vervolgens bere
mA, zoodat, met Vap =

BH

1250 V, lia = 5175 is.
Deze waarde van Ba wordt nu verder
constant gehouden; de bclastinglijnen der
figuren 71 t/m 77 gelden dan ook alle voor
dezen auodeweerstand. De bijbehoorende
anodcstroomimpulscn zijn in fig. 78 aange-

375 ISO

/
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/

7

/

m so

50

9

2

Wo

0

°o

no

200

O
500

300 400
VglM

Fig. 79. Schcrmroostcr-modulatickarakteristick van een
pcnlhode, volgens de gegevens
van fig. 73-77

' duid inct b, c, d en e.
Hieruit blijkt, dat de slroomimpulsen bij
lagere schcrinroostcrspanning kleinere amplitude en kleineren openings
hoek krijgen; de laatste verandert nl. van & = 160° (Vgs = 500 V) tot
0 = 69° (Vg2 = 100 V), zoodat bij het moduleercn de instelling van de
buis inderdaad van klasse A via klasse B naar klasse C gaat. \
De volgende tabel geeft een overzicht van de berekende grootheden.

I

,,
Tabel VIII
Schermroostcrmodulatic van een penthode met Va = 1500 V; Vgl = —100 V;
* BW

= 104 V; Ba = 5175 Q.

1(11

I au

Wi

Wo

Wa

'ï

(V)

(mA)

(mA)

(W)

(W)

(W)

%

1250
970
680
393
• 185

242
188
131
75
36

203
135
86
45
20.

305
202
129
67,5
3,0 , .

151
91
44
14,5
3,3

^ga

1 «/).

(V)
500
•400
' 300
200
100

154
111
85
53
27...

49,5
45
34
21,5
4
109
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Fig. 80. Invloed van de grootte van
dc excitaticspanning op den vorm van
de schermrooster-modulatickaraktcristick gemeten aan dc tetrode QB 3/500.

Fig. 82. Als fig. 81, voor Vs3 = —100 V.

Dc modulatiekarakteristick Iai = f (Vg2) is, tezamen met eenigc andere
grootheden, afgebeeld in fig. 79.
De benadering van de rechte lijn is, zooals men ziet, zeer behoorlijk.
Voor de draaggolfinstelling kozen we Vg2 = 250 V; daarbij is dan Iao =
64 mA; Wi = 96 W; WQ = 30 W; Wa = 66 W; rj = 31%.
Het rendement is dus weer laag, zulks ten gevolge van de geringe uit• sturing van de anodespanning.
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groote excitatiespanning
op den vorm van de modulatickaraktcristiek. Weer
gegeven is daar de karak
teristiek voor schermroostermodulatie van de
tetrode QB 3/500 bij
Va = 3000 V, Vgl
—200 V, voor het spanningsgebied Vg2 = 0 ... .
1000 V en voor excitatiespanningen van 250, 300,
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-20V

1000-

O

den invloed van een te

OV |

j

1250

500

'
— f

X
I

500

1000

I

\
1500

2000

-rcovj
nuav.__

I
2500

-I40V
—KOV
3500
4000
I

2000

V»[v)

43133

Fig. 81. Ia- JVkarakteristieken van de penthodc
PB 3/800, voor VSi = 600 V; r6 = 0V.
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1250

teristiek is die voor V,SiP ~
250 V, terwijl de karakteristie
ken voor grootcre waarden van
Vgxp steeds meer gekromd zijn,
met de concave zijde naar de
abscissenas.
Een en ander is dus in over
eenstemming met fig. 72.
In de practijk wordt schermroostermodulatic wel toegepast
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Fig. 83. Als fig. 81, voor Vgi — —200 V.
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Fig. 84. Als fig. 81, voor Vg3 = —300 V.

wanneer men slechts een klein
modulatievermogen ter beschik
king heeft en men geen hooge
eischen stelt t.a.v. distorsie en
rendement. Het vereischtc modu
latievermogen is klein, omdat het
schcrmrooster, vooral in deze niet
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vol uitgestuurde instelling,
slechts weinig stroom neemt.
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§ 5. Vangrooster
modulatie
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Bij de vangroostermodulatie
wordt gebruik gemaakt van
de stuurwerkiug, die het
vangroostcr uitoefent op den
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—-------- anodestroom, wanneer het
aan een negatieve spanning
ten opzichte van de kathode
wordt gelegd. Deze stuurwerking berust daarop, dat
van den electronenstroom,
die het schcrmrooster gepas-
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scerd is, een gedeelte wordt terug
geworpen, zoodra liet vangrooster
Vg2m600V
op negatieve potentiaal komt, en
Vg3m-100V
wel des te meer, naarmate de
\
potentiaal meer negatief is *). De
teruggeworpen clectronenstroom
'Vg1m40V
XV
komt grootcndcels op het schermOV
XV
250
rooster terecht; derhalve gaat de
-401'.
r€OV
-KV.
afneming van den anodestroom
-IOOV
^BOV-unv
0
O.
500
XXX
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3000
3500 gepaard met een toeneming van
v*M
««' den schcrmroosterstroom.
Fig. 87. Als fig. 86, voor Vga = —100 V.
Het bovenstaande wordt geïllu
Jg2!mA) '
streerd door de statische karakte
1250
ristieken van de penthode bij nega
tieve
spanning op het vaugrooster.
1000
In de figuren 81, 82, 83, 84, 85
zijn weergegeven de /„-Fa-karak750
teristieken van de penthode. PB
500
3/800, bij Vg2 = 600 V en Vg3 = 0,
—100, —200, -300 en -400 V,
en in de figuren 86, 87, 88, 89
en 90 de Igl- Fu-karakterisfieken
O
0
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3500 van dezelfde penthode, bij dezelfde
spanningen.
Fig. 88. Als fig. 86, voor Vg^ = —200 V.
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steld in H.F. klasse C-telcgrafic,
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bij
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Fig. 89. Al» fig. 86, voor Vg3 = —300 V.
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*) Bij sommige pcnlhodcn worden ook
reeds clectroncn teruggewoi-pen als
het vangrooster de potentiaal nul
heeft t.o.v. de kathode, en worden
alle elcclroncn eerst dan doorgelaten
naar de anode, wanneer de vangroosterpotcntiaal eenigermate positief is.
1
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1250

bovengenoemde figuren,
de grenskarakteristick in
het Ia- Fa-diagram naar
rechts verschoven, terwijl
tevens haar steilheid ge
ringer wordt; het gevolg is
dan, dat de anodetopstroom, alsmede de anodewisselspanning, vermin
deren, dus afgegeven vermogen en rendement afnemen. Bij de PB 3/800
gebeurt dit alles in het
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Fig. 91. Schema van een zenderversterker met vangroostermodulatic.
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Fig. 90. Als fig. 86, voor Vg, = —400 V.
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Fig. 92. Anodestroomimpulsen
bij vangroostcrmodulatie van dc
penthode PB 3/800, behoorend
bij de bclnstinglijnen der figu
ren 81-85.

spanninggebied Fg3 = 0....—400 V. Geeft
men dus het vangrooster een geschikt
gekozen negatieve spanning, bijv. —200 V,
en superponeert men hierop een L.F.
signaal, dan wordt de antennestroom in het
rhythme van dit L.F. signaal gemoduleerd.
Het schema van deze methode van modulecrcn is weergegeven in fig. 91.
Ter illustratie berekenen we voor bovengenoemde penthode een vangrooster-modulatickarakteristick. Wij gaan dan uit van
een telegrafic-instelling met Va = 3000 V,
Vg2 = 600 V. Uit fig. 81 blijkt, dat de
anodestroom nul wordt bij Vgl = —180 V.
Voor de klasse C-instclling kiezen wij
daarom Vgl — —300 V, en Fgip = 340 V;
over de keuze van deze waarde van Vgip
zal later nog iets worden gezegd. Als eind
punt van de belastinglijn nemen we het
punt A, met Va = "760 V; dan is Inp —
1600 mA en Vap = 2240 V. Men zou
kunnen overwegen de uitsturing van
de anodespanning iets grooter te maken;
echter wordt dan (bij dezelfde excitatie113
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spanning) de anodctopstroom kleiner, en wel is dc afneming hier tamelijk
sterk, wegens de helling van de Ia- Fa-karakteristick daar ter plaatse.
Het punt A is dus vermocdclijk het beste compromis voor maximaal
vermogen.

Uit
vgl = —300 -f- 340 cos tot,
va — 3000 — 2240 cos tol,
is de belastinglijn in fig. 81 te construeeren en daaruit weer dc anodestroomimpuls (a in fig. 92); uit de laatste berekenen wc Jai = 657 mA, zoodat
met Vap = 2240 V: Ra = 3410 £2 wordt. Verder is ook Iao gemakkelijk
te berekenen, alsmede Wi, W0, Wa en rj.
Deze berekeningen worden herhaald voor de figuren 82 (Fg3 = —100 V),
83 (Fg3 = -200 V), 84 (Fg3 = -300 V) en 85 (Fg3 = -400 V), en wel
voor Ra = 3410 £2. Nu is het niet mogclijk, om in het «a-t'a'diagram direct
een werklijn te construeeren voor een gegeven waarde van Ra; integendeel
werd dc constructie steeds zóó uitgevoerd, dat een geschikte waarde van
Vap werd aangenomen, en uit dc dan bekende waarden van vgl (t) en
va (t) werd dc belastinglijn geconstrueerd. De anodestroomirapuls, die
daaruit volgt, levert de eerste harmonische Iai, en deze, in combinatie met
Vap, de bijbehoorende waarde van Ra. Is de aldus gevonden waarde van Ra
niet gelijk aan 3410 £2, doch grooter (of kleiner), dan moet de berekening
worden herhaald met een kleinere (of grootcre) waarde van Vap, totdat
de belastinglijn voor Ra = 3410 £1 is gevonden.
Op deze wijze werden de belastinglijnen
igifnAj der figuren 82 t/m 85 geconstrueerd. De
121X3
bijbehoorende anodestroomimpulsen vindt
men in fig. 92 aangeduid met b, c, d en c.
eoo
Uit de respectieve /a-Fa-diagrammcn is nu
duidelijk te zien hoe, door het opschuiven
WO
van dc grcnskaraktcristiek naar rechts en
door het afnemen van de steilheid dier
karakteristiek, de anodctopstroom kleiner
O*
<0*
Wut
«««
wordt, en eveneens de anodcwissclspanFig. 93. Schermroosterstroomning, indien de vangroosterspanning meer
impulscn bij vangroostermodunegatief wordt. Het kleiner worden der
latie van de penthode PB 3/800,
impulsen blijkt ook uit fig. 92.
behoorend bij de belastinglijncn
De schermroostergclijkstroom Jg20, die
der figuren 86-90.
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optreedt bij de verschillende waarden van Vg3, is te berekenen uit de Ig2-Vadiagrammen van de fig. 86, 87, 88, 89 en 90, door daarin de belastinglijncn te coustrueeren op dezelfde wijze als dat werd gedaan in de JaFa-diagraimnen. De schcrmroosterstroomimpulsen, die daaruit volgen,
vindt men weergegeven in fig. 93, waarin a behoort bij Vg3 = 0 V; e bij
Vg3 = —400 V. De toeneming van den schcrmroosterstroom bij het
negatief worden van Vg3 blijkt hieruit duidelijk.
Het resultaat van alle berekeningen is weergegeven in de volgende tabel.
Tabel IX
Vangroostermodulatie PB 3/800. Va = 3000 V; Vg., = 600 V;
Vgl = -300 V; Vgip = 340 V; Ra = 3410 O.

v

Vap

IglO

Wi

WQ

(V)

(mA) (mA)

(V)

(mA)

(W)

(W)

(W)

(W)

(%)

0
-100
-200
—300
-400

372 657
292 ' 520
209 360
125 217
35
58,6

2240
1770
1230
740
200

77
106
151
190
220

1116
876
627
375
105

736
460
222
80
6

380
416
405
295
99

46
64
91
114
132

66,0
52,5
35,4
21,3
5,7

yS3

!«o

1„ i

In fig. 94 zijn de verschillende grootheden uitgezet als functie van Vg3.
Daaruit ziet men, dat de modulatiekarakteristiek, Iaj = /(Pg3), vrij
behoorlijk de rechte lijn benadert in het spanninggehied Vg3 =0 ...
—400 V. Als draaggolfinstelling kiezen wc daarom Vg3 = —200 V; superponccrt men hierop een L.F. signaal met een amplitude van ten hoogste
200 V, dan zal de antennestroom vrijwel evenredig met deze spanning
veranderen.
Het rendement bereikt zijn hoogste waarde, nl. 66%, in den modulatietop,
evenals dat het geval was bij de andere roostcrmodulatiemethoden.
Naarmate het vangrooster meer negatief wordt, daalt het rendement,
en wel min of meer evenredig met Vg3, zoo dat in de draaggolfinstelling
het rendement 35% is. Het afgegeven H.F. vermogen is daar 222 W;
de dissipatic 405 W, zoodat de anode nog niet overbelast is, aangezien maxi
maal 450 W is toegestaan.
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Fig. 94. Vangroosler-modulatiekarokteristiek van de penthodc PB 3/800,
voor V. = 3000 V; Vl% = 600 V;
Vgl = —300 V; V„ = 340 V;
Ra = 3410 £1.

De schcrmroostcrgelijkstroom neemt
toe, wanneer het vaugrooster meer ne
gatief wordt; in de draaggolfinstclling
is Ig20 = 151 mA en de schermroostcrdissipatie Wgt = 91 W. Ook liet schermrooeter is dus nog juist onder het tocgcstaue maximum van 100 W.
Naast dc anodcdissipatic is dus de
schennroostcrdissipatie
een
begren
zende factor voor het H.F. vermogen.
Bij het instellen van dc penthodc op
vangroostermodulatic moet hiermee
rekening worden gehouden. Dit gebeurt
door geschikte keuze van de excitaticspanning, omdat daarmee dc schermroostertopstroom wordt geregeld.
De vorm van de modulatiekarakteristiek wordt uiteraard geheel behecrscht

!

door de wijze, waarop in het Ia-Vadiagram de grenskarakteristiek verschuift. In fig. 95 is dc grenskarakteristiek voor verschillende waarden van Vg3 weergegeven, tezamen met de
tJaO)
belastinglijn voor 3410 Q. Het
1750
T
is lastig, om voor deze grensVgl.OV.
karaktcristicken een bepaalde wet
1500
Vg2m600V
matigheid aan te geven en op
MjI.40V
g/ond daarvan den vorm van de
inodulatiekarakteristiek te voorspellen, temeer daar de anodestroomimpulscn niet slechts van
amplitude, doch ook van ge
daante veranderen, en voor nega
tieve waarden van VSa min of
meer worden afgeplat of inge
500
«WO
1500
2000
2500
43170 deukt (fig. 92). Dit laatste hangt
Fig. 95. Belastinglijnen voor vangrooster- niet alleen af van den vorm van de
modulatie van de penthodc PB 3/800, voor grenskarakteristiek, doch ook van
Jta = 3410 fi; Va = 3000 V; Vgl = —300 V;
de mate waarin de i0-t;a-karakV„ = 340 V; Vn = 600 V, bij verschillende
teristieken in de nabijheid van
waarden van Vgl.
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die grenskarakteristick opccndringen (vgl. de figuren 81 t/m 85).
Het kan nu bij bepaalde typen penthoden voorkomen, dat de modulatiekaraktcristick min of meer sterk gekromd is en wel zoo, dat de bolle zijde
naar de abscissenas is gekeerd. In dit geval is eenige verbetering van de
karakteristiek mogelijk door het aanbrengen van modulaticspanning op
het schcrmrooster. Men verkrijgt op die wijze een geval van gecombineerde
modulatie. In § 8 van dit hoofdstuk zal hierop nader worden ingegaan.
Vangroostcrmodulatie wordt in kleinere zenders vaak toegepast, omdat
het modulaticvermogen zeer klein is (het is nul wanneer bij het moduleeren
dc vangroosterspanning niet positief wordt). Hoogc cischen t.a.v. distorsie
en rendement kunnen echter niet'worden gesteld.

§ 6. Anodemodulatie
Dc modulatiemethoden, die tot nu toe zijn besproken, berusten alle op
de stuurwerking, die ieder der roosters kan uitoefenen op den anodestroom.
Daarbij sturen het stuurroostcr en het schcrmrooster direct den kathodestroom, terwijl het vangrooster de stroomveideeling tussclien schcrmrooster
en anode bepaalt, en dus van den totalen stroom, die bet schermroostervlak is gepasseerd, een grooter of kleiner deel doorlaat naar de anode.
In alle gevallen wordt door liet moduleeren de grootte van den impuls ge
wijzigd, hetzij alleen de amplitude, zooals bij vangroostcrmodulatie, hetzij
de amplitude en den openingshoek, zooals bij stuur- en schermroostermodulatic. Met de grootte van den impuls verandert dan ook de eerste har
monische Iai van den anodestroom, en daarmee de anodcwisselspanning
en aangezien dc anodegclijkspanning een gegeven waarde
1ap — Inj
bezit, zal dc spanningsuitsturing VapjVa, cn dus het rendement, eveneens
door de modulaticspanning worden beïnvloed.
Dit is dc reden, waarom het rendement in de draaggolfinstelling van een
willekeurige roosterinodulatiemcthode zoo klein is, want in deze instelling
heeft
en dus ook Vap, slechts ongeveer de helft van de waarde, die bij
volle uitsturing, dus in den modulatictop, mogelijk is.
Past men anodemodulatie toe, d.w.z. brengt men in serie met de anodegelijkspanning het L.F. modulatiesignaal aan (zie fig. 96), dan moet de
instelling van dc buis zoodanig worden gekozen, dat de anodespanning de
grootte of den vorm van de anodestroomirapulsen, en dus van dc eerste
harmonische Iav kan beïnvloeden. Evenals bij roostermodulatie moet
dus bij kleiner worden van dc betreffende spanning, in dit geval de anodegelijkspanning, de eerste harmonische van den anodestroom en daarmee
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de anodewissel spanning, athemen. Doordat echter juist de anodegelijkspanning kleiner wordt, zal de spanningsuitsluring, Vapl Ki, nagenoeg
niet van waarde veranderen en het rendement dus niet dalen, voor zoover
het van deze grootheid afhankelijk is.
Wij zullen nn nagaan, op welke wijze de anodcspanniiig de anodcslroomimpuben kan beïnvloeden, en hoe daardoor modulatie mogclijk is.
We beschouwen daartoe het geval van dc klasse C-instclIing van een
ideale penthode1) (fig. 97), die op het stuurroostcr geëxciteerd wordt met
een ELF. wisselspanning met amplitude Vgip. De grootte van den anodeweerstand Ra zij zoodanig, dat de anodewissclspanning Vap kleiner is dan

*r\

vgtm COHSTAHT

A

\

C"
Fig. 96. Schema van een
zenderversterker met anodcmodulatie.

x
x\

c

0

D
i

Vip

Ki
«.'7/

.{.__ Wg.

Fig. 97. Geïdealiseerde ia-aa-karakteristieken van een penthode met bclastinglijn. voor H.F.-klassc C-instelling, voor
Vop < va.
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'
de anodegelijkspanning Va• Het H.F. vermogen is bepaald door de grootte
van Vap en Ja,, dus, daar Vap = Iai Ra-, door Iav Deze laatste volgt
uit den anodetopstroom Iap en den halven stroemhoek (9, door middel
van de reeds vroeger gevonden betrekking:
Iap 0 — 1/2 sin 2fel
= /. (ö) • *«P = —
TC
1 — cos 0
waarbij 0 gevonden wordt uit:
cos 0 =

-V8x ~ bVg,
VBIP

aangezien de statische karakteristieken worden beschreven door
= a (vgl + h vg2).
1) Zie voor de anodemodulatie van een triode dc opmerking aan hot eind van deze §.
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Fig. 98. Als fig. 97, echter voor
Vap > l'a-

Uit de bovenstaande formules blijkt
onmiddcllijk, dat 70l onafhankelijk is
van Va, omdat Iap on O daarvan onaf
hankelijk zijD. Dit beteekent, dat onder
deze omstandigheden modulatie van den
antennestroom door middel van anodespanningvariatie niet mogelijk is. Uit
fig. 97 is dat overigens ook wel direct
zien; immers, wordt Va grooter, dan

schuift de werklijn ABCD in haar geheel
op naar rechts, zonder dat aan den anodestroomimpuls iets verandert.
Inderdaad moet dan ook, zooals reeds hierboven werd opgemerkt, de
instelling zoodanig worden gekozen, dat hij variatie van de anodegelijkspanning de grootte of de vorm van den stroomimpuls wordt gewijzigd. Dit
nu wordt bereikt door een instelling als weergegeven in fig. 98, waarbij
de anodewisselspanning grooter is dan de anodegelijkspanning. Dc werklijn
krijgt dan de gedaante AflAnBCD; de anodespanning is dus negatief
gedurende den tijd, dat het werkpunt dc weg OAfi aflegt, en gedurende
dienzelfden tijd is dc anodestroom nul. In tegenstelling tot het normale geval
van fig. 97, waarbij het maximum van den anodestroom gelijktijdig optreedt

V

Vi

Vi

-&> *
Vg1p

I

u
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Ai
*3173

Fig. 99. Anodespanning, roosterspanning en anodestroom als func
ties van den tijd, volgens de bclastinglijn van lig. 97.
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Fig. 100. Als fig. 99, echter nu
voor de belastinglijn van fig. 98.
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met het minimum van de anodcspanning, is hier in de omgeving van de
minimale anodespanning de anodestroom nul; dc anodestroomimpuls heeft
derhalve een indeuking, die reikt tot aan de abscissenas.
In de fig. 99 en 100 is het verloop van spanningen en stroomen voor de ge
vallen van fig. 97 en 98 weergegeven. Uit fig. 100 blijkt, dat het stroornlooze deel van den anodestroomimpuls optreedt gedurende den tijd, dat
de anodespanning negatief is.
In de practijk zijn de verschijnselen in zooverre anders, dat dc Ia-Vakarakteristieken (fig. 98) niet doorloopcn tot aan de ordinatenas, doch
slechts tot aan de vroeger besproken grenskarakteristiek, die, in tegen
stelling tot dc ordinatenas, een eindige steilheid heeft. Dc indeuking in
den anodestroomimpuls heeft daardoor niet het abrupte karakter van
fig. 100, doch treedt meer geleidelijk op. Aan de hand van een voorbeeld
zal dat later worden aan getoond.
Wij zullen nu voor het geval van fig. 98 nagaan, hoe de vorm van de
modulatiekarakteristiek, Jaj = ƒ (Fa), wordt.
De Ia- Fa-karakteristieken stellen we weer voor door
ia = a (wgj + fcvga), ia > 0, va > 0,
i

................. (5, 13)

de stuurroosterspanning door
(5, 14)

= Vgi + Vg\p cos «>*.
de anodespanning door

i

Va— Va— Vap COS (ut.....................................

(5, 15)

Als functie van den tijd is nu de anodestroom gegeven door
ia = o (Fgl + Vgip cos cot -f b Vgi),

. .

(5, 16)

geldig voor de waarden van tof, waarvoor ia > 0 en va > 0 is. Aan de
eerste voorwaarde wordt als gewoonlijk voldaan door de conditie
wt < 6.
met

cos O =

-V,gi -bVg2
Vgip

(5, 17)

en aan de tweede door
(ot > 0,
waarbij /3 bepaald is door cos P =

Va

(5, 18)

ytap

In fig. 100 zijn de hoeken & en (i aan geduid; uit deze figuur is ook de
formule voor cos /3 af te leiden.
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De anodcst.-oom wordt dus voorgcsteld door
ia = a (J"gi + bVg2 + Vgjp cos tut). (} < (at < O
of, indieu we Kgl + &Fga vervangen, door —Vgip cos 0, door:
(5, 19)
ia = a Vgjp (cos (at — cos 0), /3 < cut < 0 ....
Voor alle andere waarden van (at is ia — 0.
De gclijkstroomcomponent van de aldus gedefinieerde impulsreeks
wordt nu:

6»
zt
Iao = - / ia (eot) d {(al) = - f aVg,p (cos (at — cos 0) d {(at) —
71J
71.1
fl
e
dVgip
aV
sin 0 —sin/3—(0-/3) cos 0 ,
S— I sin «ut — (at cos 0
71
TC
•V
wat we schrijven in den vorm:
TcIqo

= sin 0 — sin /3 — (0-/3) cos 0 = g0 (0, fi)- •

(5, 20)

aVgip
Voor de eerste harmonische vinden we:
0

.7

- / t'a (<ot) cos cot d (cot) = - f a Pgip (cos cot — cos 0) cos (at d {(at) =
IaL =
71J
7C.[
f»

o

P ri/a
3T

_j_ 1^

0

2 <y* — cos 0 sin «ut

L

j/ï

0 — /S + Vs (sin 2 0 — sin 2/1) — 2 cos 0 (sin 0 — sin /3) ,
TE

wat we schrijven in de gedaante:
= 0—V2 sin 2 0-/3—Va sin 2 /3+2 cos 0 sin 0 =

(0, 0). (5, 21)

De anodcwisselspanning wordt:
t/

r 7? —
t ap _
— -Cai

(ö. 0)

(5, 22)

Anderzijds volgt uit de formule voor cos (i:
Va
Fap =

(5, 23)

cos (8

Gelijkstelling van beide uitdrukkingen geeft:
°Vgip

.

TC

Va
Ragi (0: P) =

cos/3
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of
ël (©■ P) • C°S P =

71 Va
°Vgip Ra

=c

(5, 24)

Uit deze vergelijking is /? op te lossen voor gegeven waarden van Va,
dus van C.
Is eenmaal liet verband tusschcn C en /? gevonden, dan is de modulatiekarakteristiek volgens (5, 21)
en (5, 24) bepaald door
ëi(0,ft)=f(C) (5,25).

c—*±a_
iVqlpRi
Fig. 101. Het verband tusschen den hoek /? uit
fig. 100 en de grootheid C =

7i Va
a^iip

hij een pen-

thodc, die werkt in H.F.-klassc C met Vap > Va.

'fi

>.2
1.0
O.I

waarden van C =

Ofi
0,4
01
o
O

01

O,4

0.6

0.8

10

1.2

1.4

1.6

c.-jsu
*WpK*

Fig. 102. Anodemodulatie-karakteristiek van
een penthodc met karakteristieken volgens
fig. 98, voor twee waarden van den stroomhoek
der anodestroomimpulsen.
122

In fig. 101 is de betrekking (5,
24) tusschen fl en C wccrgcgcven, en wel voor twee waarden
van 0. De modulatiekaraktcristiek volgens (5, 25) vindt
men in fig. 102, voor dezelfde
waarden van 0. Daaruit blijkt,
dat de benadering van dc rechte
lijn voor het grootste deel van
dc karakteristiek zeer goed is;
alleen in het onderste deel,
dus voor kleine waarden van C,
is het verloop eenigszins convex.
Op te merken valt, dat de
karakteristieken aan de boven
zijde eindigen bij verschillen de
71 Va

a VgipRa
en wel blijkt uit fig. 101, dat
bij die waarden van C juist
P = 0 is. De verklaring daar
voor is gemakkelijk te geven
aan dc hand van de fig. 97 en
fig. 98. Verhoogt men, uit
gaande van fig. 98, de anodegelijkspanning Va, terwijl alle
andere grootheden constant
blijven, dan zal de geknikte

§ 6. Anodemodulatie
bclastinglijn DBAiOA1 meer en meer naar rechts schuiven, met dien
verstande, dat het punt Az steeds op de Ja-as blijft liggen, en B, D, O en
Al op de Ko-as; daarbij verschuift Ax naar 0. Er is nu een waarde van
V„ aan te wijzen, waarbij Ax juist
in 0 valt; dan is blijkbaar Vap = Va 'y'
en heeft de bclastinglijn de gedaante
van die in fig. 97 (met A op de Ia-as). °*
Op dal moment wordt ft = 0, dus o.s
: verdwijnt de indeuking in de anode0,4
e#
stroomimpuls.
/
Zou men nu V„ nog verder ver- 0.2
hoogen, dan blijft de anodestroom- ^__
impuls ongewijzigd, en dus ook Jai:
0
02 Q< 06 Ofi Ifl V C, V”*1 V
•VgÊpKt
de modulatiekarakteristiek krijgt
Ctrr
dan dus een horizontaal verloop. Fig. 103. Ar.odcgelijkstroom als functie
In fig. 102 is dit deel gestippeld weer van dc anodcgclijkspanning bij anode
modulatie van een penthode met karak
gegeven.
teristieken volgens fig. 98, voor twee
De waarde van C (en dus van Va),
waarden van den stroomhoek der anodewaarbij deze knik in de modulatie
stroomimpulscn.
karakteristiek optreedt, is dus be
paald door ft = 0, derhalve, in verband met (5, 24) en (5, 21):

100'

Cmax = g, (0, 0) = 0 - Vi sin 2 0, 50

e.

en inderdaad is deze waarde ^f- ®°

0.90’

hankclijk van 0.
70
Fig. 103 geeft den anodegelijkstroom
als functie van dc anodegelijkspan- ""o

06

«*

1.4

to

V

Cl

43270

Voor liet rendement vinden we met
behulp van (5, 20), (5, 21) en
(5, 23):
t/
lat , f/ap _ i,
2
Iao Va

Q4

iWpKt

ning voor 0 = 90° en 60°, berekend
met behulp van (5, 20) en (5, 24).

V = 72

«

Fig. 104. Rendement als functie van de
anodcgclijkspanning bij anodemodulatie
volgens fig. 98.

1

go (0> P) cos P
0 —1/2 sin 2 0 — p — XU si“ 2 P + 2 cos ö sin P
2 cos.ft [sin 0 — sin ft — (0 — ft) cos 0]
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Hieruit is V te berekenen als functie van 0
en /?, en, aangezien C (dus
Va) eveneens als functie van 0 en
P bekend ^ (nl. (5, 24)), is ook het
verband tusschen rj en C te vinden.
Dit verband is
weergegeven in fig. 104 voor 0 = 60° en 0 = 90° Inderdaad ,, zooals verwacht werd, het rendement zeer weinig veranderlek
met de anodegehjkspanning. Voor C = Cmax, waarbij /? = 0 is, is
v =
.
I

& — V2 sin 2 0
2 (sin 0 — 0 cos 0)*

t:r:~TST

in Wdstl‘i ™ werd govouden bij do be-

handeling van den klasse C-versterker. Voor 0 — 60°
on°
i
biemit: , = 89,5% resp. 78,5%,
60 ' r'SP' 9° ’ "“'S1
Voor C = 0 (d.i. Va = 0) is ft = 0, en door
een limictovergang wordt dan
voor het rendement gevonden:
3 cos 2 0 — 1
V = —
6 cos 2 0 ’
hieruit volgt voor 0 = 60°, resp. 90°:
V
a — *n° i.
71 ~ 83,3%’ resP- 66,7%.
vn°"« ~ono lgt derhalve het rendement tusschen 83,3% en 89 5°/•
voor 0 = 90° tusschen 66,7% en 78,5%.
’ /0’

SeiSaoTnf
eensto
'
eenstemmmg is met de
De Ia- Ka-karakteristielcen zijn weergegeven in
fig. 105. Wij zullen dan
berekenen een instelling
voor anodemodulatie,
waarbij voor de draaggolfinstelling de anodegelijkspanning 1500 V
bedraagt;
verder
kiezen we voor een behoorlijke klasse C-instelb'ng: Vg2 = 300 V;
Vgi = -200 V Vgip =
280 V. De eisch is, dat
een
modulatiediepte

,VaD dC £tfi8Che karakte^tieken van de pende boven W»«delde theorie in overwerkelijkheid.

W- èov r
60V-X-

r

500

A

\

v;

400

\

300

200
100

„c
O

Vg2o300V

I

\
\
\

40 V

M

\|X
\
\6

\

OV

\

\c
\

-20V

\
\,

Y

20V
N

S

I

-40 V

\,

S

zSQV

\
400

900

1200

1600

2000 ViM
<309

Fig, 105. /„-«'„-karakteristieken van de penthode PC 1,5/100
met belastinglijnen voor anodemodulatie.
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§ 6. Anodemodulatic
van 100% moet kunnen worden bereikt met rechte modulatiekarakteristick. Dit betcekent dus, dat de anodegclijkspanning alle waarden
tusschen 0 en 3000 V zal kunnen verkrijgen.
Op grond van de boven behandelde theorie moet dan bij Va = 3000 V
en bij de gegeven scherinroostcr- en stuurroosterspanningen de anodeweerstand Ra zoodanig worden gekozen, dat de anodewisselspanning
juist vol uitgestuurd is. Daarom werd in fig. 105 als eindpunt A van de
bclastinglijn a (behoorend bij Va = 3000 V) gekozen:
V„ min = 150 V, Iap = 510 mA; zoodat geldt:
Dg, = —200 -f- 280 cos cot
va = 3000 — 2850 cos cot.
De bclastinglijn is daarmee te construeeren; vervolgens hieruit weer de
anodestroomimpuls (a in fig. 106). De eerste harmonische die hieruit met
den regel van Simpsou volgt, is Tai = 248 mA, zoodat de belastingweerstand
2850

= 11500 n is.
0.248
Met behoud van deze waarde van Ra en van stuur- en schcrmrooster-

Ra =

600

240

500

200

1(%)
400

160

90

300

300

120

60

200

200

00

40

100

100

40

20

Vg2M
20
O
-90°

-40’

o'

40’ Ut

90°

43200

Fig. 106. Anodestroomiinpulsen
van PC 1,5/100 bij anodcmodulatie, behoorend bij de
1 clastinglijncn van fig. 105.
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Fig. 107. Anodemodulatie-karakteristiek
van PC 1,5/100 voor Va = 1500 V;
V6l = -200 V; Vlip = 280 V; Vit =
300 V; Ra = 11500 D.
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V. De modulatie van den zcnderverstcrker
spanning berekenen we nu soortgelijke instellingen voor Va = 2250,
1500 en 750 V. Met 6, c en d worden in fig. 105 de bijbeliooreude belastinglijncn weergegeven en in fig. 106 de bijbehoorende impulsen.
Inderdaad vertoonen deze impulsen een indeuking, die des te sterker is
naarmate Va lager is. Doordat echter de grcnskaraktcristiek in fig. 105 een
eindige steilheid heeft, vormt deze indeuking zich meer geleidelijk, en
bereikt pas bij de lagere waarden van Va de abscissenas (vgl. impuls c,
met Va = 1500 V).
In de volgende tabel zijn verschillende grootheden, die uit de impulsen
kunnen worden afgeleid, samengevoegd, en in beeld gebracht in fig. 107.
Tabel X
Anodcmodulatie PC 1,5/100. Va = 1500 V: Vgi = —200 V; Vgip = 280 V;
Vg3 = 300 V: Ra = 11500 Q.
V.ap

Iqi

. Iao

Wi

IVo

Wn

V

(V)

(V)

(mA)

(mA)

(W)

(W)

(W)

(%)

'g:a
(ui A)

(W)

3000
2250
1500
750

2850
2180
1510
795

248
189
131
69

143
114
82
48

429
257
123
36

354
205
99
27

75
52
24
9

82.4
80
80.3
75,0

54
64
90
109

1(.
19
27
33

Va

:
'n(n*’)

600

oc

soo
VQ2.30OV
400
300

A

200 =

Vgt^SOV
60V I
40V
20 V

0

-wo o

400

800

1200

1600

'-8QV
2000 Vityl

Fig. 108. ^a-Va-karaktcristiekca van PC 1,5/100 met belastinglijnen voor anodemodulatie.
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Men ziet uit fig. 107,
dat de modulaliekaraktcristiek, /a,
= ƒ (Va), zeer goed
de rechte lijn be
nadert. Alleen het
onderste deel is een
weinig gebogen, in
overeenstemming
met wat in fig. 102
werd gevonden.
Ook blijkt uit fig.
107, dat het rende
ment hoog is, en
practisch onafhan-

I
§ 6. Anodcmo'iulatie
kclijk van dc anodcgclijkspanning.
V&A)
Verder zijn in fig. 107 weergegeven de
600
schcrmroostcrgclijkstroom Ig20 en de
schermroosterdissipatie
die beide
SCO
grooter worden naarmate de anodcgelijkspanning kleiner wordt. De verklaring
<00
hiervoor levert fig. 108, waar de scherm roosterstroomkaraktcristiekcn van deze
J00
penlkode zijn afgebceld, terwijl a, b, c en d
dc belastinglijnen voorstellen voor Va =
200
3000. 2250, 1500 en 750 V. De stroomimpulsen vindt men in fig. 109. Deze wor
den derhalve des te liooger en broeder,
100
naarmate dc anodcgclijkspanning lager
is, en wel ten gevolge van het feit, dat de
o
-<o°
<r
<0° wt 60°
-80°
*3203
minimale anodespanning dan steeds lagere
Fi/z. 109. Schermroosterstroomwaarden bereikt. Zoo is bijv. bij Va —
impulscn van PC 1,5/100 bij
3000 V, va min = Va-Vap = 150 V; bij
anodcmodulatic, behoorend bij
Va = 750 V is Va min = —45 V, en hoe
dc belastinglijnen van fig. 108.
kleiner van,ini des te grooter is Ig2p
(vgl. in fig. 108 de eindpunten A,B,CcuD der respectieve belastinglijnen).
De draaggolfinstelling voor auodemodulatie voor deze penthode zal men
dus kiezen bij Va = 1500 V: dan kan men een modulatiedicpte van 100%
bereiken met een nagenoeg rechtlijnige modulatiekarakteristick. Wegens
het hooge rendement van 80% blijft de anodedissipatie ver onder het toe
gestane maximum; hier is Wa = 24 W. Dc schermroosterdissipatie echter
komt wel aan haar maximum toe; in dit geval is JVg2 = 27 W, wat dus
zelfs iets boven het toegelaten maximum van 25 W is1). Dc hooge
schermroosterdissipatie is trouwens steeds een bezwaar^van anodcmodulatic
van een penthode. Ter verkrijging toch van een rechte modulatiekaraktcristiek moet dc instelling zoodanig worden gekozen, dat in den top van
’) Dc waarde voor IF.2 van 27 W is, zooals opgemerkt, die, welke geldt voor de
ongemodulccrde draaggolfinstelling (K„ = 1500 V). Bij bet moduleercn schommelt
dc anodespanning om deze waarde van 1500 V, en dc oogenblikkelijke scherm
roosterdissipatie zal dus boven en beneden 27 W schommelen. Maatgevend is
dan de gemiddelde dissipatic; een eenvoudige berekening leert, dat die in dit
geval niet veel van 27 W afwijkt, dit ten gevolge van het ongeveer lineaire
verloop der lFiS-lijn.
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I

dc modulatie, dat is dus bij de dubbele anodcgclijkspanning, de anodewisselspanning volledig uitgestuurd is; deze topinstelling is dus een gewone
klasse C telcgrafie-instclling, en wij hebben vroeger gezien (hoofdstuk IV),
dat daarbij de schcrmroosterdissipatie reeds tamelijk hoog kan worden.
Verlaagt men nu de anodespanning, met behoud van de eenmaal gekozen
waarden van V,gi’ J'gip» Vg2 en Ra, dan treedt overexcitatie op, met als
gevolg verhooging van den schermroosterstroom en de schermroostcrdissipatie.
Het is dan ook meestal zoo, dat de instelling voor anodcmodulatic van
een penthode begrensd wordt door de maximaal toelaatbare schermroostcrdissipatie. In de volgende § zal worden besproken, hoe men hierin ver
betering kan brengen.
De anodemodulatie van een triode wijkt principieel niet af van die van
een penthode. Ook hier wordt dc modulatie teweeggebracht doordat dc
anodewisselspanning als het ware vastloopt tegen de grenskaraktcristiek,
waardoor de andeuking van den anodestroomimpuls ontstaat. Doordat
echter bij de triode dc Ia- F0-karaktcristieken niet, zooals in fig. 97, hori
zontaal loopen, doch een zekeren hoek maken met de Fa-as, is het omge
knikte stuk van dc modulatiekarakteristiek niet, zooals in fig. 102,
horizontaal, doch loopt schuin omhoog; in de practijk is dit dus een bocht
in de modulatiekarakteristiek.
Anodemodulatie wordt vooral daar toegepast, waar een hoog rendement
en een goede kwaliteit van de modulatie worden geëischt. Als bezwaar
staat daar tegenover, dat het modulatievermogen aanzienlijk is, nl. bij een
modulatiediepte van 100% de helft van het opgenomen anode-gelijkstroomvermogcu (zie § 9). Voor zenders van groot vermogen zijn dan krachtige
modulaticverstcrkcrs noodig.

§ 7. Telefonieversterking (H.F.-klasse B)
o

Fig.. 110. Schema van een zenderversterkcr
met H.F.-klasse B-modulatie.
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In § 2 is reeds medegedeeld, dat
onder telefonieversterking wordt
verstaan het geval, dat de zendbuis wordt geëxciteerd met een
cxcitaticspanning, die L.F. ge
moduleerd is.
Fig. 110 toont het schema van een
dergelijken telefonieversterker. Als
voorbeeld werd hier gekozen een

§ 7. Tclcfonievcrstcrking (H.F. klasse B)
penthode, die op het sluurroostcr wordt geëxciteerd met een wisselspanning
die gemoduleerd is in L.F. tempo. Deze cxcitatiespanning wordt
hier geleverd door een triodc, die in de anode met het laagfrequente signaal
wordt gemoduleerd.
Wij zullen nu aan de hand van de geïdealiseerde karakteristieken van de
zendbuis nagaan hoe, in liet algemeen, het gedrag is van een klasse C-ver
sterker hij variabele cxcitatiespanning, en wel willen wij den toestand bij

u

ƒ

0

/

f
v9'

Vgl—JP

4333J
<nf.0'

Fig.111. Geschematiseerde
/„-Fj, karakteristieken van
een penthode.

de penthode nader bezien. Met goede be
nadering is bij de penthode de anodestroom voor te stellen door een verge
lijking van de gedaante
ia = a {vgl + bvg2),
met andere woorden: de anodcstrooin is
lineair afhankelijk van vgl en vg2 en on
afhankelijk van va. Deze formule is
alleen geldig, zoolang zij waarden van
ia oplcvcrl grooter dan nul, en voorts
alleen voor va > 0.
Het Ia- Kgl-diagram heeft dus de ge
daante van fig. 111.
In fig. 112 is oen der karakteristieken
uit fig. lil ovcrgetcekcnd, met daar
onder drie verschillende waarden van
de excitaticspanning, gesuperponeerd

Vgl

ut.366

Ut

+313!

Fig. 112. Excitatie van ecu penthode
in klasse C bij verschillende excitatiespanningen.

7\

3S0'

ut

43330

Fig. 113. Anodcstroomimpnlsen, behoorend bij de excitatiespanningen
van fig. 112.
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op de negatieve roosterspanning, Vgl. Uit deze figuur is nu gemakkelijk liet
verloop van den anodestroom ia als functie van cot te construccren; het resul
taat is weergegeven in fig. 113. Wij zien daaruit dat, door verandering van
de cxcitatiespanning, zoowel de amplitude als de openingshoek van de
stroomimpulscn worden gewijzigd.
Voor een willekeurige waarde Vgip van de cxcitatiespanning is de halve
openingshoek 0 der stroomimpulsen volgens fig. 112 te berekenen uit:
cos 0 =

-Vgl - bVg2

(5, 26)

V*P
mits V,Sip > —Vgl -bVg2,
terwijl de anodetopstroom Iap wordt:
(5, 27)
lap — a (Vgi + Vgip + bJ'g2)
Dc topwaarde Iai van de eerste harmonische van den anodestroom wordt
r
,
Ia, = ƒ, («)

r _ 1 0-Vl»^20
/.,- -• 1_cosfl

f
Iap

’ ■

. .

(5, 28)

de anodewissclspanning Vap:
Ki/i —• ^ai^a

(5, 29)

en het afgegeven H.F. vermogen:
W0 = 'UIaiVap = 'l2Ia*Ra

(5, 30)

Dit vermogen wordt door de antenne opgenoincn x) cn eensdeels als electromagnctisch vermogen uitgcstraald in dc ruimte, anderdeels gedissipeerd in
den vcrliesweerstand van dc antenne. Is Rant dc antenneweerstand (bc- •
staande uit stralings- en vcrliesweerstand), cn Iant dc clfcctievc waarde
van den H.F. antennestroom, dan is:
ÏFo — Iant2 Rant.............................

(5, 31)

Uit (5, 30) cn (5, 31) volgt het verband tusschcn Ial en Iant’
ïant — Iai

(5, 32)

hetgeen beteekent, dat Iant evenredig is met Ial, aangezien de vorm onder
het wortelteckcn constant is. Met behulp van de betrekkingen (5, 28),
(5, 27) en (5, 26) is dan ook het verband tusschcn Iant cn Vgip vastgclcgd.
Noemen wij gemakshalve
__________
-Vgl-bVg2= Va,

I

*) Behoudens de kringverliezen; zie hoofdstuk VIII, §4.
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§ 7. Telefonie versterking (H.F. klasse B)
waarbij dan Va de absolute waarde is van het verschil tusschen de negatieve
voorspanning en de spanning behoorend bij het voctpunt van de Ia- Vgl
karakteristiek (zie fig. 112), dan zijn voor Ial en Vgip de volgende uit
drukkingen uit liet bovenstaande af te leiden:
71 Iai

0 - V2 sin 20

aV0

COS O

1
Vo

COS 0

Met behulp hiervan is het verband tusschen Iai en Vgip te berekenen bij
constante Va. In fig. 114 is deze berekening in beeld gebracht; men vindt
daar 7iIa.JaV0 als functie van Vgip/Vo'
Uit deze figuur blijkt, dat Iai, en dus Ian/, eerst dan van nul verschillende
waarden bereikt als VglpIV0 > 1 wordt; dit is overigens ook uit
fig. 1.12 direct te begrijpen, omdat er eerst dan anodcstroomimpulsen gaan
vloeien. Veranderingen van Vg p in het gebied Vgip < V0 hebben derhalve
geen invloed op den antennestroom.
Daaruit volgt dat, wanneer tijdens het modulccrcn de amplitude Vglp
kleiner wordt dan Va, dus in het dal van de modulatie, de antennestroom
deze variaties van Vglp niet meer volgt.
Het is duidelijk, dat daardoor een getrouwe weer
gave van de L.F. variaties van Vglp niet moge
lijk is. Daarvoor is integendeel noodig, dat er een
lineair verband bestaat tusschen den antenne
stroom en de excitaticspanning, dus een betrek
king van de gedaante Iant = const. Vglp, dus
ook: Ial = const. Vgip. Dit is de vergelijking van
een rechte door den oorsprong van coördinaten,
en blijkens fig. 114 kan deze toestand nooit met
een klasse C-versterker worden bereikt.
Daartoe is integendeel noodig dat, zoodra Vgip
> 0 wordt, er tevens anodestroom gaat vloeien;
blijkbaar kan dit alleen worden verkregen, indien
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Fig. 114. Modulatiekarakteristick van den
klasse C-versterker, als
de
excitatiespanning
wordt gemoduleerd.

V0 = 0 is, dus bij klasse B-instelling.
Maken wij een instelling in klasse B, dan is in (5, 26) en (5, 27):
Vgi = —bVg2, of V0 = 0;
de negatieve voorspanning is dan ingesteld op het voctpunt van de Ia- Ug1131
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I

karakteristiek eu cos <9 = 0, dus O = 90 is onafhankelijk van de grootte
van de excitatiespanning.
Dan is verder
Jap —

en
lal —fi (0) • Jap — Va Jap — Va a VglP»
m.a.w.: nu bestaat er tusschen Iai en Vglp het gcwcnsclitc lineaire ver
band. Dit resultaat wordt dus verkregen doordat de statische karak
teristiek een rechte is en doordat als rustpunt het voctpunt dier karak
teristiek werd gekozen, waardoor bij excitatie de anodcstroomimpulsen
steeds den vorm van halve sinussen hebben.
Bij het bovenstaande is verondersteld, dat de anodestroom alleen
afhankelijk is van vgi en vg2, doch niet van va. Dit laatste is
alleen het geval, indien bij de uitsturing de grenskarakteristiek niet
wordt bereikt. Wordt
*t*AI
de excitatiespanning opgevoerd tot dit punt
Vgl.lOOV
I
V___
^-vor.+Mvr
is bereikt, dan treedt in~ 1
i
deuking op van den ano60 V 600
destroomimpuls, en dus
_ — 40 V.
vermindering van de
20V
eerste harmonische; het
ssr.
i *00
!
gevolg is, dat de stijging
ov
i
0.8
I
—\b------van den antennestroom
------20 V
niet meer voortgaat, doch
200
-j-40V
dat de modulatickarak-«CV
p
r
teristick een horizontaal
I
i
i
“JS,
verloop gaat vertoonen.
o
1600 Vily) 2000
1200
MO
o
*00
4J2J4
Het bovenstaande zal
Fig. 115. ƒ„- K0-karaklcristickcn van de penthode
worden toegelicht aan de
PC 1,5/100, voor Vgt = 300 V, met belastinglijncn
hand van een H.F. klasse
voor H.F. klasse B-instclling bij Ra = 5680 Q:
B-instclling voor de pena) ytip = 140 V; b) Vgip = 100 V; c) ViW = 60 V;
thodc PC 1,5/100.
d) V;Jp = 20 V; e) Vgip = 160 V.
Van deze zendbuis geeft
fig. 67 de Ia-[^-karakteristiek voor Vg2 = 300 V, en fig. 115
de Ia- F0-karakteristiekenbundel, eveneens voor Vg2 = 300 V.
Wij stellen als eisch een zoodanige klasse B-in6telling te maken, dat het
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§ 7 Tclcfonievcrstcrking (H.F. klasse B)
verband tusschcn Iai en Vgip, dat wij de versterkerkarakteristiek zullen
noemen, zoo veel mogclijk de rechte lijn benadert, en vervolgens, dat ner
gens de maximaal toegestane anodedissipatie van 85 W wordt over
schreden. De anodegelijkspanning Va nemen we 1500 V.
Indien aan den eersten eiscli zal worden voldaan, is het noodig, dat bij de
gekozen schermroosterspanning Vgs = 300 V de absolute waarde van de
negatieve spanning op het stuurrooster iets kleiner is dan die van de span
ning behoorend bij het voetpunt van de karakteristiek. In fig. 67 ligt dit
voctpunt bij Vgï = —128 V, en feitelijk zou dit dus het rustpunt van de
klasse B-instclling dienen te zijn. In dat geval zou echter de versterkerkarakteristick aan de onderzijde een kromlijnig verloop vertoonen, als ge
volg van de bocht in de statische karakteristiek, zooals naderhand nog
zal worden aangetoond. Wij kiezen daarom als rustpunt Vgl = —100 V;
er loopt dan natuurlijk een zekere anode-ruststrooin, in dit geval ten
bedrage van 25 mA.
Dc tweede eiscli, nl. die van de anodedissipatie, kan slechts worden beoor
deeld, als de versterkerkarakteristiek, en dus het verloop van stroomen,
spanningen en vermogens als functie van de excitaticspanning, bekend zijn.
Op grond van een voorloopige berekening kiezen we als maximale waarde
van dc excitaticspanning 140 V (dc meest positieve waarde van vgl is
dan + 40 V), met een bijbehoorende anodcwissclspanning van 1250 V.
Dan zijn dus vgl (i) en va (t) weer te berekenen, en wel uit:
vgl(t) = —100 -}- 140 coseot
v„ (t) = 1500—1250 cos(at,

iJM

en is dc bclastingliju te construeeren
(o in fig. 115); vervolgens daaruit weer
dc anodcstroomimpuls (a in fig. 116).
Op de bekende wijze volgen hieruit
de anodcgclijkstroom Ia0 en de topwaarde van dc eerste harmonische
' -90’ —40*
0'
40’
tO’
120’ KOut
ƒ„!, en daaruit weer Ra = 5680 Q,
*3*33
Fig. 116. Anodcstroomimptilsco be
alsmede Wü W0, Wa en »/.
hoorend bij dc bclastinglijncn van
Is eenmaal de waarde van Ra bekend,
fig. 115.
dan wordt dc hcelc berekening, met
behoud van deze waarde van Ra, herhaald voor eenige andere waarden
van dc cxcitatiespanning; hier werd gekozen: Vglp = 100, 60 en 20 V,
overeenkomend met de lijnen 6, c en d in de figuren 115 en 116. Daarbij
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valt op te merken, dat in fig. 115 de verschillende bclastinglijnen niet
samenvallen. Waren de karakteristieken van de zendbuis rechte lijnen,
dan zou dit wèl het geval moeten zijn. Dc bclastinglijn b bijv. werd nu zóó
gevonden, dat eerst op dc lijn a bij uitsturing tot Vgip = 100 V (punt A)
de anodcstroomimpuls werd berekend, alsmede Jal; daaruit en uit de
anodcwisselspanning van 895 V volgt dan Ra = 5930 Q, dus een iets te
hooge waarde. We corrigecrcn dit, door als eindpunt van de bclastinglijn
een punt B te kiezen, behoorend bij een anodcwisselspanning van
5680/5930 • 895 = 857 V; dc anodcstroomimpuls verandert door deze
kleine correctie van dc bclastinglijn nagenoeg niet.
Het resultaat van de berekeningen is weergegeven in fig. 117. De lijn Ial
is nu dc gezochte versterkerkarakteristick, want dc antennestroom is
immers met Iai evenredig. Zooals men ziet, wordt de rechte lijn wel ccnigszins benaderd. Aan de bovenzijde vertoont dc karakteristiek de neiging
tot afbuiging. Ten einde te kunnen beoordcclcn wat hierbij gebeurt, werd
nog een instelling berekend voor Vglp = 160 V, met behoud van
Ra = 5680 Q. De bclastinglijn gaat
nu ombuigen bij de grenskaraktcristiek
(e in fig. 115), wat een indeuking
van den anodcstroomimpuls ten gevolge
heeft (e in fig. 116). De toeneming van
Iai, W0 en Iao in fig. 117 is daardoor min
der snel; dit effect is des te sterker, naar
mate dc cxcitatiespanning wordt opge
voerd en dc indeuking van den impuls
grooter wordt. Het is dus bij deze waarde
van de cxcitatiespanning, dat het rechte
deel van de versterkerkarakteristick een
begrenzing vindt. Omgekeerd beteckent
dit, dat de variaties van Vgip, als gevolg
van de modulaticspanning in den voorgaanden trap slechts mogen liggen tusschcn
0 en 160 V, indien men althans practiscli
Fig. 117. Vcrsterkerkaraktcrisvrij van distorsie wil blijven. Aangezien
tiek der H.F. klasse B-inuiteraard de variaties in positieven zin ge
stelling van dc penthodc PC
middeld even groot zullen zijn als die in
1,5/100, voor Va = 1500 V;
negatieven zin, moet voor de draaggolfvtl = -100 V; vtt = 300 V;
instelling van den telcfonicvcrstcrkcr een
R. = 5680 Cl.
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excitaticspanning van 80 V worden gekozen.
Dan komt tevens een bezwaar van deze wijze van versterken aan het licht,
nl. het lage rendement. Uit lig. 117 blijkt nl., dat het rendement ongeveer
evenredig is met Vgip en als hoogste waarde 72% bereikt bij Vglp = 160 V.
Dat het rendement ongeveer evenredig moet zijn met Vgip is uit de bclastinglijnen van fig. 115 direct te begrijpen; immers, voor de verschillende
belastiuglijnen daalt de anodewisselspanning ongeveer evenredig met
Vgip* en het rendement is weer met de anodewisselspanning evenredig.
De grootste waarde van deze spanning, dus yan het rendement, wordt be
reikt bij VgIp = 160 V, in dit geval ?/ = 72%; bij Vglp = 80 V (draaggolf)
is dus het rendement ongeveer de helft, hier 33%. Vandaar dan ook, dat
voor de draaggolfinstclling de anodedissipatic ca. 2x zoo groot is als het
afgegeven H.F. vermogen, en wel is daar Wa = 77 W; W0 = 38 W. Wij
zien dus dat, ten gevolge van liet lage rendement, het vermogen, dat kan
worden geleverd, zal worden begrensd door de maximale waarde, die voor
de anodedissipatic is toegestaan.
In overeenstemming met de keuze van het rustpunt, Ia0 = 25 rnA, gaat in
fig. 117 de lijn Ia0 niet door den oorsprong, doch begint aan te loopen bij
25 rnA. De lijn voor de anodedissipatic IF0
begint bij VglF — 0 dan ook op een waarde
/
«o
van 37,5 W.
/
Wij zullen nu nog nagaan, hoe de vorm van de
Vgl.versterkerkaraktcristick wordt, indicu als
60
-aov
/
/
rustpunt een ander punt wordt gekozen dan
/
vgl = -100 V.
40
/
Met behulp van fig. 67 berekenen we, voor
/
-atv
Vgl = —128 V (het voetpunt der karakte
-MSI
20
/
ristiek) en voor Vgl = —145 V, de grootte van
Ia[ en Ia0 als functie van Vgip. Het resultaat
60 VgiplVJ
40
20
van deze berekeningen is weergegeven in
fig. 118, waarin ook het geval Vgl = —100 V
Fig. 118. Invloed van de
uit fig. 117 is opgenomen. De getrokken lijnen
negatieve voorspanning op
den vorm van de versterstellen voor het verloop van Iai als functie van
kcrkarakteristick bij H.F.
VgiP, resp. voor Vgl = —100, —128 en
klasse B-instelling.
—145 V. Daaruit ziet men dat, indien wordt
Getrokken lijnen: Jal =
ingestcld op het voetpunt der statische karak
ƒ (Vtip) (versterkerkarakteristiek, dus op Vgi — —128 V, de verstcrkcrtcristiek);
Stippellijnen: Ia0
karakteristiek gekromd is, met de holle zijde

A

-V-
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naar boven, blijkbaar als gevolg van den ovcrcenkomstigcn vorm der
statische karakteristiek. Bij verliooging van de voorspanning tot —145 V,
zoodat dc klasse C-instelling wordt bereikt, blijft dc versterkerkarakteristiek gebogen en bereikt zelfs de abscissenas bij een waarde Vglp =
17 V; dit is blijkbaar liet verschil tusschen het instclpunt en liet voctpunt
der statische karakteristiek. Dit laatste is dus in overeenstemming met
wat in fig. 114 werd gevonden.
Vermindering van dc negatieve voorspanning tot —100 V heeft daaren
tegen het gewenschte rechtlijnige verloop ten gevolge. Overigens gaat dit
gepaard met een ruststroom, die grooter is dan nul; in liet algemeen
wordt trouwens dc anodegelijkstroom grooter; het rendement wordt daar
door dus eenigszins ongunstig beïnvloed. liet: is derhalve van belang
dat de kromming van dc statische karakteristieken zoo gering mogelijk is

§ 8. Gecombineerde modulatiemethoden
De hooge schermroosterstroom bij anodcmodulalic van een penthode wordt
veroorzaakt, doordat in het dal van de modulatie de anodegelijkspauning
daalt onder de schermroosterspanning, waardoor een groot gedeelte van den
kathodestroom naar het schermrooster gaat. Wil men dezen grooten scherm
roosterstroom vermijden, dan moet men de schermroosterspanning gelijk
tijdig met de anodespanning laten veranderen, rn.a.w. men moet het scherm
rooster eveneens modulecren. Dat men daarbij toch een rechte modulatickarakteristiek kan verkrijgen, is als volgt in te zien.
In § 6 werd mcegedceld, dat de instelling van de buis bij anodcmodulalic
zoodanig moet zijn, dat de anodespanning een sturende werking op den
anodestroom kan uitoefenen. Daartoe was het noodig, de anodewissclspanning zoo hoog op te voeren, dat de anodcstroomimpuls wordt inge
deukt, en wel des te meer, naarmate de anodegelijkspauning kleiner wordt.
Door de indeuking verminderde de eerste harmonische van den anodestroom,
wat immers juist beoogd werd. Het hooge rendement werd verklaard, door
dat mèt Vap (= IaiRa) tevens Va kleiner werd, echter de verhouding
Vap/Va vrijwel constant bleef.
Vanzelfsprekend is het voor dit laatste niet noodig, dat dc verkleining van
Iai door de indeuking van den stroomimpuls wordt teweeggebracht. Iedere
andere methode waardoor de anodestroomimpuls, en dus Iai, van grootte
wordt veranderd, kan hier worden gebruikt. Slechts moet daarbij de ver
kleining van I01, dus van Vap = Iai Ra, gelijken tred houden met de ver
kleining van Va; daardoor bereikt men eenerzijds, dat de modulatie-
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karakteristiek, l,n = ƒ (Va), een rechte wordt, anderzijds dat het rende
ment constant blijft. In principe kan men op deze wijze zelfs betere modulatickarakterislicken verkrijgen dan met anodcmodulatic alleen.
Denken wij ons bijv. bet geval van een zendbuis, die in klasse B-instclling
werkt als versterker van een gemoduleerde trilling. Zooals in § 7 werd be
sproken, is de instelling zoodanig, dat in den modulatictop, waarbij dus de
excitatiespanning een waarde heeft gelijk aan het dubbele van die in de
draaggolf, de anodcwisselspanning vol uitgestuurd is. Door geschikte
keuze van tic negatieve spanning op bet stuurrooster, is de versterkerkaraktcristick zeer goed recht te maken, d.w.z. dat, bij daling van de
excitatiespanning, de eerste harmonische van den anodestroom, Iai, en dus
F„p. evenredig verminderen. Laat men nu echter gelijktijdig de anodegclijkspanning Va afnemen, dan zal, in tegenstelling tot de gewone klasse B
versterking, het rendement constant blijven, omdat immers de verhouding
Vap/Va niet verandert. Is dus aanvankelijk de anodcwisselspanning bijv.
90% van de anodcgclijkspanning, dan blijft deze verhouding over het
geheclc gebied van de modulatiekaraktcristick bestaan, m.a.w. de anodespanning zal nooit negatief worden, zooals bij anodemodulatic, en van een
indeuking van den anodestroomimpuls is geen sprake. Daardoor zal de
schermroostcrstrooiu ook niet extreem hoog worden, wat bij de zuivere
anodemodulatic door de uitsturing over de grenskaraktcristiek juist wel
liet geval was.
Men kan het bovenstaande nog in een iets algemccncr verband zien op de
volgende wijze.
Bij een pcnlhode wordt de kathodestroom gestuurd uitsluitend door het
stuurrooster en het schermrooster; het vangrooster en de anode daar
entegen beïnvloeden slechts de vcrdeeling van dezen kathodestroom over
het schermrooster en de anode.
Daarom zal, zoowel bij vangroostermodulatic als bij anodcmodulatic, een
afneming van den anodestroom met een toeneming van den schcrmroosterstrooin gepaard gaan, met als nadcelig gevolg een hooge schermroostcrdissipatie.
Wil men dus hierin verbetering brengen — en dit geldt zoowel voor vangroostcrmodulatie als voor anodemodulatic. — dan moet men door de
.inodulaticspanning teyeus den kathodestroom laten beïnvloeden, hetzij
door middel van het stuurrooster, het schermrooster of beide, en wel
zoodanig, dat met de afneming van den anodestroom (dus van den antennestroom) tevens de kathodestroom afneemt..
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De volgende tabel geeft een overzicht van. de mogelijke combinaties; daarbij
zijn vermeld de figuren, waarin het betreffende schakelschema is afgebeeld.

IS

HrtHhr
»

»F1
11
I-.I+

Ki

- 1+

LF
I
LF

■•3104

Fig. 119. Schema van een zcndcrversterker met modulatie in de
anode en het schcrmroostcr.

43333

Fig. 120. Schema van een zendcrversterker met modulatie in de
anode en het stuurroostcr.

Strikt genómen zijn de figuren 121 en 124 geen voorbeelden van gecombi
neerde modulaties in een buis; immers, een der beide modulaties geschiedt
in den stuurtrap. Niettemin vermelden we deze beide methoden hier
omdat zij met de andere methoden hetzelfde doel gemeen hebben, nl.
verbetering van een enkelvoudige modulatiemcthode.
Tabel XI
Gecombineerde mo dulaticmctlioden
Val Vg%

K/vgl
ValVglp
VgJVg2
VgJV*
VgJVg»

fig.
fig.
fig.
fig.
fig.
fig.

119
120
121
122
123
124

In de schema’s der figuren 119,120,122 en 123 wordt de inodulatiespanning
op een clectrode aangebracht door in serie met de voedingspanning dier
electrodc de secundaire wikkeling van een modulatictransformator op te
nemen, die primair wordt gevoed uit een L.F. versterker.
Wordt gebruik gemaakt van gemoduleerde excitaticspanning, dan moet
uiteraard in den stuurtrap, die deze excitatiespanning levert (fig. 121 en
fig. 124) worden gemoduleerd. Gekozen werd hier het geval van een triodc
als stuurhuis, gemoduleerd in de anode.
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Een bezwaar van de uitvoering der gecombineerde modulatie volgens
de schema’s van de fig. 119 t/in 124 is gelegen in het gebruik van twee
modulatictransformatorcn, waaraan de eisch moet worden gesteld, dat de
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Fig. 121. Schema van ccn zcndcrvcrslcrkcr
met modulatie in de anode en in II.F. klasse
B-instclling.
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Fig. 122. Schema van een zenderversterkcr met modulatie in het vangroostcr en het schcrmroostcr.

afgegeven secundaire spanningen voor alle in aanmerking komende lage
frequenties een constante verhouding moeten bezitten en gelijkfasig
moeten zijn. Dit stelt bepaalde eischen aan liet ontwerp van deze trans
formatoren, waarop hier echter niet verder kan worden ingegaan.
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Fig. 123. Schema van een zenderversterker met modulatie in het
vangrooster en het stuurroostcr.
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Fig. 125. Anodc-schermroosterraodulatic met weerstand Rt2 in
de schermroostcrlciding.

Fig. 124. Schema van een zenderversterkcr met modulatie in het vangrooster en
in H.F. klasse B-instelling.
Een eenvoudige uitvoeringsvorm, die voor
al bij kleinere zendbuizen wordt toege
past, is die waarbij de hulpmodulatie
wordt teweeggebracht door een weerstand
in de vocdingslciding van de betreffende
electrode. Vervangt men bijv. in fig. 119 den
modulatietransformator van het schermrooster door ccn serieweerstaud (fig. 125),
dan zal bij modulatie in de anode tevens
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een modulatiespanning op het schermrooster ontstaan, en wel in dc
juiste fase. Immers, volgens fig. 107, neemt bij dalende anodespanning dc
schcrmroostcrstroom toe, en aangezien in fig. 125 de schermroostcrspanning bepaald is door
Vgz — Vb

Igio-Rgi’

zal tegelijkertijd dc schermroosterspauniug dalen.
Uiteraard is de mate van deze daling afhankelijk van den vorm van de
kromme Igi0 = ƒ (Va), zoodat alleen in het geval dat dit verband lineair is,
de resultecrendc schermroosterspanning gelijkvormig zal zijn met do L.F.
anodespanning. Meestal is dit verband niet lineair (zie bijv. lig. 107),
zoodat dc schcrmroosterwisselspanning dan ten opzichte van dc L.F.
anodespanning min of meer gedistordccrd zal zijn. Uit de praclijk is
echter bekend, dat dit meestal niet bezwaarlijk is.
Ook bij de andere gevallen van gecombineerde modulatie vervangt men den
tweeden modulatietransformator wel door een scrieweerstand van geschikte
grootte, zoo bijv. bij vangroostermodulatie, waarbij een weerstand in de
schcrmroosterleiding wordt geplaatst, en bij anodcmodulatie van triodcu,
waar een serieweerstand in de stuurroostcrlciding wordt toegepasl.
In al deze gevallen is gemakkelijk na te gaan, dat de hulpmodulalic de
juiste fase heeft en dat tevens de belasting van de betreffende electrode
wordt verminderd.
§ 9. Modulatievermogen
Bij ieder der beschreven modulaticracthoden werd dc modulatiespanning
op een of meer clectroden van de zendbuis aangebracht in serie met de
voedingspanning, en kwam dc modulatie tot stand, doordat hetzij de
grootte van den kathodestroom, hetzij de verdeeling van den kathodestroom
over anode en schcrmrooster door de modulatiespanning werd beïnvloed.
Bij dit proces zullen in het algemeen de stroomen van alle elcctroden tevens
worden gevarieerd, en met name de stroom, die vloeit naar de electrode
waarop de modulatiespanning wordt aangebracht. Dit betcekcnt dat,
naast dc gelijkstroomcomponcnt, een L.F. wisselstroom naar dc modulaticelcctrode vloeit, dus dat de modulatie-spanningbron een zeker vermogen
moet leveren.
De grootte van dit modulatievermogen is bij anodcmodulatie van een
geheel andere grootte-orde dan bij roostcrmodulatic, en wel omdat
spanning en stroom van de anode veel grootcr zijn dan spanning en stroom
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van ieder der roosters. Het geval van vangroostcrmodulatic is nog weer
in zooverre bijzonder, dat de modulatickaraktcristick geheel in het gebied
van negatieve vangroosterspanning valt, en aangezien daarbij het vangrooster geen stroom opneemt, is het modulaticvcrinogcn bij deze wijze van
modulccren gelijk aan nul.
De grootte van het modulaticvcrmogen is in het algemeen geval direct te
berekenen, zoodra de gelijkstroom naar de gemoduleerde electrode bekend
is als functie van de gelijkspanning op die electrode, en de vorm van de
modulaticspauning gegeven is. Wij zullen deze berekening uitvocren voor
het geval van anodemodulatic van lig. 107, waarin de anodcgclijkstroom
I„0 als functie van de auodcgclijkspanning Va is weergegeven.
Is nu bijv. de modulatiespanning sinusvormig en de modulaticdiepte
100%, dan is het verband tusschcn Va en
w,
M
l bij een draaggolfinstclling van 1500 V
Wil
500
voor te stellen door
Va = 1500 -f 1500 cos pt,
waarin p de cirkclfrcqucntie van de modulatiespanning is. Voor een willekeurige
waarde van pt is hieruit Va te berekenen;
uit fig. 107 volgt dan verder Iao, zoodat
dan ook liet verband tusschcn Ia0 en pt
bekend is. In fig. 126 zijn V„ en I„0 als
functie van pt weergegeven.
Het vermogen IVp dat door de zendbuis
wordt opgenomen, is nu een functie van
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ho
("Al
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7 ITg
\\i
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1000
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pt geworden, nl.:
Wi = Va (pt) . Iao (pt) =
(1500 + 1500 cos pl) Iao (pt).
In fig. 126 is dit verband tusschcn
en pt
eveneens weergegeven. Evenals in het ge
val van den ongcmodulccrden versterker, is
alleen het gemiddelde opgenomen vermogen
van belang; dit is in fig. 126 aangeduid
met de lijn Wp
Voorts kan uit fig. 107 nog het verloop van
W0 als functie van pt worden bepaald, en

°0°

S0°

120’

o

110° 240’ 300° 3SO°pt

431B!

Fig. 126. Verloop van anodcgclijkspanning Va. anodcgc
lijkstroom ƒ„„ opgenomen
vermogen Wi, afgegeven H.F.
vermogen W9 en anodedissipatie IF„ als functie van den
tijd, bij anodemodulatic van
PC 1,5/100, volgens de modulatickarakteristiek van fig. 107
en voor een modulaticdiepte
van 100%.
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van deze grootheid weer dc waarde W0, gemiddeld over één periode
der L.F. trilling (fig. 126).
De gemiddelde waarden van de verschillende grootheden bij 100% modulatiedieptc en bij een sinusvormige modulatiespanning zijn dus:
Va
I„0
Wi
W0
Wa
?;
1500 V 78 mA 168 W 137 W 31 W 81,5%.
Vergelijkt men hiermee de overeenkomstige waarden voor de (ongemodu
leerde) draaggolf, nl.:
Va
Iao
fVi
W0
Wa
V
1500 V 82 mA 123 W 99 W 24 W 80,3%,
dan ziet men, dat door het modulcercn de anodegelijkstroom nagenoeg
niet verandert, evenmin als het rendement. Opgenomen vermogen, afge
geven vermogen en anodcdissipatic stijgen, en wel alle ongeveer in dezelfde
verhouding, wegens het vrijwel constante rendement.
Het vermogen, dat in de gemoduleerde instelling wordt geleverd door de
anodegelijkspanningbron, is
Wio = V„ . Iao = 1500.78.10-3 = 117 W.
Aangezien het totale opgenomcu vermogen 168 W bedraagt, moet het
verschil, nl. 51 W, door de modulaticspanningbron worden geleverd.
Het verband tusschcn de verschillende vermogens is, voor het geval van
een zuiver rechte modulatiekaraktcristick, gemakkelijk aan te geven.
Is dus in fig. 107 het verband tusschen Iai en Va lineair, en veronderstelt
men, dat zulks eveneens met Ia0 en Va het geval is, dan is, voor een modulaticdiepte m en een sinusvormigc modulatiespanning, de anodespanning
gegeven door

Va = Vao (1 + m cos pt),
de eerste harmonische door
I"oi = laio (1 + n» cos pt)
en de gelijkstroom door
Iao = laoo (1 + rn COS pt).
Het opgenomen vermogen is dan:
Wi = Va Iao = VaoIaoo (1 + m cospt)2;
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het afgegeven vermogen:
Wo = Va Iai~ Ra = V2 Jaio2 Ra (1 + ™ COS pt)-.
"Gemiddeld over één periode der modulaticspanning wordt:
lao ~ laooi

m2
Wi = Fa/aoo (1 + —)

Wo = 'UIal<?Ra (1 + y),
terwijl dc overeenkomstige waarden voor de ongemoduleerde draaggolf zijn:
I<tooi VaIaoo ea V2 faio”
Daaruit blijkt, dat de anodegelijkstroom door het inodulccren niet ver
andert, en dat zoowel het opgenomen vermogen als het afgegeven vermogen
toenemen met een factor 1 -f- m2/2. Wegens dit laatste neemt dc anodedissipatie toe met een factor 1 -f- m2/2 en blijft het rendement bij het moduleercn constant.
Aangezien dc anodegelijkstroom niet verandert, zal de anodegelijkspanningbron steeds hetzelfde vermogen, nl. VaIa00, blijven leveren, zoodat
het meer opgenomen vermogen, nl. VaTa00. m2/2, door den modulator
moet worden geleverd.
Voor een modulatiedicptc van 100% (m = 1) zijn dus JFï, W0 en Wa
IV2 X zoo groot als in den ongcmoduleerdcn toestand; van het opgenomen
vermogen wordt daarbij 2/3 deel geleverd door de anodcgclijkspanningbron en 1/3 door den modulator.
De modulator moet ’ derhalve bij anodemodulatie een tamelijk groot ver
mogen leveren; daarom gebruikt men daarin versterkbuizen van ongeveer
dezelfde vermogensklasse als de te moduleeren zendbuizen. Een zender
met anodemodulatie in den laatstcn versterkertrap heeft dus het nadeel van
den grooten modulator versterker, waaraan bovendien de eisch gesteld
wordt, dat een breed frequentiegebied (bijv. van 30—10 000 Hz) gelijkmatig
moet kunnen worden versterkt. Als voordeelen staan daartegenover de
goede kwaliteit van de modulatie, alsmede het hooge rendement.
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HOOFDSTUK VI
De zendbuis als oscillator
§ 1. Principe; diverse schema's
In dc hoofdstukken III en IV is de werking van den zendervcrsterker uit
voerig besproken. Wij hebben daarin gezien, hoe het door het aanbrengen
van een afgestemden kring, parallel aan een belastingwcerstand in de anodelciding van een zendbuis, mogelijk is het gelijkstroomverinogcn, dat de
anodegelijkspanningbron levert, om te zetten in II.F. vermogen in den ge
noemden belastingwcerstand. De zendbuis moet daarbij, ter verkrijging van
een goed rendement, in klasse € worden ingesteld, en het stuurrooster moet
met een wisselspanning van zoodanige amplitude worden geëxciteerd dal,
bij de gegeven anodegelijkspanning en den gegeven anodeweerstand, de
anodcwissclspanning een waarde bereikt, die slechts weinig kleiner is dan
die van dc anodegelijkspanning. Een factor, die bij dit proces van beteckcnis is, is dc energieversterking, waaronder te verstaan is dc verhouding t usschen het H.F. vermogen, dat in den anodeweerstand wordt ontwikkeld
en het stuurvermogen, dat aan het stuurrooster moet worden toegevoerd.
Omdat deze energieversterking, zooals wij hebben gezien, vele malen
grooter is dan 1, en bovendien de anodcwisselspanning ook zeer veel grootcr
is dan de exc-itaticspanning, is hel mogclijk het noodige stuurver
mogen aan den anodekring te ontlceneu, zoodat dan een afzonderlijke
cxcitatie-spanningbron overbodig wordt. Dc zendbuis werkt dan als
oscillator. Slechts moet er bij dit terugvoeren van dc cxcitaticspanning uit
den anodekring naar het rooster, de z.g. terugkoppeling, op worden gelet,
dat de roosterwisselspanning in tegenfase is met de anodewissclspanning,
omdat deze toestand ook bij den gestuurden klasse C-versterker bestaat.
De terugkoppeling kan principieel op twee manieren
worden bewerkstelligd, nl. door middel van een
19
|lc transformator en door middel van een potentioiuctcrscha keling.
De transformatortcrugkoppeling, meer bekend als
4329*
inductieve terugkoppeling, is weergegeven in fig. 127.
Fig. 127. Oscillator
De primaire wikkeling van den transformator
met inductieve (trans
wordt
gevormd door de anodckringspocl L, dc se
formator-) terugkop
cundaire
door de terugkoppelspoel Lg. Door regeling
peling.
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van de wederzijdsche inductie tusschcn L en Lg is de
,Ri
O (o
terugkoppeling, d.i. de verhouding tusschcn de rooster
&
en de anode wisselspanning, te regelen. De goede fase van
4S29J
de roosterwissclspanning ten opzichte van de anodcwissclspanning wordt verkregen door de tcrugkoppel- Fig. 128. Hartley
spoel Lg op de juiste wijze aan te sluiten tusschcn oscillator.
rooster en kathode; dit is afhankelijk van de wikkelrichting van Lg en L.
In de ontvangtechniek worden oscillatorcn met inductieve terugkoppeling
toegepast, waarbij de afgestemde kring in het rooster is opgenomen, de
tcrugkoppelspoel daarentegen in de anodeleiding. Deze methode van terug
koppelen is voor de zendtechniek geheel ongeschikt, althans voor zoover
het oscillatorcn betreft, die als energie-omvormer worden gebruikt, omdat
op deze wijze geen voldoende anodcwisselspanning kan worden verkregen,
wat voor het verkrijgen van een goede energieomzetting noodzakelijk is.
Bij de terugkoppeling door middel van een potentiometerschakcling ligt
het voor de hand, den anodekring zelf als spanningdeelcr te gebruiken.
Kiest inen daarbij den inductieven tak van den anodekring, dan ontstaat de
Hartley schakeling (fig. 128). Om aan den eisch van tegenfasigheid van
anode- en roosterwissclspanning te voldoen, moeten de verbindingen van
rooster en kathode met den anodekring worden gekruist, zoodat de anode
en het rooster ieder aan een uiteinde worden aange
sloten en de kathode op een aftakking k. De grootte
van de terugkoppeling wordt geregeld met de plaats
van k; hoe grootcr L2 (en dus hoe kleiner Lx), des
te grootcr is de terugkoppeling.
Gebruikt men den capacitievcn tak, dan ontstaat het
Fig. 129. Colpitts
Colpitts schema (fig. 129). Uiteraard moeten ook
oscillator.
hier de verbindingen van rooster en kathode met
den kring worden gekruist. Dc terugkoppeling wordt
geregeld met dc verhouding van de capaciteiten
Co en Cj.
De oscillatorschcma’s met inductieven, resp. capacitieven potentiometer kan men ook uitvoeren
als in fig. 130, resp. fig. 131, waarbij een afzon
derlijke terugkoppeltak, Lp resp. Cp, is aan
gebracht. In dc zendtechniek worden deze schema’s
wel gebruikt.

c
4120S

Fig. 130. Hartley os
cillator met afzon
derlijken inductieven
terugkoppeltak.
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In fig. 132 is een tcrugkoppclschakeling weergegeven,
waarbij de spanningdcclcr bestaat uit dc scricschakcling van een capaciteit Cx en een zclfinductie
Lv Doordat door beide elementen dezelfde wissclt stroom vloeit, is dc spanning op Cx in tegenfase met
die op Lj. Door juiste keuze van dc impedantie van

Fig. 131. Colpitts os
cillator met afzonderlijken capaciiicvcn
terugkoppcltak.

C* ten opzichte van die van Ll is het mogclijk dat de
wisselspanning, die op dc beide elementen samen
staat, nl. de anodcwisselspanning, in tegenfase is
met dc spanning op Lv nl. dc excitaticspanning,
lL.|
waardoor aan een der voorwaarden voor oscillccrcn is
■T*

*—l"«

§ g : =c voldaan. De male van terugkoppeling wordt uiter
aard bepaald door dc grootte van C, en Lt: hoe
■4J297
grootcr Cx en
zijn, des te grooter is de terugFig. 132. Oscillator met koppeling,
capaciticyo terupkoppe- Een variant op het schema van fig. 132 is dat van
ling en niet-afgestemden
fig. 133, waarin parallel aan de zclfinductie
een
roosterkring.
capaciteit C2 is geplaatst. De grootte van Ll en C2
is zoodanig, dat dc impedantie van den aldus ontstanen roosterkring voor
de werkfrequentie inductief is, waardoor dus de werking van deze scha
keling geheel dezelfde is als die van dc schakeling volgens fig. 132.
De capaciteit Cj van fig. 132, die parallel aan dc anode-roostercapacitcit
Cag van de zcndbuis staat, wordt in de schakeling volgens fig. 133 meestal
weggelaten, omdat dc buiscapacitcit zelf in dc meeste gevallen voldoende
groot is om een behoorlijke terugkoppeling te verzekeren. De grootte van de
terugkoppeling is dan verder te regelen met de capaciteit C2, omdat met C2
de impedantie van den roosterkring wordt beïnvloed.
In dc tcrugkoppclschakelingcn der fig. 127 t/m 133
*T
c is steeds een triodc als zcndbuis aangeduid. Al
deze schakelingen, met uitzondering van die volgens
fig. 133, kunnen echter ook met een tetrode of
Fig. 133. Als fig. 132, penthode worden uitgevoerd. Dit geldt niet voor
echter met afgestemdea het schema van fig. 133, omdat bij tetroden en
roosterkring; de terug penthoden de capaciteit tusschcn anode en stuurkoppeling wordt bewerk rooster te klein is voor voldoende terugkoppeling.
stelligd door dc anodcDaarom kan de schakeling volgens fig. 133 alleen
roostercapaciteit van dc
buis (Huth-Kühn oscil dan met een tetrode of penthode worden uitgerust
lator).
als een extra tcrugkoppelcapacitcit, Cv wordt

■4ÜL
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aangebracht.
In de schema’s, zooals ze in de voorgaande figuren
zijn weergegeven, zijn alleen de H.F. dcelcn der
schakeling afgebccld. Bij de practisclic uitvoering
Vi+
moeten de verschillende voedingspanningen (anodcroostcr- en glocispanning) zoodanig worden toegef'ooo'^
voerd, dat de werking van het II.F. deel der schakc^
ling niet wordt verstoord en dat tusschen de ver Fig. 134. Hartley osschillende spanningbronnen geen kortsluiting op cillator, compleet met
voeding.
treedt.
Ter illustratie is in fig. 134 het Hartley schema van fig. 128,
compleet met voeding, weergegeven. Gedacht is aan een zendbuis
met direct verhitten glocidraad, die gevoed wordt uit een transformator.
Ter vermijding van glocispanningbrommen wordt de kathodegelijkstroom
weggevoerd over het midden van de secundaire wikkeling van den gloeispanninglransformator. De beide helften van deze wikkeling zijn overbrugd
met condensatoren, waarover de H.F. componenten van den kathodestroom worden wcggcleid.
De anodespanningbron is opgenomen in de vcrbindingslciding van den
gloeidraad naar den anodekring: de anode ontvangt dus via dezen kring haar
spanning. Daarom noemt men deze wijze van voeding serievoeding. De
anodespanningbron is met een condensator overbrugd, waardoor de H.F.
stroomen passccrcn en verliezen in deze bron worden vermeden.
In de terugkoppclleiding naar liet rooster moet nu een schcidingcondensator Cg worden opgenomen, om te voorkomen dat de 'anodegelijkspanning
"Tiet rooster bereikt. Uiteraard moet de grootte van Cs zoodanig zijn, dat
de impedantie voor H.F. stroomen te vcrwaarloozcn is.
Tusschen het rooster en den glocidraad is de lekweerstand Rg aangebracht.
De roostergclijkstroom vloeit door Re in de richting
naar liet rooster en verwekt zoodoende de nega-.
tieve roosterspanning. In serie met den lekweerstand
wordt een H.F. smoorspocl opgenomen, waardoor
4JJ00
voorkomen wordt dat door den lekweerstand H.F.
stroom vloeit.
In fig. 135 is de voeding van den Colpitts oscillator
van fig. 129 weergegeven. Het verschil met fig. 134
Fig. 135. Coïpitts oscil
is
gelegen in de voeding van de anode, die hier
lator, compleet met
niet
geschiedt via den anodekring, doch via een tak,
voeding.

: w
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die daaraan parallel ligt. Daarom spreekt men hier van parallclvocding.
Om te voorkomen, dat de anodewisselspanning H.F. stroom in de anodespanningbron voedt, is tussclicn deze bron en de anode een H.F. smoorspoel opgenomen. In de leiding van de anode naar den kring moet nu een
scheidingcondensator worden geplaatst, ten einde de anodegelijkspanning
van het rooster verwijderd te houden.

i

I

§ 2. Berekening van frequentie en amplitude
Stabiliteit en labiliteit
Wij zullen nu voor het geval van den Hartley oscillator
nagaan, hoe van de opgewekte trilling dc amplitude
en de frequentie worden berekend. Het oorspronke
lijke schema van fig. 128 wordt daarbij ccnigszins
gewijzigd, nl. in dat van fig. 136. De belastingwccrstand
Ra is daarin aangebracht over het deel Ll van de
totale kring-zelfinductie dat tusschen anode en kathode

Ta, -—

a

i

c

—
Fig. 1Hartlcyoscillator mct bclast n‘*^cc°
-330!

is gelegen; voorts verwaarloozen we de wederzijdschc
van (lc kring_
inductie tusschen Lx en L2. Deze onderstellingen heb- spoel,
ben het voordeel, dat de berekening overzichtclijker
wordt, zonder dat aan het principe afbreuk
wordt gedaan.
Wij onderstellen verder, dat de zendbuis in
klasse C werkt, en dat de statische /a-Fakarakteristieken rechte lijnen zijn; ter wille
Vo
van de overzichtelijkheid nemen wij aan
*&' dat ze evenwijdig aan de P^-as loopen. Dit
beteekent dus< dat wij het geval beschouwen
van een ideale penthode, terwijl ook een triodc
met grooten vcrsterkingsfactor dit ideaal min
of meer benadert.
Zooals in hoofdstuk IV werd besproken, is de
anodestroom onder deze voorwaarden voor te
stellen door (zie fig. 137):

f

Fig. 137. Geïdealiseerde
Vjj-karakteristiekcn, met
klasse C-excitatie.
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ia — a {Yg\. H' Vgp cos (ot -j- bVgn),
voor —0 < (ot < O
en ia = 0 voor 0 < cot <2 u— 0

(ó, 1)

Daarbij is de halve stroomhoek 0 bepaald door

i

I

§ 2. Berekening van frequentie en amplitude. Stabiliteit en labiliteit

cos 0 =

-Vgl - bVg2

Vo

VSP

VSP

T

(6, 2)

Van dezen irapulsvormigcn auodestroom is de eerste harmonische:
J<*i — fi (®) • lapi
1 0 — V2 sin 20
met/i (0) = - .
re
1 — cos 0

(6, 3)
(ó, 4)

terwijl de anodetopstrooin is:
hp = a (Vgl + bVg2 + Vgp) = « (Vo + Vgp),
ol', in verband met (6, 2):
Jap = a Vgp (1 — cos 0)

(6, 5)

Uit (6, 3) en (d, 5) volgt:
Icn =

^(0-V2 sin 2 0)

(6, 6)

TC

(6, 6) geeft derhalve, in combinatie met (d, 2), het verband dat tusschcn
Vgp en Ia wordt gelegd door de karakteristieken van de zendbuis. Wij
noemen dit het „inwendig verband”.
Doordat de eerste harmonische, Iai, door den anodekring vloeit, ontwikkelt
zich over dezen kring de anodewisselspauning Vap, en hieruit, door middel
van de tcrugkoppelschakeling, de cxcitatiespanning Vgp. Tusschen I01
en Vgp wordt dus ook door den anodekring en de terugkoppelschakeling
een verband gelegd, dat wij het „uitwendig verband” zullen noemen.
Dit laatste is uit de wissclstroomtheorie gemakkelijk af te leiden. Om daarbij
tevens de faseverschuivingcn tusschen de verschillende grootheden in
rekening te kunnen brengen, beschouwen wc Iai, Vap en Vgp als complexe
grootheden (zie fig. 136).
De eerste wet van Kirchlioff levert, voor de punten A en G, de volgende
vergelijkingen:
1
~V„p IC'+J^l) + (Kf-°” v°p)iaC-IaI

(Vap — Vgp) jcoC — Vgp. Tjjjr = 0 ’
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of, gerangschikt:
1

1
VgpjoiC — Vap [— +

)

j(°Li

.

(6, 7)

+ Va"imC = 0

-Vep

Hierbij werd de invloed van den roosterstroom op de spanningverdceling
in het circuit verwaarloosd.
Eliminatie van Vap uit (6, 7) geeft:
*0

jo)C — ^ 1

1

1

l

co2 L2 C

R„

jo>Ll

=

la i

>

dus:
_ /___*
Vgp

\(»2L.,C

J
_1)ü:+ co3L,L2C

+

1 .

(6,8)

De vergelijking (6, 8) is het gezochte uitwendig verband tusschcn
en Fgp.
Uiteraard moeten (6, 6) en (6, 8) hetzelfde resultaat opleveren voor dc
verhouding IaJVgp • Nu is deze verhouding in (6, 6) reëel; daaruit volgt
dat van het rechterlid van (6, 8) het imaginaire deel nul moet zijn1). Dat
geeft de voorwaarde
co2 (Lt + La) C - 1 = 0,
en, aangezien Lj, L., en C gegeven grootheden zijn, bctcckent dit, dat co
een zoodanige waarde moet aannemen dat aan bovenstaande betrekking
wordt voldaan.
Wij vinden dus voor de frequentie:
1

r (lx + l2) c

(<*. 9)

1) Het feit dat het rechterlid van het uitwendig verband (6,8) complex is, bctcekcnt vol
gens de notatie van de wissclstroomthcoric niets anders dan dat er een fascvcrschuiving
bestaat tusschcn JBlen Vgp. Het inwendig verband (6,2) eischt dat de fasevcrschuiving
tusschcn dc genoemde grootheden nul is; in (6,8) wordt dit verkregen door het ima
ginaire deel van het rechterlid gelijk te stellen aan nul. Men zegt daarom wel dat
bij een oscillator de frequentie bepaald wordt uit de faseconditie.
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dit is blijkbaar dc rcsonantiefrequentic van den anodekring. De vergelijking
(6, 8) gaat nu verder over in:
Vgp

_ /__ *
\(o2L2C

dus, in verband met (6, 9), in:
Vgp

(6, 10)

Lo Ra

Dc vergelijkingen (6, 6) en (6, 10) moeten
nu voor de verhouding IailVap hetzelfde u<
hb.-S
resultaat oplcvcrcn. Ten einde te kunnen | *
beoordcelen vat dit beteekent, geven we
?
beide vergelijkingen weer in een Iai-Vgp
diagram. Voor dc vergelijking (6, 6) bepalen
o---we daartoe eerst, voor gegeven waarde van
s
/
//,
V0, dc waarden van 0 behoorend bij ver
A
/
schillende waarden van Vgp volgens (6, 2);
/
daarna kan dan uit (6, 6) voor iedere Vgp
dc bijbehoorende Iai worden gevonden. Het
/
r.
resultaat is weergegeven in fig. 138. Wij heb
/
ben ons hierbij niet beperkt tot één waarde
» êJT/ z
van V0, doch dc waarden van —5 tot +5 Pi- y
0
2
4
6
«
10 Vgp 12
gcnoinen; dc v'aarde V0 — 0 heeft dan
betrekking op klasse B-excitatie, terwijl
Fig. 138. Excitatiekarakteris
dc positieve waarden van V0 behooren bij
tieken gevende Ial =f(Vtp),
klasse C-instcllingen, de negatieve bij klasse
met V0 als parameter, voor
de situatie van fig. 137.
A-B-instcllingcn. Dc eenheden van stroom
en spanning zijn willekeurig.
Uit lig. 138 ziet men, dat het verband tusschen Fai en Vgp, zooals gegeven
door (6, 6), in het algemeen kromlijnig is; alleen de karakteristiek voor
V0 = 0 is rechtlijnig. Wij zullen deze karakteristieken in het vervolg
aanduiden als excitatiekarakteristieken.
De vergelijking (6, 10) daarentegen, die het uitwendig verband tusschen
Iai en Vgp voorstelt, is in het Iai-Vgp-diagram een rechte lijn t, die met de
ordinatenas een hoek /9 insluit (fig. 138), bepaald door

z Yl

/MI'
7

m27/\
z

ctg p =

2

(6, 11)
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Deze hoek, /?, is des te grootcr en de helling van t dus des tc vlakker, naar
mate de verhouding L2ILt grootcr is. Omdat deze verhouding, blijkens
fig. 136, de terugkoppeling bepaalt, noemt men l dc tcrugkoppelrcchte.
In fig. 138 zijn twee terugkoppelrechten geteekend, tl voor grootc, t2 voor
kleine terugkoppeling.
Beschouwen wij nu van liet inwendig en het uitwendig verband tusschcn
Iai en Vgp een bepaald geval, nl. voor het eerste dc kromme voor V0 = 3
en voor het tweede de rechte tt (zie fig. 138), dan zullen dc waarden van
Iai en Vgp, die aan beide vergelijkingen gelijktijdig voldoen, gegeven zijn
door het snijpunt A. Dit is dus een geval van sterke terugkoppeling van een
buis in klasse C-instelling. Een ander
ht
voorbeeld wordt gegeven door het punt
__ /*
B, dat het snijpunt is van de terugkoppelrechtc t2 en de excitatickarakteristiek voor V0 = —2. Dit is een
/
voorbeeld van een buis in klasse A/B-in
stelling met zwakkere terugkoppeling.
vgp Weliswaar geven in de genoemde
V" Vm V v' v“
voorbeelden dc punten A en B de
Fig. 139. Excitatickarakteristick (fc) en eenig mogclijkc waarden van Iul en
terugkoppelrechte (l) van een oscillator
doch slechts het evenwichtspunt
in klasse C-instcIIing. Het punt A is
B is stabiel, hel punt A daarente
een punt van labiel evenwicht.
gen labiel. Dit betcekent dat, als
de oscillator is ingesteld in het punt A, d.w.z. inct amplituden van
Iai en Vgp, zooals zij door dit punt worden bepaald, een kleine verstoring,
bijv. van Vgp, voldoende zal zijn om de amplituden te doen aangroeien,
dan wel te doen afnemen, al naar den aard van de verstoring. Bij een in
stelling als in punt B daarentegen, zal een verstoring in de een of andere
richting geen verdere toe- of afneming van de amplituden bewerkstelligen,
doch wordt na verloop van tijd de evenwichtstoestand weer bereikt.
Een en ander is als volgt in tc zien.
In fig. 139 is k een excitatickaraktcristick voor een klasse C-instelling,
t de tcrugkoppelrcchte. In het evenwichtspunt A heeft Vgp de waarde
V, Iai de waarde I.
Stel nu dat door een of andere oorzaak de cxcitaticspanning toeneemt
van V tot V1. De buis produceert daarbij, volgens de cxcitatickaraktcristick k, een eerste harmonische I1, behoorend bij het punt P. Deze eerste
harmonische veroorzaakt op den anodekring een bepaalde anodcwisscl-
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§ 2. Berekening van frequentie en amplitude. Stabiliteit en labiliteit
spanning en dus, via de terugkoppeling, een cxcilatiespanning, die in
fig-139, volgens de tcrugkoppelrechte l, een waarde V11 heeft, die grooter
is dan V1. Deze grootcre excitatie, V11, verwekt in de buis een nieuwe eerste
harmonische I'1, die grooter is dan I1, en het zal duidelijk zijn, dat op deze
wijze excitatie en anodeslroom tot in het oneindige zullen aangrocien.
Was daarentegen de cvcnwichtsexcitatic V door een storing verminderd
tot Vni, dan zou de huis daarbij een eerste harmonische, I111, hebben gepro
duceerd; via de terugkoppeling komt op het rooster dan een excitatie, Viv,
terug, die kleiner is dan V111. Op deze wijze neemt de amplitude voort
durend af, tot de waarde nul is bereikt.
Hiermee is de labiliteit van het evenwichtspunl A uangetoond.
De stabiliteit van het punt B in lig. 138
is als volgt te bewijzen. Neemt (zie
fig. 140) de excitatiespanning toe van
V tot V1. dan produceert de huis
daarbij een eerste harmonische I1,
waarvan de grootte door de cxcitatiekaraktcristiek k wordt gevonden.
•'SP
v vV
*330*
V"
Via de terugkoppeling geeft I1 een
excitatiespanning Vn op liet rooster Fig. 140. Als fig. 139, echter nu voor
terug, die kleiner is dan V1. De oor klasse AB-instelIing. Het evenwichts
punt B is stabiel.
spronkelijke uitwijking uit den even
wichtstand is dus kleiner geworden,
llad de verstoring de excitatiespanning verminderd tot Vu , dan zou de
buis daarbij een eerste harmonische, I111, hebben geproduceerd; daardoor
zou een spanning Viv op het rooster, grooter dan V111 zijn terugge-

/y

koppcld. Ook dan zou de evenwicht verstoring geen effect hebben gehad.
Uit het bovenstaande volgt dat een oscillator alleen stabiel werkt, indien
een situatie bestaat als in het punt B. Het kenmerk daarvan is, dat de
steilheid van de cxcitatickaraktcristick in haar snijpunt met de terugkoppclrechte kleiner is dan die van de laatste.
Op grond van lig. 138 zou men nu geneigd zijn te denken, dat de buis dan
steeds in een klasse A/B-instelling moet werken, dus met betrekkeiijk
ongunstig rendement. Dit nu is niet noodzakclijk; men kan ook in klasse C
een oscillator stabiel laten werken, mits men er in slaagt de labiliteit van
liet punt A in een stabiliteit te veranderen. Wij zullen nu nagaan hoe men
dit bereikt.
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§ 3. Stabilisatie van de amplitude. Intermitteerend oscilleeren.
Dc labiliteit van het punt A in fig. 139 vindt haar oorzaak in het feit,
dat bij verstoring van de cvenwichtsainplitudc, V, naar een grootere, V1,
de buis een eerste harmonische, PC. produceert, terwijl voor de instand
houding van dc cxcitatiespanning V1 slechts een eerste harmonische, QC,
noodig is. Daaruit volgt dat men het punt A kan stabiliseeren door de
schakeling van den oscillator zoodanig in te richten, dat ter plaatse V1 de
buis een eerste harmonische produceert die kleiner is dan QC.
Fig. 141 toont hoe men dit kan be
hl
reiken door er voor te zorgen, dat bij
k* k
vergrooting van de cxcitatiespanning
ƒ ƒ k<
van V tot V1, de buis tevens op een
nieuwe excitatiekarakteristick, kv gaat
werken, die rechts van de oorspronke
lijke karakteristiek k ligt, zoodanig
-I
dat bij de spanning V1 een eerste
harmonische, RC, behoort, die kleiner
is dan QC. Omgekeerd moet, bij ver
kleining van de cxcitatiespanning tot
V11, de buis overgaan op een karak
teristiek fc2, links van k gelegen, zoo
o
y" v v'
V9p
danig dat ZJD grootcr is dan TD.
4330r
Fig. 141. Stabilisatie van den toestand
Dit komt dus hierop neer, dat men
van fig. 139 met behulp van rooster- voor het evenwicht van A niet meer
lekweerstand en rooslcrcondensator,
te rekenen heeft met de karakteris
waardoor dc dynamische cxcitatictiek k, doch met een „dynamische”
karakteristiek I wordt verkregen.
excitatiekarakteristick /, waarvan in
A de steilheid kleiner is dan die van t; blijkbaar is dan de situatie van
het punt B in fig. 140 nagebootst.
De verschuiving van k naar rechts of naar links verkrijgt men, blijkens
fig. 138, met een hoogere of een lagere waarde van den parameter V0, dus,
volgens vgl. (6, 2), met een hoogere of een lagere waarde van de negatieve
voorspanning op het stuurrooster. Op grond van liet besprokene moet

w

dus, bij vergrooting van dc cxcitatiespanning, de negatieve voorspanning
eveneens grootcr worden.
Dit is nu eenvoudig te bereiken met behulp van een roosterlekwcerstand
Rg (fig. 142), die is opgenomen in de roosterleiding cn die met een con
densator, Cg, is overbrugd. De roostcrgelijkstroom die door Rg vloeit in de
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§ 3. Stabilisatie van de amplitude. Intcrmitteercnd oscillecrcn
richting van kathode naar rooster, verwekt dan de negatieve roosterspanning Vg = —Igo Rg; de H.F. componenten van de roosterstroomen
vloeien door Cg.
Wordt nu door een storing de cxcitaticspanning tijdclijk grooter, dan
vergroot daardoor eveneens de rooster-gclijkstroom en dus de negatieve roosterspanning;
daardoor gaat de huis over van de cxcitatiekaraktcristick k (fig. 141) op ecu karakteris
tiek A'] die meer naar rechts is gelegen, en
43*03
indien deze verschuiving voldoende groot is,
Fig. 142. Practische uit
ontstaat de stahiliscerende toestand als boven
voering van dc stabilisatie
beschreven.
met behulp van roosterIn plaats van een roosterlckweerstaud kan
condcnsator en Iekweermen ook een kathodeweerstand, iifc, met con stand.
densator Ck (fig. 143) als stabilisecrcnd element
gebruiken, want met. toenemende excitatie vergroot ook de kathodestroom.
Gebruikt men dus het spanningverlies over dezen kathodeweerstand als
negatieve roosterspanning, dan ontstaat eveneens dc situatie van fig. 141 *).
De bovenstaande beschouwingen berusten ten
c*
dcele op den vorm en de ligging van de cxcitatiekaraktcristiekcn, zooals ze in fig. 138 zijn afgcri 1T
bceld. 13ij liet berekenen van deze karakteristieken
43303
werd aangenomen, dat dc anodcstroomimpulscn
steeds dc gedaante hebben van afgesneden sinus
Vê~
toppen. Dit nu is alleen juist zoolang bij de uitFig. 143. Stabilisatie met
sturing van den anodestroom de grenskarakteris- behulp van kathodeweer
tiek niet wordt bereikt. Overschrijdt men echter stand en condensator.
deze karakteristiek, dan treedt een indeuking op,
die een begrenzende werking uitoefent op dc grootte van dc eerste har
monische van den anodestroom.
Ter bepaling van den invloed die deze indeuking heeft op den vorm van de
cxcitatickaraktcristiek onderstellen wij, dat de statische karakteristieken
*) Op grond van de betrekking V0 = -V^-bV^, kan men, behalve V{1, ook Vals
slabilisccrcndc spanning gebruiken, in dien zin dat VgS kleiner moet worden bij vergrooting van Vtp. Dit wordt bereikt met een scriewccrstand in de sclicrmroostcrlciding.
Doordat echter Vg2 met b is vermenigvuldigd (d.i. dc doorwerking van g. door gx)
en deze tamelijk wat kleiner is dan 1, is dc stabiliseercndc werking van V.t niet bijzonder
groot. Voor trioden moet Vtt door Va worden vervangen.

I
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en dc bclastinglijn zijn zooals in de figuren 98 en 100 is weergegeven. De
waarde van de eerste harmonische bij gegeven excitatiespanning is reeds
in hoofdstuk V berekend (vergelijking 5, 21), nl.:
71 Iai
aV,gp

0-72sm20-/9-1/2sin2j?_|..2 cos 0 sin/? = gl (O. ft)

waarin

cos 0 =

en

cos

— Vgi ~~ b Vgs
VgP
Va

-F1
* ap

(6, 12}
(ó, 13)

Va

(6, 14)

/«x««

Beschouwen wij hier ter wille van de overzichtelijkheid alleen het geval
van klasse B-excitatic, dan is 0 = tc/2 en wordt
sin 2/5,

(6, 15)

waaruit Iai als functie van ft te berekenen is.
Anderzijds volgt uit (6, 14):
Va

(6, 16)

/«! = Ra . cos ft
Uit (6, 15) en (6, 16) volgt, door eliminatie van Iax:
Va
Ra . cos ft

aV,gp
(ji/2 — ft — 1/2 sin 2 ft),

(6, 17)

71

waaruit ft te berekenen is voor iedere waarde van Vgp, bij gegeven Va en i\'a.
Is ft eenmaal bekend, dan is uit (6, 15) Ial als functie van Vgp te vinden.
De bovenstaande formules zijn alleen geldig zoolang dc anodestroomimpulsen ingedeukt zijn en dus ft>0 is. Dit is uiteraard alleen bij voldoende
excitatiespanning het geval. Bij afnemende excitatiespanning wordt een
punt bereikt waar ft = 0 is; dc excitatiespanning die daarbij behoort,
noemen we V,gpOi de eerste harmonische /,aio- Uit (6, 15) volgt voor deze
grootheden:
71 Iaio
^
(6, 18)
2
°Vgpo
en uit (6, 17):
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Va
'

«a

aV,

- V,gp°

(6, 19)

§ 3. Stabilisatie van de amplitude. Inlcrmiltcercnd oscillccrcn
Uit (6, 17) en (6, 19) volgt:
1
cos ft

2 (n

ft — 1/„sin2/?j ....

(6,20)

71 \2

en uit (6, 15) en (6, 18):
___
foi
^<110

Vgpo _ ji/2 — /3 — 1/2 sin 2/?
?r/2

(6, 21)

Eliminatie van Vgp/Vgpo uit (6, 20) en (6, 21) geeft ten slotte
^ai

= sec ft

(6, 22)

■*O10

In fig. 144 zijn /ai//a,0 en ft uitgezet als functies van Vgp/Vgpo; daarbij werd
berekend uit (6, 20) en IaJIaio uit (6, 22).
Uit deze figuur blijkt, dat de excitatiekarakteristiek het normale rechtlijnige
'af
-êio
verloop voor klasse B-instelling heeft,
Ulo
* Ofi
zoolang de uitsturing nog niet de grens-i- 20" karakteristiek heeft bereikt {Vgp/Vgpo
0,4
0
< 1), doch dat een sterke begrenzing op
o
Q4
««
«
2P
treedt zoodra de uitsturing verder gaat.
v9Po
4330!
Wat hier voor het geval van klasse
Fig. 144.
Excitatickaraktcristiek B-instclling werd berekend, geldt kwali
voor het geval van klasse B-in- tatief ook voor klasse C-instelling.
instelling bij overcxcilatic.
In fig. 145 stelt k zulk een geval voor. Het
snijpunt A van k en de lerugkoppelrechte t komen overeen met het punt^4
van fig. 138. Ten gevolge van het
boven omschrcvcn begrenzende
t
cflFect hebben k en t nu echter nog
k
een tweede punt, B, gemeen, in
Ta
welk punt dc steilheid van de
excitatickaraktcristiek kleiner is
dan die van de tcrugkoppelrcchtc;
dit punt is dus stabiel. Daaruit
v*p
5
3
K
volgt, dat ook in klasse C een buis 0
*33/0
met vaste negatieve roosterspan- Fig. 145. Excitatickarakteristiek voor
ning stabiel kan oscillccrcn.
klasse C-instelling, met begrenzing door de
Weliswaar is het voor het bereiken anode-wisselspanning.
S
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VI. De zendbuis als oscillator
van dezen toestand noodig dat de buis op een of andere wijze een cxcitatiespanning krijgt, die grooter is dan OR. Wij hebben immers gezien, dat het
punt A een labiel evenwicht voorstek; een excitaticspanning kleiner dan
OR zal dus steeds kleiner worden en afnemen tol nul, terwijl een excitaticspanning grooter dan ÖR zal toenemen totdat de stabiele waarde OS
van punt B is bereikt.
Uit het bovenstaande volgt, dat een buis in klasse C-instelling met vaste
roosterspanuing zich niet vanzelf op het punt B zal instellen. Uit fig. 145
toch blijkt, dat de eerste harmonische van den anodestroom verdwijnt,
zoodra de excitaticspanning kleiner wordt dan OP. Do cxcitatiekaraktcristick k kan incn zich dus langs de abscisscnas voortgezet denken van
P tot 0. In 0 is dan t weer steiler dan k; derhalve is 0 een punt van stabiel
evenwicht. Dit spreekt overigens ook vanzelf, aangezien door de klasse
C-instclling de anodestroom nul is bij afwezigheid van excitaticspanning.
Ilicr komt nu een tweede voordeel van
hl
het gebruik vaneen roostcr-lckwecrstand
aan het licht, nl. de mogelijkheid dat
de trillingen na liet inschakelen van de
anodespanning van nul af opslingeren.
Immers, op het moment dat de anode
spanning wordt ingeschakeld, is de
P
cxcitatiespanning nog nul, en zijn er dus
°°k noS gcen roosterstrooin en geen
negatieve roosterspanuing aanwezig;
Fig. 146. Opslingeren van dc trilling
volgens de lijn ƒ, bij gebruik van een de buis is dan ingcsteld in klasse A. De
Ickwcerstand en roostcrcondcnsator. bijbehoorende cxcitatickarakteristick c
(zie fig. 146) is dan zoo steil mogelijk, en
indien de hoek /?, die l met de ordinatenas maakt, grooter is dan
de hoek a, die c met deze as insluit, wordt 0 een punt van labiel
evenwicht; een geringe verstoring (bijv. de inschakclstoot zelf) is
dan voldoende om de trillingen te doen opslingeren. Met toenemende
excitaticspanning wordt dan de stuurroosterstroom grooter; derhalve
ook de stuurroosterspanning, en dit bctcckent dat het punt, dat op ieder
oogenblik de instelling van de buis aangccft, nl. de bij elkaar behoorende
waarden van Iai en Vgp. van de karakteristiek c verschuift naar karak
teristieken behoorend bij meer negatieve waarden van de roosterspanuing.
In fig. 146 is dc baan die het instclpunt dientengevolge in het Iaj’Vgp
diagram beschrijft, voorgesteld door de lijn ƒ. Theoretische beschouwingen
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leercn, dat ƒ meestal een spiraalvormigc gedaante heeft en asymmetrisch
nadert lot een punt A van t. Is eenmaal dit punt bereikt, dan lieerschen daar
de cvcnwichtsvoorwaarden, zooals ze besproken zijn bij bet gelijknamige
punt van fig. 141. De lijn /, die daar als dynamische karakteristiek werd
beschreven, is eigenlijk slechts een bijzonder geval van de lijn ƒ van fig. 146.
Bij het betoog naar aanleiding van fig. 141 toch is verondersteld dat, bij
verhooging van de excitatiespanuing van V tot V', de negatieve roostcrspanning oogcublikkelijk toeneemt, waardoor dan de karakteristiek kx
en het punt R worden bereikt. Het is juist dit oogenblikkelijk volgen
waaraan in de practijk niet is voldaan, en de oorzaak daarvan ligt in de
aanwezigheid van den roostcrcondcnsator Cg (zie fig. 142). Bij iedere verandering van de excitatiespanuing neemt de roosterstroom met een bepaald
bedrag toe, en deze toeneming vloeit ten dcclc door Rg, ten dcele door Cg,
waardoor Cg tot hoogcrc spanning wordt opgcladcn. Eerst nadat Cg is
opgeladen en dus geen laadslroom meer noodig is, vloeit het volle bedrag
van den vergrooten roosterstroom door Rg en eerst dan heeft de roostcrspanning haar definitieve waarde bereikt.
Hieruit blijkt dat de roostergelijk- 1 ’
spanning bij de veranderingen van de
excitatiespanuing ten achter blijft; dit
is de reden waarom het werkpunt in
fig. 146 ecu spiraal om A beschrijft.
Uit de bovenstaande verklaring volgt
direct dat de vertraging, die de roostcrgelijkspanning ten opzichte van de exei4JM
tatiespanning bezit, des te grooter is 0
naarmate Cg en Rg grooter zijn, want hoe Fig. 147. Opslingeren van dc trilling
grooter Cg is, des te langer duurt dc opla voor liet geval van intcrmittecrend
ding, en hoe grooter Rg is, des te kleiner oscillccrcn.
zal, bij verandering van den rooster
stroom, het deel zijn dat door Rg vloeit, dus des te langer duurt het voor
dat dc nieuwe evenwichtstoestand is bereikt. In die gevallen zal dan ook
het werkpunt van de buis, uitgaande van 0, een baan,/, beschrijven, die
aanvankelijk steiler is dan normaal (zie fig. 147), waarbij dus veel minder
snel de karakteristieken voor hoogcre Vg worden bereikt, terwijl ook in den
tcrugloopcnden tak dc excitatiekarakteristiekcn onder kleine hoeken
wo rden gesneden. Het werkpunt heeft dus dc neiging om een veel wijdere
baan om A te beschrijven.
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Dit nu kan tot gevolg hebben — zooals ook in fig. 147 is aaugeduid —
dat dc tcrugloopcnde tak van dc baan ƒ dc abscissenas snijdt in een puul D.
In dit punt is, bij dc daar aanwezige cxcitatiespanning, de negatieve
roosterspanning zoodanig groot, dat de anodestroom, en daarmee de eerste
harmonische, verdwijnt. Dientengevolge verdwijnt ook de tcruggekoppclde
spanning, zoodat de excitatiespanning terugvalt van OD tot nul. De
roosterstroom verdwijnt dan eveneens, en de roostercondensator ontlaadt
zeih over den lekweerstand; geleidelijk daalt dus ook de negatieve
roosterspanning. Is de laatste zoover gedaald dat, bij dc gegeven anodcspanning, de klasse A-instelling weer wordt bereikt, dan zal het oscillccren
weer beginnen en herhaalt zich het verschijnsel. De buis oscilleert der
halve intermitteerend. De frequentie waarmee liet oscillccren onder
broken wordt, is des te kleiner, naarmate Cg en Rg grooter zijn.
Behalve door een grooten roostercondensator en een grooten lekweerstand,
wordt het intermitteerend oscilleercn in de hand gewerkt door een sterke
terugkoppeling en door een kleine steilheid van de stuurroosterstroorakaraktcristick. Het eerste heeft nl. tot gevolg dat de hoek tusscheu t en
dc kgp-as (zie fig. 146) kleiner wordt, waardoor het punt A lager komt te
liggen; onder overigens normale omstandigheden kan daardoor de tcrugloopendc tak van ƒ de abscissenas snijden.
Is de steilheid van de roosterstroomkarakteristiek klein, dan zal met toe
nemende excitatie de roosterstroom, en daarmee dc negatieve rooster
spanning, slechts langzaam toenemen; dit betcckcnt dat dc baan ƒ
(fig. 147), uitgaande van 0, dc opeenvolgende excitatiekaraktcristiekcn
onder kleine hoeken zal snijden, zoodat ƒ in een wijden boog om A heenloopt
en de kans, dat op den terugweg de abscissenas gesneden wordt, groot is.
Het bijzondere geval van de karakteristiek l van fig. 141 wordt nu benaderd zoodra de condities zoodanig zijn, dat dc negatieve roosterspanuing zeer snel iedere verandering van den roosterstroom, dus van de cxci
tatiespanning, volgt. Op grond van het voorgaande moet dan de grootte
van Cg zoodanig zijn, dat de laadstroom, die bij variatie van de rooster
spanning door Cg vloeit, klein is ten aanzien van de stroomverandering in
Rg. Deze toestand wordt derhalve des te meer benaderd naarmate zoowel
Cg als Rg kleiner zijn.
§ 4. Toepassingen
a) Sturing van zenders
Een belangrijke toepassing vindt dc oscillator bij alle zendinstallaties,
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omdat de oscillator de frequentie opwekt, die uiteindclijk door de zendantenne wordt uitgestraald, waarbij, ter opvoering van het vermogen,
tusschen den oscillator en de antenne een of meer versterkertrappen worden
geschakeld, waarvan de werking in de hoofdstukken III en IV is besproken.
Onder bepaalde omstandigheden kan het wcnschclijk zijn, om de oscillator
niet direct de uit te zenden frequentie te laten opwekken, doch een fre
quentie die een geheel aantal malen kleiner is, en waarbij de zend
frequentie dan wordt verkregen met behulp van frequentievermenigvul- '
digers (zie hoofdstuk VII).
Nu ligt het voor de hand om voor den oscillator een der schema’s te ge
bruiken, die in § 1 van dit hoofdstuk zijn besproken; daaraan kleeft echter
het bezwaar, dat de frequentie van dergelijke oscillatoren zonder speciale
voorzorgsmaatregelen niet zeer constant is. Uit de berekening van § 2
zou men de conclusie kunnen trekken, dat de opgewekte frequentie uit
sluitend bepaald wordt door de grootte van zelfinductic en capaciteit van
den anodekriug. Bij deze berekening zijn echter verschillende dingen ver
waarloosd, waarvan de voornaamste zijn de buiscapaciteiten en de stuurroosterstrooin. De capaciteiten van de buis toch liggen parallel aan den
anodekriug, en wel CaR ten volle, Cak en Cfcg, in serie geschakeld, eveneens.
Uiteraard bepalen deze capaciteiten, als zijnde een deel van de kringcapaciteit, mede de frequentie, en iedere verandering van de buiscapacitciten (temperatuurverandering, ruimtelading) heeft een verandering
van de oscillatorfrcquentie ten gevolge, die des te grooter is naarmate de
buiscapaciteiten een grooter deel van de totale kringcapaciteit vormen.
Vooral bij hoogcre frequenties is dit het geval.
De stuurroosterstroom gedraagt zich in de oscillatorschakeling als een
weerstand parallel aan de tcrugkoppclimpedantic; bijv, in het schema
van lig. 136 parallel aan L,. Als zoodanig beïnvloedt dc roosterstroom
niet alleen de grootte van dc teruggekoppelde spanning, doch ook haar
fase t.a.v. de eerste harmonische Iav en daardoor ook dc frequentie,
zooals wij in § 2 zagen. Iedere verandering van den roosterstroom zal
dientengevolge dc frequentie beïnvloeden; als belangrijkste oorzaken die
verandering van den roosterstroom kunnen geven, noemen wij slechts ver
andering van de anode-gelijkspanning en van de emissie van de kathode.
Een nader onderzoek omtrent de stabiliteit van de frequentie van een oscil
lator nu leert, dat de genoemde storende invloeden des te geringer effect
hebben naarmate de kwaliteit van den anodekring beter is, dus naarmate
de resonantiekromme scherper is. Uit dien hoofde gebruikt men in
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oscilJatorcn voor zenders kwartskristallen als slingerkring; zij hebben
ten gevolge van bun geringe demping een zeer scherpe resonanliekromme.
Voor de speciale schakelingen die bij kwartsoscillatoren worden toegepast,
alsmede voor de eigenschappen van kwartskristallen, wordt verwezen naar
werken over zcndtechniek.
b) II. F. smeltovens
Wordt een stuk metaal in een wisselend magneetveld gebracht, dan
worden, zooals bekend, in het metaal wervelstroomen opgewekt, die door
den eindigen metaalweerstand aanleiding geven tot warmteontwikkeling.
Deze verwarming is des te grootor naarmate de frequentie liooger is.
In oscillatoren, uitgerust met zendbuizen, heeft men de mogelijkheid om
op eenvoudige wijze een wisselend magneetveld van hoogc frequentie
voldoende sterkte op te wekken.

Fig. 148. H.F. oscillator voor het smelten van metaal, uitgerust met een zcndbuis
TA 20/250 (en één reservebuis), die een vermogen van 250 kW kan leveren bij een
anodespanning van 20 kV.
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Het schema van een H.F. installatie voor het smelten van metaal wijkt
dus principieel niet af van dat van iederen anderen oscillator; waar echter
de kroes met het te smelten metaal in het magnetisch veld van de anodckriugspocl wordt geplaatst, moet, ter verkrijging van een sterk veld, de
stroom in dat deel van den kring, waarin de smeltkroes staat, zeer groot
zijn. Daarom is de anodekring veelal opgebouwd uit verschillende wikke
lingen, die samen als transformator werken, waardoor in de eigenlijke
smcltspocl een hooge stroom wordt opgewekt. De smcltspocl zelf moet
dan met water worden gekoeld.
In lig. 148 is de practische uitvoering van een H.F. installatie voor het
smelten van metalen weergegeven, uitgerust met een zendbuis TA 20/250
(en één reservebuis), die een vermogen van 250 kW kan leveren bij een
anodespanning van 20 kV. Fig. 149 toont de anodckringspoel en den
anodekringcondensator van dezelfde installatie; fig. 150 de smeltkroes. '
Ter illustratie zij vermeld, dat met dezen oven ca. 100 kg staal in een
kwartier gesmolten kan worden.

*.-*.•*
Fig. 149. Anodckringspoel en -condensator van de installatie van fig. 148.
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c) Diathermie
Bij de diathermie maakt men ge
bruik van de verwarming die H.F.
stroomen bij doorgang door bet
menscbclijk lichaam veroorzaken. De
frequentie van deze stroomen was
in vroeger jaren ca. 108 p/s; in den
laatsten tijd beeft men deze fre
quentie opgevoerd tot boven ] O7 p/s,
dank zij de ontwikkeling van de korte
golf zendbuizen. De methode van
behandelen kan van tweeërlei aard
Fig. 150. Smeltkroes van dc installatie zijn, nl. een behandeling in het elecvan fig. 148.
trische veld of in het magnetische
veld. In het eerste geval wordt het te
behandelen lichaamsdeel tusschcn twee electroden gebracht, waarlusschen
de H.F. wisselspanning staat; de capacitieve stroom van dezen condensator
gaat dan als geleidingstroom door het lichaam en heeft als zoodanig
warmteontwikkeling ten gevolge.
In het tweede geval brengt men het lichaamsdeel in het magnetische veld
van een spoel; in het lichaam worden dan wervelstroomcn opgewekt en
daardoor treedt warmteontwikkeling op.
De apparaten voor kortegolftherapie, die door
Philips werden ontwikkeld, werken volgens het
balansprincipe.' In fig. 151 is liet schema van
een balansoscillator weergegeven. Van dc buizen
Tj en T„ zijn de kathoden met elkaar verbonden;
de anodekring ligt tusschen dc beide anoden,
de roosterkring tusschen de beide roosters. De
anode- en de rooster-gelijkspanning worden toeFig. 151. Balansoscillator gevoerd in de middens a en g van anode- en
met terugkoppeling over dc roosterkringspocl.
anode-roostercapaciteit.
Men kan zich deze balansoscillator ontstaan
denken uit twee oscillatoren met afgestemden
anode- en roosterkring en terugkoppeling via dc anode-roostercapaciteit
van de buis volgens fig. 133. In fig. 152 zijn deze twee oscillatoren weer
gegeven. Zij kunnen onafhankelijk van elkaar werken; aan de werking
164

§ 4. Toepassingen
verandert dus niets, indien men de voedingbronnen gemeenschappelijk
neemt.
Het schema van fig. 151 is dan slechts in zooverre afwijkend, dat zoowel
aan de anode- als aan de roosterzijdc de beide kringen tot één geheel zijn
vereenigd. Het gevolg daarvan is, dat weliswaar de werking van de buizen
ongewijzigd blijft, doch dat door de koppeling, die bestaat tusschcn de
beide helften van de anodekringspocl en eveneens tusschen die van de
roosterkringspoel, de anode-wisselspanning van de
eenc buis in tegenfase is ten opzichte van die van
«le andere; hetzelfde geldt voor de rooster-wissclspanniugen. Aangezien verder de amplituden van
*9
beide buizen gelijk zijn, vormen de middens o eng j t—
van de genoemde spoelen nulpunten van H.F. s
spanning; het ligt dan voor de hand de voeding
«J/J
bronnen op die punten aan te sluiten.
Fig. 152. Balansoscilla- .
Naarmate de frequentie, waarop de oscillator moet
tor, opgevat als samen
werken, hooger is, worden zclfinductie en capaciteit stelling van twee oscilder beide kringen steeds kleiner; ten slotte vormen
latoren volgens het
schema van fig. 133.
de capaciteiten van de buizen een onderste grens.

G

Deze toestand bestaat bij de generatoren 11951 en
11952, die werken op een golflengte van ca. 6 m. Het
schema van fig. 151 gaat dan over in dat van fig. 153.
Bij de practische uitvoering van de genoemde gene
ratoren gebruikt men voor de anodevoeding een
-»+
transformator en voor de roostervoeding een lekwcerstand (zie fig. 154). Beide zijn met de H.F.
4MM
kringen verbonden door middel van smoorspoelen,
Fig. 153. Balansoscil- om te verhinderen dat eventueelc H.F. spanning,
lator voor ukg; de afdie op de middens der kringspoclen nog aanwezig
stcmcapacitcitcu van
zou kunnen zijn,
den rooster- en den
anodekring worden ge doordringt in dc
vormd door dc capaci voedingbronnen.
teiten tusschen rooster- Ter wille van een
J
kathode, resp. nnodc- symmetrische be
kathode.
lasting van den
4JJ//
anodevoedingtransformator, is de se

"1

cundaire wikkeling in balans uitge
voerd; iedere helft voedt dan één

Fig. 154. Schakeling van dc kortegolf
thcrnpic-apparaten 11951 en 11952.
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anodc, en magnetisccring van dc transformatorkcrn door den anodo-gclijkstrooin wordt zoodoende verhinderd.
De anodckringspocl is dan eveneens
gesplitst in twee doelen, waartusschcn
een condensator is aangebracht, die
,
voor de H.F. stroomen een kortsluiting
rcd.üel
vormt, doch voor de L.F. spanning van
den transformator als scheidingcondcnsator fungeert.
«TOJ
De patiënt wordt aan den generator
Fig. 155. Foto van het kortegolf
gekoppeld door middel van een afgethcrapic-appnraat 11952.
stemden kring en een paar soepele ver
bindingen, die verbonden zijn met dc
electroden, waartusschcn het te behandelen lichaamsdeel wordt geplaatst.
Een en ander is in de rechterhelft van fig. 154 aangeduid.
Fig. 155 is een foto van den generator 11952.
d) Opwekken van ultra-acoustische trillingen
Onder ultra-acoustische trillingen verstaat men gcluidlrillingcu met een
frequentie die boven dc gehoorgrens ligt, dus boven ca. 20.000 p/s.
Voor het opwekken van dergelijke gcluidtrillingeu maakt men tegenwoor
dig bij voorkeur van oscillatorcn met zendbuizen gebruik, en wel onder
scheidt men daarbij den magnctostrictie oscillator en den piëzo-electrischcn
oscillator.
De magnetostrictic oscillator berust op dc eigenschap dat fcrromaguetische
stoffen, en wel speciaal nikkel, onder invloed van een magnetisch veld een
volumeverandcring ondergaan. Het tecken van deze volunicvcrandcring
is onafhankelijk van dc richting van het magnetisch veld; zoo zal bijv. ecu
nikkelen staaf onder invloed van een magnetisch veld steeds een verkor
ting ondergaan, die des te grooter is naarmate het veld sterker is, hoewel
het verband tussclicn beide grootheden geenszins lineair is. Brengt men
dus den staaf in een spoel, waardoorheen een wisselstroom vloeit van een
bepaalde frequentie, dan zal de staaf gaan trillen iuct de dubbele frequentie.
Wcnscht men dc staaf te doen trillen in dezelfde frequentie als die van
den wisselstroom, dan moet men een voormagnctisecring aanbrengen van
zoodanige sterkte, dat de richting van het rcsultccrcnde veld steeds
dezelfde is.
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De amplitude van de trillende staaf is maximaal, indien haar mechanische
eigen frequentie dezelfde is als die van het magneetveld; met andere
woorden: de staaf trilt dan in resonantie met liet magneetveld.
Fig. 156 toont het schema van een magnctof[ ( T
strictie oscillator,/ waarbij het clcctrische gedeelte
een Hartlcy oscillator is. Met den variabelen con
Hr
densator in den anodekring wordt de frequentie
zoodanig ingesteld, dat de staaf resoneert. De
laatste is in het midden ingeklcmd; de beide
— I 4- 43399
deelen trillen longitudinaal.
Vê
In lig. 157 wordt de terugkoppeling via de slaaf
Fig. 156. Magnclostrictie
tot stand gebracht; men maakt daarbij gebruik oscillator met terugkop
van het omgekeerde magnctostrictic effect, peling volgens Hartlcy.
hierin bestaande, dat door het trillen van de staaf
de magnetisatie periodiek verandert, waardoor
in de tcrugkoppclspocl, die om den staaf is aange
bracht, een wisselspanning wordt geïnduceerd,
die naar het rooster wordt geleid en aldus het
oscillccrcn van de buis onderhoudt.
l'UlüjU'l
De piëzo-clectrische oscillator maakt gebruik
vS *JJiO
van de eigenschappen van een kwartskristal.
Fig. 157. Magnctostrictic
Wordt dit samengedrukt in de richting van de
oscillator met tcrugkopz.g. clectrischc as (zie fig. 158), dan ontstaan aan
pclspocl op de trillende
de beide cindvlakken ladingen van tegengesteld
staaf.
tcckcn; keert de richting van de mechanische
kracht om, dan keert ook het
teeken der ladingen om. Dit is het
directe piczo-elcctrische cflcct.
+T +T +1 +1 +1 +1 +1
+ + + + + + +
Het omgekeerde effect bestaat
eveneens: brengt men liet kristal
in het clcctrische veld van een Fig. 158. Samcnhnng tussclicn de richting der
condensator, dan trekt liet zich mechanische kracht en het teeken der lading
samen of zet het uit, al naar bij een kwartskristal.
gelang de veldrichtiug is.
Fig. 159 toont het principcschcma van een ultra-acoustischcn oscillator
met kwartskristal. Het kristal K is van metalen electrodeu voorzien en
parallel aan den anodekring van een Hartley oscillator geplaatst.
Deze schakeling kan voor kleine vermogens worden toegepast, waarbij liet
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rendement van de installatie van ondergeschikt
belang is. Voor grooterc vermogens, bijv. van
1 kW, waarbij het werken met goed rendement
433*0
van meer beteekenis is, is de anode-wissclspanning
- I♦
niet voldoende groot om het kristal tot afgiltc van
V*
Fig. 159. Principe- dit acoustisch vermogen te brengen; de wissel
schcma van een ultra- spanning op het kristal moet daartoe nl. van
acoustischen oscillator de orde van grootte van 20.000 V zijn. Dit hangt
met kwartskristal, ge
schikt voor kleine ver samen met de zeer liooge elcctrische impedantie
van het kristal, die van de orde van grootte van
mogens.
1 Megohm is. Aangezien een buis van genoemd
vermogen een aanpassingsweerstand van enkele duizenden ohm heeft,
moet een transformator T (zie fig. 160) tusschen den anodekring en het
kristal worden aangebracht. Meestal is dit een Tesla transformator, die
de eigenschap hééft de anodc-wisselspanning zeer hoog op te transformeeren.
Het kwartskristal wordt bij deze toepassingen in olie geplaatst, omdat
in lucht de amplitude te groot zou worden en het
kristal defect zou raken. De olie vormt tevens
een goede isolatie voor de hoogc spanning tus
schen de electroden en dient als medium voor
het overbrengen van de acoustische energie.
V»
Van de toepassingen die de ultra-acoustisclie
Fig. 160. Ultra-acoustisclie generatoren vinden noemen wij de cchopeiling
oscillator met kwartskristal, bij de zeevaart, ter bepaling van de diepte van
geschikt voor grootere ver
het vaarwater, en de bereiding van fijnkorrelige
mogens. T is een Tesla
fotografische emulsies.
transformator.
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HOOFDSTUK VII
De zendbuis als frequentievermenigvuldiger
§ 1. Principe
In hoofdstuk III, § 1 cn § 2, is uiteengezet hoe de anodestroomimpulsen
van een zendbuis kunnen worden ontleed in een reeks van Fouricr, die
bestaat uit een gelijkstroomterra en verder uit termen die sinusoldaal
afhankelijk zijn van t en frequenties hebben die veelvouden zijn van de
excitaticfrcqucntic co. Wij schreven dus:
in (0 = Jao + lai COS (ot -f Ia2 COS 2 (Ot +
In de volgende § § van genoemd hoofdstuk werd de werking van de zendbuis
onderzocht, indien in de anodelciding was opgenomen een ohmsche weer
stand 7f„, met parallel daaraan een LC-kring, die afgestemd is op co.
Stemt men den kring echter af op ccn van de hoogere harmonischen, bijv. 2 (o,
dan zal deze harmonische een hoogc impedantie ondervinden in de parallel
schakeling van L en C, cn zal derhalve deze component door den belastingwcerstand Ra vloeien. Dit beteckent dus dat het vermogen, dat in Ra
wordt ontwikkeld, de dubbele excitatiefrequentie heeft; de buis werkt dus
als frcqucnticverdubbelaar.
Uiteraard is ook afstemming op ieder der andere componenten mogclijk,
zoodat dan in het algemeen de buis als frequentievermenigvuldiger werkt.
Aangezien in de practijk de frequentieverdubbeling het meest wordt
toegepast, zal deze in het volgende alleen worden beschouwd.
De werking van de buis als vcrdubbelaar laat zich, evenals die van den
gewonen versterker, het best overzien aan de hand van de belastinglijn in
het Ia-Va-diagram. De constructie van deze lijn berust op de overweging,
dat de rooster- en de anode-wisselspanning sinusfunctics van den tijd zijn, de
eerste met frequentie co, de laatste met frequentie 2cu, en dat het verband
tusschen de anodc-wisselspanning en de tweede harmonische van den
anodestroom gegeven is door de wet van Ohm:
Vap cos 2 0)t = Ia2 Ra cos 2 (Ot.
Aldus wordt:
Vg (0 =Vg+ Vgp cos (Ot

(7. 1)

Va (t) — Va — Vap COS 2 (Ot

(7,2)
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Uit deze formules zijn, bij gegeven Vg, Vgp, Va en Vap, de grootheden Vg (t)
en va (t) te bepalen als functies van f," daarna vindt men uit het Ia- Vadiagram de bijbehoorende waarde van ia (t).
Wij zullen ook hier, ten einde een overzicht van de mogelijkheden te krijgen,
het geval van een triode beschouwen, waarvoor de anodes troomkarakteristieken rechte lijnen zijn, van de gedaante

ia = a{vg + b v„),

(7, 3)

geldig alleen voor va > 0 en 0 < ia 5Ï <7 i>„.
Het verband tusschcn ia en l wordt gevonden door (7, 1) en (7, 2) te substitueeren in (7, 3):
ia = a [ Vg ~r bVa

Vgp cos (ot — bV„p cos 2 col ],

•

(7,4)

welke uitdrukking, in verband met de beperkte geldigheid van (7, 3), alleen
kan worden toegepast voor de waarden van cut die een waarde ia ^ 0
opleveren. Practisch betcekent dit weer, dat de buis in klasse C-instclling
wordt geëxciteerd en dat de anodcslroom een impulskarakter heeft.
De halve stroomhock 0 is dan ook bepaald door:
0 = a[Vg + bVa+ Vgp cos 0 — b Vap cos 20].
Zet men hierin: cos 20 = 2 cos2 0—1, dan blijkt dit een kwadratische ver
gelijking voor cos 0 te zijn, nl.:
2bVap cos20—Vgp cos 0- ) Vg + b(V„ + V„p) j = 0.
Hieruit volgt:
COS 0 =

ySP-i VSPS + atv.,; vs + t(K« + vav)[
4bVap

(alleen de negatieve wortel heeft beteekenis voor de berekening van de
impulsbrecdtc).
In het geval van een penthode moet in de uitdrukking voor i„ (7, 3) nog een
term, cpg2, worden opgenomen (zie hoofdstuk IV, § 4).
Dan gaat (7, 4) over in:
ia = a [ Fgl + bVa + cVg2 -f Vgip cos (ot — bVap cos 2 wt ]
en wordt 0 berekend uit:
0 = Fgl + bVa + cVgo + Vgip cos 0 — bV„p cos 20.
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Hieruit volgt:
cos O =

VSip ~ V Vgfp + 8bVap ) Vgl + oVg2 + b(Va + Vap) [
(7, 4a)
4bVap

Voor de ideale penthode is b = 0; dan wordt
cos Q =

-Vgi-'Vn

(7, 4b)

*gip

De grootheid c is de doorwerking van het tweede rooster door het eerste.
De vorm van de bclastinglijn in het I„- K<,-diagram vindt men, door tusschcn
(7, 1) en (7. 2) cot te climinccren en vervolgens de aldus gevonden waarde
van Vg in (7, 3) te substitueeren. Uit (7, 2) volgt:
X = va (t) = V„ — V„p cos 2 col = Va — Vap (2 COS2 0)1 — 1),
dus
COS 0)1

Dan wordt (7, 1):
% (0 = Vg + Vgp cos 0)1 — Vg + Vgp

l(^)-

en (7, 3):
y = >« = « *g +

i+

-f- bx .

Dit is een kwadratische vergelijking tussclien i„ (= y) en v„ (= x), die ook
te schrijven is in de gedaante:
VaVap .

(7, 5)

Nader onderzoek leert dat dit een parabool is.
In fig. 161 is weergegeven het verloop van Vg, va en ia niet o)t, zooals be
schreven door de vergelijkingen (7, 1, 2 en 4).
Vervolgens brengt fig. 162 het Ia- Ka-diagrani in beeld, met daarin geteekend
de parabolische werklijn (schematisch). Ten gevolge van de klasse C-instelling der buis is alleen liet deel van de werklijn van betcckenis dat gelegen is boven de va-as.
171

I

VII. De zendbuis als frequentievcrmenigvuldiger

i

De loop van liet werkpunt langs deze belastinglijn tijdens één periode der excitaticspanning is aan de band van lig. 161 gemakkelijk af te leiden. In beide figuren zijn de
overeenkomstige punten aaugeduid met de
zelfde letter.
Zoo duidt A aan bet punt waar Vg en ia
maximaal zijn en waar va minimaal is; in B
passeert va de waarde van de anode-gclijkspanning
Va; in C wordt i"« nul, terwijl in
I-----------1-------- j-------- .ld»
o co t r
D va maximaal wordt.
Fig. 161. Het verloop van de
Lag de belastinglijn geheel boven de ua-as,
anodespanning, de roosterspandan zou de baan van bet werkpunt zijn:
ning en den anodestroom als
ABC D1E,Fl voor een halve periode van Vg,
functies van den tijd, bij een
dus één periode van va. Nu echter bij C de
frequcnlievcrdubbclanr.
va-as wordt bereikt en ia niet kleiner dan nul
kan worden, loopt het werkpunt na bet passeeren van C eerst naar D,
vervolgens terug over E naar F. Daarna wordt de baan in omgekeerde
richting doorloopen, dus van F over E naar D,
u
terug naar ,C en vervolgens over B naar A.
it.avt
Mj.com».
Evenals bij den gewonen versterker, zijn bij een
bepaalde belastinglijn liet afgegeven vermogen
en het rendement het grootst als bet eindpunt
Vi van die lijn (punt A) gelegen is op de grensf
C\
'v
karakteristiek, omdat dan de anodc-wissclI
‘o»
/
spanning baar grootste waarde bereikt.
✓/
In de volgende § § zal daarom worden nage
/
gaan hoe, bij uitsturing tot de grenskaraklx"
At
teristiek, de belastinglijn moet worden gelegd
*x
om een zoo groot mogclijk vermogen te ver
fi
krijgen, en in hoeverre daarbij beperkingen
Fig. 162. Belastinglijn in
worden opgelegd door de maximaal toelaatbare
het ta-t>a-diagram van een
triode die als vcrdubbclaar waarden van anodedissipatie, anodegelijk- en
anode-topstroom.
werkt.
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§ 2. Afgegeven vermogen en rendement
Bij uitsturing tot aan dc grenskarakteristiek geldt naast (7, 1) en (7, 2)
de volgende betrekking:
lap — <jVamin —

(7. 6)

(ka k^ap)

Verder zijn
k^ap — 7a2 Iia>
Ja2 — /o (0) • Jap»

f, (O) =

2 sin3 0
3ji (1 — cos 0) ’

lao —fo (0) Jap»
fo (O) =

sin 0 — O cos O
71 (1 — COS 0)

Daaruit volgt:
Jap =

o Va
1 -f- oRafo (0)

(7, 7)

/«o =

« Vaf» (ö)
1 + (7 RaU (0)

(7, 8)

Iki — Va Iao —

oVa2fo (Q)
1 + <7

1 )ff Kqf, (0){--Rq
W0 =

(7, 9)

(®)
2 Jl —f- O Raf* (0)\2

•

(7,10)

Ten slotte is nog
ra = Wi -

if0

(7, 11)

en
Wo

(7, 12)

Het resultaat van deze berekeningen is weergegeven in de figuren 163,
164, 165, 166 en 167, waarin men achtereenvolgens vindt:
W0
Wi
oVa*' OVa2

lap
Wa
ÜÏL-.--------en——,
aVa ’ oVa2
<*Va

alle als functie van oRa, met 0 als parameter, en verder 77 als functie van
0 met oRa als parameter.
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Fig. 163. Afgcgevcn vermogen als functie van den belastingweerstand van een triode die als verdubbelaar werkt.
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Fig. 164. Opgenomen vermogen, resp. anodc-gelijkstroom, als
functie van den belastingwcerstand van een triode die als
verdubbelaar werkt.
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§ 2. Afgegcvcn vermogen cu rendement
Evenals bij den gewonen versterker, vertoont bij den verdubbelaar het
afgegeven vermogen als functie van aRa een maximum (fig. 163), dat
bovendien van O afhankelijk is. Plaats en grootte van dit maximum zijn
gemakkelijk uit (7, 10) te berekenen; en wel volgt uit
dW0

- = 0:

doRa

1
vRaopi —

(7, 13>

ƒ*(*)

en
Womax

f2 (O)

O Va2

8

(7, 14),

Wa 1
(TVaz
0£
9=9(f
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Fig. 165. Anodcdissipatie als functie van den bclastingweerstand
van ccn triode die als verdubbelaar werkt.
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De afhankelijkheid van O wordt dus blijkbaar omschreven door f2 (O).
Uit fig. 20 blijkt dat ƒ, (0) (voor k = 1) een maximum ten bedrage van
0,276 bereikt bij O = 60°. Hieruit volgt, dat de uiterste waarde, die het
vermogen kan bereiken, gelijk is aan
(7, 15)

w;max = 0,0345 oVa*
Isp 1

erva

r
0,2
0,1

0,02

0,01

0,1

0,2

0J5

1

2

5

10

20

----- -<TRa

50

100

•*3/91

Fig. 166. Anode-topstroom als functie van den belastingweerstand van een triode die als vcrdubbelaar werkt.
De waarden van het opgenomen vermogen en het rendement, behoorend
bij (7, 14) zijn:
W'iopt _
oVa2 ~ 72/o (ö)
1 ƒ.(©)
Vopt — 4/o(0j’
.
i|

(7, 16)
(7, 17)

en die welke behooren bij (7, 15):

i

!

• •

Wtop, = 0,109 er Va-

(7, 18)

= 31,6% .
Vopt
oRa'opt = 3,62 . .

(7, 19)
(7, 20)

Wegens het lage rendement zal deze instelling practisch nooit worden
toegepast. Bovendien wordt de anodedissipatie veelal te groot.
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§ 2. Afgegeven vermogen en rendement
Nemen we bijv. het geval van de TB 2/500, met o = 6 mA/V en Va —
2000 V. Daarvoor wordt:
W'
" omax = 0,0345 • 6.10"3 • (2000)2 = 828 W
Wu,Pi = 0,109 • 6.IO-3 • (2000)2 = 2620 W
Waopt = 1792 W.
Aangezien slechts 300 W dissipatie is toegestaan, is — althans bij deze
anodespauning — de optimale instelling niet toelaatbaar.
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Fig. 167. Rendement als functie van den halvcn
openingshoek der anodcstrooinimpulsen, met den
belastingweerstand als parameter, van een triode
die als vcrdubbclaar werkt.
In de practijk zal men dus, evenals bij den versterker, instellingen kiezen

met liooger rendement, d.w.z. men zal den anodeweerstand grooter maken
dan de optimale. Daarbij wordt er dan tevens op gelet, dat anodedissipatie,
anodc-gclijkstroom en anodc-topstroom hun maximaal toegestane waarden
niet overschrijden.
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VII. De zendbuis als frequentievermenigvuldigcr

Uit de figuren 163, 164, 165 en 166 zijn nu af te leiden krommen W0loVa2
als functie van oRa voor constante Wa, constante Jao, resp. constante Iap.
Deze krommen vindt men in de figuren 168, 169 en 170. In ieder dezer
figuren stellen de stippellijnen voor de bijbchoorende waarden van O.
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Fig. 168. Getrokken lijnen: Afgegeven vermogen van een verdukbclaar als functie van den bclastingwccrstand bij constant ge
houden anodedissipatic.
Stippellijnen: De bijbchoorende waarden van den halvcn openings
hoek 6> der anodestrooinimpulscn.

Kwalitatief vertoonen al deze figuren hetzelfde beeld als hetwelk in hoofd
stuk III voor den versterker is besproken. Zoo is er, bij constante anodedissipatie, één waarde van aRa aan te wijzen waarbij het afgegeven ver
mogen een maximum bereikt.
Ter illustratie berekenen we voor de penthode PC 1,5/100 welk vermogen
ten hoogste kan worden geleverd bij frequentieverdubbeling bij een anodcspanning van 1500 V, met als voorwaarde dat de anode-topstroom gelijk
moet zijn aan 525 mA.
Uit fig. 54 blijkt dat o = 3,5 mA/Y is; dus wordt IaploVa = 0,1.
Dan ziet men uit fig. 170 dat de maximale waarde van Wol a Va2 = 0,0125
is, en dat die waarde wordt bereikt bij oRu = 33 en 0 = 60°. Daaruit volgt:
W0 = 98,5 W; Ra =
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33
3,5.10-3

= 9430 O.

§ 2. Afgcgcvcn vermogen en rendement
Verder is, volgens fig. 164:

Wi

Iao

oVa2

~ÖVa

= 0,0220 en dus

Wi

W0

o Va2

oVa2

Wa
aVa2

= 0,0095, wat

ook blijkt uit fig. 165.
Daaruit volgt: Wt = 173 W; Wa = 74,5 W; rj = 57%.
Ten slotte is Vap te berekenen uit:
lap = o (ka Vap),
dus
lap

Vap = Va----- =? = 1350 V.
a
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Fig, 169. Getrokken lijnen: Afgegeven vermogen van een verdubbclaar als functie van den belastingwccrstand bij constant
gehouden anode-gclijkstroom.
Stippellijnen: De bijbehoorende waarden van den halven stroomhock ö.
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Ter controle berekenen we nu nog deze verschillende grootheden, zooals
ze worden geleverd volgens de werkelijke statische karakteristieken van
fig. 54. Daarbij kiezen we de cxcitatiespanning en de negatieve voorspanning op het stuurrooster zoodanig dat een halve stroomhoek van 60°
wordt verkregen en een anode-wisselspanning van 1350 V en een anodetopstroom van ca. 525 mA worden bereikt.
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VII. Dc zcndbuis als frcquenticvcrincnigvuldigcr
Uit fig. 54 is dan tc zien dat dc roosterspanning tot + 60 V moet worden
uitgestuurd.
De negatieve voorspanning Vgl berekenen wc met (7, 4b); daarin is Vg2 =
300 V; c = l/(xgIfi2 = 1/2,7. Met Vgip = — Vgl + 60 is dan tc berekenen:
Vgl = -280 V, dus Vgjp = 340 V.
Wij stellen dus:
vgl (t) = —280 -f- 340 cos a>t
va (t) = 1500—1350 cos 2 cot

I

en construeeren met behulp van deze betrekkingen de belastinglijn in bet
i'a-t’a-diagi'am (fig.54,kromme/), alsmede den anodestroomimpuls (fig. 171).
Daaruit blijkt dat de. halve stroomhoek inderdaad 60° is: vervolgens dat
de anodestroomimpuls eenigermate is ingedeukt, zoodat de anode-topstroom
iets beneden dc gewenschte waarde van 525 mA blijft, en ten slotte dat de
belastinglijn niet de paraboolkromming vertoont die volgens dc geschetste
theorie vereischt is (fig. 162), doch meer een rechtlijnig verloop heeft.
Dit laatste is te verklaren uit de toeneming van de steilheid bij hoogeren
anodestroom, waardoor dc £0-t>a-karakteristickcn niet meer acquidistant
zijn, doch verder uiteen liggen naarmate de anodestroom stijgt.
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Fig. 170. Getrokken lijnen: Afgegeven vermogen van een verduhbclaar als functie van den bclastingwccrsland bij constant
gehouden anode-topstroom.
Stippellijnen: Dc bijbeboorende waarden van den lialvcn stroom
hoek.
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§ 2. Afgcgevcn vermogen cu rendement

Uit fig. 171 berekent men nu:

:

Iao — 108 mA; Ia2 = 140,5 mA; dus wordt Wi = 162 W, en, met Vap =
1350 V: W0 = 95 W; Wa = 67 W; 77 = 58,6%. Ten slotte is Ra = Vap\laï =
9600 a
mA
500

kW

I

r\s\

■100

300

200

100

-60° -*0° -20°

0°

20" 40" SOU>t
43324

Fig. 171. Anodestroomimpuls van de penthodc
PC 1,5/100 bij gebruik als verdubbelaar, beboorcud bij dc belastinglijn ƒ van fig. 54.

Vergelijkt men deze waarden met die welke dc theorie der lineaire karak
teristieken levert, dan is de overeenstemming zeer bevredigend te noemen.
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HOOFDSTUK VIII
Speciale onderwerpen
§ 1. Roosteremissie
Onder roosteremissie verstaat men de eigenschap van een rooster, elcctronen te emitteeren. Naar de wijze waarop de roosteremissie ontstaat,
onderscheidt men thermische (primaire) emissie en secundaire emissie.
Primaire of thermische emissie van een rooster is, evenals de emissie van de
kathode, afhankelijk van de oppervlaktcgesteldhcid van het rooster en
van zijn temperatuur.
Nu wordt de rooster tempera tuur in zendbuizen tijdens het bedrijf zelden
zoodanig, dat het zuivere metaal, waarvan het rooster is vervaardigd,
in belangrijke mate clcctroncn gaat emitteeren. Wij hebben vroeger reeds
vermeld (hoofdstuk I, § 3) dat het noodzakelijk is, de roostertemperatuur
zoo laag te houden, resp. zoodanig materiaal te kiezen, dat geen merk
bare verdamping optreedt. Onder deze voorwaarde is de thermische
emissie van de gebruikelijke roostcrmaterialen meestal te gering dan dat zij
storend zou kunnen worden.
Echter is het in buizen met oxydekathoden niet te vermijden dat emitteerend materiaal van de kathode (bariumoxydc, resp. barium) verdampt
en neerslaat op de roosters, voornamelijk op het stuurroostcr. De ervaring
nu leert dat de stuurroostertemperatuur, vooral in grootere oxydebuizen,
wel zoo hoog kan worden dat een merkbare thermische emissie van deze
overgedamptc laag optreedt.
Ten gevolge van dezen emissicstroom van het stuurrooster is de roosterstroom, die buiten de buis wordt gemeten, kleiner dan bij afwezigheid van
roosteremissie. Immers, doordat op het stuurrooster een electrode met
hoogere potentiaal volgt (anode bij trioden, schcrmrooster bij tetroden en
penthoden), zal een deel van de electronen, die door het stuurrooster
worden geëmitteerd, dit laatste verlaten en verdwijnen naar de anode of
naar het schermrooster. De stuurroosterstroom, die buiten de buis wordt
gemeten, is dus het verschil tussclicn het aantal electronen dat op het
stuurroostcr valt als gevolg van het passeeren van den kathodestroom, en
het aantal electronen dat het rooster emitteert. Onder omstandigheden
kan de rcsultecrende roosterstroom daardoor nul of zelfs negatief worden.
In bepaalde schakelingen heeft dit laatste onaangename gevolgen. In een
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§ 1. Roosteremissie
oscillatorscliakeling als die van fig. 134 bijv. wordt de negatieve spanning
op het stuurroostcr verkregen doordat de roosterstroom vloeit door den
lekweerstand. Daardoor zal met het kleiner worden van den stuurroosterstroora deze voorspanning eveneens afnemen; de instelling van de buis
verandert daardoor geleidelijk van klasse C naar klasse B en klasse A.
Het gevolg hiervan is, dat het rendement vermindert en de anodedissipatie
toeneemt; de anodctcmpcratuur stijgt
daardoor en dientengevolge ook de rooso
tl =p
o
tertemperatuur. Dit heeft weer tot gevolg
ka
dat de roostcrcmissic toeneemt, zoodat het +
*k i
geheelc effect verergerd wordt.
De anodedissipatie neemt als gevolg
hiervan in korten tijd zoo snel toe, dat de
Fig. 172. Toepassing van een ka
buis defect raakt.
thodeweerstand bij een Hartley
In het besproken geval kan men de oscillator, ter verkrijging van een
nadccligc werking van de roosteremissie negatieve roosterspanning die min
verhinderen door de negatieve stuur- der afhankelijk is van roostercmissic.
roosterspauning niet, of althans niet
grootcndccls, te laten afhangen van den stuurroosterstroom. Men kan bijv.
een kathodeweerstand gebruiken (fig. 172); in dat geval bepaalt de
kathodestroom de roostervoorspanning, en aangezien de stuurrooster
stroom slechts een klein gedeelte van den kathodestroom uitmaakt, is de
invloed van de roosteremissie op de instelling van de buis practisch nihil.
Overigens is, inzonderheid bij oscillatorcn, het gebruik van een vaste roosterspanning of kathodeweerstand wel bezwaarlijk, omdat dan vaak de tril
lingen minder gemakkelijk aanloopen (vgl. hoofdstuk VI, § 3). Daarom
wordt er steeds naar gestreefd de roosteremissie zoo klein mogelijk te
houden; blijkbaar gelukt dit als de roostertemperatuur laag is. Dit is de
reden waarom men dikke roosterbalken van goed geleidend materiaal
gebruikt, die aan de einden dan nog vaak voorzien zijn van zwartgemaakte
koelvinncn. Ook past men wel bepaalde oppervlaktebehandelingen van
den rooster-wikkeldraad toe, met het doel de warmteopneming door straling
van de omringende elcctroden klein te houden; reeds werd in hoofdstuk I
het vergulden van het rooster genoemd.
Evcntuecle thermische emissie van het schermrooster in penthoden is voor
het bedrijf meestal niet bezwaarlijk. Doordat nl. de potentiaal van het
schermrooster hoogcr is dan die van de naburige electroden, en de geëmit
teerde electronen kleine snelheden hebben, zullen zij op het schermrooster
183
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Vi.OV
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terugvallen; hun invloed komt dus niet tot uiting in den
sekermroosterstroom, die buiten de buis wordt gemeten.

Onder secundaire emissie van een rooster verstaat men
het emittecrcn van z.g. secundaire elcctronen, wanneer
360
het rooster wordt getroffen door de clectronen van den
kathodestroom (primaire elcctronen). De mate waarin
240
door de primaire elcctronen secundaire worden vrijge
170
maakt, hangt af van de snelheid waarmee de primaire
elcctronen het rooster treffen, van den hoek van inval,
°0
250
SOO ¥tf¥)
van het roostcrmateriaal en van de oppcrvlaktcgcsteldFig. 173. Roos- heid. Aangezien dc snelheid waarmee de primaire clec
terstroomkarak- tronen het rooster treffen, bepaald wordt door de roosterteristicken van
een triode met spanning, is dc coëfficiënt van secundaire emissie (d.i. liet
zeer gennge se aantal secundaire clectronen, dat per primair clcctron bij
cundaire roostcr- loodrechten inval wordt vrijgemaakt) afhankelijk van de
emissic.
roosterspanning. Bij de meeste metalen is de coëfficiënt
van secundaire emissie in een bepaald snelheidsgebied der
primaire elcctronen grooter dan één; dit gebied ligt boven ongeveer 100 V.
Beschouwen wij nu speciaal het stuurroostcr, dan zullen niet alle secundaire
electroncn die worden vrijgemaakt, dit rooster
igïnA
1500 2000
720
verlaten, evenmin als dat bij dc thermisch geëmit
1000/
ra.o /
teerde
elcctronen het geval was. Wel is het natuur
500
2500
600
lijk zoo, dat het aantal secundaire elcctronen dat
400
het stuurrooster verlaat, des te grooter is naar
mate de electrode, die op het stuurroostcr volgt
360
(schermrooster bij penthoden, anode bij trioden)
240
hoogere potentiaal heeft. Dc stuurroostcrstrooin
die buiten de buis wordt gemeten, is dus bij aan
120
'M
'I
wezigheid
van secundaire emissie kleiner dan zonder
Ij
o
die emissie, en bovendien sterk afhankelijk van de
'5oö
stuurroosterpanning en de schermrooster-, resp. dc
-120
anodespanning. Het is zelfs mogelijk dat dc rcsulteerende stuurroostcrstrooin nul of negatief wordt.
De fig. 173 en 174 illustreercn dit; men vindt daar
Fig. 174. Roostcrstroomvan een bepaalde triode weergegeven dc stuurrooskaraktcristieken
van
een triode met secun terstroom als functie van de stuurroosterspanning
met dc anodespanning als parameter, en wel heeft
daire roosteremissic.
4S0

-~r
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§ 1. Roostcrcmissic
fig. 173 betrekking op een triodc met zeer geringe
secundaire emissie, fig. 174 op een triodc met sterke
secundaire emissie van het stuurrooster.
De invloed van de secundaire stuurroostcrcmissie
op de werking van een bepaalde schakeling is geheel
anders dan die van de primaire emissie. Dit hangt
samen inct het feit dat de secundaiie emissie af*JJ*9
hankelijk is van de roosterspanning, terwijl de
Fig. 175. Roostcrstroomprimaire emissie dat vrijwel niet is. Denken wij ons
impuls, behoorend bij
het geval dat een zendbuis met roosterstroom- de dynamische karak
teristiek k van fig. 173.
karaktcristieken volgens fig. 173 of 174 geëxciteerd
wordt volgens een H.F. klasse C-instclling, dan kan
liet stuur vermogen worden berekend op de in hoofdstuk III beschreven
wijze. Indien nl. Vgl, Vgip, Va en Vap gegeven zijn, kunnen de oogcnblikswaarden van de rooster- en de anodespanning worden berekend, en uit fig.
173 of 174 vindt men dan den bij behoorenden roosterstroom. Inliet Jg-Vgdiagram wordt het verloop van den roosterstroom als functie van de rooster
spanning onder excitatiecondities weergegeven door de z.g. dynamische
rooslerstroomkaraktcristiek; in fig. 173 en 174 is dit de lijn k. De roosterstroomimpuls is hieruit gemakkelijk af te leiden, daar de roosterspanning
als functie van den tijd bekend is. In de fig. 175 en 176 zijn de impul
sen, die behooren bij k uit fig. 173 en 174, weergegeven.
Door van deze impulsrceksen de eerste harmonische te berekenen en ze te
vermenigvuldigen met de halve topwaardc van de excitatiespanuing, is
het cxcitatievcrmogen te vinden.
Het blijkt dan dat het excitatievermogen bij aanwezigheid van secun
daire roostcremissie veel kleiner is dan bij afwezig
heid ervan. De oorzaak hiervan moet worden iglmA/
gezocht in het feit dat de roosterstroomimpulsen tot
bij aanwezigheid van secundaire emissie lager en
400
bovendien smaller zijn, dit ten gevolge van het
eigenaardige verloop van de dynamische karak
300
teristiek k, die over ecu groot gebied van vg min
of meer horizontaal loopt en pas in de nabijheid
*3310
van den excitatietop een steiler verloop krijgt.
Fig. 176. RoostcrslroomDit is weer een gevolg van de bijzondere ligging irnpuls, behoorend bij
van de statische roosterstroomkarakteristieken,
de dynamische karak
dus van de secundaire emissie van het rooster.
teristiek k van fig. 174.
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Vooral bij grooterc zendbuizcn maakt men van
het verschijnsel der secundaire emissie vaak ge
g
bruik
om het excitatievermogen te drukken. Zoo
O
werd, in een bepaald geval van een triode met
een nuttig vermogen van 1200 W, het stuurverJik
*»
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mogen door gebruikmaking van secundaire
Fig. 177. Schakeling waar
mee instabiliteit als gevolg roosteremissie verminderd van 67 W op 33 W.
van secundaire rooster Niettemin dient de zendbuizenfabrikant er ter
emissie kan worden ver dege tegen te waken dat de secundaire rooster
kregen.
emissie te groot wordt, aangezieu anders gevaar
voor instabiliteit in bet roostcrcircuit bestaat.
Op verschillende wijzen kan deze instabiliteit zich voordoen.
In lig. 177 bijv. is een schakeling weergegeven, bestaande uit ecu triode
met aan de anodezijde alleen de anodespanningbron, aan de roosterzijde
een L-C-kring, een bron voor negatieve voorspanning en een generator
voor het opwekken van impulsvormige spanningen, van de gedaante weer
gegeven in fig. 178. De amplitude van deze spanningimpulscn is vrij
veel grooter dan de negatieve voorspanning; er vloeit dus roosterstroom.
Het verloop van den roosterstroom als functie van de roosterspanniug kan
op een kathodcstraalbuis zichtbaar worden gemaakt. Fig. 179 toont eenige
van deze roosterstroomkarakteristicken voor verschillende waarden van
de anodespanning. Blijkbaar is hier sterke secundaire emissie van het
rooster aanwezig; de karakteristieken hebben een gedeelte met negatieve
helling. In dat gedeelte nu blijkt een instabiliteit op te treden: de
roosterkring geraakt in trilling, wat een verdikking van de lijn veroorzaakt.
Het oscillcercn is des te heftiger naarmate de helling van de karakteristiek
grooter is. De verklaring van dit verschijnsel is te zoeken in de negatieve
helling die de roosterstroomkarakteristiek
in een bepaald gebied bezit. Deze nega
tieve helling beteekent, dat voor de uitwen
dige schakeling de roostcr-kathodcruiintc
zich gedraagt als een negatieve weerstand.
_ Deze negatieve weerstand ligt parallel aan
den roosterkring, die uiteraard niet ver«jj/*
Fig. 178. Impulsvonnige spanning, liesvrij is, en welke verliezen door een
zooals die in de schakeling van
positieven weerstand parallel aan den kring
fig. 177 wordt gebruikt om het
kunnen
worden voorgesteld. Indien nu
rooster in het positieve spanningde negatieve weerstand van de roostergebied uit te sturen.
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kathodcruimtc ia absolute waarde kleiner is dan de positieve weerstand
van den kring, is dé resulteerendc weerstand negatief en zal een
eenmaal aanwezige
trilling in amplitude
toenemen tot een
bepaalde waarde.
Bij de krommen van
fig. 179 is liet buigpunl van de dyna
mische (g-tv-karaktcristiek bet punt
met do grootste ne
gatieve helling, dus
met den kleinsten
negatieven weer Fig. 179. Iïcl verloop van den roosterslroom als functie
stand. Voert men nu van de impulsspanning, opgenomen mei een schakeling
de auodespanning volgens fig. 177, en wel voor verschillende waarden van de
op, dan wordt de anodespanning. De anodespanning neemt loe van hoven
naar beneden; tegelijkertijd werd de demping van den kring
steilheid van het
zoodanig vergroot dat in het punt van de karakteristiek,
middelste deel der waar de negatieve helling het grootst is, nog juist oscilkarakteristieken lecrcn optreedt.
steeds grootcr, en
bij een bepaalde anodespanniug is de negatieve weerstand in liet buigpunt
juist gelijk aan den positieven weerstand van den roosterkring. In dat punt
kan de roosterkring trillen; daarbuiten niet. Bij hoogerc anodespanning is er
rond het buigpunt een gebied waarvan de igi
negatieve weerstand gelijk aan of kleiner
'O
is dan de kringweerstand. Het oscillccrcn
treedt dan op in dit gehccle gebied. De
P
S
meting van fig. 179 werd echter zoo uitge
voerd, dat bij hoogerc anodespanning, dus
4
13333
bij grootcic negatieve helling, de kring
overeenkomstig sterker werd gedempt, Fig. 180. Vangroosterstroom als
zoodat steeds nog juist een spoor van oscil- functie van de (positieve) vangleercn aanwezig was. Inderdaad blijkt uit roosterspanning bij een penthode
met secundaire emissie van het
fig. 179, dat de positieve dempweerstand vangroostcr (kromme a). b: bclasdie hiervoor noodig is, des te kleiner is tinglijn behoorend bij den weer
naarmate de anodespanninggrooterwordt. stand R van fig. 181.
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Naast deze „dynatron instabiliteit” kan secundaire
roostcremissie nog een instabiliteit van een ander
karakter ten gevolge hebben. Wij zullen dit aan
de band van liet volgende voorbeeld toelichten.
U/Jptnul
«IH
Bij de bespreking der vangroostcrmodulatie (hoofd
stuk V, fig. 100) bleek, dat bet vangrooster wordt
Fig. 181. Schema van liet
groostcr-modiilaticcirgevoed
met een negatieve voorspanning en met een
van
cuit van een penthode, bij L.F. spanning waarvan de amplitude ten hoogste
aanwezigheid van een gelijk is aan de absolute waarde van de voorspan
weerstand R.
ning. Doordat bet vangrooster zoodoende steeds
negatief blijft, is de vangroosterstroom nul, en
daarmee het modulatievermogcn, terwijl tevens distorsie wordt vermeden.
Zet men de meting van de vangroostcrmodulalic-karakteristiek voort bij
positieve ^vaarden van de vangroosterspanuing, dan treedt vangrooster
stroom op, die vaak door secundaire emissie wordt beïnvloed, hetgeen,
gezien de nabijheid van de sterk positieve anode, niet te verwonderen is.
In fig. 180 is a zulk een Ig3- kg3-karakteristick. Bevat nu het vangroostcrcircuit een zekeren olimschcn weerstand R (fig. 181), dan zal bet verband
tusseben ig3 en vg3 mede door dit circuit worden bepaald, en wel is:
pïïl

*tr

vg3 — Vg3 + Vg3p sin (»l — ig3R — c—ig3 R.
Deze betrekking wordt in fig. 180 weergegeven door de rechte b, die de
abscissenas snijdt in A, waarvoor geldt: vg3 = e.
De waarden van ig3 en vg3, die zich kunnen instellen, worden gegeven door
de snijpunten van o en b; in liet getcekcnde geval zijn dat p, q en r. Daarvan
zijn f en r stabiel; q is labiel, zooals
kan worden aangetoond volgens een
soortgelijke redenecring als in hoofd
stuk VI gold ten aanzien van de
fi guren 139 en 140. Welke van de
t wee stabiele evenwichtstoestanden
p en r zich zal instellen hangt af
van de wijze waarop de variabele
Fig. 182. Ten gevolge van de wisselspan
spanning e haar waarde bereikt.
ning Vtip sin wt (zie fig. 181). schuift de
In fig. 182 is de lijn b van fig. 180
bclastinglijn 6 uit fig. 180 evenwijdig aan
zichzelf heen en weer. Bij overgang van geteckcnd voor 7 verschillende waar
drie snijpunten met de roosterstrooin- den van e, overeenkomend met de
karakteristiek tot Cén snijpunt, heeft een snijpunten Al t.m. A7 met de Fg3*as.
sprong in den stroom en de spanning plaats.
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In de gevallen 1 en 2 is de stroom ig3 nul; Lij ',3
bereikt in de gevallen 3, 4, 5 en 6 de waarden
overeenkomend met de snijpunten p3, pv
ps en p6. In den stand 6 raakt de lijn b aan de
kromme a.
,
Wordt nu de spanning e grootcr dan 0A6,
dan blijft als eenig snijpunt het punt r over,
in dit geval dus r6. De roosterstroom daalt dus
183. Indien de weerstand
sprongsgewijze, de roosterspanning stijgt daar R uit fig. 181 voldoende klein
is, treedt slechts een snijpunt
entegen sprongsgewijze. Bij verdere verhooging
met de roosterstroomkarakvan e wordt r7 bereikt.
teristiek op en heeft geen
Wanneer vervolgens de spanning e daalt, sprong plaats.
doorloopt liet snijpunt achtereenvolgens de
punten r7, rG,... . r3, om bij voortgezette daling van e op den p-tak terug
te springen (p3, p2, px). Nu geeft e het verloop van de modulatiespanning
aan, terwijl de abscisscn der punten p en r de vangroosterspanning voor
stellen. Door het beschreven sprongverschijnsel is er dus geen sprake van
dat de vangroosterspanning vg3 de modulatiespanning e gelijkmatig volgt;
er treedt integendeel ernstige distorsie op.
Verbetering wordt verkregen, indien de weerstand R voldoende klein is;
blijkens fig. 183 zijn de snijpunten van u en 6 dan steeds stabiel.
Soortgelijke verschijnselen kunnen ook in het stuurroostcrcircuit optreden,
wanneer het stuurroostcr voldoende secundaire emissie vertoont en er
voldoende weerstand in het circuit aanwezig is (roostcr-lekwccrstand).
Uit liet voorgaande blijkt dat een te sterke secundaire emissie van de
roosters ongewenscht is; bij de fabricage van zendbuizen wordt deze dan
ook bij voorkomende gevallen onderdrukt door een geschikte oppervlakte
behandeling der roosters.
Over de secundaire emissie bij tetroden werd in hoofdstuk IV reeds het
noodige medegedeeld; wij verwijzen daarvoor naar dat hoofdstuk.

§ 2. Ontladingen in zendbuizen
Het vacuum dat in de moderne zendbuizen bestaat, is van de orde van
grootte van 10-7 a 1(T8 mm kwikdruk. Een dergelijk hoog vacuum is noodzakclijk, niet alleen voor het behoud van een goede emissie van de kathode,
maar ook voor de isolatie tusschen de verschillende electroden. Vooral bij
buizen voor groot vermogen en lioogc anodespanning, zooals bijv.
TA 20/250, zou bij een minder goed vacuum gemakkelijk ionisatie van de
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gasmoleculen kunnen optreden, in zoodanige mate dat daardoor de ruimtelading van de electronen wordt geneutraliseerd; daardoor ontstaat dan in
plaats van de electronenontlading een gasontlading, waardoor de werking
van de buis als H.F. versterker teniet wordt gedaan.
Ondanks het bovengenoemde lioogc vacuum komt het van tijd tot tijd voor,
dat de isolatie tusschen de anode en de andëre electroden plotseling ver
dwijnt en binnen de buis een overslag optreedt. Dit verschijnsel is dan niet
toe te schrijven aan een geleidelijk slechter worden van het vacuum, want
noch voor, noch na den overslag wordt een verhoogde ionenstroom naar het
stuurrooster gemeten 1). Integendeel moet men zich voorstellen dat, tijdens
het bedrijf, door een of andere oorzaak plotseling uit een der electroden een
kleine hoeveelheid gas vrijkomt, die geïoniseerd wordt en aldus een over
slag bewerkstelligt, terwijl direct daarna het gas weer verdwijnt, ver
moedelijk door absorptie of in de getter.
In de literatuur wordt dit verschijnsel meestal aangeduid als het „Rocky
Point effect”, naar een Amcrikaanscli zendstation, waar het verschijnsel
het eerst werd waargenomen.
Het Rocky Point effect treedt op, zoowel hij buizen van klein vermogen
en lage anodespanning, als bij die voor groot vermogen en hooge anodcspanning. In de buizen voor klein vermogen heeft het verschijnsel meestal
geen nadeeligc gevolgen, wat wrel zal zijn toe te schrijven aan het beperkte
vermogen van de bron die de
anodespanning levert. Buizen voor
~~i *
1
grootcr vermogen daarentegen,
—] met name zendbuizen met watcr2
koeling, worden gevoed uit gelijkrichtcrs, waarbij het laatste ele
I_____
_l l___
y~ — Jr
43336
ment van het vercffcningsfiltcr een
Fig. 184. Voeding van een zendbuis Z uit een condensator van grootc capaciteit
gelijk richter G met vercffcningsfiltcr F, via is, die tot een hooge spanning is
een smoorspocl L. Treedt een overslag in de
geladen (fig. 184). Treedt nu in de
buis op, dan ontlaadt de eindcondcnsator C
buis
een overslag op, dan zal deze
van het filter zich met grootc stroomsterkte
condensator
zich via de buis
door de buis.

wm. "i r

*) Het vacuum kan nl. worden gecontroleerd, door bij negatief stuurrooster en positieve
anode een zekere stroom door de buis te laten vloeien. De gasmolcculcn in de buis
worden dan nl. door den clcctronenstroom geïoniseerd; de positieve ionen begeven zich
naar het negatieve rooster en veroorzaken buiten de buis een stroom van rooster naar
kathode, die een maat is voor het vacuum.
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ontladen, en, aangezien op dat
/\
9/\ /s
moment de buis practisch een kort
sluiting vormt, zal de ontlaadstroom
zeer hooge waarden kunnen bereiken.
Deze grootc ontlaadstroom kan be
schadigingen in het inwendige van de
il
buis veroorzaken, hoewel dit niet altijd
gebeurt. Zoo worden op de gloeidraadpolcn wel sterk vertakte figuren waar
genomen; ook kan de glocidraad zelf
ontladings verschijnselen vertoonen
in den vorm van kleine bolletjes ge
+ smolten metaal. In ernstige gevallen
a)
b1 43339
smelt de glocidraad door. Soms zijn
Fig. 185. a. Schets van de opstelling van
ten gevolge van de ontlading twee
den glocidraad (fc), het rooster (g) en de
takken van den glocidraad naar elkaar anode (a) in een watergekocldc zendbuis.
toe gebogen. Dit werd bijv. gecon b. Een der niogclijkc schakelingen van
stateerd bij een zendbuis, waarvan de den glocidraad.
glocidraad bestond uit twee parallel
Ioopende takken, ieder van 4 draden, opgesteld langs de beschrijvende lijnen
van een cylinder. Fig. 185a toont een schets van de opstelling; fig. 185b
de schakeling van den gloeidraad, uitgeslagcn in een plat vlak.
liet rooster is vrijwel steeds onbeschadigd. Dit is waarschijnlijk toe te
schrijven aan de omstandigheid dat het rooster via een betrekkelijk groote
impedantie met aarde is verbonden,
de glocidraad daarentegen direct ge
aard is. Een ontlading zal dus de
neiging vertoonen haar weg naar
aarde via den glocidraad te zoeken.
Bij den glocidraad volgens fig. 185b
vormen de draden AP en BP daarvoor
b) 43331
al
den aangewezen weg. Wanneer de Fig. 186. Schakclraogelijkhcden bij een
ontlaadstroom zich over beide draden proefopstelling van een glocidraad vol
verdeelt, vloeien de dcclen in gelijke gens het model van fig. 185:
richting naar het punt P. De draden a. dc naast elkander gelegen draden der
beide takken hebben dezelfde stroom
zullen elkaar dientengevolge aan
richting;
trekken, en wanneer de kracht vol b. zij hebben tegengestelde stroom
doende groot is, zullen de draden richting.

"7

T>
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zoover uaar elkander huigen, dat
blijvende vormverandering optreedt.
0 Dit werd meermalen geconstateerd.
e3
'V/
«r
•*)«
—Proeven hebben uitgewezen dat door
•fJJJG
'sa ontlaadstroomen van de grootte als
Fig. 187. Schakeling voor het verkrijgen
voorkomen in grootc zendbuizen,
van sterke stroomstooten in de glociinderdaad blijvende vormverande
draadopstclling van fig. 186.
ringen van den gloeidraad kunnen
worden veroorzaakt.
Een gloeidraad van
het model van lig.
185b werd op zoo
danige wijze in een
glazen ballon ge
monteerd, dat de
takken afzonderlijk
konden worden ge
voed, zoodat men
door de naast elkan
der gelegen draden
3

der beide takken den
stroom in gelijke
of in tegengestelde
richting kau voeren
(fig.186). Deze gloei
draad werd beproefd
in een schakeling
volgens fig. 187. Een
condensator C van
510 p.F wordt opge
laden tot een spanFig. 188. Foto van de
proefopstelling der glocidraden volgens fig. 186:
a) bij het begin, b) na
6, c) na 12, d) na 18 ont
ladingen in het schema
volgens fig. 187.
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ning van 1000 V, en via een schakclbuis I ontladen door de gloeidraden k.
Een gelijkrichtcr Gu brengt vooraf de gloeidraden op bedrijfstemperatuur.
Na een aantal ontladingen trad een duidelijk zichtbare vervorming op,
zooals blijkt uit fig. 188. De schakeling van de gloeidraden was daarbij als
in fig. 186a. Na de deformatie werd de schakeling van fig. 186b toegepast
en werden wederom ontladingstootcn door den glocidraad geleid. Door
de onderlinge afstooting tusschcn de draden kon de deformatie ongedaan
worden gemaakt.
De beschadiging van den gloeidraad als gevolg van het Rocky Point effect
kan worden verhinderd door ervoor te zorgen, dat de grootte van den ontlaadstroom binnen redelijke grenzen blijft. Dit wordt bereikt door in de
anodelciding een weerstand van enkele tientallen ohm op te nemen. Voor
de grootste zendbuizen is dan echter het vermogen, dat continu in dezen
weerstand wordt ontwikkeld, niet onaanzienlijk.
In verband inct het probleem der ontladingen moge hier nog worden ge
wezen op een schakeling, waarbij de grootc ontlaadstroom wordt gebruikt
om den gelijkrichtcr, die de anodespanning levert, uit te schakelen binnen
den duur van één periode der netspanning. De gelijkrichter is daarbij
uitgerust met kwikdainpgclijkricktbuizcn met roostersturing.
Deze methode heeft het voordeel dat het afschakclcn van de anodespanning
sneller geschiedt dan met relais mogelijk zou zijn; beschadigingen in het
inwendige der zendbuis als gevolg van den ontlaadstroom worden zoo
doende tot een minimum beperkt.
Aangezien met deze methode alleen bereikt wordt dat, bij het optreden
van een ontlading, de stuurstroom van de gelijkrichtbuizen wordt ver
broken, blijft het ontladen van den vereffeningscondensator door de
zendbuis wel bestaan. Doordat echter de gelijkrichtbuizen worden ge
doofd, wordt deze condensator niet voortdurend bijgeladen; een eenmaal
opgetreden ontlading in de buis moet dus na korten tijd dooven.

§ 3. Voeding van den gloeidraad met wisselstroom. Brommen.
Gloeidraden voor meer dan één fasen.
De glocidraad van zendbuizen wordt meestal met wisselstroom gevoed.
Om verscheidene redenen zal de anodestroom van een buis, die op deze
wijze van gloeistroomvermogen wordt voorzien, fluctuccren in het rhy thme
van de aangelegde gloeispanning. Deze wisselingen van den anodestroom
manifestceren zich in een zender als een modulatie van het H.F. signaal
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dat wordt uitgezonden, en worden in den ontvanger als een bromtoon
waargenomen; men spreekt daarom in dit geval van glocidraadgcbrom.
Dit glocidraadgcbrom heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats zal,
door de wisselende sterkte van den glocislroom, de temperatuur periodiek
hooger en lager worden, en wel met een frequentie die het dubbele is van
die van den gloeistroom. De cmissicstroom van den glocidraad, die direct
afhankelijk is van de temperatuur, schommelt dan eveneens met dezelfde
frequentie. De anodestroom die door de buis vloeit, zal alleen dan door dit
emissicgcbrom worden beïnvloed, voor zoover zijn grootte afhankelijk is
van de grootte der emissie. Bij buizen met oxydcglocidraad en getliorieerden
wolfraamgloeidraad is de emissie van den gloeidraad zoo hoog, dat de
auodc-topstroom ver beneden die waarde blijft; de anodestroom wordt
dan alleen bepaald door de ruimtclading en is onafhankelijk van de emissie.
Alleen bij zendbuizen met wolfraamgloeidraad wordt de anodestroom
tot aan de verzadiging van den gloeidraad uitgestuurd, en daar bctcekent
brommen van den cmissicstroom brommen van den anodestroom.
Overigens is, bij de zendbuizen die met een wolfraamgloeidraad zijn uit
gerust, de warmtecapacitcit zoo groot, dat het anodestroomgebrom dat
op deze wijze ontstaat, te verwaarloozcn is ten opzichte van het brommen
dat in andere verschijnselen zijn oorzaak vindt.
Een tweede oorzaak van anodestroomgebrom is gelegen in het feit, dat de
gloeidraad bij voeding met wisselspanning niet meer een vlak van gelijke
potentiaal vormt. Daardoor is het spanningvcrschil dat bestaat tusschen
het rooster en den gloeidraad niet voor alle deelen van den draad gelijk,
hetgeen beteckent dat de stuurspanning langs den gloeidraad verandert.
Dit houdt ook in dat, ook indien de glocidraad
met gelijkspanning wordt gevoed, de Ia- ^-karak
teristieken van de buis iets gewijzigd zijn ten
*uuu>
opzichte van die voor een aequipotcntiaalkathodc,
ll
-'4
ft
en verder dat, bij voeding met wisselspanning,
*
kOOr
de verschillende deelen van den gloeidraad een
■wisselspanning hebben ten opzichte van het roos
50pcr/5tc
43340
ter en dientengevolge aanleiding geven tot een
Fig. 189. Weerstand met anodc-wisselstroom met een frequentie gelijk aan
middcnaftakking parallel dic van de gloeispanning. Men spreekt hier wel
aan den glocidraad van
van spanninggebrom, omdat het veroorzaakt
een zendbuis, ter vermin
wordt
door de sturende werking van de gloei
dering van het spanningspanning op den anodestroom.
gebrom.

a

O
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In dc onlvanglechniek cn in dc kleine buizen van de zendtechniek
wordt dit spanninggebrom vermeden door dc toepassing van een
indirect verhitte kathode, waarbij dc gloeidraad alleen als verhittingsclcmcnt dienst doet en het cmittccrendc oppervlak van de kathode een
vlak van gelijke potentiaal vormt.
In groote zendbuizen kan men dit spanninggebrom grootcndeels eliminccren door gebruik te maken van een middenaftakking op den gloeispanningtransforraator, dan wel door middel van een middenaftak
king op den gloeidraad zelf. Ook gebruikt men wel
een weerstand met middenaftakking, parallel aan
\
/
dc secundaire wikkeling van den glocispanningtransformator (vgl. fig. 189).
Op deze wijze wordt nl. dc gloeidraad in twee gelijke
doelen verdeeld; het midden heeft dan een constante
spanning ten opzichte van het stuurrooster, terwijl dc
spanningen die dc beide helften legen het rooster
\y
hebben, in tegenfase zijn. De toeneming van den
anodestroom in de eeuc helft van de buis als ge
volg van de halve glocispanning op het betreffende
b
deel van den gloeidraad, wordt dan gecompenseerd
door een even groote afneming in de andere helft.
Strikt genomen is een volledige compensatie niet
mogelijk, zooals uit de volgende beschouwing moge
blijken.
*****
In fig. 190 zijn van de beide helften waarin de buis
Fig. 190. Verklaring
door dc middenaftakking wordt verdeeld (fig. 189),
van dc compensatie
de statische /a-I^j-karaktcristiekcn gcteckcnd, die, voor het brommen
zooals bekend, een ccnigszins kromlijnig verloop
volgens fig. 189:
hebben. Nu hebben wij zoojuist opgemerkt dat, ten a. constructie van den
anodestroom ten ge
aanzien van de stuurwerking op den anodestroom, de
volge van dc gloeispanglocispanning gclijkwaardig aan de roosterspanning
uing op dc cene helft
is l). Voor het uiterste einde van den gloeidraad is het van den gloeidraad;
dus alsof tusschcn dit punt cn het rooster een stuur- b. idem voor dc andere
helft van den gloei
) Hierbij is afgezien van een kleine correctie, die in dc draad;
c. de resteerendc anostatische karakteristiek moet worden aangebracht als gevolg
dc-wissclstroom heeft
van het feit dat dc gloeidraad niet een lichaam van gelijke
potentiaal is, cn dus dc stuurwerking van dc glocispanning dc dubbele frequentie
van dc glocispanning.
niet voor ieder deel van den gloeidraad even groot is.
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wisselspanning aanwezig is met een amplitude gelijk aan die van de halve
glocispanning. Voor de doelen van den draad die dichter hij het midden
zijn gelegen, is deze stuurspanning evenredig lager, doch in fase met
die op liet uiteinde. Voor de cene helft van den gloeidraad zal daarom de
invloed van de glocispanning op den anodestroom bij benadering kunnen
worden beschreven als die van een wisselspanning in het Ia~ ï^-diagram
(fig. 190a). Voor de andere helft van de huis geldt een soortgelijke redcnccring; alleen is daarbij de stuurwissclspanning in tegenfase met die van
de eerste helft (fig. 190b). In beide diagrammen is de bijbehoorende
anodestroom als functie van den tijd getcckcnd; ten gevolge van de krom
ming in de statische karakteristiek is het verloop niet geheel sinusvormig,
doch in hoofdzaak te ontleden in een gelijkstrooincomponcnt, een compo
nent met een frequentie gelijk aan die van de glocispanning en een
component met de dubbele frequentie. Telt men de anodestroomen van
beide helften op, dan compensccren de componenten met gloeispanningfrcquentic elkaar; de componenten met de dubbele frequentie echter zijn
in fase en worden dus opgcteld (fig. 190c).
Hiermee is dus aangetoond, dat een volledige compensatie voor brommen
niet mogelijk is.
Een derde oorzaak van brommen wordt gevonden in het magnetisch veld
van den gloeistroom; het heeft tot gevolg dat de eleclroncn uit hun oor
spronkelijk rechte baan van gloeidraad naar anode worden afgebogen. De
richting van den gloeistroom en die van de bijbehoorende afbuiging der
electronen vindt men in fig. 191. Hoe sterker het magnetisch veld, des
te sterker is de afbuiging; dus zal dit effect vooral bij groote zendbuizen
met wolfraamgloeidraad optreden.
De afbuiging der electronen heeft tot gevolg,
it
dat de ruimtclading, welke gevormd wordt door
de zich tusschen den gloeidraad en het stuurrooster bewegende electronen, grootcr wordt dan
in het geval met rechte banen van de electronen.
De anodestroom zal dus kleiner zijn naarmate
het magnetisch veld sterker is. Bij een wisselend
4334!
magnetisch veld zijn deze variaties van de
Fig. 191. Afbuiging van
ruimtclading onafhankelijk van den zin van dit
de electronen in een
veld, en dit beteekent dat, bij voeding met wis
triode, als gevolg van
selstroom, de anodestroom zal varieeren met de
het magnetisch veld van
dubbele frequentie van den gloeistroom; de anodeden gloeidraad.

t
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stroom is daarbij maximaal als de glocistroom gelijk is aan nul, en
minimaal als de glocistroom zijn maximum waarde passeert.
Dit z.g. magnetisch brommen van den anodestroom, dat als zoodanig reeds in
een diode moet optreden, kan nog worden versterkt door de aanwezigheid
van een of meer roosters. Door het heen- en weer zwaaien van de kathodestroombundcls toch wordt het roostervlak pcriodisch onder een anderen
hoek getroffen dan normaal; de stroom naar het rooster is daardoor eveneens
pcriodisch veranderlijk; dientengevolge ook de anodestroom, die het ver
schil is tussclien den kathodestroom en den roosterstroom. Door de aanwezigheid van meer roosters (penthoden) behoeft echter niet steeds het anodestroombrommen als gevolg van de strooinvcrdccling sterker te worden.
Een verzwakking van het brommen bij watergekoclde zendbuizen wordt
verkregen door een geschikte constructie van den gloeidraad. Reeds werd
besproken, dat deze draad zigzagsgewijze in de buis is uitgespannen (zie
fig. 9), volgens de beschrijvende lijnen van een cylinder. Door nu er voor te
zorgen, dat de naast elkander gelegen draden zooveel mogelijk tegenge
stelde stroomrichtingen hebben, wordt het magnetisch veld van een draad
grootcndccls gecompenseerd door dat van de nabijgelegen draden. Ook
splitst men den gloeidraad in verscheidene takken, die dan ieder een deel
van den totalen glocistroom voeren, zoodat ook daardoor het magnetisch
veld in de nabijheid van een bepaalden draad kleiner wordt dan indien de
volle glocistroom door een (overigens dikkeren) gloeidraad zou worden
geleid. Het schema van een aldus opgebouwden glocidraad werd reeds
in lig. 185 gegeven.
De ervaring leert overigens, dat op deze wijze het anodestroombrommen
niet zoo klein wordt dat aan de eischen, die men tegenwoordig aan
moderne omroepzenders ten aanzien van het percentage brommen stelt,
zou kunnen worden voldaan.
Een middel ter verbetering bestaat in de toepassing van een gloeidraad
die is opgebouwd uit verscheidene takken, welke door een meerfasigen
wisselstroom worden gevoed. Dat men op deze wijze een belangrijke
reductie van het anodestroombrommen verkrijgt, moge worden toegelicht
aan de hand van de berekening van den anodestroom van een buis uit
gerust met een glocidraad volgens het schema van fig. 185, waarbij echter
de takken worden gevoed met wisselstrooracn die een fasevcrschuiving
van 90° bezitten. Schematisch wordt dit voorgestcld in fig. 192, waarbij
de bedoelde fasevcrschuiving wordt verkregen met behulp van de be
kende Scott schakeling.
197

VIII. Speciale onderwerpen

KÖÖO'S

Reeds werd opgemerkt dat de verandering van den
anodestroom uitsluitend van de sterkte van liet mag
netisch veld afhangt, en niet van de richting. Een
theoretische beschouwing nu leert, dat deze verandering
in den anodestroom is voor te stellen als een reeks
van termen, die alle machten zijn van het kwadraat
van het magnetisch veld, dus van den gloeistroom.
Wij kunnen dus voor den anodestroom schrijven:
ia -■ I0 + «i*/2

Fig. 192. Vermin
dering van het
magnetisch brom
men door toepas
sing van een gloci
draad bestaande
uit twee takken,
welke worden ge
voed metstroomen,
die een faseverschil
van 90° vertoonen.

°aV* + • • •

• 9

. -

(8, 1)

waarin J0 de anodestroom is bij afwezigheid van het
magnetisch veld, if de oogenblikkelijkc waarde van
den gloeistroom in een der takken van den glocidraad,
terwijl alt a2 . . . . constanten zijn die bepaald worden
door de constructie van de buis.
Stellen wij den gloeistroom in een der takken voor door
if= If sin pt,

....

(8. 2)

dan wordt de anodestroom volgens (8, 1):
ia = I0 -+- axIf sin2 pt + a2If sin1 pt + . . . .
of, onder toepassing van de goniomctrischc betrek
kingen:

sin2pt = 1/2 (1—cos2 pt); sin4 pt = x/8 (3—4 cos 2 pt + cos 4 pt):
ia = (I0 + Vs «i If2 + 3/8 a2 If4) — (V. ax If- + Vs «s Jf) cos 2 Pl
4- Vs a2 If cos 4 ph
..................... (8, 3)
indien wij de termen met a3, a4, ... verwaarloozcn.
Naast een gclijkstroomcomponent bevat de anodestroom volgens (8, 3)
een term met een frequentie 2p, d.i. het dubbele van de frequentie van den
gloeistroom, en met een amplitude — (l/2 ai If 4- Va az If)\ voorts een term
met een frequentie 4p en een amplitude x/8 a2 If. Van de wissclstroomcomponenten is de eerstgenoemde verreweg de grootste.
Voedt men den tweeden tak van den glocidraad, die volkomen gelijk is aan
den eersten, met een wisselstroom die 90° in fase is verschoven ten op
zichte van den stroom in dien tak, dan geldt voor den anodestroom, dien de
tweede tak levert, eveneens de formule (8, 1); echter is de gloeistroom nu:
if= If cos pt
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Voor den tweeden tak vindt men dan:
ia = /0 -j- ox If - cos2 pt + a2 If cos4 pt,
of met
cos -pt = 1j2 (1 + cos 2 pt); cos1 pt = */8 (3 + 4 cos 2 pt + cos 4 pt):
ia = (/„ + l/2 «i //2 + 3/s «2 J/4) + (V2 “i If + x/« a2 7/4) cos 2 pt
+ x/8 a2 If4 cos 4 ƒ>«
(8, 5)
Deze uitdrukking is volkomen gelijk aan (5, 3), behalve dat de term met
cos 2 pt het tegengestelde teeken heeft.
De totale anodestroom van de huis is nu de som van (8, 3) en (8, 5):
*'« = 2 (I0 + V2 at If + 3/s «2 4/‘) + l/4 a2 /ƒ* cos 4 pt,

...

(8, 6)

waaruit blijkt, dat de component met de frequentie 2p verdwenen is.
Slechts een component met frequentie 4p is overgebleven; de amplitude
daarvan is echter een grootte-orde kleiner dan die van den oorspronkelijkcn 2p-component.
Overigens is het voor een goede compensatie noodzakelijk dat de heide
takken van den gloeidraad in alle opzichten aequivalent zijn. Een kleine
onsymmetrie in de montage heeft tot gevolg dat in de uitdrukking (8, 1)
voor den anodestroom de coëfficiënten al, a2,.... voor den eenen tak een iets
andere waarde hebben dan voor den tweeden. In de uitdrukking (8,6), die
de som der anodestroomen voorstclt, blijft dan een term cos 2 pt aanwezig,
waarvan de amplitude weliswaar kleiner is dan zonder compensatie het
geval zou zijn, daarentegen in den totalen bromstroom kan domineeren.
Uiteraard is ook met een glocidraad niet meer dan twee fasen bromcompcnsatic te bereiken. Voor de hand ligt het gebruik van een gloei
draad bestaande uit drie fasen. Door een berekening, analoog aan de voor
gaande, kan worden aangetoond dat, behalve de component cos 2 pt,
ook de component cos 4 pt verdwijnt, natuurlijk in de veronderstelling
dat ook hier de drie lakken volkomen aequivalent zijn. De term met
cos 6 pt daarentegen verdwijnt niet, doch zijn amplitude is dan ook
zeer klein.
Van de Philips zendbuizen zijn de PA 12/20 en TA 12/35 uitgerust met
een driefasigen gloeidraad. De constructie van dezen draad is zoodanig,
dat hij dcsgcwcusclit ook met gelijkstroom kan worden gevoed.
De penthode PA 12/20 is — naast andere typen — weergegeven in fig. 3;
de triodc TA 12/35 in fig. 10.
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§ 4. Kringverliezen
Bij de berekeningen die in hoofdstuk III werden uitgevoerd, is aange
nomen dat het vermogen, dat in den bclastingweerstand Ra wordt ont
wikkeld, nuttig vermogen is. In werkelijkheid treden steeds verliezen op
in den anodekring, ccnerzijds wegens het feit dat de anodckringspoel, waar
doorheen de kringstroom vloeit, een niet te verwaarloozen weerstand heeft;
anderzijds doordat in den kringcondensator ohmschc verliezen in de be
kleedsels en diëlcctrische verliezen in de isolatie optreden. Deze verliezen
hebben tot gevolg dat, in afstemming, de impedantie van den anodekring
voor de eerste harmonische van den anodestroom niet oneindig groot is,
doch een waarde bezit die practiscli gelijk is aan Ric — L]C (rL -f- rc), in
dien L en C resp. zelfinductie en capaciteit van den anodekring zijn, en rL
en rc de vcrlieswecrstand van den inducticvcn, resp. den capacitieven tak.
De grootte van Ru is van geval tot geval zeer verschillend en bovendien
afhankelijk van de golflengte. Goed beschouwt men een kring met
Rk = 105 a 3.105 12, slecht een met bijv. Rk = 10* £2. Deze getallen heb
ben betrekking op golflengten grooter dan ca. 10 m.
De eindige waarde van den kringweerstand heeft tot gevolg dat, van het
vermogen dat de zendbuis levert, en dat wij in hoofdstuk III hebben aan
geduid met W0, slechts een deel, Wn, in den nuttigen belastingwccrstand
Rn wordt verkregen, terwijl de rest, Wk, als kringvcrlies verloren gaat.
Aangezien Rn en Rk parallel aan de ancde-wisselspanning liggen, gelden
de betrekkingen:
1 _ I
1
Ra~R-n+R~k

. . .

(8, 7)

en
Wn =

Wk =

W0 = Wn + Wk

Hieruit volgt:
Wk
W0

Ra =--

1
Rk

1 + ÏT
Rk

Rk

1+t
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§ 4. Kringvcrliczcn
In verband met de notatie van hoofdstuk III schrijven wc deze verge
lijkingen in de gedaante:
Wk

1

Wo

1+

(*. 9)

oRk
Zalin
r~

en
oRa —

aRh

(8, 10)
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Fig. 193. Dc kringvcrliczcn IFk als percentage van het
afgegeven H.F. vermogen JF0 van een H.F. klasse C-versterker, voor verschillende waarden van den nuttigen belastingweerstand Rn en den kringweerstand i?*.
In fig. 193 is de vergelijking (8, 9) weergegeven, in dien zin dat de verhouding Wk/ W0 in % is uitgedrukt als functie van oRn, met oRk als para
meter. Fig. 194 toont oRa als functie van crRn, eveneens met aRk als
parameter.
Met behulp van deze figuren kunnen nu de berekeningen van hoofdstuk III
worden gecorrigeerd voor het geval dat kringverliezen aanwezig zijn. Voor
gegeven waarden van oRn en oRk geeft nl. fig. 194 de bijbehoorende waarde
van oRa aan, en met behulp hiervan geven dan dc grafieken uit hoofd
stuk III (fig. 28, 33, 38) de grootheid W0/oVa2, d.i. het totaal afgegeven
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H.F. vermogen. Vervolgens geeft fig. 193 de verhouding JFfc/ W0, en zijn dus
IVjf, en derhalve ook IV„, te berekenen.
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Fig. 194. Het verband tusschcn Ra, Rn en Ru volgens de
betrekking 1/Ra = 1/Rn + 1 /Rk-

Eventueel zou men met behulp van bovenstaande foimulcs het nuttig
vermogen Wn als functie van den nuttigen belaslingweerstand Rn kunnen
berekenen, analoog aan wat in fig. 28 is gedaan voor IF0 ten opzichte van
i?a. Nog daargelaten dat men dan een figuur met twee parameters krijgt,
nl. O en oR^, waardoor de overzichtelijkheid verloren gaat, levert een
dergelijk onderzoek alleen interessante resultaten op (nl. ten aanzien van
maximaal nuttig vermogen, optimalen nuttigen weerstand, e.d.) voor het
geval dat de kringweerstand van dezelfde grootte-orde is als de nuttige
weerstand. In de practijk is echter, althans voor golflengten boven ca. 10 in,
aan deze voorwaarde meestal niet voldaan; de kringverliezen vormen
meestal slechts een klein percentage (bijv. 5 a 10%) van het totale ver
mogen. Daarom kunnen in de practijk beter de berekeningen van hoofd
stuk III worden gebruikt, met als correcties de figuren 193 en 194. '
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§ 5. Het meten der statische karakteristieken van zendbuizen
De bundels statische karakteristieken, waarvan in de voorgaande hoofdstuk
ken dikwijls gebruik werd gemaakt voor het berekenen van vermogens en
stroomen van een zendhuis, en waarbij de anode-, resp. roosterstroom als
functie van de anodespanning werden weergegeven, met de stuurroostcrspanning als parameter, kunnen niet op statische wijze worden gemeten.
Immers, zou men bij de triodc TB 2/500, waarvan fig. 22 de Ja-Ka-karakteristickcn geeft, het punt willen meten dat overeenkomt met het eind
punt van de bclaslinglijn, dan is in dat punt vg = + 150 V, va = 340 V,
ia = 1600 mA. Het vermogen dat aldaar als anodcdissipatic wordt ont
wikkeld, is dus 340 • 1,600 = 544 W. Aangezien een continue belasting
van slechts 300 W is toegestaan, moet de meting van het bewuste punt
zoo snel geschieden, dat de anode door deze te hooge belasting niet haar
normale bedrijfstempcratuur overschrijdt. De ervaring leert dat een
dergclijk snelle meting niet is uit te voeren met wijzerinstrumenten. Dit is
dan ook de reden waarom men bij het meten der statische karakteris
tieken gebruik maakt van zendbuizen van de kathodestraalbuis als
meetinstrument.
'3-

L-jmroirFig. 195. Schema van een installatie voor het opnemen van statische
karakteristieken van zendbuizen in het gebied van positieve stuurroosterspanning.
Van de vele methoden die in den loop der jaren zijn ontwikkeld, bespreken
we in het kort die waarmede verscheidene van de in het voorgaande
weergegeven karakteristieken zijn opgenomen. Fig. 195 geeft het principeschema van de installatie.
De triodc waarvan de karakteristieken moeten worden gemeten, wordt
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op het stuurroostcr geëxciteerd met een wisselspanning van ca. 500 IIz.;
in serie hiermee is een negatieve voorspanning aangebracht. De anode wordt
gevoed met gelijkspanning en met een wisselspanning van 50 Hz.
Doordat de frequenties van de wisselspanningen in den rooster- en den
anodekring ongclijk zijn, zal bij een bepaalde waarde van de anodespanning (die tijdens den duur van één periode van de anode-wissclspanning twee
maal wordt bereikt) de roosterspanning zeer verschillende waarden hebben,
en eveneens de anodestroom, en wel is het zoo dat, bij een bepaalde anodespanning de roosterspanning in den loop van den tijd alle waarden kan berei
ken, die zijn gelegen tusschcn de meest positieve en de meest negatieve.
Maakt men nu de horizontale uitwijking van een kathodcstraalbuis Kl even
redig met de anodespauning, de verticale met den anodestroom, op de wijze
als in fig. 195 is geschied door middel van de versterkers V., en V3,
dan volgt hieruit dat na verloop van tijd ieder punt van liet scherm zal
worden bereikt, dat gelegen is tusschcn de abscisscnas en de /„-Ka-karakteristiek behoorend bij de meest positieve waarde van vg. ïn fig. 22 is dit
dus het gebied dat is gelegen onder de karakteristiek voor vg = +150 V.
Nu is natuurlijk een verlichting van dit hcclc gebied ongcwcnscht; alleen
de deelen van het scheim behoorend bij bepaalde waarden van de roos
terspanning moeten oplichten; in het geval van fig. 22 dus bij vg = 125,
100, 75 V, enz.
Men bereikt dit door een schakeling waarbij het stuurroostcr van de
kathodestraalbuis Kx normaal een zoodanige negatieve spanning heeft
dat de kathodestraal onderdrukt is, en dus op het scherm geen fluorescentievlak ontstaat, terwijl door het toevoeren van positieve impulsen
aan dit rooster de kathodestraal wordt doorgelaten (en er dus een fluorescentievlek verschijnt) op die momenten waarop het stuurrooster van de te
meten zendbuis waarden heeft van 150, 125, 100 V enz.
Voor dit doel dient de kathodestraalbuis K2 van fig. 195. De roostcr-wissclspanning van de te meten zendbuis wordt via den versterker Vl aan de
dcflecticplatcn van deze kathodestraalbuis toegevoerd. De kathodestraal
treft aan het einde der buis een metalen scherm S! met aequidistantc
spleten, waarachter een tweede metalen scherm, Ss, zonder spleten is aange
bracht. Bij het heen en weer zwaaien van den kathodestraal zal dit tweede
scherm stroomimpulsen ontvangen telkens wanneer de kathodestraal een
spleet van het eerste scherm passeert. Deze stroomimpulsen worden door
een weerstand geleid en via een versterker V toegevoerd aan het stuur
rooster van de kathodestraalbuis Kv die de karakteristieken toekent. Op
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deze wijze ontstaan de gcwcnschtc spanningimpulsen, en aangezien de
spleten in het bovengenoemde scherm
acquidistant zijn, zal de roostcrspanning van de zendbuis steeds met eenzelfde bedrag moeten veranderen,
om de kathodcstraal van een spleet naar de volgende te brengen. Door
regeling van den versterker V1 kan er voor worden gezorgd dat de afstand
tusschcn twee spleten overeenkomt met bijv. 25 V verandering van de
roosterspanning.
Met de beschreven installatie is het dus inogclijk een bundel karakteris
tieken op het scherm van een kathodcstraalbuis zichtbaar te maken,
zonder dal de zendbuis wordt overbelast; door voeding met wisselspanning
toch zijn de hoogc waarden van stroom en spanning slechts gedurende zeer
korte tijden aanwezig.
Fig. 196 is een foto van de mectinstallatie.

Fig. 196.
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HOOFDSTUK IX
Zendbuizen voor zeer hooge frequenties
A. OPWEKKING VAN ZEER HOOGE FREQUENTIES MET BE
HULP VAN TERUGKOPPELSCHAKELINGEN
§ 1. Toepassing van de terugkoppelschakelingen voor lange
golven in het gebied der hooge frequenties
lm hoofdstuk VI zijn aan de hand van de figuren 127 t/m 133 verscheidene
terugkoppelschakelingen besproken. In de zendtcchniek worden van deze
schakelingen die volgens Hartley (dg. 128) en die volgens IIuth-Kühn
(fig. 133) het meest gebruikt. De andere schema’s worden minder vaak
gebezigd, omdat zij ingewikkelder zijn; zoo moet b.v. bij den Colpills oscillator (lig. 129) de anodekringcondensator uit twee declen bestaan, dan wel
moet een aparte terugkoppeltak worden aangebracht (fig. 131), terwijl de
schema’s met inductieve terugkoppeling een afzonderlijke tcrugkoppclspoel vercischcn.
Bij het betreden van het ukg-gebied worden dan ook de schema’s volgens
Hartley en volgens Huth-Külm het meest toegepast.
Het is bekend (hoofdstuk VI, § 2) dat de frequentie die door zulk een
Hartley oscillator wordt opgewekt, ongeveer gelijk is aan de resonanticfrequentie van den anodekring:
*

1
fLC

L is daarbij de zelfinductic, C de totale capaciteit van den trillingskring.
Uit deze formule volgt, dat de opgewekte frequentie des te liooger is,
naarmate de L en C kleiner zijn.
De verkleining van L betcekent dat men het aantal windingen, de axiale
lengte en den diameter van de betreffende spoel steeds kleiner kiest; ten
slotte zal men als zelfinductic een enkele winding overhouden.
De kringcapacitcit C bestaat uit de capaciteit van den afstemcondensator,
met daaraan parallel een of meer capaciteiten van de buis.
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Beschouwen wij b.v. de bovengenoemde Hartlcy en Huth-Kühn schake
lingen (lig. 197 en fig. 198), dan zien wij dat, bij de eerste de capaciteit
tusschcn anode en rooster, CCR, direct parallel aan de uitwendige capaciteit
Cu ligt, terwijl de roostcr-gloeidraad capaciteit, Cgf, en de anode-glocidraad
capaciteit C„f resp. parallel aan het onderste en het bovenste deel van de
zclfinductic L liggen.
i------------ 1--------I -*
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Fig. 197. Ilarllcy oscillator.

Fig. 198. Huth-Kühn oscillator

Bij de Huth-Kühn schakeling ligt C„f parallel aan C2 van den anodekring;
, Cgf ligt parallel aan Cx van den roosterkring en C„g zorgt voor de terug
koppeling.
Het is duidelijk, dat men bij het verhoogen van de oscillatorfrequentie en
dus het verkleinen van de kringcapaciteit, uiteindelijk als kleinst mogelijke
waarde van deze capaciteit de buiscapacitciten zelf zal overhouden, nl.
indien men de uitwendige capaciteiten (Cu-in fig. 197, Cj en C2 in fig. 198)
geheel weglaat.
In het bovengeschetste extreme geval, waarin de zelfinductic van den kring
uit een enkele winding bestaat, terwijl de capaciteiten van de buis de kring-capaciteit vormen, gaan de schema’s van fig. 197 en 198 over in die van
fig. 199 en 200. Het punt p in fig. 199 komt daarbij overeen met het gelijk
namige punt in fig. 197. Door verplaatsing van de kathodc-aftakking p
wordt in fig. 197 de terugkoppeling geregeld; iets dergelijks verwacht men
dus ook t.a.v. de aftakking p in fig. 199. In de practijk is gebleken, dat de
aftakking p niet uitsluitend de terugkoppeling bepaalt; hierover zal straks
nog een en ander worden gezegd.
De golflengte van den oscillator volgens fig. 199 wordt in hoofdzaak bepaald
door L„ en Cog, zooals ook te verwachten is. Noemt men in fig. 200 Lg en
La de zclfinductics van den rooster- en den anodekring, dan blijkt dat de
golflengte ten naaste bij wordt gegeven door de formule
1
O) =

.

....... —

i (La + Lg) Cog
Dit zou dus beteekenen, dat men te maken heeft met één kring, waarvan de
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zelfinductic bestaat uit de sericschakcling van La en Lg, welke zelfinductic
wordt afgestemd met de capaciteit Cag, hetgeen dus overeenkomt met de
Hartlcy schakeling van fig. 199. Een vergelijking van de figuren 199 en 200
toont overigens ook aan dat beide schakelingen identiek zijn, waarbij
dan het punt k uit fig. 200 overeenkomt met het punt p uit fig. 199, terwijl
La en Lg uit fig. 200 overeenkomen met L2 en Lx uit fig. 199. In het volgende
zullen wij daarom alleen het schema volgens fig. 199 beschouwen.

*3723

Fig. 199. Als fig. 197,
. echter voor ukg.

Fig. 200. Als fig. 198, echter
voor ukg.

Bij het aansluiten van de voedingspanningen bij een oscillator volgens
fig. 199 doen zich bepaalde moeilijkheden voor, die wij bespreken aan de
hand van het overeenkomstige geval voor langere golven. In lig. 134 werd
reeds de voeding van den Hartlcy oscillator geschetst. De anode-gelijkspanningbron is aangebracht in de terugkoppelleiding pf, en overbrugd met
een • capaciteit van zoodanige grootte, dat in II.F. opzicht p en ƒ dezelfde
potentiaal hebben. De glocidraad is door middel van twee gelijke con
densatoren eveneens met het punt ƒ verbonden. Daarmee wordt bereikt,
dat het punt p dezelfde H.F. potentiaal bezit als de gloeidraad. De
onderzijde van den anodekring wordt met het rooster verbonden via een
scheidingcondcnsatoi Cg, die voor den H.F. stroom geen noemenswaar
dige impedantie bezit. Gelijkstroomvoeding van het rooster heeft plaats
via een H.F. smoorspoel en den lekweerstand Rg.
Zou men dit voedingschcma willen toepassen op de schakeling van
fig. 199, dan stuit men op de volgende moeilijkheden:
a. De gloeidraad kan meestal niet worden geaard. Immers, als gloeidraad
dient het eigenlijke emitteerende deel van de kathode te worden
opgevat; dit is met de aansluitklcmmen verbonden door middel van
min of meer lange draden of strippen, naar gelang van de constructie
van de buis. Van deze verbindingsdraden is de zelfinductie weliswaar
klein, doch voor de hooge frequenties die hier worden beschouwd is
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hun impedantie niet te vcrwaarloozcn. Vloeien er nu H.F. 8troomcn
door deze impedantie, dan ontstaat er een spanningverschil tusschcn
het emittccrcnde deel der gloeidraden en de aansluitklemmen op den
glazen ballon; aarding van de aansluitklemmen heeft dan tot gevolg,
dat de eigenlijke glocidraad juist niet op aardpotcntiaal komt.
b. Zet men roostcrcoudensator en lekweerstand ter plaatse g (fig. 199),
dus vlak hij het rooster, dan wordt de ingangscapacitcit van de buis
vergroot met de cigcncapaciteit van de smoorspocl en met de aardcapaciteitcn van smoorspocl en roostercondensator. Dit beteekent dat
de golflengte van den oscillator langer wordt dan bij afwezigheid
van deze elementen, resp. dat voor een bepaalde, gewcnschte golf
lengte de werking van den oscillator ongunstiger wordt, omdat immers
de ingangscapacitcit van de buis de neiging heeft om de excitaticspanning min of meer kort te sluiten, en zulks natuurlijk des te meer
naarmate ze grooter is.
c. De bedoeling van de leiding pf (fig. 199) bij den Hartlcy oscillator is,
het punt p gloeidraadpotentiaal te geven, zoodat de terugkoppeling
wordt bepaald door de verhouding LJL2. Nu hebben wij gezien, dat
het bij aarding van de gloeidraadpennen niet mogclijk is den gloci
draad zelf op aardpotcntiaal te brengen, wegens de zelfinductie der
gloeidraadleidingen in de buis; hetzelfde geldt uiteraard voor het punt
p ten aanzien van het punt ƒ: de zelfinductie van de leiding pf is niet
te vcrwaarloozcn, omdat constructief het punt p altijd op cenigen
afstand van ƒ komt te liggen. Hieruit volgt dat de punten p en ƒ
vrijwel nooit dezelfde H.F. potentiaal zullen bezitten, doch dit betcekent verder dat de terugkoppeling via pf minder effectief werkt.
d. Was bij dc langegolfschakeling van fig. 134 de plaats van het punt p
op de anodekringspoel maatgevend voor de H.F. potentiaal van het
rooster t.o.v. den glocidraad, in het kortcgolfschcma van fig. 199 wordt
de roostcrpotcnliaal ook sterk beïnvloed door de capaciteiten van de
buis. In fig. 201 is het schema van fig. 199 herhaald, onder bijvoeging
van de. drie buiscapaciteitcn C;g, Caf en Cfg,
en onder weglating van dc terugkoppellciding pf. Vergelijkt men dit schema met
dat van fig. 131, dan blijkt dat men hier met
een Colpitts oscillator heeft te maken; Cx cn
Co uit het laatstgenoemde schema komen Fif, 20l. Als fig. 199, echter
overeen met Caf cn Cfg uit fig. 201, terwijl C met buiscapaciteitcn.
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uit fig. 131 correspondeert met Ccg uit fig. 201. Ten gevolge van de hoogc
frequentie is de impedantie van deze buiscapaciteitcn betrekkelijk klein
en dus zijn de capaciticvc stroomen die ze voeren vrij hoog; daaruit volgt,
dat de H.F. roosterpotentiaal in sterke mate zal worden bepaald door de
grootte van de buiscapaciteitcn Caf en Cfg, zelfs indien nog een extra
terugkoppcllciding. pf, zou zijn aangebracht.
Aangezien om de redenen genoemd onder c, de
laatstgenoemde terugkoppeling toch al minder goed
gedefinieerd is, maakt men op ukg. bij voorkeur van
de bovengenoemde Colpitts terugkoppeling gebruik;
zoodoende komt men tot het schema van fig. 202,
waarin alle voedingbronnen met de H.F. deelen der
schakeling zijn verbonden door middel van H.F.
smoorspoelen; de condensator C„ dient daarbij ter
scheiding van anode- en roostcrgclijkspanning.
Fig. 202. Practische uit Nu werd in hoofdstuk VI reeds opgemerkt dat de
voering van het schema terugkoppeling van den Colpitts oscillator wordt
van fig. 201.
bepaald door de verhouding CJC„ (fig- 131); in
fig. 201 wordt dit dus de verhouding CafICfg.
Hieruit zou volgen dat aan de terugkoppeling in het schema van fig. 202
niets meer kan worden gewijzigd, aangezien voor een bepaalde buis de
capaciteiten gegeven zijn.
In de practijk is het echter wel mogelijk de terugkoppeling te wijzigen, nl.
door geschikte dimcnsionnccring van de vocdingsmoorspoclen, met name
van die in den gloeidraad. Men moet deze smoorspoelen nl. niet beschouwen
als zuivere zelfinductics, doch als zelfinducties waaraan de capaciteit
tusschen de windingen parallel staat. In eerste benadering vormen zij dus
parallelkringen, die voor een bepaalde frequentie zullen rcsonccren en dan
een zeer hooge impedantie vertoonen. Indien nu alle smoorspoelen van
fig. 202 in resonantie zouden zijn met de oscillatorfrequcntic, zouden er
practisch geen H.F. stroomen naar aarde vloeien en zou de terugkoppeling
dus uitsluitend door de capaciteiten van de buis
'Ci9
CjT—

7t
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|

worden beheerscht. Zijn echter de smoorspoelen
niet in resonantie, dan vormen zij impedanties van
eindige waarde en wordt de toestand zooals in

j

fig. 203 is geschetst. De punten o, g en ƒ stellen
anode, rooster en gloeidraad voor van de schakc-

4?7?3

Fig. 203. Principeschema van fig. 202
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middel van de buiscapacitcitcn, en ieder voor zich met aarde door
middel van de impedantics Z(„ Zg en Zf.
Z„ en Zg stellen daarbij voor de impedantics van de spocldcclcn L2 en Lv
waarbij is ondersteld, dat de condensator C0 geplaatst is in een punt met
een H.F. potentiaal nul t.o.v. aarde; Zf is de gezamenlijke impedantie van
de glocidraadsmoorspoelcn en van de glocidraadlcidingen binnen den glazen
ballon. Door nu Zf te variecrcn kan de potentiaal van ƒ t.o.v. aarde worden
gewijzigd; daarmee verandert dan tevens bet spanningverschil tusschcn ƒ
en g (Vgp) en dat tusschcn ƒ en o (Fap); in het algemeen dus ook de verhou
ding dier twee spanningen, dus de terugkoppeling.
Overigens is het afregelen van de smoorspoclcn, zoo men geen variabele
extra capaciteit toevoegt, vrij lastig; bovendien moet men in de practijk ook
steeds de anode- en de roostcrsmoorspoel juist dimensionneeren, aangezien
de condensator C0 zelden of nooit precies in een nulpunt van H.F. poten
tiaal zal komen te liggen. De ligging van dit nulpunt hangt nl. niet alleen
af van de verhouding L2/Lly maar ook van de terugkoppeling, dus van Zf.
Een en ander heeft tot gevolg dat men in de practijk liever niet van dit
schema gebruik maakt, en zeker niet indien men een zender wcnscht
voor meer dan één golflengte. Wil men een beter schema verkrijgen,
dan is de voornaamste te stellen ciscli, dat de voeding moet kunnen ge
schieden zonder gebruikmaking van smoorspoclcn. Aan dezen cisch vol
doet de balansoscillator.

§ 2. Balansoscillator. Lecher systemen
In hoofdstuk VI, §4c is reeds'een.cn ander omtrent den balansoscillator
mcegcdccld. In de figuren 204- en 205 zijn nogmaals twee schema’s voor een
balansoscillator gegeven, en wel is fig. 204 een schema waarbij de terugc
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Fig. 204. Balansoscillator
terugkoppeling via Cag.

met

-J—+

Fig. 205. Balansoscillator met terug
koppeling door middel van aftak
kingen op den anodekring.
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koppeling plaats heeft via de anodc-roostcrcapacitcit der buizen, terwijl
in het schema van fig. 205 de terugkoppeling wordt verkregen door het
rooster van de ccne huis door middel van een scheidingcondcnsator te
verbinden met de anode van de andere buis.
De terugkoppeling volgens fig. 204 is uiteraard steeds aanwezig, ook in de
schakeling van fig. 205; zij wordt daar echter „overtroffen” door de terug
koppeling door middel van de aftakkingen op den anodekring. Dat dit zoo
is, is in te zien door in fig. 205 de condensatoren C, die daar een zeer kleine
impedantie bezitten, te vervangen door condensatoren wier capaciteit
gelijk is aan dia van de anodc-roostercapaciteit der buizen. In dat geval
ontstaat het bekende neutrodyneschema, waarbij ieder rooster twee span
ningen toegevoerd krijgt, nl. een spanning uit de eigen anode via de Ccg,
en een spanning uit de anode van de andere buis via den neulrodyne con
densator. Omdat de anodc-wissclspanningcn gelijk zijn in amplitude, doch
tegengesteld in fase, en de beide capaciteiten gelijk zijn, wordt in dit geval
geen spanning op de stuurroosters teruggekoppeld. Ontbreken daarentegen
de capaciteiten C, zooals in fig. 204, of zijn ze grootcr dan C s, zooals in
fig. 205, dan treedt wel terugkoppeling op.
Overigens is het voor het oscillecren noodzakelijk, dat van ieder der buizen
de teruggckoppelde rooster-wissclspanning in tegenfase is met de eigen
anodespanning. Daarom moet in fig. 204, waar terugkoppeling uit de eigen
anode plaats heeft, de roosterkring inductief zijn; in fig. 205 daarentegen
capacitief, wegens de voeding uit de andere anode.
Het voordeel van het schema volgens fig. 205 is, dat de terugkoppeling
regelbaar is met behulp van de capaciteiten C; het schema van fig. 204 is
constructief eenvoudiger en de opgewekte frequentie is e.- iets hooger dan
die van fig. 205, onder overigens gelijke omstandigheden.
Voor het opwekken van steeds hoogere frequenties zal men de zclfinductic
en de capaciteit der beide kringen verkleinen; ten slotte zal de roosterkring
uit een enkele winding bestaan, met daaraan parallel de in serie geschakelde
rooster-gloeidraadcapaciteitcn der beide buizen; hetzelfde geldt voor de
anodezijdc, waar de anode-gloeidraadcapaoitciten in serie de kringcapacitcit vormen (fig. 206).
^u is het voor de goede werking van den oscillator noodig, dat de rcsonanticfrequenties van rooster- en anodekring ongeveer aan elkaar gelijk zijn, wat
op lange golven gemakkelijk door middel van de variabele kringcondcnsatoren is te bereiken. In het schema van fig. 206 is deze mogelijkheid niet meer
aanwezig; hier kunnen slechts La en Lg worden veranderd. Een eenvoudige
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methode om dit te bewerkstelligen be
staat hierin, dat men Lg en La den vorm
geeft van twee parallel loopende draden,
waarover een kortsluitbrug loopt (fig.
207). Door deze kortsluitbrug over de
beide draden te verschuiven kan men
de zclfinductie naar believen regelen.
4J7J4
Aaugezien de beide bruggen in de symFig. 206. liet sebema van fig. 204
mctric-as der schakeling liggen en der voor ukg.
halve in punten met H.F. potentiaal
nul, kan de voeding van de anode- en de roostcr-gebjkspanning in deze
punten geschieden.
Fcitelijk is een dergclijk systeem van twee parallel loopende geleiders,
dat bekend staat onder den naam van Lcchcr systeem, niet voor alle fre
quenties als een zuivere zelfinductic te beschouwen. Doordat nl. de
afstand tusschen de geleiders klein is, is hun onderlinge capaciteit vrij
aanzienlijk. Dit heeft tot gevolg dat de H.F. wisselstroom, die in
den eenen geleider komt, niet met volle sterkte de totale lengte van
den geleider zal volgen, om vervolgens via de kortsluitbrug langs den
anderen geleider terug te keeren, doch ten gevolge van het spanningverscliil dat zich tusschen twee tegenover elkaar gelegen punten der
geleiders ontwikkelt, zal een capacitievc stroom direct overgaan van den
eenen geleider op den anderen. De grootte van dien capacitieven stroom
op een bepaald punt van het systeem is uiteraard evenredig met het
daar ter plaatse hcersclicndc spanningverschil tusschen de geleiders,
terwijl dit laatste weer afhankelijk is van het inductieve spanningverlies
dat de stroom in de voorafgaande elementen van het systeem heeft

I

ondergaan.
Aangezien nu verder de stroom in deze elementen mede bepaald wordt
door de mate waarin capacitievc stroom
tusschen de geleiders afvlocit, volgt
hieruit wel, dat de stroomsterkte niet
in iedere doorsnede van de geleiders
dezelfde waarde heeft, doch van punt
tot punt in de lengterichting van het
systeem verandert; hetzelfde geldt
uiteraard voor het spanningverschil
tusschen de geleiders. Men kan dus

*J7J3

Fig. 207. Het schema van fig. 206,
uitgevoerd met Lcchcr systemen.
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spreken van een stroom- en een spanningverdccling langs het Lccher systeem. Deze worden
VJ7J?
in de wisselstroomthcoric bepaald uit de z.g.
Fig. 208. Dubbcldraadtclcgraafvergelijkingcn. Wij zullen hierop niet
Lcchcr systeem ter lengte
ingaan, doch vermelden slechts de resultaten
1, aan het einde kortge
die van belang zijn voor hetgeen volgt.
sloten.
Indien een Lccher systeem ter lengte l, dat aan
het eene einde is kortgesloten (fig. 208), aan het andere einde wordt gevoed
met een ■wisselspanning, die we in de complete schrijfwijze voorstellen door

v = vyM,
wordt de stroom daar ter plotse voorgesteld door
i=IoJWt,
waarbij het verband tusschen de complexe amplitudcn
gegeven is door
Vo
■i,

Va en I0

2 7tl

(9, 1)

Daarin is £, de z.g. karakteristieke impedantie van het Lacher systeem,
te berekenen uit

c=

f

c<‘>*

waarin L(I* en
de zelfinductie en de capaciteit van het systeem zijn
per lengte-ccnheid, terwijl het verband tusschen de golflengte A (in meters)
en de cirkelfrcquentie a> gegeven is door
*

a

=

2 TIC

co

; c = 3.108 m/sec.

De ingangsimpedantie blijkt dus reactiefl)
te zijn; de modulus van deze impedantie is
in fig. 209 uitgezet als functie van de
lengte l van de leiding.
Uit fig. 209 volgt dat (bij gegeven A,
*37JS
Fig. 209. Ingangsimpedantie Zo dus <u) voor bepaalde lengten van het
van bet systeem volgens fig. 208, systeem de ingangsimpedantie oneindig
als functie van l.
groot *) wordt, nl. voor l = A/4, 3A/4,
l) Bij deze beschouwingen is ondersteld dat geen verliezen optreden.
*

I
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5 A/4, enz. Is daarentegen l = A/2, A, 3A/2, enz., dan is de ingangsimpedantie nul.
Links en rechts van ieder der genoemde punten keert de tangensfunctie
van tceken om; in verband met (9, I) betcekent dit, dat de ingangsimpedantic van inductief capaciticf wordt en omgekeerd.
Het gedrag van deze impedantie in de nabijheid van b.v. I = A/4 lijkt sterk
op dat van een parallelkring in de nabijheid van de resonantiefrequentie.
Voor zulk een kring (fig. 210a) is

jcoL •
Z =

j(oL +

1
joiC
1

j(oL
1 - co2 LC ’

j(o L

deze impedantie is derhalve inductief of capacitief, al naar gelang
1—co2 LC ^ 0 is, dus co ^ 1/^LC, terwijl voor (o = 1/|!LC de impedantie
oneindig groot wordt 1). In fig. 210b is het verloop van de impedantie
voorgcsteld als functie van de capaciteit C.
Uit deze overeenstemming in gedrag van een LC-kring en een Lecher
systeem volgt, dat in een schakeling als fig. 204 de eerste zonder bezwaar
door het laatste kan worden vervangen; dit schema gaat dan over in dat
van fig. 207. Een verschil tusschen een kling en een Lecher systeem is
echter daarin gelegen, dat het laatste blijkens fig. 209 oneindig veel resonantiepunten heeft; voor een bepaalde golflengte is de ingangsimpedantie
oneindig groot bij / = A/4, 3A/4, 5A/4, enz. Voor zeer korte golflengten kan
van deze eigenschap met voordeel worden gebruik gemaakt.
Indien nu een balansoscillator volgens het schema van fig. 207 met
Lecher systemen aan de anode- en de
roosterzijde wordt uitgerust, dan zal
om twee redenen de lengte der systemen j- t
kleincr zijn dan A/4, als A de golflengte i g
K>
is van de opgewekte trilling.
T
o
'-ck b
In de eerste plaats leert reeds de theorie
*9736
van den oscillator voor langere golven,
Fig. 210: a: LC-kring. b: Paralleldat een schakeling met capacitieve
impcdantic Zo van dezen kring, als
terugkoppeling alleen dan kan gencfunctie van C.
l) Bij deze beschouwingen is ondersteld, dat geen verliezen optreden.
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recrcn, als voor de bedrijfsfrequentie de anodecn de ruosterkring inductief zijn. Blijkens fig. 209
wordt deze toestand bereikt voor l < A/4.
Fig. 211. Lcchcr systeem In de tweede plaats bevindt zich tusschcn de involgens fig. 208, aan gangsklcinmcn van de beide systemen in fig. 207
liet begin belast met een
de capaciteit van de zcndbuizcn, en wel aan de
capaciteit C.
roosterzijde de capaciteit x/2 Cg/> aan de anodezijde
de capaciteit 1/2 C0f. Deze capaciteiten hebben tot gevolg, dat de resonantie
van de systemen optreedt bij een lengte l < A/4, en wel is / des te kleiner
naarmate de ingangscapacitcit grooter is. In fig. 211 toch is de impedantie
tusschen de punten A en B die van het Lcchcr systeem,
tg 271I/X,
parallel met die van de capaciteit, 1 fjaC, of:
..

Z=

2,-rZ

jC ‘s 1. '
2 Til

X 'g 1

2 711

1

* 's ï

jcoC

2 71 l
I — CO CC tg —

1
joiC

Resonantie treedt hier op, indien
2 71 1

1 — w CC tg —— = 0 is,
dus voor
’S

2 Til
1
?. ~ co CC ’

(9, 2)

Voor bet geval C = 0 is inderdaad tg 2jcI/?. = co, en dus 2.t//A = tc/2,
of l = A/4; is daarentegen C > 0, dan blijft de tangensfunctie eindig, en
dan is 2yr//A < 7ij2, dus l < A/4.
Een en ander blijkt ook uit fig. 212. Als abscis
/
is uitgezet de grootheid 27t//A, waarbij A con
stant en l variabel wordt gedacht. Als functie
b
van deze grootheid zijn getcckcnd het linkerlid
van (9, 2) (kromme a) en het rcchtcrlid, dat
b'
onafhankelijk is van l, en dus door een hori
rP'
zontale lijn 6 wordt voorgesteld. Het snijpunt
ai
%
P van a en h geeft de waarde van 2tt//A, dus
van l aan, die aan (9, 2) voldoet.
Fig. 212. Bepaling van de
afstemlengte l van het sy Nu ligt de rechte b des te dichter bij de abscissenas naarmate het product CC grooter is
steem volgens fig. 211.
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(&'); de bijbehoorende waarde van 2x1/2. wordt dan steeds kleiner.
Wij zien dus dat, in een schakeling als die van fig. 207, voor een bepaalde
golflengte dc noodige lengte der Lecher systemen des te kleiner is naar
mate de capaciteiten der zendbuizen grooter zijn. Voor bet bereiken van zeer
korte golflengten kan dit tot moeilijkheden aanleiding geven, doordat de
lengte van het systeem te kort wordt.
i
In vele gevallen is er nog een derde reden aanwezig
waarom de systccmlcngte kleiner wordt dan A/4.
+37JS
Dc eindpunten A en lï der leidingen (fig. 211)
kunnen meestal niet direct met de betreffende
Fig. 213. Lcchcr systeem
clcctroden worden verbonden, omdat de laatste volgens fig. 211, aan dc
binnen den ballon van de buis liggen en met de voeding AB aangesloten
aansluitklemmen zijn verbonden door middel van via twee zelfinductics L.
draden of strippen. Zooals reeds eerder werd opge
merkt, is dc impedantie van deze verbindingen op dc frequenties die
bier worden beschouwd, niet te verwaarloozen. Het schema van fig. 211
gaat dientengevolge over in dat van fig. 213, waarin de zelfinductics van
de bovenbedoelde strippen door L worden voorgcsteld.
De impedantie Z tusschcn A en B wordt nu:
2 71 l

j (2(oL + £ tg —)
Z =
1-w C (f tg

2 7ll

-—1- 2(üL)

en resonantie treedt op voor
2 Til

1-eoC (C tg —

-f 2(oL) = 0,

dus voor
2 7i l

ts~T^

1

2 o)L

(9, 3)

Vergelijkt men deze uitdrukking met (9, 2), dan ziet men dat het rechterlid kleiner geworden is met den term 2cuL/f; het gevolg hiervan is een
verdere verkleining van tg 2tiI/X, dus van l.
Dc bovengenoemde oorzaken van dc verkleining der resonantielengte
van Lcchcr systemen hebhen er mede toe geleid dat in de laatste jaren ten
behoeve van het gebruik op golflengten beneden 10 meter zendbuizen zijn
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geconstrueerd van kleine afmetingen en lioogc specifieke belastbaarheid,
waarvan zoowel de capaciteiten als de lengten der doorvoerlcidingen
kleiner zijn dan bij de vroeger gebruikte zendbuizen. Wij komen daarop in
§ 3 nader terug.
Ten slotte bespreken wc nog een wijziging die in het schema van fig. 207
vaak wordt toegepast. In § 1 werd bij de bespreking van fig. 199 opgemerkt
dat de impedantie van de glocidraadleidingen
------------- .
meestal niet te vcrwaarloozen is bij de hier bctp=P
J_+ schouwde zeer hoogc frequenties. Het algemcene
schema van een oscillator met één buis wordt daar
door als dat van fig. 203. Het is te verwachten
dat de goede werking van den oscillator alleen dén
zal worden verkregen, indien de drie impedantics
Z„, Zg en Zƒ op hun optimale waarde kunnen
t»
‘3
worden ingestcld.
Ook bij den balansoscillator van fig. 201 is de glocidraadimpedantic aanwezig; doordat door deze
impedantie de capaciticve stroomen van de buis
passecrcn, bestaat er een H.F. spanningverschil
tusschcn de beide gloeidraden. De uitsturing van
'N*
den kathodestroom kan daardoor ongunstig worden
Fig. 214. Scrie-afstcm- beïnvloed.
ming van de impedantie Daarom past men vaak het schema van fig. 214 toe,
tusschen de gloeidraden
waarbij tusschen de kathoden een aan het einde
bij een oscillator volgens
fig. 207, met behulp van kortgesloten Lecher systeem is aangebracht. Doorde Lecher systemen Lj dat de impedantie van zulk een systeem capacitief
en L..
of inductief is, al naar gelang de lengte grooter of
kleiner is dan A/4, kan de rcsultcerende impe
dantie tusschen de gloeidraden op iedere gewcnschtc waarde worden
ingesteld.
Bij de practischc uitvoering gebruikt men twee systemen, Lr en L2, indien
men met een direct verhitten gloeidraad te maken heeft.

X

ra

§ 3. H.F. versterking
Bij de bovenstaande beschouwingen werd hoofdzakelijk gedacht aan
trioden, ook al omdat het gebruik van trioden in een oscillatorschakeling
voor de hand ligt.
Bij het gebruik van hoogvacuumbuizen als gestuurde versterker zal men,
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in navolging van hetgeen op langere golven te doen gebruikelijk is, ook
bij ukg. het eerst denken aan tetroden en penthoden, omdat deze buizen
immers het voordeel bezitten, dat zij niet geneutrodynisccrd behoeven te
worden, terwijl ook het stuurvermogen gunstig afsteekt bij dat van trioden,
een en ander als gevolg van de aanwezigheid van het schcrmrooster (en
eventueel liet vangrooster), dat een H.F. potentiaal nul heeft t.o.v. de
kathode.
Gebruikt men een schcrmroosterbuis (tetrode of penthode) op ukg., dan
wordt de situatie eenigszins anders dan die op langere golflengten. Bij de
gebruikelijke schcrmroosterbuizen toch zijn het scherm- en het vangrooster
binnen de buis met hun respectieve aansluitklcmmcn verbonden door
middel van min of meer lange draden. De capacitieve stroomen 1), die door
de buis vloeien als gevolg van de H.F. wisselspanning van het stuurrooster
en de anode, zullen o.a. via deze leidingen naar de betreffende aansluitklemmcn, dus naar aarde vloeien, indien althans deze klemmen op de
gebruikelijke wijze door middel van capaciteiten van voldoende grootte
zijn geaard.
Ten gevolge van de eindige impedantie dier leidingen ontwikkelt zich tusschen de roosters en hun aansluitklcmmen een H.F. spanning, waarvan de
grootte afhankelijk is van de capaciteiten van de buis, van de zclfinductic
der bedoelde leidingen en van de anode- en stuurrooster-'wissclspanning.
Daardoor hebben het scherm- en liet vangrooster niet meer een H.F. poten
tiaal nul t.o.v. den glocidraad en wordt de specifieke w'crking dier roosters,

i

]

!

!
KJ

O

7L

9
Fig. 215. Principcscbcma van een
pcntliodcverstcrkcr op ukg, met aan
duiding van de zclfinductic der locvocrlcidingcn binnen de buis.

■T,

■

ia
««j

Fig. 216. Tetrode met
zclfinductic La in de
schcrmroostcrlciding, en
capaciteiten C,, C. en

c3.

‘) Natuurlijk vloeit ook het H.F. deel van den clectroncustroom langs dcnzclfdcn weg
naar aarde; deze is echter bij de hier beschouwde frequenties een orde van grootte
kleiner dan de capacitieve stroomen.
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zooals ze op langere golven bestaat, nl. afscherming tusschcn anode en
stuurrooster, teniet gedaan. Het schema van een H.F. penthodeversterker
krijgt nu de gedaante van fig. 215; behalve de zelfiuductics der leidingen
van het scherm- en het vangroostcr, zijn ook die van de andere clcctroden
geteekend.
De berekening van de wisselspanningen op het scherm- en het vangroostcr
bij gegeven buiscapaciteitcu, zclfinducties en wederzijdsche inducties der
draden en bij gegeven anode- en stuurroosterspanning, is zeer bewerkelijk
en het resultaat is onoverzichtelijk. Wij zullen ons daarom beperken tot
een eenvoudig geval, nl. dat van een tetrode (fig. 216), waarbij we alleen
de capaciteiten tusschen de naast elkaar gelegen clcctroden in aanmerking
nemen, en voorts alleen de zelfinductie L2 van de schcrmroosterleiding.
Het stuurrooster is buiten de buis via een impedantie
(de roosterkring)
met de kathode verbonden.
We berekenen bij gegeven anodcwisselspanniug V„ de wisselspanningen
V2 en J^i» die als gevolg daarvan op het schcrmrooster en liet stuurrooster
ontstaan. Daarvoor gelden de vergelijkingen:
V2
r + (V2-Va)jojC3 + (Vt-VJjcoC, = 0.............
j(oL2

(9, 4)

Vx Yx + (Vx-V2)j<oC2 + VJwC, = 0

(9, 5)

of, na rangschikking:
—VJojCo -1- V2 | jco (C2 -}- C3) + -r^

= Va j<oC2 .

Vi\Yi +j°> (Ci + Co) j-V2jcoC2 = 0

(9,6)
(9, 7)

Hieruit volgt:
C2 C3 Va
A
—jtoC3 ) Yi+ jo) (Cx + C2) (_
Vi

r/

oj-

Va---------------------------------.

A

V ai

(9, 8)
. . .

(9, 9)

waarin:
A — (o2 (CiC2+ CjCj-j- C2C3)

C2
■£•2

Yx sjoj (C2+C3) +

1 )
(9, 10)
j(o I'o*)

De admittantie Yx van den roosterkring zal in het algemeen complex zijn;
wij stellen:
Y^G^jB,
(9, 11)
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Substitutie in (9, 10) levert:

+ B1jeo(C2 + C3)--ij

A = rf (CXC2 + C,C3 + C2C3) ~jGt

L (C2 + C3) Jlt\=A'+jA*

(9, 12)

Met behulp van bovenstaande uitdrukkingen zijn nu Vx en V2 te berekenen.
Wij zullen nu ter wille van de overzichtelijkheid onderstellen dat de zclfinduclic zoo klein is, dat wij in de uitdrukking voor A alleen rekening
behoeven te houden met de termen waarin L2 in den noemer voorkomt.
Dan is:
A

Q -f- Co

—

Lo

Bx
wL,

Wat ons interesseert is de grootste waarde die Vx onder de gegeven
omstandigheden kan bereiken; deze waarde is blijkbaar afhankelijk van de
impedantie van den roosterkring, en wel bereikt Vt haar maximale waarde
indien in de uitdrukking voor A het reëclc deel verdwijnt. Wij kiezen dus
Bxzoodanig dat
Cl + Co
Lo

Bj_ = 0;
ioLo

dan moet lï1 = — co (Cx + C„) zijn. Dit laatste beteekent niets anders dan
dat de roosterkring met de capaciteiten C, en C2 in parallelresonantie is.
Onder deze omstandigheden wordt

AJ = *±.
L
oj

o

Y^Gi-jcoi^ + CJ
en dus

Vx

CU3 LoCoCg —
------ rr;-------- V a
]'Gi

(9, 13)

en
Vo = —Oi~ Lo C3 Va.........................

(9, 14)

Zooals het behoort, verdwijnen Vt en V2, indien L„ = 0 is.
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Kiezen wij als practisch mogelijke waarden voor de verschillende groot
heden de volgende:
?. =
Lr, =
Co =
C3 =
G1 =

5 m, dus (o = 3,77.108,
50 cm = 5.10-8 II,
10 pF = 10"u F,
5 pF = 5.10-12 F,
10~4 CT1,

dan vinden wij:
V, = -j • 1,34 F0,
V2 = -0,0355 Va.
De spanning die in dit geval op liet stuurrooster
wordt teruggckoppeld, is hier zelfs grootcr dan de
anodespanning; dit hangt natuurlijk ook samen met
§
E
iS
L) het feit dat de stuurroosterkring in afstemming is
‘>
en dus een hooge impedantie heeft.
De bovengenoemde waarde van Ls wordt reeds
Fig. 217. Penthodc met verkregen als de verbindingsdraad tusschcn het
zelfinductics L2 en La schcrmrooster en de overeenkomstige aansluitklem
in scherm- en vangeen lengte heeft van ca. 7 cm, een lengte die bij de
roosterleiding, en ca
paciteiten C,, C», C3 gebruikelijke kncepconstructic zeer wel mogclijk is.
Wij merken hier op, dat een penthodc ten aanzien van
en C4.
de terugwerking op het stuurrooster gunstiger is dan
een tetrode, wegens de dubbele afscherming die tusschcn de anode en het
stuurrooster bestaat. Bij een tetrode toch wordt de wisselspanning op het
schermrooster direct door capacitieve koppeling met. de anode verkregen,
welke laatste op hooge wisselspanning staat; hij een pcntliode daarentegen
is het schcrmrooster capacitief met het vangroostcr gekoppeld, waarvan
de wisselspanning uiteraard veel kleiner is.
Berekent men voor het schema van fig. 217 de wisselspanningen op de
verschillende roosters, als gegeven zijn:
!■»

?. = 5 m,
L2 = L3 = 50 cm,
cx = C2 = C3 = 10 pF,
= 5 pF,
Gx = 10"4 Q"1,
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waarbij het reactieve deel van den roosterkring zoodanig is ingcstcld dat
de spanning op het stuurrooster maximaal wordt, dan vindt men:
m = 9,5.10-2 | Va\; \V,\ = 0.721.KT2 | Va\; |K3| = 3.56.10-2 \Va\.
Inderdaad is nu de wisselspanning op het stuurrooster veel kleiner.
Dit is dan ook de reden waarom, hij de watergckoelde penthoden PAW12/15
en PAW 12/20, alsmede hij de luchtgekocldc penthoden PAL 12/15 en
PAL 12/20, waar het derde en het tweede rooster steeds aan dezelfde gelijk
spanning (1500 V) worden gelegd, en welke buizen dus eigenlijk als tetroden
met dubbel schcrmroostcr moeten worden beschouwd, deze roosters toch
afzonderlijk worden uitgevoerd, waardoor de toestand van fig. 217 wordt
verkregen, terwijl, iudien de beide roosters gezamenlijk, dus over één leiding
met de aansluitkleinmen zouden zijn verbonden, de ongunstige situatie
van fig. 216 zou zijn ontstaan.
Overigens is liet bij gebruik van penthoden op golflengten kleiner dan
ca. 10 m meestal noodzakclijk den schadelijken invloed van de impe
dantie der scherm- en vangroosterleidingen ongedaan te maken. Men kan
dit bereiken door seric-afstemming van deze zclfinducties met behulp van
scrie-condeusatorcn. In combinatie met de steeds gebruikte balansschakcling ontstaat dan het schema van fig. 218, waarbij
ook tusschen de kathoden volledigheidshalve een scrieJ__L
afstemming is aangebracht. Door de serie-afstemming
verdwijnt de impedantie tusschen de overeenkomstige
electrodcn der beide buizen; uit overwegingen ten aanzien van symmetrie volgt dan dat zij een H.F. potentlaal nul moeten aannemen. Onder die omstandig
heden functionneeren de buizen dan als op langere
golflengten, indien men althans afzict van de traag
1~T
heid der electroneu, die bij lioogc frequenties meer en
meer van invloed wordt. Wij komen op dit laatste Fig. 218. Prinnog terug.
cipcsckcma van
Ho wel met serie-afstemming zeer goede resultaten zijn een balansvcrbereikt, moet wel worden bedacht dat, strikt genomen, sterker met penslcchts voor één frequentie (de werkfrequentie) de dwden op uk,,,
*
,
.
waarbij sene-atresultccrende impedantie tusschen de overeenkomstige
vnn „3i
electrodcn def balansschakeling verdwijnt, doch dat ga en j. wordt
zulks niet het geval is voor alle andere frequenties. Het toegepast.
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is dan ook zeer goed mogelijk dat een balansvcrstcrkcr die voor een
bepaalde korte golflengte stabiel is, instabiel wordt voor een andere
golflengte. Voor de speciale maatregelen die moeten worden getroffen
om deze instabiliteit tegen te gaan, wordt naar de literatuur verwezen.
Vanzelfsprekend maakt men in balansverstcrkers ook gebruik van trioden als versterkbuizen, die dan uiteraard gcneutrodynisccrd moeten
worden om de koppeling, die tusschcn anode en rooster van ieder der buizen
bestaat, ten gevolge van de capaciteit (Cag) tusschen deze elementen, onge
daan te maken. Reeds werd in § 2 (fig. 205) zulk een neutrodyneschcma
besproken. Tcckent men dit schema in de gedaante van fig. 219, dan
ziet incn hoe de buiscapacitcitcn Cag, tezamen met de neutrodynccondensatoren C„, een brug van Wheatstone vormen. Brugevenwicht wordt ver
kregen indien Cn = C„g is; het beteekent dat een wisselspanning, aanwezig
op den roostcrkiing, geen wisselspanning op den anodekring teweeg kan
brengen cn omgekeerd. Bovendien zal een wisselspanning op den anodekring
geen spanning tusschen glocidraad en rooster van ieder der buizen kunnen
veroorzaken. Men drukt dit wel uit door te zeggen dat doorstraling cn
terugwerking gedoofd zijn, zoodat uitsluitend de invloed der buiscapaci
tcitcn in het geding komt.
Het voordeel van het schema van fig. 219 is, dat het brugevenwicht frequcntic-onafliankelijk is, omdat de elementen van de brug zuiver capacitief
zijn.
Bij korte golflengten kan in dezen toestand verandering komen, speciaal
bij grootc zendbuizen, als b.v. de TA 20/250. De leidingen die de neutrodync-condensatorcn verbinden met de verschillende clcctroden, alsmede.
de toevocrlcidingcn van den gloeidraad cn het
«r
rooster binnen de buis, hebben bij deze buizen
Cn
C een betrekkelijk grootc lengte, cn het blijkt
dat de zelfinductics dier leidingen op golf
Pi I Cfrl
lengten van b.v. 15 m een niet te vcrwaarloozen
Oi
impedantie hebben. Het gevolg is dat het een
*>
voudige brugschcma van fig. 219 overgaat in
dat van fig. 220, waarin Ln, Lg cn Lj de zclfinductics van de neutrodyncleidingen, de rooster*374.5
kflOQP/
leidingcn en de glocidraadleidingen voorstellen.
Fig. 219. Principeschcma
Ook bij dit gecompliceerde schema is het natuur
van een geneutrodyniseerden balansversterkcr met lijk mogclijk de waarde van Cn zoodanig te
kiezen dat brugevenwicht optreedt, d.w.z. een
trioden, op lange golf.
j

„ 1 |
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toestand, waarbij er volledige ontkoppeling
Cn
bestaat tusschcn den anode- en den roostcr91
kring. Niettemin is deze voorwaarde niet
kif
In
voldoende voor de stabiliteit van den ver
f
0■
sterker, want daarvoor is noodig, dat (fig. 220)
L' Cgf i§£J
een wisselspanning tusschen al en a2 geen
4?
92
[Clt
wisselspanning verwekt tusschcn
en
Cn'
Cij
en tusschen "2 en /2.
Om ook aan dezen cisch te kunnen voldoen,
werden bij Philips verschillende methoden
*37*6
uitgewerkt.
Bij een dier methoden werden de zelfinducties Fig. 220. Principcschcnia van
der rooster- en gloeidraadleidingen afgestemd een gcncutrodyniscerden baIansvcrstcrkcr inct twee trioden
met scric-condcnsatoren, zoodat de resulTA 20/250, op een golflengte
tecrende iinpedanties verdwenen. Op deze van 15 in.
wijze werden de glocidraad en het rooster
a.h.w. buiten de buis gebracht, en op de aldus verkregen punten werden
dan de kringen en neutrodyne condensatoren aangesloten.
Bij een tweede methode, die veel eenvoudiger is, kan men aan de beide
bovengenoemde cischen voldoen door in fig. 220 de ligging van de punten
P en Q, waar de roosterkring aan het circuit wordt gelegd, op geschikte
wijze te kiezen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de omstandigheid,
dat het rooster twee aansluitklemmen op den glazen ballon heeft (vgl. fig. 1),
waarvan de ccnc gebruikt wordt ter aansluiting van den roosterkring,
terwijl de andere inct den neutrodyne condensator wordt verbonden.
Op deze wijze is het gelukt, om met twee buizen TA 20/250 op een golf
lengte van 15 m een instelling voor anodemodulatie te verkrijgen met een
draaggolfvcrmogcn van ruim 1Q0 kW, bij een anodespanning van 12 kV.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de literatuur.

O

§ 4. Zendbuizen voor golflengten kleiner dan ca. 10 meter
In het voorgaande hebben wij twee dingen genoemd, die bij het gebruik
van normale langegolf-zendbuizen op kortere golflengten moeilijkheden
veroorzaken, nl. de capaciteiten tusschen de verschillende electrodcn en de
zelfinducties van de leidingen, waarmee die electroden buiten den glazen
ballon zijn gevoerd. Zoowel de capaciteiten als de zelfinducties vormen op
de kortere golflengten een belangrijk deel van den rooster-, resp. den anodekring, en het gevolg is, dat het uitwendige deel dier kringen voor een
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bepaalde golflengte aanzienlijk kleiner wordt dan zonder aanwezigheid
van de genoemde elementen het geval zou zijn.
Niet alleen wordt daardoor aan het bereiken van hooge frequenties een
bepaalde grens gesteld, doch ook zal dc aankoppeling van den belastingweerstand aan den anodekring en van de excitatic-spanningbron aan den
roosterkring met veel meer moeilijkheden gepaard gaan en vaak niet op
een op timale waarde kunnen worden ingesteld.

4724S

Fig. 221. Dc trioden TB 3/1000, TB 3/2000, TA 4/1500 en TA 4/2000, Ier vergelijking
van dc afmetingen. De eerste twee buizen hebben een ballon van hard glas, dc laatste
twee een van zacht glas. De vermogens zijn twee aan twee ongeveer gelijk.

E

b

Daarnaast moeten bij de buizen, waarin de leidingen der verschillende
electroden door een z.g. kneep naar buiten zijn gevoerd, nog worden ge
noemd dc diëlectrische verliezen in het glas van dc kneep, die aanleiding
geven tot demping van den roosterkring, terwijl zij op kortere golflengten
zelfs tot verwoesting van dc kneep kunnen leiden. Om die reden worden
dan ook vaak de anode en het stuurrooster aan de bovenzijde van de buis
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uitgevoerd, zoo b.v. bij
de trioden TC 04/10 en
TC 1/75 (vgl. fig. 6).
Een vierde oorzaak,
waardoor het golfbereik
van een zendbuis naar
de zijde der korte golven
wordt begrensd, moet
worden gezocht in de
traagheid der electronen,
doelt bij buizen als
TA 4/1500, TC 2/250, e.d.
is deze oorzaak van min
der beteekenis dan de
andere. In den loop der
jaren zijn door Philips
verschillende zcndbuizcn
geconstrueerd, waarbij
men de bovengenoemde
bezwaren tot een mini
mum beeft trachten te
beperken, en men er in
geslaagd is om in liet
41244
gebied der korte golf Fig. 222. Dc penthoden PB 3/300 cn PC 3/1000, ter ver
lengten tot ver beneden gelijking van dc afmetingen. Dc vermogens van de
10 m door te dringen. buizen zijn ongeveer gelijk. Dc eerste buis heeft een
Wanneer men aan bet hardglazcn, dc tweede een zachtglazcn ballon.
hoofdbezwaar der langegolf zendbuizen, nl. de grootc capaciteiten tusschcn de electroden, te
gemoet wil komen, is men gedwongen, het oppervlak d:cr electroden te
verkleinen. Men zou ook kunnen overwegen de afstanden tusschcn de
electroden te vergrooteu, doch men stuit dan vroeg of laat op het vierde
bezwaar, nl. de traagheid der electronen (waarover later meer), zoodat
deze weg niet kan worden bewandeld.
Verkleining van het oppervlak der electroden betcckcnt echter tegelijk
verkleining van den toelaatbaren kathodestroom en de toelaatbare anodedissipatie, dus van het afgegeven H.F. vermogen, tenzij men de specifieke
belasting van de verschillende onderdeden verhoogt. In buizen met oxyde-
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Fig. 223. Rcndcmcntskromme van de TB 3/1000. Behalve liet
rendement zijn gegeven het H.F. vermogen Wa en de anodegelijkstroom J„ als functie van de golflengte. De getallen gelden
voor twee buizen, werkend als balansoscillator. De anodedissipatic Wa is constant gehouden, en wel op 2 X 400 W. De
anodespanning Va daalt cenigszins bij korter worden van de
golflengte, in verband met den eiscb, dat de temperatuur van
den anodedoorvoer een bepaalde maximale waarde niet mag
overschrijden. Zou men de anodespanning constant houden, dan
zou deze temperatuur bij kortere golflengten toenemen, wegens
de grooterc capaciticve stroomen, die de buis dan opneemt en
wegens het sterkere huidcflcct in den doorvoer.
gloeidraad, als b.v. TC 2/250, is bij de bcdrijfsteinperatuur van den gloeidraad van ca. 1000° K. de emissie 2 a 3 A/cm2, terwijl de specifieke anodedissipatic, die 1 a 2 W/cm2 bedraagt, niet te hoog mag zijn, ten einde het .
gevaar van tcrugverhitting van den gloeidraad te vermijden. Bij een buis
met een gloeidraad van gethorieerd wolfraam daarentegen is de bedrijfstempcratuur van dezen draad ca. 2000° K., de emissie ca. 2 A/cm2; juist
door die hooge gloeidraadtemperaturen kan de specifieke anodedissipatie
ook grooter zijn (ca 5 W/cm2). Een en ander heeft tot gevolg dat het •
nikkel, dat bij buizen met oxydegloeidraad meestal als anode- en roostermateriaal wordt gebruikt, bij buizen met gcthoriccrden wolfraamgloeidraad wordt vervangen door molybdeen of tantaal.
De knecpconstructie werd — althans bij de trioden — verlaten en vervangen

door een bodem van geperst glas. De gebruikelijke huls kan daarbij ver-
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zoo klein mogelijk moesten
zijn, van hard glas worden Fig. 224, Rcndcnicntskrominc van PB 3/800. De
gemaakt, dat hoogcrc tem gegevens hebben betrekking op twee gestuurde
buizen in balansschakcling. Verder gelden soortge
peraturen kan weerstaan dan lijke opmerkingen als bij de TB 3/1000 (fig. 223).
het zachte glas, dat veelal hij
oxydebuizen wordt gebruikt. De lengte der doorvocrlcidingcn wordt
daardoor ook veel kleiner dan hij een oxydebuis van hetzelfde vermogen
met zachtglazcn ballon mogclijk zou zijn.
Op grond van bovengenoemde overwegingen zijn de trioden TB 3/2000,
TB 3/1000, TB 2/500 en TB 2/200 (vgl. fig. 4) ontstaan, en evenzoo
de pentliodcn PB 3/800, PB 2/500 en PB 2/200 (vgl. fig. 5).
Ter illustratie van de bereikte verkleining der afmetingen, zijn in fig. 221
de trioden TB 3/1000, TB 3/2000, TA 4/1500 en TA 4/2000 afgebeeld en in
fig. 222 de penthoden PB 3/800 en PC 3/1000.
Fig. 223 toont, wat met de triode TB 3/1000 kan worden bereikt op
golflengten kleiner dan 10 m: weergegeven zijn o.a. het H.F. vermogen
en het rendement als functie van de golflengte. De gegevens gelden voor
twee buizen, werkend in een balansoscillator volgens fig. 214. Fig. 224
toont hetzelfde voor twee buizen PB 3/800.
Bij het bovenstaande moet worden opgemerkt, dat hij de penthoden
PB 3/800 en PB 2/500 de invloed van de zclfinducties der scherm- en
vangroostcrleidingcn zich in het beschouwde golfgebied wel doet gevoelen.
Het is dan ook noodig gebleken in de bedoelde leidingen condensatoren
voor serie-afstemming te gebruiken.
Met het doel dit ongemak te vermijden, werd daarom de dubbelpenthode
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PPB 3/800 ontworpen (fig. 225). De
overweging is daarbij, dat de serieafstemming kan vervallen, indien de
bewuste leidingen kort genoeg zijn.
Dit laatste wordt bereikt door de
systemen der beide buizen in één bal
lon onder te brengen. Bij de PPB 3/800
is de opbouw als weergegeven in fig.
226. De gloeidraad bestaat uit twee
deelen; om elk deel is een stuurrooster aangcbrackt. Daaromheen volgen
één schermrooster
en één vangrooster,
terwijl de U-vormige anoden ieder
één helft van het
systeem omvatten.
Op deze wijze
wordt de zelfinductie tusschen de
schermroostcrs der
beide helften practisch tot nul gere
duceerd, en evenzoo die tusschen

.

de vangroosters.
Fig. 225. Dc dukbclpcnthode PPB 3/800. Inderdaad kan dan
Voor den inwend igen opbouw vgl. fig. 226: ook met deze buis
voor dc rendementskromme fig. 227.
stabiel worden ge
werkt tot een golf
lengte van 2 m. Fig. 227 toont o.a. het afgegeven ver
mogen en het rendement als functie van de golflengte.
Uiteraard zal, ook indien men de bovengenoemde
speciale constructie niet toepast, het onderbrengen
van twee volledige systemen van een balansschake
ling in één ballon voordeelcn hebben, omdat vanzelf
sprekend de verbindingen tusschen de schermroosters
in dat geval korter zijn dan in het geval van twee
*72*7
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Fig. 226. Doorsnede
van het systeem der
dubbclpcuthodcPPB
3/800. Het systeem
bevat twee stuurroosters en twee
anoden, terwijl
schermrooster, on
vangrooster gemeen
schappelijk zijn
voor dc beide buishclftcn.
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Fig. 227. Rendementskromme van de dubbclpcnthodc PPB 3/800.
Op te inerken valt, dat deze buis nog bruikbaar is tot een golflengte
van 2 meter, terwijl PB 3/800 slechts lot 4 meter gaat (vgl. fig. 224).
afzonderlijke buizen. Op die wijze is de dubbeltctrode QQE 04/20 gecon
strueerd (fig. 228), waarmee stabiel kan worden gewerkt tot een golflengte
van ca. 1 m. In fig. 229 zijn o.a. bet afgegeven vermogen en liet rende
ment van deze buis
Ï2m ftx.
weergegeven als func40 80
tic van de golflengte.
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Fig. 228. De dubbcltetrode QQE 04/20, be
staande uit twee volledige
tclrodcsystcmcn in één
ballon.
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Fig. 229. Rcndcmcntskrommc van de dubbeltctrode
QQE 04/20. Ten gevolge van de kleine afmetingen en de
balansuitvocring in één ballon, is deze buis nog bruikbaar
tot een golflengte van 1 meter.
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van het probleem der doorvoerlcidingcn op ukg. wordt verkregen met
een triodc (fig. 230), waarvan de ballon van kwarts is vervaardigd en
zeer nauw om de anode sluit. Het is daardoor mogelijk, de anode
capacitief met den H.F. kring te verbinden. Fig. 231 laat zien, hoe
dit kan worden uitgevoerd: de buis is geplaatst in een bolle koperen pijp,
die een der elementen van een Lecher systeem vormt. Dc II.F. stroom
gaat als vcrschuivingsstroom over van dc anode naar den omhullenden
metalen wand en belast dus niet de doorvocrleiding. Dc laatste dient nu slechts voor de

fV

32

Ir
<

Fig. 230. Triodc met kwartsballon, geschikt voor golf
lengten van ca. 1 meter. Door toepassing van den kwarts
ballon kunnen dc doorvoerlcidingcn der clectrodcn zeer
kort worden gehouden en vervallen dc moeilijkheden met
de zelfinducties dier leidingen grootcndccls. Vgl. ook
fig. 231.
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Fig. 231. Principcschcma van de triode
inctkwnrtsballonvan
fig. 230, ingebouwd
in een der pijpen van
een Lcchcr systeem.
Dc pijp is capacitief
met dc anode gekop
peld; dit beeft het
voordeel, dat de
anodedoorvoer niet
met H.F. stroomen
wordt belast en dat
verliezen daarin ver
meden worden.

A § 4. Zendbuizcn voor golflengten kleiner dim ca. 10 meter

voeding van den anodcgelijkstrooin. Fig. 232
toont een practische uit
voering van dit principe.
Vanzelfsprekend moet in
dit geval geforceerde
luchtkoeling worden toe
gepast; dc lucht wordt
door dc huizen van het
Lccher systeem toege
voerd.

Fig. 232. Foto van ccn uitvoe
ring volgens liet principe van
fig. 231. liet Lccher systeem is
uitgevoerd in den vorm van twee
pijpen, iu elk waarvan zich ccn
buis bevindt. Vergelijk ook het
onderschrift bij fig. 231.

B. DE INVLOED VAN DE TRAAGHEID DER ELECTRONEN
OP DE WERKING VAN EEN ZENDBUIS
Beschouwt men de rendementskromme van verschillende buizen (fig. 223,
224, 227, 229), dan valt het op, dat het rendement en het afgegeven ver
mogen kleiner worden, naarmate de golflengte korter wordt. Hiervoor zijn
verscheidene oorzaken aan te wijzen, nl. verliezen in den anodekring
(straling, huideffcct); verliezen in de doorvoerleidingen en in het glas,
alsmede in de isolatiematerialen binnen de buis; dc koppeling van den belastingwccrstand met den anodekring, die steeds minder gunstig wordt
naarmate een grooter deel van dien kring zich binnen de buis bevindt,
zoodat dc koppeling niet steeds op dc optimale waarde kan worden
ingesteld; dc verliezen in den stuurroosterkring, waardoor diens impe
dantie daalt, met als gevolg vermindering van dc tcruggekoppelde span
233
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ning en derhalve van de uitsturing van de buis, en ten slotte de traagheid
van de elcctronen. Over deze laatste oorzaak zal in het volgende een en
ander worden meegedeeld.

§ 1. Vlakke diode, gevoed met gelijkspanning
Beschouwen wij het geval dat tusschen de anode en de kathode van een
vlakke diode een gelijkspanning V is aangelegd (fig. 233), dan is de ge
bruikelijke opvatting van den stroomdoorgang die, als zou na het aanleggen van de gelijkspanning pas anodestroom
-1+ vloeien als de elcctronen, die door de kathode
-Z-r worden geëmitteerd, op de anode zijn aangekomen. Een eenvoudige redeneering echter
_J
I
«Ht
leert, dat deze opvatting niet juist kan zijn.
Fig. 233. Elcctroncnbeweging
Immers, als een clcctron met lading -e zich
in vlakke diode.
op een afstand x van de kathode en op een
afstand d-x van de anode bevindt, dan, zoo leert de elcctrostatica, ont
staat op de anode een positieve influentielading ten bedrage ex d, en op
de kathode komt een, eveneens positieve, lading e(d-x)jd. BeAveegt het
electron zich met een snelheid v = dx/dt van de kathode naar do anode,
dan zal de influentielading op de anode toenemen, die op de kathode
afnemen, doch zoodanig, dat hun som steeds gelijk is aan c (x/d 4(d-x)/d) = e. Dit beteckent dat, tijdens den overtocht van het electron
van de kathode naar de anode, positieve lading vloeit van de kathode,
via de batterij, naar de anode, m.a.w. dat er in de leiding naar de anode
een stroom vloeit. Op het oogenblik, dat het electron de anode bereikt,
is dc influentielading op de kathode gelijk geworden aan nul; die op de
anode is -j-e, en deze lading wordt door het aankomende electron juist
geneutraliseerd. De anodestroom houdt dus op te vloeien, zoodra het
electron de anode bereikt.
De grootte van den anodestroom tijdens den overtocht van het electron is nu
gemakkelijk aan te geven. Is het electron ter plaatse x, dan is de influentie
lading op de anode: qa = exjd. De anodestroom is, per definitie, de snelheid,
waarmee deze lading toeneemt, dus

.S.

. _ dqa
dt

e dx

ei

d dt

d

Bij aanwezigheid van een aantal electronen moet voor ieder electron deze
bijdrage worden berekend en vervolgens gesommeerd over alle electronen.
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Wij zullen deze berekening uitvoeren in de onderstelling, dat de invloed
van de ruimtclading der clectroncn mag worden verwaarloosd. Verder
onderstellen wij, dat per seconde N electroncn worden geëmitteerd.
De beweging van ieder clectron wordt beheerscht door de formule
K = ma.
De kracht, die op een clectron werkt, is:
V
K = eF = e —
d'
als F de veldsterkte tusschcn de platen is en d hun afstand; de versnelling
« = d'xjdt-.
Integratie levert de snelheid:
dx

eV

* =^d‘ + Cv
Stel, dat het clectron ten tijde

met een snelheid nul is vertrokken, dan is:

eV
0 = —*i + cr
ma
Eliminatie van Cj tusschcn de beide vergelijkingen levert:
dxeV
Nogmaals integreeren geeft:
x =

eV
2 md

(t~h)2 + c2-

Op het moment tt vertrok het electron van het punt x = 0, dus:
0 = c2.

Derhalve:
x =

eV
(t~tx)22 md

Is ta het tijdstip, waarop de anode wordt bereikt, dan geldt:
d =

eV
2 md
235
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De tijd, die het clectron voor den overtocht noodig heeft, de z.g. looptijd,
is dus:
r = ta tj = d

(9, 15)

De bijdrage, die één clectron levert tot den anodestroonx, is:
e
e2V
—x=
d
md2
Deze bijdrage wordt geleverd gedurende den tijd, die voor den overtocht
noodig is, dus van t = tot t = ta =
-f- r. Nu is voor alle electroncn
de looptijd T dezelfde; echter zullen de vertrektijden
der verschillende
electroncn verschillend zijn.
Beschouwen wij een klein tijdsinterval, gelegen tusschen tL en
+ dtu
dan zullen in dat interval Ndtl electroncn de kathode verlaten. De bijdrage
van deze electronen tot den anodestroom is:
e2V
dia = md2

Ndtv

Wij behoeven nu, ter bepaling van den totalen anodestroom ia, niet alle ver
trektijden tusschen —oo en -foo te beschouwen, doch slechts die, welke
gelegen zijn tusschen de twee grenzen = t—r en = t. Immers, op het
tijdstip t bevinden zich tusschen de anode en de kathode electronen
die op verschillende tijdstippen van de kathode zijn vertrokken, en wel
zijn die electronen, die zich ten tijde t vlak bij de anode bevinden, een tijd
r vroeger, dat is dus ten tijde t—r, van de kathode vertrokken, terwijl
zich vlak bij de kathode electronen bevinden, die op den tijd t juist zijn
geëmitteerd. Alle andere electronen zijn vertrokken tusschen de tijden t—x
en t. De totale anodestroom wordt dus:
e°-VN
la =

md2

(«—dh =

-e2VN
2 md2

‘x -1—'

Nu is echter:
2m
Dit gesubstitueerd, levert:
ia = eN.
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(t~h) 2
l

«, = t r

eWN
2 md2

T2.

B § 2. Vlakke diode, gevoed met wisselspanning
Aangezien echter N het aantal electronen is dat per seconde wordt geëmit
teerd, is bovenstaande uitdrukking juist gelijk aan de totale lading die
per seconde overgaat.
Dit resultaat hadden we uiteraard ook zonder den tusschenstap van de
influentieladingen kunnen vinden; de bedoeling van deze berekening was
slechts, aan te toonen, dat men ook langs den weg der influentieladingen
tot een juist resultaat komt.

§ 2. Vlakke diode, gevoed met wisselspanning
Wc beschouwen nu het geval van de vlakke diode, die met wisselspanning
wordt gevoed. Uit de H.F. techniek
voor lange golven is bekend, hoe de
'1
anodestroom als functie van den tijd
kan worden berekend. Indien (fig.
234) de anodespanning gegeven is
- 1
_«
m-hit
door de formule
r o

f

v = Vm sin o)l,

Vm

n

tF

43170

dan vindt men het verloop van i als
T
functie van den tijd door, voor iedere
waarde vau t, v uit bovenstaande
formule te berekenen en vervolgens
2TT
de bijbehoorendc waarde van i te
Ut
bepalen uit de gegeven i-v karak
Fig.234. Constructie van den anodestroom
teristiek.
als functie van den tijd, voor een diode die
Bij deze handelwijze maakt men stil bij lage frequentie met een wisselspanning
zwijgend gebruik van het feit, dat wordt gevoed.
de electronen den afstand van de
kathode naar de anode afleggen in een zoodanig korten tijd, dat daarin de
anodespanning niet merkbaar van grootte is veranderd.
Is b.v. de afstand d = 0,1 cm, de anodespanning op een bepaald oogenblik
v = 10 V, dan is de looptijd r bij afwezigheid van ruimtclading te be
rekenen met de formule (9,15) (die voor r in sec, d in cm en v in volt
overgaat in x = 3,37.10-8 dpj V), als zijnde: z = 1,065.10"® sec.
Treedt nu deze anodespanning op als een momenteele waarde van een
wisselspanning met een frequentie van b.v. 3 Mper/sec (A = 100 m), dan
is de duur van één periode dier wisselspanning:
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T=rr 10'“ = 333.10-9 sec;

i

de berekende looptijd r is dus 0,32% van den duur van één periode. Het is
duidelijk, dat in dit korte tijdsverloop de oogenblikswaardc van de wissel
spanning niet noemenswaard kan zijn veranderd; dit beteekent echter, dat
het elcctron den overtocht van de kathode naar de anode heeft volbracht
bij practisch constante anodespanning, dus alsof er gelijkspanning op de
buis stond.
Nu werd de i-v karakteristiek van fig. 234 verkregen onder gclijkspanningscondities, d.w.z. voor verschillende waarden van de anodegelijkspanning werd de anodegclijkstroom bepaald, en de aldus verkregen waarden
werden vereenigd tot de grafiek van fig. 234.
Het is om bovengenoemde redenen, dat de anodestroom bij voeding met
wisselspanning mag worden berekend met behulp van de gclijkstroomkarakteristiek.
Anders wordt de toestand als de frequentie van de wisselspanning zoo
hoog wordt, dat de looptijd der electroncn een niet meer te verwaarloozen gedeelte van den duur van één periode uitmaakt. Bij aankomst
van het electron op de anode heeft de anodespanning dan een geheel
andere waarde dan toen het van de kathode vertrok; het electron zal dus
a.h.w. naijlen bij de anodespanning. Het is te verwachten, dat onder deze.
omstandigheden de anodestroom als functie van den tijd een geheel andere
gedaante zal hebben dan die, welke uit de gclijkspanningskaraktcristiek
van fig. 234 wordt verkregen. Onder vcrwaarloozing van den invloed der
ruimtelading op de grootte van veldsterkte tusschcn anode en kathode
(en dus op de beweging van de electroncn) gaan wij thans den anodestroom
berekenen.
Is de anodespanning:
v — Vm sin tut ,

(9, 16)

dan is de veldsterkte F tusschen de electroden:
I’
Vm
F = — = —p sin tut.
d
d

De beweging van liet electron wordt nu bchcerscht door K = ma, dus door
a - d*X
dl2
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K

eF

eVm .

— = — = —— sin tut.
md
m
m

B § 2. Vlakke diode, gevoed met wisselspanning
Integratie levert:
dx
dt

eVm
cos (ot + ®i»
mu)d

en, als het electron ten tijde t = tx met snelheid nul vertrekt, volgt cx uit:
eVm
cos wt1 + cv
mcod

0=

Eliminatie van cx tusschen de laatste twee vergelijkingen levert:
dx

eVm

dt

mcod

(cos (Otx—cos (Ot)

■- •

(9, 17)

Nogmaals integreeren geeft:
X =

cVm
ni(od

t cos <wtx

sin (ot'
+ ®2*

(O

Voor t = tx is x — 0, dus:
0 =

eVm
mcod

sin wtA
t, cos (otl------------ + c2»
(O

1

zoodat, na eliminatie van c2:
sin (ot — sin (otx
eV
x = ------ (t—tx) cos (otx —
(O
mcod

(9,-18)

Deze formule stelt ons in staat om, voor een willekeurigen tijd t en een
willekeurigcn vertrektijd tx, de plaats x van een electron te bepalen.
Ter wille van het in teekening brengen voeren wij een aantal dimensielooze
grootheden in, nl.:
mord
(9, 19)
O = (ot; 0X = eotx; 0O2 = 2 d
eVm'
dan gaat (9, 18) over in:
Ve 0o • ^ = (0 — 0X) cos 0X — (sin 0 — sin 0X) . .
d

(9, 20)

De beteekenis van 0O blijkt als volgt: indien op de anode een gelijkspanning
stond ten bedrage van V,rn» zou, volgens (9, 15), de looptijd der dee
tronen zijn:
r0 = d
239
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Hieruit volgt:
_
. nuo-d
2_
Hl
(o- r02 - d°-ojn-—- = 2d ——
®' m
c' m
Blijkbaar is dus 0O = cot0.
De vergelijking (9. 20) stelt ons in staat, de plaats x te berekenen van
een clectron ten tijde 0, a’s het van de kathode vertrokken is ten tijde
0l met snelheid nul.
Het resultaat van deze berekening is weergegeven in fig. 235. Men ziet
daaruit, dat de grootste afstand wordt afgelegd door de clectroncn, die van
de kathode vertrekken ten tijde 0t = 0', en dat de clectroncn die op een
later tijdstip vertrekken, min of meer op hun weg terugkeeren. De clec
troncn, die vertrekken ten tijde 0X = 90° of later, keeren zelfs geheel
naar de kathode terug, en wel bereiken zij de kathode des te eerder,
naarmate zij later vertrokken zijn. Zoo bereiken de clectroncn, die bij
6>x = 90° vertrokken, de ka
"Ki
thode bij O = 450°, d.i. dus
90° na het begin van de vol
gende periode, terwijl de clec
troncn, die bij 0X = 103°, resp.
120° vertrokken, de kathode
bereiken bij O = 360°, resp.
309°. Tusschcn 0t = 180° en
0X = 360° vertrekken geen
clectroncn van de kathode, om
dat dan de veldsterkte aan het
oppervlak van de kathode nega
tief is; evenmin tussclien 01 =

540"

Fig. 235. Gereduceerde afstand v ( — '1,6c2 x/d)
als functie van den gercducccrden tijd Q( — <vi),
die door een elcctron, dat ten tijde 0, (= tol,)
van de katbode vertrekt, wordt afgclegd in t en
vlakke diode, die met wisselspanning wordt
gevoed.
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-180° en 0t = 0°.
Van de clectronen die ver
trokken tussclien 0t = 0° en
90° wordt het tijdstip van aan
komst *op de anode bepaald
door den afstand d tusschen
anode en kathode en de ampli
tude Vm van de wisselspanning.
Immers,

stelt

men

in

de

ordinaat y = 1J2 0O . x/d

van
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I

fig. 235 x — d, dan wordt y =■ lj„ 0^. F.en lijn y — const., evenwijdig aan
de 0-as, geeft dan, bij gegeven Vm en co, den afstand van de anode tot de
kathode, omdat:

y

oi3m
, en dus d
= v, el = d2eVm

1

is.

(O

Omgekeerd kan men, bij gegeven V, o en d, de ordinaat y berekenen;
een lijn door deze waarde van y, evenwijdig aan de abscisscnas in fig. 235,
representeert dan de anode.
Ter illustratie zullen wij nu beschouwen liet geval y = 2. Om de grootte
van den anodestroom te kunnen berekenen, moeten wij op ieder tijdstip
nagaan, hoeveel electronen zich tusschen anode en kathode bevinden,
en de grootheid cx/d sommccrcn over al deze electronen. Daartoe onder
zoeken we eerst, wanneer een clcctron, dat op een tijdstip 0X van de kathode
vertrekt, aankomt hetzij op de anode, hetzij op de kathode. Uit fig. 235
volgt, dat alleen die electronen de anode kunnen bereiken, die vertrokken
zijn tusschen 0, — 0: en 90°, en wel zijn de tijden van aankomst 02o
als volgt:

<9

Ol = 0°

30° 45°

60°

75° 90°

--1

420

02a = 146° 156° 167° 183° 206° 270°
O

Verder ziet men uit fig. 235, dat alle elec
tronen, die na 0X = 90° zijn vertrokken, te
zijner tijd op de kathode landen, en wel
is liet verband tusschen de tijden van ver
trek en aankomst (02fc):
0t = 90°

95° 103° 105° 120° 150° 180°

0,. = 450°

396° 360° 348° 309° 240° 180°

-*•

Fig. 236 brengt de bovengenoemde waarden
van 02a en 02(i als functie van 0X in beeld.
Ter berekening van den anodestroom op een
bepaalden tijd 0 onderstellen wij, dat het
aantal electronen, dat op een gegeven mo
ment, 0j, de kathode per eenheid van tijd
verlaat, evenredig is met de positieve anodcspanning, dus:
„ (0X) = N sin 0lf (0° < 0X < 180°),

•
Q-~*

O

160°

o;k

0,\

e

°tï
60

^
0‘

30’

60°

30’

130’

K.'
43673

Fig. 236. Dc tijd van aankomst
op de anode (©2a) cn °P de
kathode (©2fc)als functie van den
vertrektijd 0X van de kathode,
voor een clcctron dat zich be
weegt onder dc condities van
fig. 235, voor een afstand kathode
anode, bepaald door ’/s ©o2 = 2.
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waarbij N evenredig is met Vm, dus N = oVm is; a is dau evenredig met
de steilheid van de rechte emissiekarakteristiek.
Door deze onderstelling krijgt, voor het geval van lage frequenties, waarbij
de invloed der looptijden kan worden verwaarloosd, df anodestroom de
gedaante van halve sinussen, die met een onderbreking van een halve
periode op elkaar volgen, dat is dus de toestand die wij verwachten,
althans indien wij afzien van de kromming van de i-v karakteristiek
ten gevolge van de ruimtelading.
Hierbij merken wc het volgende op:
Bij het berekenen van de snelheid der clcctroucn en van de door hen afgclegdcn weg, hebben wij den invloed van de ruimtelading op het potentiaalvcrloop tusschen kathode en anode verwaarloosd. Practisch is zulk een
toestand te realisccren door de z.g. verzadigde diode, waarbij de kathode
een zoodanig lage temperatuur heeft en dientengevolge zoo weinig clectronen emitteert, dat deze geen merkbaren invloed op liet potcntiaalverloop uitoefenen:
Bij zulk een diode is echter de grootte van den stroom, die door de kathode
wordt geëmitteerd, alleen afhankelijk van de katliodetemperatuur en
onafhankelijk van de anodespanning.
Wanneer wij nu in het bovenstaande onderstellen, dat het aantal elcctronen, dat door de kathode wordt geëmitteerd, evenredig is met de
(positieve) anodespanning, kan zulks alleen maar gerealiseerd worden in een
nict-verzadigde diode, dat is dus een diode
met
een z.g. ruimteladingskarakteristiek.
B
Fig. 236a toont het potcntiaalvcrloop in zulk
een diode (kromme OAB). Het punt A
duidt het minimum van de potentiaal aan
(het z.g. Epstcin minimum); het ontstaat
doordat de clectronen met een van nul ver
schillende snelheid van de kathode ver
trekken. De evenwichtstoestand die zich
instelt is nu zoodanig, dat alleen de snelste
electronen het minimum kunnen passeeren
en den eigenlijken anodestroom vormen; het
overgroote deel keert echter naar de kathode
x=d *terug. Dit beteekent, dat de ruimtelading
tusschen kathode en potcntiaalminimum
Fig. 236a. Potentiaalverloop
veel grooter is dan die tusschen het laatste
in een diode met ruimtelading.
<4900
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en de anode; in feite wordt dan ook de potentiaal in liet laatstgenoemde
gebied maar weinig door de doorgaande clcctronen gewijzigd. Dit is de
reden waarom, voor de beweging der clcctronen in de diode, de invloed
van de ruimtelading buiten beschouwing kan worden gelaten. (Wij merken
hierbij op, dat liet potcntiaalminimum zoo dicht bij de kathode ligt, dat
liet practisch als daarmee samenvallend kan worden beschouwd, althans
in vergelijking met den afstand tot den anode).
Dat niettemin de grootte van den stroom wel degelijk door de ruimtelading
wordt begrensd, moet dan aldus worden gezien: verhoogt men dcanodcspanning, dan wordt daardoor de absolute waarde van de (negatieve)
potentiaal in het minimum kleiner; daardoor zijn ook clcctronen met een
iets kleinere snelheid in staat het minimum te passceren, en wordt de
anodestroom grooter; het omgekeerde gebeurt bij verlaging van de anodcspanning. De varieerende diepte van het potcntiaalminimum is dus het
mechanisme, dat de grootte van den anodestroom regelt onder de sturende
werking van de anodespanning. Dat daarbij het verband tussclicn spanning
en stroom wordt bepaald door de 3/2 machtswet van Child-Langmuir is
voor ons van ondergeschikt belang; met goede benadering mogen wij deze
karakteristiek als rechte lijn beschouwen, zooals door meting van deze
karakteristiek bij verschillende dioden kan worden aangetoond.
In den tijd dty worden nu, op grond van het bovenstaande, ndtx = N sin Ov
dOj/io clcctronen geëmitteerd. Ten tijde 0 is, volgens (9, 17), hun snel
heid geworden:
.i- =

eVm
ni(od

(cos 0X — cos 0).

Hun bijdrage tot den anodestroom is:
dia = ndtL — x = N sin 0l

d

of:

oi

^ (cos 0, - cos O),
d mom

dia = A sin 0X (cos 0X — cos 0) d0x, . . . .

(9, 21)

met:
A =

Ne2Vm
mo)2 d2

(9, 22)

Bij de integratie van (9, 21) moet voor een gegeven 0 worden nagegaan
welke clcctronen tussclien de kathode en de anode aanwezig zijn en dus •
tot den anodestroom bijdragen.
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a. 0° < 0 < 90°. Blijkens fig. 235 is nog geen enkel electron, dat tusschcn
0i — 0° en 0i = 0° werd geëmitteerd, op de anode aangekomen; al
deze electronen dragen dus bij tot den anodestroom. Verder zijn nog in
de anodc-kathoderuimtc aanwezig de electronen, die in de vorige periode
waren vertrokken tusschen 0t = 90° — 360° = —270° en 0X = 0'v. —
360°, waarbij Q\k uit fig. 236 wordt bepaald met behulp van de gegeven
waarde van 0, op de wijze als door pijlen is aangeduid. Fig. 236b verduidelijkt dit; voor de verklaring van deze figuur wordt naar het
onderschrift verwezen.

r

oL-wSaa

o

co

120

ISO

n

x \

2*0

300

■Ui

^

360° 60

120

ISO

240

300

360° Qi,Qk,Qa

Fig. 236b. Grafische voorstelling, waaruit blijkt welke clcctron »
op een bepaald tijdstip tusschen de kathode (y = 0) en de anode
(y = 2) aanwezig zijn, en op welke plaats zij zich bevinden. De
stippellijnen hebben betrekking op electronen die in de vorige
periode van de kathode zijn vertrokken.

Wc vinden dus:
ia = A I sin 0! (cos 0X —cos 0) d0j

A / sin 0X (cos 0X— cos 0) d01
«1 = a/o

©1 ■= o

«ffc

= A p/j sin2 0t + cos 0 cos 0X| '+ A |x/2 sin2 0X + cos 0 cos 0X| =
01 =3 O

«1 = .t/j

= A P/2 sin2 0 -f- cos2 0 — cos 0 + 1/2 sin2 0/fc — 1/2 + cos 0.
cos 0/fc], of ia = A [‘/o cos 20 + Vj sin2 0/fc—cos 0 (1—cos 0/a )] (9,23)
b. 90° < 0 < 146°. De tcrugkccrcnde electronen uit de vorige periode
zijn alle geland op de kathode, terwijl van de electronen, die in deze
periode werden geëmitteerd, nog juist geen enkel de anode heeft be
reikt. De anodestroom wordt nu uitsluitend door de laatstgenoemde
electronen geleverd, dus:
G

ia — A j sin 0t (cos 0X—cos 0) dOk = A \}j2 sin2 0 — cos 0 (1—cos 0)],
8|»o

of:
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ia = A (3/4 + Yi cos 20 — cos 0)

(9, 24)

B § 2. Vlakke diode, gevoed met wisselspanning
c. 146° < 0 < 180°. In dit interval arrivccrcn verscheidene electronen
op de anode; zij dragen dan niet racer hij tot den anodestroom, en wel
zijn dit alle electronen die vóór 0, = 0^ van de kathode waren
vertrokken; daarbij wordt 0,'„ bepaald uit 0, op de wijze als door de
pijlen is aangegeven in fig. 236. Dus:
i„ = A I sin 0! (cos 01—cos 0) dOl = A [l/2 sin2 0—1/2 sin2 0{a -}«1 - «la

(9, 25)

-f- cos 0 (cos 0—cos &ia) [

d. 180° < 0 < 270°. Steeds racer electronen arriveeren op de anode,
terwijl nu ook electronen op de kathode zijn aangekomen; de laatste
zijn vertrokken tusschcn 0l = 180° en 0X = 0”k> en dragen dus niet
racer bij tot den anodestroom. Er blijft nu over:
«üia = A I = A [l/2 sin2 0,"*. —1/2 sin2 0”a + cos © (cos 0"fc — cos 0{a)]
(9, 26)

«i - «i.

Daarin worden 0"a en 0,fc bepaald uit O, op de wijze als aangegeven
in fig. 236.
e. 270° < 0 < 360°. Alle heengaande electronen zijn op de anode aange
komen en dragen dus niet meer hij tot den anodestroom; deze
beslaat uitsluitend uit bijdragen van de tcrugkccrendc electronen, die
nog niet op de kathode zijn aange
komen. Dus:
420'

«ü
ia = A I = A [Va sin2 0,fc—V2 +
«I - --"/a
+ cos 0 cos 0'fc] . .

360
J00

(9, 27)

Opmerking.
De integraticgcbieden a,
b, c, d en c worden op overzichtelijke
wijze gevonden uit fig. 236, als men
deze figuur completeert met de lijnen
02 = 0t en 0j = 90°, zooals aangegeven
in fig. 237. Voor een gegeven waarde
van 0 (= 0«) trekt men een lijn even
wijdig aan de abscissenas, die de begren
zingen van de gearceerde figuur snijdt

340--------180

so

. «B.
30*

SÖ*

SO

CW

150 "

«O* °>

«»o

Fig. 237. Inlegraticgebicd van ©i
als functie van 0 bij de berekening
van de anodestroom.
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in de punten Dx en D2; de abscissen dezer punten vormen de integraticgrenzen van 0X. Het integratiegebied a splitst zich in twee gebieden,
a' en a", waarvan het laatste behoort bij de tcrugkeerende clectronen
der vorige periode.
Met behulp van de formules (9, 23) t/m (9, 27) kan incn den anodestroom
ia berekenen als functie van den tijd O. In fig. 238 is deze berekening in
beeld gebracht (kromme a). Daarbij is A vervangen door de waarde
1/2iVe, aangezien, op grond van (9, 22) en (9, 19):
A =

*
0.»
0,6

0,‘

0,2

-OJ
-0,4
43614

Fig. 238. a: Anodestroom als
functie van den tijd in dc diode,
die voldoet aan dc condities der
figuren 235 en 236. b: Eerste har
monische van den anodestroom.
c: Anode spanning.

Nen- Vm

2 Ne

mardr

ol

en 726>o = 2 is.

Uit fig. 238, waarin de kromme c op een
willekeurige schaal de anodewissclspanning
voorstelt, blijkt dat, in vergelijking met
liet gedrag bij lage frequenties, de anodestroomimpuls van gedaante veranderd is,
en tevens dat het maximum ongeveer 60°
later komt. Verder is als bijzonderheid op
te merken, dat de anodestroom gedurende
bepaalde tijden negatief is; dit is een gevolg
van de electronen die naar de kathode tcrugkeeren.
Berekent men van de aldus gevonden impulsreeks den gelijkstroomcoraponcnt, alsmede de
eerste harmonische, dan vindt men:
Iao = 0,159 Ne,
Iai = (0,238 sin 0—0,389 cos 0) Ne =
= 0,456 Ne • sin (0-58°,5).

De laatste wordt voorgesteld door de sinuslijn b van fig. 238.
De grootte van den gelijkstroomcomponent is ook als volgt te vinden: per
periode arriveeren op de anode alle electronen die vertrokken zijn tusschen
0X = 0° en 90°. Dc totale lading, die naar de anode gaat, is dan dus, afge
zien van het teeken:
•i/2

q = I N sin 0! —— e =
O)
Öj = O
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O)

=

Ne
(O

•ï/2

;

ï

B § 3. De invloed van den looptijd der clcctroncn in een triode

Dezelfde lading wordt door de aankomende clcctroncn per periode op de
anode gebonden, m.a.w. in bet uitwendig circuit vloeit naar de anode per
periode de ladiug Ncjo. Hieruit en uit den tijd T — 2;r/ct) van één
periode berekent men voor den gelijkstroom:
(i

jYc

Iao=T2x= 0,159 Ne'
In het geval van lage frequenties arriveeren op de anode alle clcctroncn,
die door de kathode worden geëmitteerd, dat is dus alles wat tusschcn
0° en 180° vertrekt. Daarom wordt de anodegelijkstroom in dit geval
tweemaal zoo groot, nl. Ne/ji = 0,318 Ne.
De eerste harmonische wordt in dit geval, zooals bekend, gelijk aan de
helft van den anodetopstroom, dus 1/2 Ne; zij is in fase met de anodespanning.
Uit dit laatste volgt, dat op lage frequenties de diode voor de spannings
bron een ohmschcn weerstand vormt ter waarde
Rlf =

Vm
1
_ 2 -Vm
0,5 Ne
Ne’

of, daar volgens de vroeger gemaakte onderstelling, N = aVm is:
Rlf ~

2
ae

In het hierboven beschouwde geval voor hoogc frequenties daarentegen
vormt de diode een complexe impedantie:
Zjjf —

2,19
Vm
• eii8's = 2,19 .
• e{s®°s =
Ne
ae
0,456 Ne

F.

§ 3. De invloed van den looptijd der electronen in een triode
Het voorbeeld van de diode uit § 2 passen wij toe op bet geval van een
triode; de anode van de diode wordt daarbij het rooster van de
triode. We onderstellen daarbij, dat dit rooster de clcctroncn ongehinderd
doorlaat, doch ondoordringbaar is voor clcctrisclic velden. Dit betcckcnt,
dat de clcctroncn, die zich tusschen kathode en rooster bevinden, alleen
op deze electroden influentieladingen teweegbrengen; hetzelfde geldt
mutatis mutandis voor de electronen tusschcn rooster en anode. De door
werking van de anode door het rooster is dus nul; cvenzoo die van de ka247
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thodc door het rooster. De stuurspanning [= Vg + DVa/(l + D)] wordt
daarmee gelijk aan de roosterspanning.
Omdat wij voor de roostcr-kathoderuiinte het diodegeval van § 2 willen
gebruiken, onderstellen wij, dat de negatieve voorspanning gelijk is aan
nul; de roosterspanning wordt dan:
VS

= Vgp sin (ut.

(9, 28)

Wg

T

Dit beteekent, dat de buis in klasse
B-instclling wordt geëxciteerd. De
VS— •
berekeningen die in § 2 werden uit
\
gevoerd gelden nu onveranderd voor
u>
de roostcr-kathode ruimte; de tijd Oa
I
\
is daarbij het tijdstip van aan
\
komst van de cleclroncn in het vlak
\
van liet rooster (welk tijdstip wc
o—
- •Ö5120° 160° 200° 340- 1W Og
0
40°
daarom in het vervolg zullen aan
43076
duiden met Og); de stroom ia van
Fig. 239. Snelheid, waarmee de clcctro
fig. 238 is de stroom, die op het
nen het stuurroostcrvlak passccrcn.
rooster wordt geïnfluenceerd door
de electronen in de rooster-kalhodcruiinte.
Zooals gezegd, onderstellen wij dat de electronen die het roostervlak be
reiken, alle in de anodc-roosterruimte treden en daar verder bewegen
onder invloed van het potentiaalverschil tusschcn rooster en anode.
De snelheid waarmee het roostervlak wordt gepasseerd is gegeven door
(9, 17):
T

wg = xg = —(cos Ol—cos Og) = B (cos Oy—cos Og) ....

(9, 29)

(dj is de afstand roostcr-kathode).
Deze snelheid wordt als functie van Og weergegeven in fig. 239.
We onderzoeken nu de beweging van de electronen in de rooster-anode/
ruimte. De afstand rooster-anode zij d2; de anodespanning:
va = Va—Vap sin ((ot—V/)

(9, 30)

ï' is daarbij een — voorloopig willekeurige — faschoek. Voor W = 0
is de anode-wissclspanning in tegenfase met de roostcr-wisselspanning.
Ondersteld wordt dat Vap < Va is; alle electronen, die het rooster passeeren, bereiken dan de anode.
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Het spanningverschil tusschcn

anode

en rooster,

v2V is:
i>21 = va—Vg = Va—Vap sin {o)t—xIJ)—Vgp sin o)l (9, 31),
wat we schrijven in de gedaante:
(9, 32)

v2l ~ Va~V2l sin (tot—(p)

Het verband tusschcn de verschillende wisselspan
ningen en faschocken blijkt uit fig. 240.
Is * de afstand van het rooster in dc richting naar de
anode, dan vinden we voor dc beweging der electroncn
in dc rooster-anoderuimte het volgende:
e

c.

v2l

’x = —

m

Fig. 240. Vcctordiagram van dc
wisselspanningen
voor de triodc met
looptijdcffccten.

— [Va-V2l sin (cut—<p)];
mdn

a2

iV«l + —cos
(w*—'v)](O
Bij het passeeren van het rooster ten tijde Og = wtg is de snelheid x = wg
bepaald door (9, 29), zoodat:
wg + cx =

md2

[Vatg + — cos (wtg—y)].
(o

Hieruit volgt:
cos (wt—<p) — cos (cüfg—?»)(],

X-lVg

ma2

w

of, met Og = wtg:
(0g-9)W
X — wg — -V [Va (O-Og) + V2l j cos (<9—9>) - cos
mwd 2

(9>33)

Nogmaals integreeren geeft:

O

x — Wg-------Fc2 =
6

W

e

f — (O-Qgy- + v2lj sin (0-9>) - öcos (0g-<p)i

mw2d2 [2

J

Ten tijde O = Og is * = 0, dus:
Og ,
0 — tOg —- + c2 =
(O

e

V21 j sin (0g-<p) - Og cos

mord 2
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dus, na eliminatie van c2:
X — Wg ■

0-0,e
CO

e
mw-d2 [ 2
— sin (0g—<p) — (O—Og) cos

(%-?>)!]

Voeren we de afkortingen:
V,
d2
V*
y — TT* H- = fir- di
V„
Va

• • •

(9, 34)

. .

(9, 35)

in, en bedenken we dat, volgens (9, 19),
mt<rd\
Va Öo =

eVgp

is, dan wordt
mor d2

mord\

~^VÖ~ =

^gp

d2 1 Vgp
d, ' di ' ~Va

0oO £9;
2 ' dy

Oo'SJJ.
2 ' do ’

zoodat de uitdrukking voor x te schrijven is in de volgende gedaante:
On
V0

0

*

T **J2

= ep (0-ee)

+ % (0-0s)"- + y jsin (0-y) -

— sin (%-90 ~ (0—0*) cos (»*-?)! • • • ■

P. 36)

Met behulp van deze uitdrukking is de plaats x te berekenen van een
electron, dat ten tijde 0g het stuurroostcrvlak passeert met snelheid wg;
de grootheid ivg/B wordt daarbij ontleend aan fig. 239.
De anode wordt bereikt als x — d2 geworden is; de tijd van aankomst,
0a, wordt derhalve gevonden uit de vergelijking:

el eV = «P (0«—0g)
Vy

1(’

+ Va (0a— Ogf + y i sin (0a—<p) —

— sin (0g—95) — (0a— Og) cos (0g—9>)( ....

(9,37)

Ter illustratie beschouwen wij een bepaald geval, nl.:
<*a

,

Vgp

1

e = -=3;!X = -^:=-,

terwijl we verder een bepaalde uitsturing van de anode-wisselspanning
onderstellen, nl. Vapj Va = 7/8. De afstand dt kiezen we gelijk aan dien in
§ 2; dan is x/2 0‘0 = 2, zoodat het eerste lid van (9, 37) gelijk wordt aan 2e2p.
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De fasevcrschuiving W tusschen rooster- en anode-wisselspanning kiezen we
achtereenvolgens 0°, 45°, 90° en 180°. Uit fig. 240 zijn dan F2l (dus y)
en cp te berekenen; men vindt:
430'

F

0°
45
90
180

<P

0°
39,8
81,9
180

y

410

1,000
0,968
0,884
0,750

390°
370°

350°

330*

3:0°
Langs gralischcn weg is dan uit
(9, 37) 0„ als functie van Og te
550'
bepalen; bet resultaat vindt men in
370°
fig. 241.
Ter bepaling van den anodestrooni op
350°
een willekeurig oogenblik O moeten
330*
<40‘
<60°
«O3
300°330° 340' 360’
XO°
we nagaan hoeveel electroncn zich
03
tusschen bet rooster en de anode be
■*3070
vinden, en welke bun snelheid is. De Fig. 241. Het verband tusschen den
laatste is gegeven door (9, 33), waarin tijd van aankomst op de anode, 0„, en
den tijd Og, waarop het rooster wordt
Wg door dc kromme van fig. 239 is gepasseerd, als functie van de fasebepaald.
verschuiving XF tusschen de rooster
Volgens § 2 is liet aantal electroncn, en anodc-wissclspanning.
dat in bet tijdselement dtv gelegen
tusschen
en tj -f dtv door de kathode wordt geëmitteerd, gelijk aan

N sin 0X dtt = N sin 0!

ae1

0° <

< 180°.

CU

Dit aantal passeert het rooster tusschen de tijden tg en tg + dlg (overoenkomend met Og en 0g + d0g).
Het verband tusschen 0g en 0V zoowel als dat tusschen d0g en d0v wordt
gegeven door de formule (9, 20) van § 2, door daarin x te vervangen
door dt (= d) en 0 door 0g:
i/2 0* = (0g—0X) cos 0j — (sin 0g—sin 0J................ (9, 38)
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terwijl door differentiatie volgt:
0 = (dOg—dOx) cos 0X — (0g—Oj) sin 0X dOx — cos 0g dOg -f- cos 0t d&lt
of:
dOl —

cos 0X — cos Og
(Og—0X) sin 0X

dOg

(?, 39)

De bovengenoemde uitdrukking voor liet clectronenaantal: N sin 0X </0x/o>
gaat daarmee over in:
N sin 0X

= N

cos 0X—cos Og dOg
(Og—01)sin01 o»
cos 0X—cos Og dOg
Ög-Ö.

O)

Deze clectroncn hekken ten tijde 0 een snelheid x, gegeven door (9, 33).
Hun bijdrage tot den anodestroom is dus:
e .
cos 0.—cos 0„ dOP
dia = — x-N------- ---------- 5.-----k.
d.
Og-Ol
O)
Om den totalen anodestroom te vinden moet deze uitdrukking worden ge
ïntegreerd over alle clectroncn die zich ten tijde 0 tusschen het rooster
en de anode bevinden; in het algemeen kunnen wij dus schrijven:
P

Ne /' . cos 0,—cos Op

la=~JX
tod,

0g-0i

dOs»

(9, 40)

ft = a

waarbij de grenzen a en /? afhankelijk zijn van het beschouwde tijdstip 0.
Voor * (formule (9, 33)) schrijven we met behulp van (9, 29) het volgende:
X = Wg +

eV.
Y O—Og + y ) cos (O—(ft) — cos (0g-9>)s *
mto d.2

waarin
Wg = Wg
— • B — — • -6 ^gp
-is.
B
D
B mwdx
B
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Dus:
X

iS[7wtt + 0-0e + y!

cos (0-(p) — COS (Og-p)! ,

of:
x =

~ [<H | + 0-ee + y > cos (9-j) -

cos <»«-?)!

• •

(*>. 41)

Hierin ontlecnen-we de grootheid WgjB aan de kromme van fig. 239. Bij
substitutie van (9, 41) in (9, 40) ontstaat dc coëfficiënt
Ne

c Va

mln moj d, ’
die. w egens de betrekking (9, 35), gelijk is aan
2Nc
4
—5----- = — Ne.
@o e~ 99
Dan gaat (9, 40) over in:
COS

la —'

(0g-r)!

d<9,g

b

eg-et
(9,42).

Omdat in dc bovenstaande integraal voor Og—0L en tVg/B geen analytische
uitdrukkingen beschikbaar zijn en dus directe integratie niet mogelijk is,
berekenen we eerst de waarde van de integrand met behulp van fig. 236
(kromme 0.,a) cn fig. 239 als functie
van Og voor verschillende waarden
2>4C~
van O. cn bepalen daarna de waarde
^
van de integraal met behulp van den
1.6
regel van Simpson.
$4 .C
1°
Ter illustratie is in fig. 242 de intc^ _[
3
1
grand berekend voor het geval
\
&
0.8
W = 0, dus </• — 0 en y = 1, en wel
\
\ I
\
voor de waarden 0 — 180°, 210°,
04 ï
1o
240°, 270°, 300° en 330°. Voor
iedere waarde van 0 zijn aangegeven
160 180 200 220 240 2B0 280° Qg
de grenzen waartusschen de integra
Fig. 242. Dc integrand van de formule
tie (9, 42) moet worden uitgevoerd.
(9, 42) als functie van 0g, voor verschil
In de eerste plaats kan worden lende waarden van 0.

K

ft

°iï

253

IX. Zcndbuizcn voor zeer lioogc frequenties
opgemerkt, dat voor alle waarden van 0, die zijn gelegen tusschen 0° en
146°, de anodestroom gelijk is aan nul, omdat eerst na 0 = 146° clcctronen de rooster-anoderuimte binnentreden.
Voor 146° < 0 < 236,5° heeft nog geen enkel electron de anode bereikt,
dus dragen tot den anodestroom bij alle clectronen die liet rooster
passeerden tusschen Og = 146° en Og '= 0. Daarom strekt, bijv. voor
0 = 210°, het integratiegebied van Og zich uit tusschen 146° en 210°.
Voor 236,5° < 0 < 270° zijn verscheidene clectronen reeds op de anode
geland en dragen dus niet meer bij tot den anodestroom. Voor 0 = 240°
bijv. blijkt uit fig. 241 (kromme voor W = 0°), dat alle clectronen, die het
rooster passeerden tusschen Og = 146° en Og — 151°, tot deze categorie
behooren. Daarom strekt in fig. 242 voor de kromme 0 = 240° het inte
gratiegebied van Og zich uit van 151° tot 240°.
Na 0 = 270° treden geen nieuwe electronen de ruimte binnen; de bovenste
grens van het integratiegebied is daarom steeds Og = 270°. De onderste
grens wordt, evenals in het voorgaande geval, bepaald door de 0„—Ogkromme van fig. 241. Voor 0 = 300° is deze grens bijv. Og = 221°.
Het laatste electron bereikt de anode bij 0 = 360,5°. Na dit tijdstip is de
anodestroom gelijk aan nul en blijft dit tot het punt 0 — 146° van de
volgende periode.
'De grootte van den anodestroom is nu, blijkens (9, 42), voor iedere waarde
van 0 gelijk aan 4/9 Ne X het oppervlak onder de betredende kromme van
fig. 242. Het resultaat van de inte
gratie is (vgl. fig. 243, kromme a):
'
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Fig. 243. a: Anodestroom als functie
van den tijd, bij een triodc met looptijdcffcctcn in de kathode-roosterruimte en
in de rooster-anoderuimte, voor 'P = 0.
b: Eerste harmonische van den anode
stroom. c: Anodc-wissclspanning.
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,a

180°
210
240

0,184
0,441
0,725

270
300
330

0,391
0,110
0,031

Daaruit blijkt dat de anodestroomimpuls, in vergelijking met den toe-

B § 3. Dc invloed van den looptijd der elcctroncn in een triodc
stand bij lage frequenties, van gedaante is veranderd, en tevens dat het
maximum van den impuls sterk is verschoven. Het ligt nl. in dit geval bij
0 = ca. 240°, terwijl het maximum van de cxcitatiespanning ligt bij
0 = 90°.
Berekent men van den impulsvorm van fig. 243 de eerste harmonische,
dan vindt men:
<

iai

= — 0,228 sin 0-0,151 cos 0 = 0,273 sin (0-146,5°).

1 «v

Deze eerste harmonische wordt in fig. 243 voorgcsteld door de lijn b.
Ten opzichte van de cxcitatiespanning is de eerste harmonische dus 146,5°
naijlend, hetgeen beteekent dat dc anodc-wisselspanning (die in fig. 243
op een willekeurige schaal door dc kromme c wordt voorgesteld) t.o.v. de
eerste harmonische van den anodestroom 33,5° naijlt. Het gevolg is dat het
vermogen, dat ontstaat als liet product van anode-wisselspanning en
•stroom, niet enkel als nuttig vermogen in het anodccircuit beschikbaar
komt, doch voor een deel als extra anodedissipatic in de buis verloren gaat.
Wij merken hierbij op, dat wij bij de onderstelling W — 0, waarmee
dus de fase van dc anodc-wisselspanning t.o.v. de rooster-wisselspanning werd vastgelcgd, in liet midden hebben gelaten op welke
wijze dc anodc-wisselspanning ontstond. Nu blijkt uit de berekening,
dat het gevolg van onze praemisse is, dat de anodc-wisselstroom
33,5° voorijlt bij de anode-wisselspanning. Dit beteekent echter, dat
dc anode-wisselspanning niet kan zijn ontstaan doordat de anodewisselstroom door een afgestemden kring vloeit, omdat in dat geval,
zooals wij in hoofdstuk III hebben gezien, de genoemde grootheden
onderling in tegenfase zijn, m.a.w. 180° in fase verschillen. Formeel
kan dc hierboven berekende toestand dan ook alleen worden ver
kregen als de belasting een negatieve weerstand is; practisch
beteekent dit, dat in dc anodelciding een wissclspanningbron is
opgenomen, die een wisselspanning van de gestelde grootte cn fase
tusschcn anode en kathode legt. Uiteraard zal dus nu ook geen ver
mogen in deze bron worden verbruikt, doch zal juist deze bron een
zeker wisselstroomvermogen aan de buis toevoeren, dat, zooals
hierboven reeds werd opgemerkt, als extra anodedissipatie in de
buis verloren gaat.
Bovenstaand ongunstig resultaat is blijkbaar het gevolg van dc praemisse
W = 0, d.w.z. de anodc-wisselspanning in tegenfase met de rooster-wissel255
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spanning, tot welke praemisse we uiteraard gekomen zijn naar analogie
van den toestand bij lage frequenties, waarbij eveneens de anodc-wisselspanning met de rooster-wissclspanning in tegenfasc is, althans indien de
belasting door een afgestemden kring wordt gevormd. De invloed van den
looptijd der clectronen heeft echter tot gevolg, dat de anodcstroomimpuls
een sterke naijling vertoont t.o.v. de cxcitaticspanning; daarom zal alleen
dan een gunstig resultaat voor het afgegeven vermogen worden verkregen
indien de anodc-wisselspanning eveneens sterk naijlt.
Om dit te illustrecren werd de berekening herhaald voor het geval = 180°;
ten opzichte van het vorige geval
ijlt de anodespanning dus 180° na
ts
en is dus nu in fase met de rooster
spanning. Uit de vgl. (9, 37) bere
1.4
kenen we eerst weer het verband
tusschen 0a en
dit is de kromme
1V = 180° in fig. 241. De integrand
’.0
van vgl. (9, 42) met de hijhehoorende
0,8
integratiegrenzen is
weergegeven
in
fig.
244;
het
inlcgratiercsultaat,
06
nl. de anodestroom ia/Ne als functie
O*
van 0, is de kromme a van fig. 245.
In vergelijking tot de kromme a van
fig. 243 is de top van den impuls
o
140 160 180 200 220 240 260 280°'qs lager geworden; tevens reikt de
inpuls gedeeltelijk in de volgende
Fig. 244. Als fig. 242, echter nu voor
periode.
•P = 180°.
De eerste harmonische van deze
impulsrceks is:

0,5|3

lai = — 0,182 sin 0-0,0112 cos 0 =
Ne
= 0,1823 sin (0-176,5°);
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Fig. 245. a: Als fig. 243a, echter nu voor
V — 180°. b: Eerste harmonische van den
anodestroom. c: Anode-wisselspanning.
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zij wordt voorgesteld door de kromme
b van fig. 245. Op een willekeurige
schaal stelt c de anode-wisselspanning
voor, die nu nagenoeg in tegenfasc is
met de kromme b.
De gelijkstroomcomponcnt van de

.

I

®

P° invloed van den looptijd der elcclronen in een triode

impulscnreeks a van fig. 245 is:
Ia, = 0,159 Ne,
dus gelijk aan den kathode-gelijkstroom (zie § 2), zooals ook te verwachten
is, aangezien, volgens de onderstelling, het rooster geen clcctronen opvangt.
We vinden nu achtereenvolgens:
Wi = ƒ„, Va = 0,159 NcVa;
W0 = Vo Vap Iai COS x = Vs • 7/8 va • 0,1823 Ne cos 3,5° = 0,0795 NeVa
(de anodc-wisselspanning is niet precies in tegenfase met de eerste harmo
nische van den anodestroom, doch ijlt een hoek
— 3,5° bij dezen
toestand voor);
Wa
Wi

V anode = ~ = 50,0%.

De anodc-impcdantic moet dus capacitief worden gekozen met een hoek
van 3,5°; de modulus van deze impedantie moet zijn:

2^ = J7/8J^
1 a|

IUl

Va
Va
- = 4,80 -f = 4,80
0,1823 Ne
Nc
aVe.e

38,4
ae

In de practijk bestaat de belasting veelal uit een afgestcinden kring met
belastingwecrstand; de resultccrende anodc-impedantic heeft dan een
faschock nul. Daarbij is de eerste harmonische van den anodestroom in
tegenfase met de anodc-wisselspanning.
Nu hangen, zooals wij hebben gezien, de vorm, zoowel als de ligging van
den anodcstroomimpuls, en dus ook die van de eerste harmonische, in
sterke mate af van de fase (en de amplitude) van de anode-wisselspanning, cn tewerkgaande op de manier als geschetst in deze §, kan men die
fase van de anodespanning, waarbij de resultccrende eerste harmonische
van den stroom juist in tegenfase is (en dus de belasting een fasehoek
nul heeft) slechts door probeeren vinden.
Het is daarbij nog zeer de vraag, of het geval van tegenfasigheid van span
ning en stroom wel den toestand van maximaal H.F. vermogen represen
teert. Immers, mèt de fase van de anodespanning verandert ook de vorm
van de anodcstroomimpulscn zeer sterk, cn daarmee de amplitude van de
eerste harmonische. Op grond van de figuren 243 en 245 is men geneigd te
onderstellen dat, in het geval van afgestemden anodekring, dus tegenfase
van anodespanning cn -stroom, de impulsen breeder zullen zijn (wat een
257
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betrekklijk kleine amplitude van de eerste harmonische tot gevolg heeft)
dan indien de kring buiten afstemming is, waarbij de impulsen meer spits
van gedaante worden, wat een grootcre eerste harmonische tot gevolg heeft.
Aangezien nu het H.F. vermogen gelijk is aan
Wo — Va Vap Iai COS X,
waarin % de meergenoemde faseverschuiving tusschcn anodespauning en
-stroom is, is het denkbaar dat (bij gegeven Vap) het product Jrtl cos % om
de bovengenoemde redenen voor % ^ 0 grooter is dan voor % = 0, omdat
weliswaar cos % kleiner wordt voor X/®> doch tevens I<n grooter. Wijkt x
echter te sterk van nul af, dan zal de afneming van cos x vermoedelijk ster
ker zijn dan de toeneming van Iai; bijgevolg zal het H.F. vermogen dalen.
De verschijnselen die zich in het roostcrcircuit voordoen, kunnen worden
berekend aan de hand van hetgeen vroeger voor de diode werd gevonden.
Ten gevolge van de electronenbeweging tussclien kathode en rooster vloeit
er naar het rooster een stroom als weergegeven door kromme a van fig. 238,
terwijl er, ten gevolge van de electronenbeweging tusschcn rooster en
anode, van het rooster een stroom wegvloeit die is gegeven door kromme
a van fig. 245. De resulteereude roosterstrooin
is derhalve het verscliil tusschcn
Ofi
de waarden van beide krommen, als
weergegeven door de kromme a van
fig. 246.
0,4
Wat ons hier interesseert is de belasting,
02
die deze roosterstroom beteekent voor
de cxcitaticspanning, en die bepaald
0
wordt door de eerste harmonische van de
-02
impulsrceks volgens fig. 246. Deze eerste
harmonische is het verschil van die
-0,4
welke vroeger voor de diode werd bere
-Ofi
kend, en die welke voor de triodc geldt;
0
60 120 180 240 300 360° Q
men vindt daaruit:
Fig. 246. a: Roosterstroom als functie
van den tijd bij een triodc met looptijdeflectcu in de kathodc-roostcrruimte en in de roostcr-anodcruimte, voor 'F = 180°. b: Eerste har
monische van den roosterstroom. c:
Rooster-wisselspanning.
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^- = 0,564 sin (0-41,9°).
Ne
Deze uitdrukking vindt men weerge
geven in de sinuslijn b van fig. 246.
De cxcitatiespanning wordt in dezelfde

H § 3. De invloed van den looptijd der clcctroncn in een triode

figuur en op een willekeurige schaal voorgcstcld door de sinuslijn c.
Aangezien de faseverschuiving tusschcn de excitaticspanning en de eerste
harmonische van den roosterstroom kleiner is dan 90°, wordt een zeker
excitaticvcrmogcn in het roostcrcircuit verbruikt; dit vermogen is gelijk aan:
Whf= Va Vgplgi cos 41,9°=Va • 1/8 Va • 0,564 Ne • cos 41,9° = 0,0262 VaNe.
Het stuurvermogen bedraagt derhalve in het beschouwde geval 33% van
het afgegeven H.F. vermogen en is dus zeer aanzienlijk.
Ten aanzien van dit stuurvermogen merken wij nog het volgende op.
In het overeenkomstige geval van lage frequenties wordt het stuurver
mogen, indien roosterstroom vloeit, verbruikt als roostcrdissipatic (door het
bombardement van de elcctroncn, die op het rooster vallen) en als energie
in de roostcr-gclijkspanningbron (warmteontwikkeling in den roostcrlekweerstand, resp. oplading van de roosterspanningbatterij). Als geen
roosterstroom vloeit, is het stuurvermogen gelijk aan nul.
In het hier beschouwde geval van zeer hooge frequenties vallen er eveneens
geen clcctronen op het rooster; het vermogen dat door de excitaticspanniugbron in het roostcrcircuit moet worden geleverd, wordt hier omgezet
in kinetische energie van de elcctronen. Het totale vermogen dat aan de
buis Avordt toegevoerd, is dus dat van de excitatie en dat van de anodegelijkspanning; het wordt omgezet in nuttig vermogen (in de anode-impedantie); in warmteontwikkeling in de anode (anodedissipatie) en in
extra verhitting van de kathode (nl. door het bombardement der terugkeerende clcctronen). Het is daarom ook beter, om van het totale rendement
te spreken dan van het anodc-rendemcnt. In het hier beschouwde geval
wordt dan :
0,0795
W0
= 43%.
Vtot =
Wi + Whf 0,159+0,0262
De ingangsimpedantie van het rooster is inductief met een fasehock van
41,9°; de modulus van de impedantie is:
V,

1/8 Va

1^1 = 7^ = 0,564 Ne

Va
1,77
= 0,222 —1 =
oe
Ne

Vergelijkt men de verkregen resultaten met de overeenkomstige voor lage
frequenties (waarbij echter de anode-wisselspanning in tegenfase met de
excitaticspanning wordt ondersteld, dus W = 0°), dan is op te merken,
dat in het laatste geval de anodestroom identiek is met den stroom die
door de kathode wordt geëmitteerd, zoodat:
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voor 0° < O < 180°,
voor 180° < O < 360°.

ia = Ne sin 0
i„ = 0

De eerste harmonische van deze impulsreeks van halve sinussen is:
de gelijkstroom is:
Dan wordt:

iai = Vs Ne sin 0;
fa3 = Ne/jc.

IF; = I„3 V„ — — Ne V„ = 0,318 Ne V„;
71

7
Wa = Va V„p f<n = Va • ö V° ‘ Va Ne - 0,219 iVe F«;
8

•; = V, ^ • K"p
Fa
F,

Fa
14,0
= 1,75 —Arc
ae
7a I
Va iVe
De volgende tabel is een vergelijking tusschen de verschillende grootheden
van de L.F. en de H.F. instelling.
|Za| = 7i„ =

7/8 Fa

Tabel XII

vSP =

ia1
'Si

lao
Igo
Za

vg = Vgp sin 0; va = Va — Vap sin (0 —XIJ):
C0*0]
e
d.
= 2
(0o = 2).
8 Va' Vap ~ 8 Vai -r = 3;
m
V,?P
LF
0°

VllF
180°

0,5 Ne sin 0
0
0,318 Ne
0
14,0/oc

0,1823 Ne sin (0-176,5 )
0,564 Ne sin (0—41,9°)
0,159 Ne
0
38.4/oe • ej3's°
1,77/oe el41-9’
0,159 A'eFa (0.1852 NeV„)
0,0795 Ne Va
0,106 Ne Va1)
0,0262 Ne Va
50,0% (43,0%)

00

TVi
W0
Wa
Whf
V

0,318 NeVa
0,219 NeVa
0,099 NcVa
0
68,8%

*) Dit vermogen is de warmteontwikkeling in anode en kathode gezamenlijk, als
gevolg van het clcctronenbombardemcnt.
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C. NIEUWERE ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN
ZENDBUIZEN VOOR UKG
§ 1. Inleiding
In het voorgaande hebben wij gezien dat het de eindige looptijd van de
clcctroncn is, die de daling van liet rendement en het H.F. vermogen bij een
triode op steeds hoogere frequenties veroorzaakt. Reeds lang heeft men ge
tracht deze looptijden nuttig te gebruiken ter verbetering van de werking
van ukg-buizen, en in liet magnetron beschikt men als sinds jaren over een
buis, die op golflengten van 1 m en korter een behoorlijk vermogen met
goed rendement kan leveren. Later heeft men nieuwe methoden voor het
opwekken van ultra hooge frequenties gevonden, waarbij de looptijd der
clcctroncn wordt benut om een snelheidsmodulatie der clcctroncn om te
zetten in een aniplitudcmodulatie van de electronenstroom. De electronen
worden hierbij tot een straal gebundeld, zoodat ze niet op de met liettrillingssystcem verbonden elcctroden terechtkomen, maar door een aparte,
verder weg in de buis opgesteldc electrode kunnen worden opgevangen.
Deze laatste kan een willekeurige grootte hebben, waardoor dcanodedissipalic sterk kan toenemen.
Wc zullen ons in de volgende paragraaf met het principe dezer nieuwe
methode bezig houden. De hierop berustende buizen noemt men snclheidsmodulaticbuizcn, inhaalbuizen of klystrons.

§ 2. Snelheidmodulatie
In fig. 247 is het principe van een inhaalbuis weergegeven. Een clcctroncnstraal S, die geëmitteerd wordt door een kathode K, en wordt gebundeld
met behulp van een axiaal magneetveld, passeert den Wehnclt cylinder W
en de versncllingsanodc A0, die
A„
co
AS
een gelijkspanning V0 heeft
i!
w
t.o.v. de kalhode; en vervolgens
yV.Vmtinuit
__jl__
de twee dicht achter elkaar ge
JSL
Unilliruq
legen roosters A en B. Deze
t—. OQOQ
roosters staan eveneens op een 3l,l,l,llhf |
gelijkspanning, V0, t.o.v. de
'
**'m
kathode, terwijl er tusschen de FiS- 247■ Principeschcma van een inhaalbuis:
.
.
K = kathode; W = Wehnclt cyhnder; A„ = verroosters een wisselspannmg snelling8anodc. AB = raod«l.torroo.ter.; CD v — L'm 'in (Ot staat.
inductieroostere; E — opvangclcctrodc; S =
De afstand AB is zoo klein, kathodcstraal; B-C = inhaalruimtc.

f—h-
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dat ever den afstand AB de looptijd der electronen, die de ruimte AB bij A
met

de snelheid w0 = j/üf-Üj binnentreden, te vcrwaarloozen is t.o.v. den

duur van de periode T = 27t/(0 der H.F. wisselspanning v. Ten tijde t1 pas
seer en dus bij B, in de ruimte BC, electronen met een snelheid overeen
komend met de potentiaal van B, d.i. V0 + Vm sin wtji deze snelheid
is mitsdien:
u> — \ — • / V0 + Vm sin <otj = wj0 Vl + a sin 0)tv . .
i

(9,43)

m

Uit deze formule blijkt, dat de snelheid der electronen die B passccren,
verschillend is al naar gelang van het tijdstip f,, waarop liet rooster B
wordt gepasseerd. In fig. 248, waar de for
ft
'.2
mule (9, 43) in tcekening is gebracht voor
a (= Vm/V0) = 0,3, is dit ook duidelijk
I
te zien. Men zegt, dat dc clectronenstraal
een snclhcidmodulatic heeft ondergaan.
60°
IX’ m° HO' 300* 360'
06/
De grootheid a wordt de modulatiedicpte

«4

•

Fig. 248. Snelheid waarmee dc genoemd 1).
electronen het rooster B passeeren, Wat wij aldus hebben verkregen, is een
als functie van den tijd, voor een electroncnstroom van constante sterkte,
modulatiedicpte a = 0,3.
doch variabele snelheid, d.w.z. het aantal
electronen dat per tijdeenheid het rooster B
passeert, is constant, doch de snelheid der verschillende electronen is
afhankelijk van den tijd waarop het rooster B wordt gepasseerd.
De clectronenstraal betreedt vervolgens de veldvrijc ruimte BC (inhaalruimte). Op dc electronen werken derhalve geen krachten; het gevolg is, dat
indenin snelheid gcmoduleerden straal dc snelle electronen vooruitloopen,
de langzame achterblijven, zoodat er op cenigcn afstand van B plaatsen in
den straal zijn, w’aar de electronen opccnhoopen, terwijl zich op-andere
plaatsen geen of nagenoeg geen electronen bevinden. Men drukt dit
wel uit door te zeggen dat dc snelheidraodulatie in een dichthcidmodulatie
is overgegaan.
Het ontstaan van verdichtingen en verdunningen langs den electronenstraal is duidelijk te illustreeren aan de hand van een afstand-tijd diagram.
Ten tijde t is de afstand x, die een electron heeft afgelegd na het passeeren
l) Eigenlijk is a de niodulaticdieptc van de spanning. Dc modulatiedicpte vim dc snel
heid is (voor kleine waarden van a) gelijk aan a/2.
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van B, ten tijde tt:
x = w (t—tj) = Wq («—]' 1 + a sin ca ^ .

(9, 44)

Voor een gegeven waarde van tv d.i. dus voor een bepaald clectron, is
deze vergelijking een rechte lijn met een helling
d.r
dt

= ie = io0 1' 1 -f- a sin^j/r

Voor verschillende waarden van tv dus verschillende clectronen. geeft
fig. 249 het verhand tusschcn x en t. Daarbij werd als abscis de grootheid
0 (= cal) gebruikt, en als ordinaat de grootheid £ (= cax/w0); de formule
(9, 44) gaat dan over in:
£ = (0—0J I 1 + a sin Qv

(9, 45)

waarin 0V = cotl is.
Snijden twee lijnen elkaar, dan beteekent dit, dat twee clectronen elkaar
inhalen. Uit fig. 249 ziet men dat, naarmate de afstand * tot de uittreeclectrode B grootcr wordt, in den straal verdichtingen en verdunningen ont
staan. Trekt men in fig. 249
een lijn evenwijdig aan de «f0 as. bijv. ter plaatse £ = 8,
dan liggen de snijpunten van
deze lijn met de afstandtijd lijnen afwisselend dicht
op elkaar en ver uiteen. Dit
beteekent dat, op ecu be
paalde plaats x in den straal
het aantal clectronen regel
matig toe- en afneemt,
m.a.w. dat in den clcctroncnstraal verdichtingen en ver
dunningen zijn
ontstaan.
De grootte van de verdich
tingen en verdunningen in
ot2i<ser$3K>ita «.«9
den straal, m.a.w. de modu
Fig. 249. Dc afstand x, die de clectronen afleggen na
latie van den straalstroom ’ liet passccrcn van dc clcctrodc B, als functie van den
is gemakkelijk als volgt te
voor verschillende waarden van den tijd tj
(0, = eoij), waarop B wordt gepasseerd.
berekenen.
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Is i0 de stroomsterkte ter plaatse van het rooster J3, dan passecren in het
interval tussclicn tx ca t, + dtlf i0dtl olectroncn. Ditzelfde aantal pas
seert het punt x tusschcn de tijdstippen t en t + dl. Is i de stroomsterkte daar ter plaatse, dan geldt dus:
dh
i0 dt, = idt, waaruit volgt: i — iQ-j
dl

(9, 46)

Het verband tusschcn dlx en dt is uit (9, 44) te berekenen; immers, wanneer
een elcctron dat ten tijde t, het rooster B passeert, op den tijd t ter plaatse
x aankomt, zal een elcctron dat ten tijde
+ dt, vertrekt, hetzelfde
punt x bereiken op het tijdstip t + dt, dat is bepaald door (9, 44):
x = tv0 (t—^ l+a sin o)tl = iv0 (,+</f — t, — dt,) I l+a sin co (*!+<&!).
Hieruit volgt:
dl r
dt

1
1—“

cos ortj
(wl-wt,)

l+a sin cotl

Vervangt men hierin met behulp van (9, 44) den factor <yt—euf, door
1
, dan wordt
wo V1 + a sin

OiX

1
dt

J

a
2

COS Oity

(9, 47)

cox

(1+asin col^)*1' ic„

en dus wordt (9, 46):
i =

^

a_

lo
cos cott

*c
cox

-

COS 0j____

. • •

(9,48)

2 s (1+asinöjY1,
2 (l+a sintu^)^' ui0
Met behulp van deze formule is voor een gegeven plaats langs den straal,
dus voor een gegeven waarde van x (of £), de waarde van den straalstroom i
als functie van den tijd t (of 0) te berekenen, mits men daarbij, met
behulp van de vergelijking (9, 44), tj (of 0j) uitdrukt in t (of 0). Bij
de practische berekening verkrijgt men, bij gegeven £, uit (9. 45) de
waarde van 0 voor verschillende waarden van 0lf terwijl men uit (9, 48)
i berekent voor dezelfde waarden van 0r
In fig. 250 is de aldus berekende verhouding r/i„ weergegeven als functie
van 0 (= col) voor verschillende waarden van £ (= cox/ivq) en voor een
modulatiediepte a = 0,3.
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Fig. 250. Straal stroom sterkte als functie van den tijd,
gemeten op verschillende afstanden x (of £ — 03xjxco)
van B.
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Fig. 251. Als fig. 250, voor £ = 11.

Hieruit blijkt dat de straalstroom een impulskarakter heeft gekregen, en
dat dit des te sterker is naarmate de afstand x (dus de grootheid £) grooter
is. Voor £ = 6 bereikt de impuls zelfs een oneindig groote waarde, terwijl
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voor nog grootere afstanden de impulsen een dubbelen top vertooncn, zooals blijkt uit fig. 251, waar i/i0 gegeven is als functie van 0 voor £ = 11.
Kwalitatief is een en ander ook te zien in fig 249. Voor £ = 0 zijn de snij
punten met de afstand-tijd lijnen der verschillende clcctronen acquidistant
naar den tijd; naarmate £ grootcr wordt dringen de snijpunten op bepaalde
plaatsen meer en meer samen, en spreiden daartusschen meer uiteen, tot,
voor £ = 6, de snijpunten het dichtst opeen liggen. Op dezen afstand
arriveert dus een groot deel der electroneu terzelfder tijd in hetzelfde punt
van den straal: men noemt dit verschijnsel fasefocusscering. Voor nog
grootere waarden van £, dus aan de andere zijde van het focus, verzamelen
de snijpunten zich in twee groepen, overeenkomend met den dubbelen
top van den impuls.
Het optreden van een oneindig hoogen impuls, alsmede van de impulsen
met twee toppen kan men als volgt uit de vergelijkingen afleiden:
Uit (9, 46) blijkt dat dc straalstroom i oneindig groot wordt als het
diffcrentipalquotiënt dtjdt oneindig groot wordt, en dit is het geval zoedra
in (9, 47) de noemer van het rechterlid verdwijnt. Teekent men nu t als
fuDctie van met behulp van (9, 44), nl.
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Fig. 252. De tijd 0, waarop een bepaald
punt £ van den straal wordt bereikt door
een electron dat op een tijdstip ©l dc
elcctrodc B heeft verlaten, voor £ = 4,
5 en 6.
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en wel voor verschillende waarden
van de grootheid £ (— 0ix/wa),
dan vindt men voor £ = 4, 5 en 6
fig. 252, en voor £ = 11 fig. 253.
Beschouwen wij het geval £ = 4,
dan blijkt dat bij iedere waarde
van 0 één waaide van 0, behoort,
hetgeen dus beteekent dat op de be
schouwde plaats langs den straal op
het tijdstip O alleen de elcetronen
passeeren die op het tijdstip 0!
zijn vertrokken. Is daarentegen de
afstand x grooter, bijv. £ = 11, dan
is het mogelijk dat te beschouwder
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plaatse elcctronen passecren die op zeer verschillende tijdstippen zijD ver
trokken. Beschouwen wij het geval 0 = 660°, dan zal een lijn door deze
waarde van 0, evenwijdig aan de abscisscnas, de 0—0, kromme in drie
punten snijden, waarvoor resp. 0, — —93°, —38° en 105° is. Dit beteckcnt
dat, ten tijde 0 = 660°, te beschouwder plaatse x elcctronen passeeren,
die vertrokken zijn op de tijdstippen 04 = —93°. —38° en 105°. Bij het
berekenen van den straal
stroom met behulp van •r
<020°
/
(9, 48) moeten wij dan ook
Ns
de bijdragen van ieder dezer »»"
clectronengroepcn be- ^
schouwen; dc totale stroom
is dan de som van alle »«*
aldus berekende deden.
TWf
Het bovengenoemde ver
schijnsel is blijkbaar een ge- 7i0'
volg van de omstandigheid, 663“
/
X
dat dc 0-0, kromme twee
punten met horizontale
-60°
0°
60°
<30°
110° 340’
300°
360° 430° 460'
O,
44040
raaklijn bevat, nl. die welke
Fig. 253. Als fig. 252, voor £ = 11.
belmoren bij 0 = 617°,0
en 0
673,8°. Deze
punten duiden de tijdstippen aan waarop de stroom oneindig groot wordt.
Immers, in die punten is het differentiaalquotiënt dO/dOl = 0, dus dOJdO
= dtjdt = cc, en, volgens (9, 46) eveneens i. De kromme voor £ = 6
(fig. 252) is een grensgeval; zij bevat één punt met horizontale raaklijn,
en derhalve heeft dc impuls één oneindig liooge top. Voor kleinere waarden
van £ kan een horizontale raaklijn niet optreden en kan derhalve de straal
stroom ook niet oneindig groot worden.
De waarde van £ voor het grensgeval is uit (9, 48) te berekenen, door
in het recliterlid den noemer gelijk te stellen aan nul. De uitdrukking
cos 0,
(1 + a sin 0,)
bereikt haar maximale waarde voor die waarde van 0„ waarvoor geldt:
sin 0, =

1 - ]'l + 3 a2
a
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Noemt men F de maximale waarde van ƒ (0J, die behoort bij deze waarde
van 0t, en kiest men dan x zoodanig dat de noemer van (9, 43) verdwijnt,
dan is de bewuste waarde van £:
1

-F
2
De aldus gevonden waarde van £ duidt nu het bovenomschreven grensgeval
aan; immers, aangezien F de grootste waarde is die ƒ (0t) ooit kan berei
ken, zal bij kleinere £ de noemer van (9, 43) nooit nul kunnen worden,
en dus de stroom nooit oneindig groot: daarentegen wel bij grootere £.
In het hier beschouwde geval met a = 0.3, wordt 0, = - -25° 2', F = 1,11
en £ƒ = 6,00.
Nadat op de bovenomschreven wijze de snclheidmodulatic in een dichtheidmodulatic is overgegaan, treedt de electroncnstraal door de twee dicht
achter elkaar gelegen roosters C en D. Buiten de bui.-: zijn deze roosters
verbonden door middel van een kring, die op de cxcitatiefrequentie co is
afgestemd en dus alleen voor deze frequentie een hoogc impedantie
heeft, terwijl de impedantie voor alle andere in aanmerking komende
frequenties te verwaarloozen is.
Wij onderstellen dat C en D volkomen doorlaatbaar zijn voor clcctroncn,
doch met voor electrische krachtlijnen. Dit beteekent dat op het rooster
D pas dan iniluentieladingen zullen worden teweeggebracht, zoodra de
electronen van den in dichtheid gemodulecrden straal S het rooster C ge
passeerd zijn. Doordat de afstand CD zoo klein is, dat de looptijd der clcctronen in deze ruimte te verwaarloozen is, is de stroom die via de uitwendige
schakeling naar D vloeit, als gevolg van de electronenbcwcging tusseken
C en D op ieder oogenblik in absolute grootte gelijk aan den electronenstroom die het rooster C passeert, dat is dus de stroom i zooals hij voor
bepaalde waarden van £ in de figuren 250 en 251 werd berekend.
■ Nadat de electronen het rooster D zijn gepasseerd en op weg zijn naar
de opvangelectrode E, zullen ze eveneens influcnceercnd werken op D;
aangezien echter de afstand DE zeer groot is in vergelijking met den
afstand CD, zullen de verdichtingen en verdunningen in den straalstroom
elkaar, wat hun influentic op D betreft, compenseeren, en zal dus alleen
de gemiddelde waarde van dezen straalstroom, nl. i0, in rekening moeten
worden gebracht.
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Wij komen dus tot de conclusie dat uit het uitwendig circuit naar D
vloeit de totale impulsstroom, verminderd met den gelijkstroom £0.
Op soortgelijke wijze is aan te toonen dat dezelfde stroom wegvloeit van
de cleclrode C in de richting van het uitwendig circuit; daarbij wordt dan
weer gebruik gemaakt van het feit dat in de ruimte BC het effect van de
dichthcidmodulatic van den straal op de clcctrode C verdwijnt als gevolg
van den grooten afstand BC.
Nu kan men zich den impulsvormigen stroom ontleed denken in zijn ver
schillende ccmponcntcn, op dezelfde wijze als dat in hoofdstuk III is
gedaan voor den II.F. klasse C-vcrstcrkcr; één dezer componenten is dan
uiteraard een sinusvormige wisselstroom met cirkclfrequentie <a. Omdat
nu juist, volgens de onderstelling, de kring een hoogc, ohmschc impedantie
li vertoont voor deze frequentie, zal zich hierover een wisselspanning
ontwikkelen, waarvan de amplitude Vp gelijk is aan deze impedantie R,
vermenigvuldigd met de amplitude Jx van den bewusten stroomcomponcnt.
liet vermogen dat in dezen weerstand ontwikkeld wordt, is dan:
«7o = 1/2^^

Dit vermogen wordt ontleend aan de kinetische energie van de electroncn
die zich bewegen van C naar D: het aantal clcctronen is nl. juist maximaal
op het moment dat de wisselspanning tusschen C cn D maximaal is, en
wel in dien zin, dat de clcctronen geremd worden, en dus worden gedwon
gen tot liet afstaan van hun kinetische energie.
Nadat de clcctronen aldus grootendeels hun snelheid hebben verloren,
passecrcn zij het rooster D en bewegen zij zich naar de clcctrode E, die aan
de gelijkspanning V0 ligt. Treffen zij deze clectrode, dan wordt hun kine
tische energie in warmte omgezet; dit is de anodedissipatie.
Evenals bij een triodeversterker, verstaat men onder het opgenomen vermo
gen het product van de anode-gclijkspanning V0 en den straal-gclijkstroom i0:
Wi = F0i'0;
het rendement van de buis wordt derhalve:

V = Vi
Gaan wij na hoe groot dit rendement kan worden, dan is ten aanzien van de
verhouding Vp/V0 op te merken, dat deze nooit grootcr mag worden dan 1,
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omdat anders gedurende een deel van de periode de electronen zouden
terugkeeren; de hiervoor gegeven beschouwingen gelden dan niet meer. •
Verder is de verhouding J,/i0 afhankelijk van de impulsgcdaante, evenals
dat het geval was bij de impulsen van hoofdstuk III. Waar hier de impulsvorm afhankelijk is van de grootheid f, dus van de plaats x langs den straal,
zal ook de verhouding Ii/iQ met deze grootheid veranderen. Een nadere
berekening, waarvoor naar de literatuur wordt verwezen, leert dat deze
verhouding haar maximale waarde bereikt op eenigen afstand voorbij het
focus, dat is dus op een plaats wraar de impuls een dubbelen top vertoont,
en wel is, voor niet te groote modulatiedieptc,
= 1,84 fy. Brengt
men dus ter plaatse £m de roosters C en D aan, dun verkrijgt men het
hoogste rendement. Het blijkt dat dit gelijk is aan 58%.
Bij de opstelling volgens fig. 247 is aan een versterker gedacht, waarbij aan
de roosters AB door een cxcitatic-spanningbron een wisselspanning van
een bepaalde frequentie wordt toegevoerd, terwijl door de roosters CD het
H.F. vermogen aan den bclastingkring w’ordt afgegeven.
Evenals bij een triode, kan men ook hier een versterker in een oscillator

Fig. 254. Eenvoudig voorbeeld (doorsnede) van een oscillator volgens
het snclhcidmodulatic-principe, waarbij de ingang- en de uitgangkring gecombineerd zijn tot een concentrisch Lcchcr systeem, dat
tevens de terugkoppeling bezorgt.
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veranderen door het aanbrengen van een terugkoppeb'ng tusschen den uitgangs- en den ingangskring, die ook hier aan bepaalde eisclien ten aanzien
van amplitude en fase moet voldoen, wil de buis met maximaal rendement
werken.
In fig. 247 zijn voorts de in- cu de uitgangskring schematisch aangeduid
door de klassieke parallelschakeling van zelfinductie en capaciteit. In
werkelijkheid hebben de kringen, die bij de hier optredende frequenties
(109 per/sec) worden gebruikt, een geheel anderen vorm, en wel gebruikt
men z.g. trilholten en concentrische Lecher systemen. Daarmee bereikt
men eenerzijds, dat de afmetingen der kringen behoorlijk groot blijven;
anderzijds, dat de kringvcrb’ezcn tot een minimum worden beperkt, wat
bij de kringen met gescheiden zelfinductie en capaciteit op deze hooge
frequenties niet het geval is.
Een eenvoudig voorbeeld van een oscilvznzrzzm
lator volgens het principe der snelheids,:
________ Si
modulatie toont fig. 254. De electronen440*2
straai wordt opgewekt in ecu kwartsbuis,
die door een concentrisch Lecher systeem
Fig. 255. Schematische voor
is omgeven. De binnenste der beide
stelling van de kring, gebruikt
coaxiale cylinders sluit direct om de buis
in fig. 254: S,TX: modulaticspleet; S2T2: inductic-spleet.
en dient als inhaalruimte; de buitenste buis
is de tcrugkoppelleiding. Als modulatieroosters fungeeren de spleten Sx en
(fig. 255), als inductieroosters de
spleten S2 en Tv De terugkoppeling is bij deze opstelling niet variabel,
hetgeen tot gevolg heeft dat het rendement niet de grootst mogelijke
waarde kan bereiken. Daartegenover staat dat, in plaats van een afzonder
lijke ingangs- en uitgangskring, cr nu slechts één kring aanwezig is, nl.
het concentrische blussysteem, hetgeen de afstemming uiteraard zeer
vergemakkelijkt.
De koppeling met de belasting geschiedt door middel van een draadlus,
die door een spleet in den buiteneylinder naar binnen wordt gebracht en
aldus met het magnetische veld van den kring is gekoppeld.
Het geheel is geplaatst in een coaxiaal magneetveld, ter bundeling van
den elcctroncnstraal.
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§ 3. Versterkbuis volgens Haeff
De versterkbuis, zooals ze door Haeff werd beschreven, is te beschouwen
als een overgang van den penthodeversterker naar de inliaalbuis.
Ook bij deze buis wordt gebruik gemaakt van een electronenstroom, doch
de dicbtbeidmodulatic wordt hier, evenals bij de pcnlhode, verkregen met
behulp van een stuurrooster, waarop een excitatiespanning van de gewensebte frequentie wordt aangebracht. Vei volgens passeert deze aldus
gemoduleerde electronenstroom, evenals bij de inliaalbuis, de inductie- ,
electroden, die met een resonantiekring zijn verbonden, en bereikt ten
slotte de opvangelcctrode. Schematisch is dus de opstelling van zulk
een versterkbuis volgens Haeff zooals weergegeven in fig. 256: K is de

XA
p

«

rH

Ui®—

L
C

D

IK

44//S

Fig. 256. Schets van ccn IlacfT huis; K: ka
thode; G: stuurrooster; S; kathodestraal;
CD: inductic-clcclroden; E: opvangelcctrode;
L: resonantiekring; PQ: koppcllus voor de
belasting.

kathode, die den elcctronenstraal S emitteert, welke door middel van
het rooster G een dichthcidinodulatic ondergaat. Vervolgens passeert
de straal de (niet getcekende) focusscerings- en versucllingsclectrode, en
daarna de inductie-clcctrodcn C en D, om ten slotte op de opvangelcctrode
E te eindigen.
De uitgangskring is in dit geval een concentrisch Lecher systeem L ter
lengte A/4, dat aan de linkerzijde kortgesloten is: de einden CenD der
beide buizen vormen de inductie-electroden. De belasting wordt aangeslo
ten aan de uiteinden P en
van een draadlus, die met het magnetische
veld van den kring is gekoppeld.
Ook hier is een axiaal magnetisch veld aangebracht ter bundeling van den
elcctronenstraal.
Doordat, evenals bij de inliaalbuis, de functies van inductie-electroden en
opvangelectrode zijn gescheiden, kan de laatste worden uitgevoerd met een
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groot oppervlak, noodig voor een hooge anodcdissipalic, zonder dat dit
aan de H.F. eigenschappen van de buis afbreuk doet, terwijl de inducticclectroden op de meest gunstige wijze met den H.F. kring kunnen worden
gecombineerd. Doordat met een hooge versncllingspotcntiaal wordt ge
werkt is de looptijd der electroncn tusschcn de inductie-electroden CenD
klein; anderzijds kan de potentiaal van de opvangclectrode E laag worden
gehouden, hetgeen liet rendement ten goede komt. De constructie van de
buis is verder zoodanig, dat de afstand tusschcn G en C cenerzijds en
tusschcn D en E anderzijds betrekkelijk groot is; het IT.F. veld tusschcn
C en D kan daardoor practisch geen invloed uitoefenen op de electroden
G en E. De koppeling tusschcn de uitgangzijdc (CD) en de ingangzijde
(GI\) is dientengevolge nagenoeg nihil, zulks in tegenstelling tot den
toestand bij den triode- en den penthodeversterker.
Wat uiteraard wel blijft bestaan, is, evenals bij de penthodc, de invloed van
de looptijden der elcctronen in de kathode-roosterruimte. Wil men de nadceligc invloed (demping) hiervan vermijden, dan moet de afstand K-G
zeer klein worden gehouden, hetgeen tot constructieve bezwaren aanleiding
kan geven. Een verbetering is de buis met snelheidsmodulatie, waarbij de
voordeelen van bet uitgangssysteem ook bij het ingangssysteem zijn toege
past. Men werkt dus ook hij het ingangssysteem met een bundel snelle
electroncn, waardoor de looptijd tusschen de modulator-clectroden te verwaarloozen klein wordt, doch aangezien de cxcitatie-spanning niet meer de
grootte van de kathodestroom regelt en dus geen dichthcidraodulatie meer
teweeg kan brengen, moet men het inhaalprincipe te hulp roepen, om de
verkregen snelheidmodulatie in een dichthcidmodulatic om te zetten.

§ 4. Vergelijking tusschen de penthode, de buis volgens Haeff
en de inhaalbuis
Ten slotte zullen wij nog nagaan hoe men door verandering van den pen
thodeversterker op logische wijze kan komen tot de beide andere buizen.
Wij hebben reeds besproken welke bezwaren aan den penthode- (resp.
triode-) versterker kleven bij toepassing op zeer hooge frequenties. Wij
resumecrcn die als volgt:
a. Bij hooger worden van de frequentie vormen de looptijden der elec
troncn tusschen de verschillende electroden een steeds grooter deel van
de periode der H.F. wisselspanningen. Voor de stuurroosterruimte beteckent dit het optreden van demping, dus van extra excitatie-
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vermogen; voor de anoderuiinte de afplatting van de anodestroomimpulscn, dus daling van het rendement.
b. Tracht men den invloed van deze looptijden ongedaan te maken door
het verkleinen van de onderlinge afstanden der clectroden, dan wordt
de capaciteit tusschcn die elcctrodcn grootcr, wat raocilijkeden met zich
brengt bij het dimensionneeren der kringen.
c. Behalve door het verkleinen van de afstanden tusschcn do clectroden,
worden de bedoelde capaciteiten ook grootcr naarmate de oppervlakte
der elcctroden toeneemt; men is dus gedwongen om de oppervlakte
der elcctroden drastisch te verkleinen, als men door verkleining der
electrodenafstanden de capaciteiten van de buis niet overmatig wil
laten toenemen. Het gevolg is, dat mèt de oppervlakte ook het dissipeerend vermogen der electroden, met name dat van de anode en het
schermrooster, afneemt, wat een directcn hinderpaal vormt voor het
verkrijgen van een groot vermogen.
d. Doordat bij de penthode de stuurroosterruimte en de anoderuiinte dicht
op elkaar zijn gelegen, is een zekere koppeling tusschcn den uitgangsen den ingangskring niet geheel te vermijden. Eencrzijds is een directe
koppeling aanwezig tusschcn de anode en het stuurrooster door de
capaciteit Cagl; anderzijds bestaat er een indirecte koppeling tusschen
beide wegens de groote onderlinge capaciteiten tusschcn anode, vang-,
scherm- en stuurrooster en de zelfinductics der vang- en schermroosterlciding.
Wil men aan dc bovengenoemde bezwaren tegemoet komen, dan heeft
men met het verkleinen van de afstanden tusschen de electroden slechts een
gedeeltelijk succes, want weliswaar bereikt men inet de zg. knoepbuizen
zeer hoogc frequenties (A < 1 m), doch slechts een gering vermogen, als
gevolg van dc kleine afmetingen der clectroden.
In plaats van de afstanden te verkleinen, kan men ook dc snelheid der electronen vergrooten, indien men hun looptijden wil verkleinen. Dit is toege
past zoowel in de buis volgens Ilaeft’ (bij dc inductie-electrodcn) als in dc
inliaalbuis (bij de inductie- en dc modulatie-elcctroden), waar de elcctronenstroom uitcindelijk een versuellingselectrode op hoogc potentiaal passeert.
Daarbij maakt men echter gebruik van een clectroncnstroom in den vorm
van een straal, in combinatie met een focussceringsclectrode en een axiaal
magnetisch veld, terwijl de verschillende electroden doorfcoord zijn, om
clectronenbombardcment zooveel mogclijk te vermijden. In principe toch
zou men ook een penthode met hooge schermroostcrspanning kunnen ge274
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hruiken, waardoor althans tusschcn het schcrmrooster en de anode de
looptijd der elcctronen klein wordt, doch het bezwaar, dat men daarbij
ontmoet bestaat in het clcctroncnbombardomcnt op de scliermroostcrdraden. Dit bombardement wordt dus bij de beide nieuwere buizen vermeden door de toepassing van een kathodcstraal met focussccring.
In alle drie de buizen wordt een modulatie van den electroncnstrcom
teweeggebracht; in de penthode en de buis volgens Haeff met behulp van
een stuurrooster, dat direct de grootte van den geëmitteerden kathode*
stroom regelt: in de inhaalbuis door middel van de combinatie: modulatoreicel roden met inhaalruimtc. In het laatste geval liggen de modulatorelcctroden achter de versncllingselectrodc; dientengevolge kunnen de
uiodulatorclectrodcn geen variatie van den straalstroom teweeg brengen,
evenmin als in een penthode het vangroostcr de grootte van den kathodcstroom kan regelen. Zooals wij hebben besproken wordt slechts een
snclheidmodulatic teweeggebracht, die in de inhaalruimte in een stroomslcr'kteinodulatie wordt omgezet. Het voordeel van deze laatste methode
werd reeds besproken in § 3.
De gemoduleerde clectronenstroom betreedt vervolgens de ruimte, waar
de energic-omzetting moet plaats hebben. Bij de penthode is dit de ruimte
sekermrooster-anode; bij de beide andere buizen de ruimte tusschcn de
inductic-clectrodcn. Uit een oogpunt van energic-omzetting kan men het
schcrmrooster en de anode van een penthode ook als induclic-clcctroden be
schouwen. In de eerste plaats toch ligt bij de penthode de uitgangskring
tusschcn de beide genoemde elcctroden, evenals bij de inhaalbuis (immers,
liet schcrmrooster heeft dezelfde H.F. potentiaal als de kathode); in de
tweede plaats is de berekening van den stroom in het uitwendig circuit bij de
penthode geheel gelijk aan die bij de inhaalbuis, en geschiedt op de wijze als
behandeld in li, § 3. Indien daarbij de looptijd der electroncn klein is
t.o.v. den duur van één H.F. periode, dan is de stroom in het uitwendig cir
cuit gelijk aan den clectronenstroom die door de eerste clectrodc de inducticruimte binnentreedt. Slechts doordat bij de penthode de tweede inductic-clcctrodc den clectronenstroom opvangt, terwijl bij de inhaalbuis deze
clcctrode den stroom doorlaat, vloeit in het eerste geval in het uitwendig
circuit ook de gelijkstroomcoinponent van den clectronenstroom, terwijl die
in het tweede geval door een afzonderlijke clectrode wordt opgenomen.
De voordeclcn van de splitsing der functies van de inductic-clectrodcn en de
opvangelectrodc werden reeds in § 3 genoemd; de anode kan een groot
oppervlak en dus een groot dissipeerend vermogen krijgen, zonder dat dit
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afbreuk doet aan de H.F. eigenschappen van de buis, terwijl de kring op
geschikte wijze met de inductie-elcctroden kan worden gecombineerd,
zonder dat dit met het introduceercn van een grootc capaciteit gepaard
behoeft tc gaan. Wij verwijzen hiervoor naar de uitvoeringsvormen dier
elcctroden in de figuren 255 en 256.
Ten slotte is door de wijze van opbouw de koppeling van het II.F. elcctrische veld van den uitgangskring niet de ingangsclcctroden hij de buis
volgens HaclF en bij de inhaalbuis veel geringer dan hij de penthode.

Na het gereed komen van dit bock zijn op het gebied der zcndbuizcn voor
ultra korte golven belangrijke vorderingen gemaakt, die hier niet meer
konden worden besproken. Ook aan het magnetron, dat vóór den oorlog
eenigszins op den achtergrond was geraakt, is de laatste jaren zeer veel
ontwikkelingswerk verricht; in radarinstallatics is dit thans de algemeen
gebruikte zendbuis voor centimetergolven. Den belangstellenden lezer ver
wijzen wij voor de nieuwe typen van ukg-zendbuizen naar de volgende
literatuur:
F. Coetcricr, Dc multireücctiebuis, een nieuwe oscillatorbuis voor zeer korte golven,
Philips techn. T. 8, 257, 1916.
H. E. Hollmann, Erzcugung und Vcrstarkung von Dozimctcf- und Zcntimetcrwcllen,
Tel. Fcrnspr. Funk und Fcrnseh-Tcchn. 31, 281 en 322, 1912; 32, 37 en 65, 1913.
R. Warneckc, Nouvcaux tubes élcctroniqucs pour ultra hautes frcquences; les tubes ii
commando par modulation de vitesse; Rev. Gén. de rElcctricité 49, 381, 1911.
F. Lüdi, Der Ultrakurzwcllengcncrator mit Phasenfokussicrung, IIclv. Pliys. Acta 13,
122 en 498, 1940; 16,136, 1943.
A. E. Harrison, Klystron oscillators, Electronics Nov. 19411>I. 100.
G. Heller, Het magnetron als oscillator voor ultrakorte golven, Philips techn. T. 4,
201, 1939.
K. Posthumus, Oscillations in a split anode magnetron. Mechanisin of generation, Wirclcss Eng. 12, 126, 1935.
N. F. Alckscev and D. D. Malairov, Generation of high power oscillations with
a magnetron in the centimeter band, Proc. Radio Eng. 32,136, 1911.
J. T. Randall, The cavity magnetron, Proc. Phys. Soc. 58, 247, 1916.
H. G. Shea, Thcory of magnetron tubes and their uscs, Electronic Industries, Jnn. 194é
p. 66; Aug. 1946 p. 46.
G. Goud et, Développcments récents de la tcchniquc du magnetron, Ondc élcctriquc
26, 49, 1946.
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§ 1. De regel van Simpson
Volgens den regel van Simpson wordt het tusschen dc kromme AB,
de x-as en dc ordinaten AAl en BB1 gelegen oppervlak (zie Gg. 257)
bepaald door liet stuk AlBl van de x-as in een even aantal (2n) gelijke
dceleu te verdeden en in dc dcclpuntcn de ordinaten op te richten. De
laatste hebben achtereenvolgens dc lengte j0, yx, y2,. . . .y2ni zij kunnen,
wanneer AB een gegeven kromme is, in dc Gguur worden opgemeten.
De lengte van ieder der 2/i dcclen, waarin het interval AlBl wordt ver
deeld, noemen we h; blijkbaar is h = (x2n—x0)j2n. Dan is het oppervlak
ABB1A1 met zeer goede benadering gelijk aan:
h
O == 3 (yo 4-

+ 2y2 + 4j3 + 2j., + ... 2y2n_2 -f 4y 2n—1 + >2«)»

althans indien 2« voldoende groot is.
De juistheid van de bovenstaande formule berust op de onderstelling dat
het deel der kromme AB, waarop drie opeenvolgende doelpunten P, Q en R
zijn gelegen, voldoende kan worden benaderd door de parabool die door
deze drie punten kan worden gelegd. Voor het oppervlak van de strook
PVi/fjP, nemen we dan het oppervlak onder dc betreffende parabool.
y
Ter berekening van het bedoelde
B
oppervlak leggen we het nulpunt
van het coördinatenstelsel in Q
de abscissenas noemen wc £ (7'*e
A
/
fig. 258). Voor Rx is dan £ = + /»;
voor Pj is £ = —h. Dc ordinaten
van P, Q en R noemen we yP,

ik

ygcaynDe parabool door P, Q en R is van
de algemeene gedaante:

!

y = «£2 + H + c.

O

...

y3-i ft*

»

£
Xo X, Xi

f} Q,R,
««J

Voor Q is £ = 0; y = yQ, dus:
yq = c

Jt ju

(1)

■

i

Fig. 257. Oppcrvlaktcbcpaling met behulp
van den regel van Simpson.
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Voor R is £ = h; y = yR, dus:
0
/V"

yR = ah- 4- bh + c . .

ff

Voor P is f = —/i; ƒ = y;., dus:
yP = ah- — bh -j- c . .

* *

(2)

(3)

Uit (1), (2) en (3) kunnen n,
b en c gemakkelijk worden opge
lost; men vindt:
«/,2 = Va (Vp
2y0 + y«);

X.

bh = Va (jr -- Jp); c = Jo£

A A
/? Of

Nu is:

•t4s:o

opp. PPPjP, = ƒ yd£ =
Fig. 258. Bepaling van hel oppervlak onder
de parabool PQR.

—h

+h

= ƒ (a£2

bë + c) df =

-b

-

+

b
h
2
- f2 + c£ | = - «A3 + 2cA, of, onder gebruikmaking van

2

_3

de boven gevonden waarden voor a en c:
opp. PRR,Pi = 2h (1/3 nA2 + c) = 2A [1/6 (yP - 2y9 + vl() + yQ] =
A/3 0'p + 4)'0 + ƒ«)•
Het oppervlak ABB1Al van fig. 257 is nu gelijk aan dat van n dergelijke
dubbele strooken. Wc vinden dus voor dit oppervlak:
O = A/3 (y0 + 4jt +y2) + /t/3 (y2 + 4ya -j-y,) + A/3 (y4 + 4J5 + Je) + • •
. • + A/3 (y2n-4 + 4y2n_3 + y2/1—2) + bjZ (y2n_2 + 4y,n_, + y2n). of
O = A/3 (y0 -f 4yt -f 2y2 -f- 4y3 + 2y4 -j- • • • + 2y2n_4 -}• 4y2n_3 + 2y2n-a + 4y2n_, + y2n).
Toepassingen
Ter illustratie van de nauwkeurigheid, waarmee met behulp van den regei
van Simpson oppervlakken kunnen worden berekend, bepalen we met dezen
regel het oppervlak van een aantal bekende mathematische figuren,
a. Kwartcirkel (lig.v259). De abscis OB verdeden wc in 2n = 6 gelijke
deelen; dan is h = R/6, en met de stelling van Pythagoras vinden wc ge
makkelijk:
y1
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1
= - PI 35
6

a
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:

|
r
/i

=

]/ R»_(!fi)«=ï Rl'T

y, = ]/ R‘-(,-6Rr = lR)T
!

\
\
B
0 12 3 4 5 6
-

y* = ]/ *2- (|«)a=4 «t'iï

■x'
MUI

Fig. 259. Bepaling van
het oppervlak van een
kwartcirkel.

verder is y0 = R; yQ — 0.
Volgens den regel van Simpson is dus nu:
ii

0 =* ^
t(« +
18

7 « l 35 + iJR|2 + 2Rl/3+?H)'5 + 7 R l'H + 0), of
6
3
3
6

O - 0,778 K2.
De exacte berekening levert:
O = - lt2 = 0,785 R2.
4
Daaruit blijkt dat het grafische resultaat slechts 1% afwijkt van het
exacte.
b. Oppervlak onder een cosinuskromme (fig. 260)
Bij dc cosinusfunctie is OA = 1; OB = ji/2. We verdeden OB in 2n = 6
gelijke dcelen; dan is /i = 15° = jt/12. Dc ordinaten
/
vinden we in een cosinustafel:
A
■y0 = lï yx = 0,9659; Jo = 0,8660; y3 = 0,7071;
yt =■■ 0,5000; ys = 0,2588; y9 = 0.

[\

I

.

\

Dc regel van Simpson levert: .
O = ^ (! + 4.0,9659 + 2.0,8660 + 4.0,7071 +
36
71

2.0,5000 + 4.0,2588 + 0) = — • 11,4592 = 1,0000.
36

B
0 1 2 3 4 5 6

Fig. 260. Bepaling van
het oppervlak onder een
cosinuskromme.
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y

Exacte berekening geeft:

3

n/2

n/2

O = ƒ cos x dx = j sin x | = 1 — 0 = 1.

B

x—O

o

Het grafische resultaat klopt derhalve tot in de
vierde decimaal met het exacte.
2

c. Oppervlak onder de kromme y = ex, lusschen de
ordinaten x = 0 en x = 1 (fig. 261).
Wc verdeden het interval AlB2 in 2n = 2 gelijke
deelen; dan is h = ,/2. In een tabel voor e* vinden wc:
x =0
1
ex = 1
1,6187 2,7183.

1'A

V.

Dus:
b»
*o’0

Fig. 261. Bepaling van
het oppervlak onder de
kromme y = e*.

7 (1 + 4.1,6487 + 2,7183) = 1 • 10,3131 =
6
6
1,7188.
De exacte berekening geeft :

O =

i

0 = ƒ C*dx = I e* I J = C - 1 = 1,7183.
x—O

De afwijking is bier dus slechts 0,03%.
Wij zullen nu de regel van Simpson toepassen ter bepaling van de ververschillendc componenten der Fourier reeksontwikkeling van grafisch
bepaalde stroomimpulsen.
In hoofdstuk III hebben wij gezien, dat van een periodiek verloopcnden
stroom, i = ƒ (eot), de gelijkstroomcomponent ƒ„, alsmede de amplitude
van de eerste harmonische, Iv berekend worden uit:
2n

Io== 2n I f ^ d
O

h=

1 2n
- I ƒ (cot) cos (ot d (wt).

2n

De grootheid ƒ ƒ (ent) d (cot) is echter niets anders dan het oppervlak,
O

gelegen tusschcn de kromme ƒ (cot) en de abscissenas, en begrensd door de
ordinaten eot = 0 en cot = 2tz.
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2a

Evenzoo is de grootheid ƒ ƒ (col) cos cot d (cot) het oppervlak, gelegen
O

tusschcn dc kromme ƒ (cot) cos cof, de ahscissenas en de ordinaten cot — 0
en cot = 2 7i.
Is ƒ (cot) grafisch bepaald, dan bepalen wc de bedoelde oppervlakken met
den regel van Simpson.
Voor het geval van
impulsvormigc
ftojti
stroomen met een
stroomhock 20 (fig.
262) merken we op,
dat het oppervlak
io 'i
onder de kromme
tusschcn cot = 0 en
oot
231
/ e
jc
o
-Q
cot = 2tc gelijk is aan
*491!
i2«-i
tweemaal liet opper
Fig. 262. Bepaling van deu gclijkstroomcoinponcnt cn van dc
vlak van de halve karmonischcn van impulsvormigc stroomen.
impuls, die gelegen
is tusschcn cot = 0 en
cot = O. Daarom verdeden we bij dc toepassing van den regel van Simpson
niet het interval 0 tot 2n in 2n gelijke deelen, doch het interval 0 tot 0;
dc berekening wordt daardoor nauwkeuriger.
Dc grootheid h wordt nu gelijk aan 0/2u, waarbij wc 0 in radialen moeten
uitdrukken. Is 0 in graden gegeven, zooals meestal het geval is, dan is:

h =

0°

71

2n' 18Ö

De ordinaten in de verschillende declpunten noemen we i0, ij, in,.. .
i2n_i, i2n; zij worden opgemeten in dc figuur.
In dit geval is i2n = 0.
De gelijkstroom wordt nu:

h=

1 f
-j

I

1

Ir
1 I 0° 7i
, ..
d ^ = * J f((üt) d (W° = * ’ 3 ’ 2n ' 18Ö (l° + 1 +

o

o

+ 21*2 + 4l3 + . • • + 2t2n_2 +
00

non ■ Z" (io +
180 on

+ 2i2 + 4*3 + ... + 2itn_2 + 4i2n_i).
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Ter bepaling van de eerste harmonische vermenigvuldigen we ieder der
ordinaten i0, iv ... met de bijbehoorende waarden van cos tot; de nieuwe
ordinaten noemen we £„', ij', ...
Dan is:
e

2 r
2 r
2 1 0° n
Qn
'i = - / ƒ (tot) cos tot d (tut) = - / ƒ (tot) cos tot d (tut) = - • - •
Tl o Zn lol»
(V +4ij' + 2£a' + ... + 2£'2n_2 + 4£'2„_j), of

'i = l°'s(‘v + 4V + 2i=' + - + 2i'

2n-2

+ 4i'2n_j).

Soortgelijke formules kunnen worden afgeleid voor de andere harmonischen.
Als voorbeeld van toepassing kiezen we den impuls b van lig. 24 (hoofd
stuk III, § 5). Deze is afgeleid uit de bclastinglijn b van fig. 22, en wel als
volgt: Wc bepalen langs b den anodestroom £„ als functie van de roostcrspanning vg en berekenen de bijbehoorende waarden van tot uit: vg = —275
+ 500 cos tot. Dan vinden we de volgende tabel.
Het aldus gevonden verband tusschen ia en
is de kromme b van fig. 24; daaruit blijkt dat
tot
%
vë
0 = 62° is.
We verdeelcn de halve impuls in 2« = 6 gelijke
225
2400
0°
declen; dan is h = 62°/6 = 10°20'.
200
2340
18,2
In de declpunten rich
175 2200 25,8
ten we ordinaten op,
tot
150 2020 31,8
hi
waarvan we de lengte
125 1760 36,9
uit de figuur aflezen;
100 1450 41,4
2400
0°
zie de tabel hiernaast.

75
50
25
0
-25

1120
790
520
290
70

45,6
49,5
53,1
56,6
60,0

10°20'
20°40'
31° 0'
41°20'
51°40'

2380
2300
2040
1460
610

li
»2
l3

h
h

Volgens den regel van Simpson is nu:
Iao =

62

1

— • — (2400 + 4.2380 + 2.2300 + 4.2040 + 2.1460 + 4.610) =

62
— • 30040 = 573 mA.
3240
282

§ 2. L.F. klasse A-vcrstcrker
Ter bepaling van Iai vermenigvuldigen we iedere waarde van ia met de
betreffende waarde van cos tot:
0)1

la

cos ol

i„ cos tot

0°

2400

2400

10°20'
20°40'
31° 0'
4l°20'
51 MO'

2380
2300
2040
1460
610

1,000
0,984
0,936
0,857
\ 0,751
0,620

62

2340
2150
1750
1095
380

•/

lo

‘V
•/
l2

;/

l3

h'

V

1

Dan wordt: Iai = — • — (2400 + 4.2340 + 2.2150 + 4.1750 + 2.1095 +
+ 4.380) =

62

• 26770 = 1023 mA.

. § 2. L.F. klasse A-versterker

I

Hoewel de laagfrequentversterkcrs niet tot het thema „Zendbuizcn”
bebooren, zullen wij in deze en de volgende § niettemin eenige beschou
wingen wijden aan de buizen die in de zendtcchniek worden gebruikt ter
versterking van de L.F. trillingen, waarmee telefoniezenders worden ge
moduleerd. Wij zullen ons daarbij beperken tot de berekening van opgenomen vermogen, afgegeven vermogen, rendement en distorsie, voor zoover
deze grootheden door de eigenschappen van de buis worden bepaald, zoodat
de invloed van de L.F. transformatoren e.d., die in L.F. versterkers worden
toegepast, buiten beschouwing blijft. In deze § bespreken wij den L.F. klasse
A-vcrstcrker; wij bepalen ons tot de triode, die voor dit doel het meest
wordt toegepast.
Fig. 269 toont het principeschema
van den L.F. klasse A-versterker. De
belasting wordt gevormd door een
•"
R
Vgpcospt
weerstand R, die op de secundaire
t*
wikkeling van een L.F. transformator
Vg+
" &+
is aangesloten; de primaire wikkeling
van dezen transformator is opgenomen Fig. 263. Principeschema van een
L.F. klasse A-vcrstcrker.
in de anodeleiding.
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Wij onderstellen dat de transformator ideaal is, dus geen spreiding, geen
ohmschen weerstand, en evenmin eigcncapaciteit heeft; aan de primaire
zijde is dan de belastingweerstand R equivalent met een weerstand Ra =
(nilnï)2 -R» waarin het aantal primaire, n.2 het aantal secundaire windingen
van den transformator is. Deze betrekking geldt dan voor alle in aanmerking komende frequenties.
De cxcitaticspanning Vgp cos pt is meestal afkomstig van een microfoon,
eventueel onder tusschcnschakeling van één of meer voorversterkers. De
am plitude Vgp krijgt daardoor uiteraard zeer verschillende waarden. Bij
den klasse A-vcrstcrker wordt er echter voor gezorgd dat er geen roosterstroom vloeit, zulks ter vermijding van extra distorsie; dus geldt voor de
roosterspanning vg de betrekking:
vg = Vg -f- Vgp cos pt g 0

(1)

A. Theorie der rechtlijnige karakteristieken
Wc beschouwen eerst het geïdealiseerde geval van rechte karakteristieken
(hg. 264):
la — S (Vg -f- Dva).......................

(2)*

De karakteristiek voor vg = 0 heeft dan de vergelijking:

ia = S Dv„;..............................

(3)

dit is de lijn 1.

lam
Ia0

Va
•4+SJ!

Fig. 264. Geïdealiseerde karakteristie
ken van een triodc, met bclastinglijn
voor klasse A-verstcrking, waarbij niet
is uitgestuurd tot de Va-as.
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De negatieve roosterspanning Vg wordt
bij de gegeven anodc-gelijkspanning Va
zoodanig gekozen dat er een zekere
anode-ruststroom I„3 vloeit. In fig. 264
wordt deze toestand aangeduid door
het z.g. rustpunt A, dat de coördi
naten Va en Iao heeft en gelegen is
op de karakteristiek k, die behoort bij
de gegeven roosterspanning Vg.
Wordt nu het rooster op de boven aan
gegeven wijze* geëxciteerd, dan zal de
anodestroom eveneens met den tijd
veranderen; wij schrijven:
ia ~ Iao + ia~

• . . .

(4)

§ 2. L.F. klasse A-versterker
Op grond van wat hierboven is gezegd omtrent den transformator, ondervindt
nu alleen de component iUr^ een weerstand Ra in de primaire wikkeling;
er ontstaat daarin een spanningverlics ia~^Ra, en de anodespanning wordt:
va = Vq

1 ia^^Ra

I
i :

(5)

Elimineert men ia~ tussclien (4) en (5), dan vindt men het verband dat
onder de gegeven excitatie- en bclastingconditics bestaat tusschen ia en va:
ia — lao -f

Va

Va

Ra

Ha

(6)

Dit is een lineaire vergelijking tusschen ia en va, dus een rechte lijn, en wel
is, blijkens (6), ia = Iao voor va = Va, m.a.w. de rechte lijn gaat door
het rustpunt A. De helling van deze lijn is
dia

1

dufl

Ra

dus afhankelijk van den belastingwcerstand; hoe grooter Ra, des te kleiner
is de helling. Men noemt deze lijn de belastinglijn; in fig. 264 is BAC zulk
een lijn.
Omdat de excitaticspanning symmetrisch is t.o.v. de gelijkspanning op
hel rooster, is het deel AB van de belastinglijn gelijk aan het deel AC; het
punt C ligt op ecu karakteristiek w, die t.o.v. k evenveel negatief ligt als
l t.o.v. k positief ligt.
We zullen nu twee gevallen beschouwen:
a. De positieve uitsturing van het rooster heeft plaats tot aan de karak
teristiek I, behoorend bij vg = 0 (punt B); de negatieve uitsturing C
reikt niet tot aan de t>a-as. Deze
toestand is in fig. 264 weergegeven.
b. De positieve uitsturing is als onder
a; de negatieve reikt tot aan de
va-as (zie fig. 265).
Geval a. Uit (3), d.i. de vergelijking
voor l en (6), d.i. de vergelijking voor
BC, (zie fig. 264) volgt de ordinaat

hm
I*o

lam van B door eliminatie van va:
SDRa Iao + SDVa
lam —

SDRa + 1

Fig. 265. Als fig. 264, echter nu met uit
sturing tot de t’a-as.
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De amplitude Ia~ van den wissclstroomcomponcnt van den anodestroom
is dan:
— lam — Iao —

SDVa - Iao
SDRa + 1

•

(?)

Het afgegeven vermogen is:
W, = »/. V.„

= V, I«~‘ Ra = >/. Ra ( SDVa - Ia
SDRa + 1

f

• (8)

Voor /?a = 0, zoowel als voor R„ = oo, is dus IVQ = 0. Uit fig. 264 is dit
ook direct te begrijpen. Immers, voor Ra = 0 loopt de bclastinglijn BC
evenwijdig aan de ia-as en is de anode-wissclspanning VUr^
/ijB, = 0;'
voor Ra = oo loopt BC evenwijdig aan de va-as en is de anode-wisselstroom
Ia_, = AnBo = 0.
Voor een bepaalde waarde van Ra bereikt W0 een maximum: uit differen
tiatie volgt dat dan

1
SD

(9)

is. Wij merken hierbij op dat, indien wij nog den z.g. inwendigen weerstand
Ri invoeren, volgens de formule van Barkhauscn de betrekking bestaat:
SDRi = 1;
derhalve is de boven gevonden optimale waarde van R„:
Ra = Ri

(9a)

Het maximale vermogen wordt nu:

max —

(SDVa-Iao)2
8 SD

(10)

Blijkbaar is dit vermogen des te grootcr naarmate de anodc-ruststroom Iao
kleiner is. Ook dit volgt direct uit fig. 270: laat men het punt A zakken langs
de lijn AAX, terwijl daarbij de helling van BC onveranderd blijft en het punt
B steeds op l blijft liggen, dan nemen Va~ == AXBX en Ia~ = A2B2 toe.
De laagst mogelijke stand van A, dus de kleinst mogelijkc waarde van Ia0,
wordt bereikt als het punt C op de t>a-as valt, omdat in dien stand juist
nog symmetrische uitsturing van den anodestroom mogelijk is. Blijkbaar
is in dat geval
lam — 2 Iao, dus Ijj^ — Iao*
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Deze waarde van Iao, die wij Iaoo noemen, is dan uit (7) te berekenen, nl.:
In— — Iaio —

SDVa— Iaoo
SDRa + 15

dus, in verband met (9):

SDVa
3

laco —

(11)

(10) wordt nu:
Wo max —

4 SDVa2

18

(12)

Het opgenomen vermogen is:
1
Wi = Va Iaoo = -r SDVa2-,

o

het rendement, dat hierbij wordt bereikt, is
V ~

W0 max
Wi

6 = 16

Geval b. De boven gevonden optimale waarde voor Ra, nl. Ra = Ri, geldt
voor het geval dat de uitsturing alleen begrensd is door de conditie
Vg 5S 0. llcikt echter tegelijkertijd de belastinglijn tot aan de ra-as (fig.265),
dan geldt voor Ra een andere optimale waarde, die wc als volgt berekenen.
Voor de ordinaat Iam van het punt B geldt, evenals onder a:

lam —:

SDRa Iao + SDVa
SDRa + 1

Nu is echter volgens fig. 265:
lam — 2 lag,
zoodat:

2 Iao —

SDRa Iao + SDVa
SDRa + 1

Is Iao gegeven, dan volgt hieruit voor Ra de waarde:
Ra =

SDVa — 2 Iao

(13)

SDIao
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De amplitude van den anode-wisselstrooin is
= lam

lao = Iao'i

het afgegeven vermogen:

«Va *«-**«= 7. *«.*•
Wo — V2 lao •

SDVa~2Ia
SDIao

of

SD Va — 2 Iao
SD

(14)

Beschouwt men /ao als variabel, dan bereikt JV0 een maximum voor die
waarde van Iao, die volgt uit
dlV0
1
d^=2SÖ<W<-4'“«> = °of
1
Iao = J SDVa . .
4

(15)

Geometrisch bcteckent dit het volgende: verlengt men de ordinaat QA
tot zij de karakteristiek l voor vg = 0 snijdt in P, dan is AQ = I)lo = 1 /4 PQ,
want volgens (3) is de vergelijking van l:
ia = SDva,
terwijl voor de lijn PAQ geldt: va = Va; derhalve is PQ = SDV„ = 4 I„0.
Het afgegeven vermogen wordt dus maximaal:
Womax=1k’1U SDVa •

SDVa - V2 SDVa
SD

1
— SDVa2
16

. .

(16)

Het opgenomen vermogen is:
Wi = Va Iao = V4 SD Fa2;

(17)

^0

het rendement

V = ~ = 25%

(18)

Substitueert men (15) in (13), dan vindt men voor Pa:
Ra =
288

SDVa — 1/.2 SDVa
V4 (SD)» Va

2
_ = 2R;
SD

(19)
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Resumcercnd krijgen wij dus:
a) Begrenzing aan de bovenzijde
Ra

= Ri

Womax = 4 SDVa2

18
Wi

1
= — SDFa2

b) Begrenzing aan boven- en onderzijde
Ra

W0Tnax —

Wi

10

SDVa“

= i- SDF„2
4

O

1F«

= 2 Ri

5
= — SüVa2
18

IFa

= 162/3%

v

= ,4 SDF«2
16
= 25%

Hieruit blijkt dat de instelling b in alle opzichten te preferccren is; deze
zullen wc daarom in het volgende uitsluitend beschouwen.
Zooals wij reeds opmerkten is in fig. 265 de afstand AQ gelijk aan 2/4 PQ.
Deze betrekking is onafhankelijk van de keuze van de anode-gclijkspanning
Va- Bepaalt men derhalve de optimale ligging van het rustpunt A voor ver
schillende waarden van de anodespanning, dan vindt men als meetkundige
plaats van A een rechte S (fig. 266), waarvan de helling gelijk is aan V4
van die van I, d.i. de karakteristiek voor vg = 0. Hoe hooger men de anodcspanning kiest, des te grooter worden het opgenomen en afgegeven vermogen
en de anodedissipatic. Wij merken daarbij nog op dat het opgenomen
vermogen niet verandert als de buis niet wordt geëxciteerd, omdat immers
de anodc-gclijkstroom ongewij
zigd blijft; aangezien echter in
dat geval liet afgegeven ver
mogen nul is, wordt het opge
nomen vermogen geheel in anodcdissipatie omgezet. De hoven ge
vonden uitdrukking voor W„, nl.
3/16 SDVa-, gaat dus bij het
wegvallen van de cxcitaticspanning over in 1/4 SDVa2.
Het is deze dissipatie in den rust- J
toestand, die maatgevend is voor
de maximaal toelaatbare anodespanning. Deze maximale dissi-

Fig. 266. Voor dc uitsluring volgens fig. 265 is S
de meetkundige plaats van het rustpunt A en h
de hyperbool voor maximale anodedissipatic.
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patie is in het ra-t>a-diagram van fig. 266 weergegeven door de kromme
lijn h; uit de formule
Wi = va ia = W,amax
volgt dat deze kromme een gelijkzijdige hyperbool is.
Het snijpunt A0 van S en h geeft de grootste waarde van Va aan, die onder
de geschetste conditie, nl. Ra = 2 Ri, met inachtneming van de maximaal
toelaatbare anodedissipatie kan worden toegepast. Deze waarde Vc—
amax
volgt uit:
Wamax — V4
Vamax

Va2max, °1

I w.amax
= 2 / ' SD — 2 | Wamax Ri

(20)

In verband met r\ — 25% wordt dan
Wqmax — 1/4 Wamaxi
— b amaxKiest men de anodespanning grooter dan die welke behoort bij het punt
A0 van fig. 266, bijv. OE, dan mag de anodc-ruststroom hoogstens gelijk zijn
aan EEX, waarbij 2v een punt van de hyperbool is; immers, dan is het opge
nomen vermogen, en dus de dissipatic in den ruststoestand, gelijk aan de
maximaal toelaatbare anodedissipatie Wtamax• De anodchclasting Ra moet
nu grooter dan 2Ri worden gekozen, en wel des te grooter, naarmate Va
grooter is, zooals uit een eenvoudige overweging aan de hand van de
figuren 265 en 266 gemakkelijk blijkt. Ook uit (13) blijkt dit, want ver
vangt men hierin Iao door
U'ama.v
Iao =

Va

9

(21)

dan wordt
Va2

-2 Ri
IVamax
In het grensgeval van het rustpunt A0 geldt volgens (20)
Ra =

(22)

Va2 = 4IF,amax Ri,
en dus Ra = 2jR;, terwijl voor grootcrc waarden van Va, Ra volgens (22)
toeneemt.
Met behulp van (21) en (22) vinden we nu voor het afgegeven vermogen:
W
Va2
*v a2 max
w, = Vs IaL Ra = X/2 1*00 • Ra = V* '
-2 Ri
TVamax
Va2
_2
R* )•
IVamax

Va2
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het opgenomen vermogen is steeds
Wi — Wamax',
het rendement
amax Ri
Va2
In het theoretische geval Va — co is dus

!

V = 50% en W0 = V-

amax•

Samenvattend vinden wij dus het volgende:
Va

2 i Wamax ' !?£•' de optimale waarde van Ra = 2Ri; het rendement

is 25%. De grootste waarde van het afgegeven vermogen is 1/4 Wamax.
Va > 2 | Wamax ’ ^i: dc optimale waarde van Ra is grooter dan 2Rn het
rendement is grooter dan 25%, doch kan nooit grooter worden dan 50%.
Het afgegeven vermogen kan nooit grooter worden dan J/2 Wamax.
R. Theorie van de niet-lineaire karakteristieken; distorsie
In werkelijkheid hebben de statische karakteristieken van een triode niet de
gedaante van die van lig. 264, doch zijn ze, vooral nabij de v0-as, ™in of
meer gekromd. Als voorbeeld toont fig. 267 de karakteristieken van de
triode TB 3/1000.

Vg.

1

350
300

i

250
200
150
100
i

SB
O

yZ
800

1600

2400

3200

4000

«00 to(V)
«4901

Fig. 267. Statische J0-K0-karnktcristickcn van de triode TB 3/1000
voor Vg ^ 0 V.
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'a
De bclastinglijn voor ecu weer
stand
Ra in de anodclciding
&
»/
zal echter ook hier een rechte
jn
lijn zijn, gaande door het rust
punt Ex (zie fig. 268), hetgeen
6:
G«
B.
weer bewezen wordt met de
vergelijkingen (4), (5) en (6)
I
I
van § 2.
3
I
Deze bclastinglijn geeft het ver
0
Va
te band aan tusschcn den anodestrooni en de anode-, resp.
Fig. 268. Bclastinglijn bij klasse A-vcrstcrking
roosterspanuing, en aangezien
in het /„-F0-diagram van ccn triodc met ge
het verloop van de laatste als
kromde karakteristieken.
functie van den tijd bekend is
(nl. vgl. (1), § 2), is ook het verloop van i„ als functie van den tijd
bekend. Men vindt dan een kromme van de gedaante van fig. 269; zij is
niet geheel sinusvormig, doch in het maximum heeft zij een eenigszins
spitsere gedaante dan in liet minimum, zulks als gevolg van de kromming
der statische karakteristieken (fig. 268). De anode-wisselstroom, en daar
mede de anodc-wisselspanning, is dus geen getrouwe afbeelding van de
rooster-wisselspanning, wat bij een L.F. versterker uiteraard wel het doel is;
men zegt dat de versterker een zekere vervorming (distorsie) teweegbrengt.
Een maat voor deze vervorming verkrijgt men door den anodestroom

I

volgens fig. 269 te ontwikkelen in een reeks van Fourier:
ia = lao + lai cos 0)1 + Ia2 cos 2cot + I03 cos 30)1 +
Van de componenten die met l veranderen, is alleen die met frequentie
o), dus Iai cos o)t gewenscht, terwijl de
andere termen, nl. Ia 2
cos 2o)t, Ia3 cos 3oit,
... (de hoogere harmonischen) de distorsie
teweegbrengen.
Het quotiënt IaJIai =
d2 noemt men de dis
torsie ten gevolge van
de tweede harmonische;
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Fig. 269. Anodestroom als functie van den tijd, voor het
geval van klasse A-versterking van fig. 268.
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lajlai == d3 de distorsie ten gevolge van de derde harmonische, enz.
Als totale distorsie definieert men wel de uitdrukking
d = 1ld* + d32 + ...
■

De distorsie kan uit de gevonden kromme voor ia (fig. 269) op de volgende
wijze worden bepaald.
Volgens hoofdstuk III (vergelijk ook dit Aanhangsel, § 1), gelden voor de
araplituden van de verschillende componenten I00, Iai enz. de volgende
betrekkingen:
2 71

ho = — / »ad (wl);
•o

1 a"
1(11 = - / ia cos (Ot d (ojl);
71 J
o

1 2n
I„n — - I ia COS 2 cotd (ü>t) , enz.
71.

Zooals wij in § 1 reeds opmerkten, stellen de bovenstaande integralen voor
de oppervlakken onder de krommen y = ia (t);y = ia (*) cos (ot; y = ia (t)
cos 2ojt, enz. en wel tusschen de aangegeven integratiegrenzen. Deze opper
vlakken bepalen we met behulp van den regel van Simpson; omdat de
krommen ia (t), ia (t) cos col, enz. symmetrisch zijn t.o.v. het punt o)t = Jt,
kunnen we volstaan met het bepalen van het oppervlak tusschen de
grenzen 0 en ti en vermenigvuldiging van het resultaat met 2.
We verdeden het interval 0 ... ti in bijv. 6 gelijke deelcn, ieder ter breedte
h = 7r/6 (zie fig. 269). In de deelpunten richten we de ordinaten op; wij
noemen die achtereenvolgens imaxt h>
*3» *4» *s» imin•
Dan wordt:
i
lao — - / lad (wt) = - • - (imax + 4ix + 2i» + 4i3 -f- 2-f- 4i5 + imin) —
71.'
O

71

O

\

~ ~ ' 77> (imax + ••• + imin)>
71

Iao =

lö

ka
18

max + imin + 4 (h + '3 + ^5) + ^ (i2 + »4)]

(23)
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Bij het berekenen van Zni moeten wij de ordinaten van de kromme ia (t)
cos (Ot bepalen in de aangegeven punten; deze zijn achtereenvolgens:
h cos 30° = V2 | 3; i2 cos 60° = l/2 t2; i3 cos 90° = 0: £, cos 120° =
—Va ij? ‘5 cos 150° = —V» T'3; imlw cos 180° = —imi„.
Derhalve:
2 r.
2
Jai = — / *o cos 0)1 d (tot) — - * ~ (imax + Sijl 3 + *2—i.»—2i5 | 3—imin), of
Jt.'
;z 18
O

■ifll ~ g [imax *min +213 (ix—ï'5 ) + *2—

(24)

De ordinaten van de kromme ia (t) cos 2o)t zijn achtereenvolg ens:
imaxi H cos 60° = 1/2 ix; i2 cos 120° = —1/2 i2; i3 cos 180’ = —i3;
1j cos 240° = —Va *j5 iö cos 300° — 1j2 t5; jmi„ cos 360’ =
Dus:
g [imax + imin + 2 (tx + j5) — 4t3 —(i2 + £,)]. .

(25)

Op analoge wijze kunnen de amplituden van de andere hanuonischen
worden gevonden; wij volstaan met I„3 en /aj:
Ia3 = g [imax

imin — 2 (i2—i,)] . . .

■iaj = g [imax + imin

2 (i4 + i~) + 4i3 — (i2 + £,)] . .

(26)
(27)

We vinden nu achtereenvolgens:
voor het opgenomen vermogen: Wi — Va Iao;
voor het afgegeven L.F. vermogen, voor zoover het de eerste harmonische
van den anodestroom betreft: W01 = 1/2 Ia2 Iia;
voor de totale distorsie tot en met de vierde harmonische:
d =

Vw+w+ w
Ia

Het bovenstaande lichten we toe aan de hand van een voorbeeld, waarbij
tevens de keuze van het rustpunt en van den belastingweerstand ter
sprake komt.
Fig. 270 toont de Ia- kVkaraktcristiekeu van de triode TB 3/1000 voor
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waarden van Vg < O V; de lijn a is de dissipatichyperbool voor 500 W,
d.i. de grootste dissipatie die voor deze buis wordt toegest aan.
Het optimale werkpunt bepalen we op de wijze als aangeduid in fig. 266.
Aangezien de karakteristieken thans geen rechte lijnen meer zijn, wordt
deze bepaling wel eenigszins willekeurig. We trekken door het snijpunt P
van de karakteristiek Vg = 0 en de dissipatiehypcrbool a de rechte l,
die tevens door O gaat; zij komt overeen met de gelijknamige rechte van
fig. 266. De lijn s in fig. 270 heeft een helling, gelijk aan 1/4 van die van l;
An is dan, evenals in fig. 266, het optimale rustpunt.

I
i

i

1
I

hfmA)
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/
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\

/

V

7

i
i

/

/
/
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-150 V

/
100

/
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1600

2400

3200

<000

<800 VM

Fig. 270. /„- Fa-küraktcristickcn van de triodc TB 3/1000 met een
belastinglijn E ElE3 voor klasse A-vcrstcrking.
Wij berekenen nu een klasse A-instelling, niet voor dit rustpunt, dat bij een
anodespanning van 2750 V ligt, doch voor een anodespanning van 3000 V,
dat is een spanning die voor dit buistype gebruikelijk is. Het rustpunt E1
behoorend bij deze spanning, komt nu op de dissipatichyperbool te
liggen, in overeenstemming met het gelijknamige punt van fig. 266; in dit
punt is Vg = -75 V; Ia = 165 mA. De excitatiespanning wordt nu:
Vgp = 75 V, zoodat het rooster wordt uitgestuurd tusschen de grenzen
Vg = 0 en Vg = —150 V. De belastinglijn, waarvan in het ideale geval
(fig. 265) het onderste punt op de KG-as ligt, en die dus in dit geval zou
moeten eindigen in het voetpunt van de karakteristiek voor Vg = —150 V
(in de figuur links van E3), kan thans echter niet aldus worden ge
trokken, omdat dan de distorsie (als gevolg van de sterke kromming
der statische karakteristieken nabij het onderste punt) te groot wordt.

I
I
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Dat hier distorsie aanwezig is blijkt uit het feit dat de stukken £L£S en
E& (fig. 270) van de bclastinglijn niet aan elkaar gelijk zijn, wat wel het
geval is in fig. 265 (AB = AC). Ter toelichting merken wij op dat in fig. 269
de afstand van de lijn G2G3 tot de abscisscnas den ruststroom voorstelt;
ten gevolge van de distorsie is de stroomamplitude E2G2 grootcr dan de
stroomamplitudc E3G3. In fig. 268 zijn de overeenkomstige grootheden
met dezelfde letters aangeduid; aangezien in die figuur E2G2 en E3G3 de
projecties zijn van EtE2 en EiE3 op de verticale as, moet, volgens E2G2 >
E3G3, ook ErE2 > EjEj zijn.
De verhouding ElE2/E1E3 is nu een maat voor de distorsie, en wel is,
zooals wc straks zullen bewijzen, onder bepaalde vereenvoudigende onder
stellingen, de distorsie te berekenen uit:

d = 1U'

n
1-----m

1+

n
m

(28)

indien m — EXE2 en 11 — EXE3 is (zie fig. 268).
Stelt men den eisch dat d kleiner moet zijn dan bijv. 5%, dan volgt hieruit
dat n/m > 9/11 = 0,82 moet zijn.
tiM Van deze betrekking is gebruik
400
gemaakt bij hel tcekeuen van de
bclastinglijn E2E3 in fig. 270; daar
350
is ElE3/ElE2 = 0,83.
Langs deze bclastinglijn, waarvoor
geldt:

Z

7

7

ISO

/
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7
-160 Vq(v) -120
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-40
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Fig. 271. Dynamische ia-ug-karakteristick
van de triode TB 3/1000 in L.F. klasse
A-instelling voor de belastinglijn van
fig. 270.
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v,amax Eamin
Ba = iamax
'amin
4340—1380
— = 8200 n,
0,364-0,003
bepalen wc nu het verband tussclien ia en vg, de z.g. dynamische
karakteristiek; deze is weergegeven
in fig. 271. Ex is het rustpunt, gele
gen bij Vg = -75 V; Ia = 165 rnA.
Doordat de dynamische karakte
ristiek een weinig gebogen is, zal
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een siuusvormigc roosterspanning, die op de gelijkspanning Vg = —75 V
wordt gesuperponcerd, een niet geheel sinusvormigen anodestroom tot
gevolg hebben, m.a.w. er zal distorsie zijn.
Voor Vgp = 75 V berekenen wij nu op de hierboven aangegeven wijze de
verschillende grootheden. Het is daarbij niet noodig de kromme ia — ƒ (t)
volgens fig. 269 te construeercn, want uit fig. 271 en uit de gegeven rooster
spanning, nl. vg = —75 + 75 cos (Ot, zijn de verschillende grootheden imax,
ij, ... eveneens te bepalen. Wc krijgen dan de volgende tabel:
cos wt

0)1

0°
30
60
90
120
150
180

1
0,866
0,5
0
-0,5
-0,866
—1

la

vg

0
-10
—37,5
-75
-112,5
—140
-150

364 —
337 =
264 =-165 =
68 =
15 =
3—

imax
ij
i,
i3
i4
i5
imin

Hieruit volgt:

;

1

[364 + 3 + 4 (337 + 165 + 15) + 2 (264 + 68)] = 172 mA
18
1
Iai = — [364 - 3 + 2 1 3 • (337-15) + 264 - 68] = 186 mA
Iao =

Iao —

I

A [364 + 3 + 2 • (337 + 15) - 4.165 - (264 + 68)] = 8,8 mA

ƒ„3 = ~ [364 - 3 - 2 • (264 - 68)] = -3,4 mA
= JL [364 + 3 - 2 • (337 + 15) + 4.165 - (264 + 68)] = — 1,0 mA.

Wi = Va Iao = 3000 • 172 • 10"3 = 516 W
Woi = Va W
= Va ’ (0,186)2 • 8200 = 142 W
Wa = Wi — W01 = 374 W
7]
d =

Wol
Wi = 27,5%
J' (8,8)2+(-3,4)°-+(-l,0)2
186

=--5,1%.
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We merken hierbij nog op, dat de anode-gelijkstroom Iao iets
is dan de anodestroom in het rustpimt, d.i. bij afwezigheid
cxcitatiespanning; dit is kennelijk een gevolg van de kromming
dynamische karakteristiek.
Ten slotte bewijzen we nog dat in fig. 268 de distorsie gegeven

d = xU'

grooter
van de
van de
is door

n
1------m

1+

(28)

n
—
m

Deze formule is alleen geldig indien de dynamische karakteristiek* met
goede benadering kan worden voorgesteld door een vergelijking van de
gedaante
ia = « + bvg + cvg2.............................. . (29)
Substitueert men hierin: vg — Vg + Vgp cos tot, dan wordt:
ia = a + b (Vg + Vgp cos tot) + c (Vg + Vgp cos tot)2,
of, uitgewerkt:
p

ia=a-\-bVg-\-cVg2+ll2cVgp2-\- (bVgp+2cVgVgp) coso>t-\-1/.,cVgp2 cos2tot. (30)
Daaruit blijkt, dat de distorsie hier alleen door de tweede harmonische
wordt veroorzaakt. Voor tot = 0 wordt ia = imax•
imax = a + bVg + cVg2 + Vs cVgp2 + bVgp + 2cVgVgp + V, cVgp2; (31)
Voor ojt = 7i wordt ia = imin'
W = a+bVe + cV5» + V, cVBP‘-(bVep + 2cVsVsp) + >/, cVep‘, (32)
terwijl de ruststroom i00 volgt uit (29) door daarin vg = Vgtc substitueeren:
(33)

*oo = ° 4~ bVg + cVg
Uit (31), (32) en (33) volgt:
imax — *oo = cVgp2 4* bVgp 4“%cVgVgp = Vgp (b 4“ 2cï/g + cVgp) • •

(3^)

■ioo-imin = bVgp + 2cVgVgP-cVgp2=VgP(b + 2cVg-cVgp). .

(35)

Uit (30) volgt voor de distorsie:
, =
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V, cVgp2
bVgp + 2cVgVgp

= V2 b

cV8P

+ 2 cVg

(36)

!
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Nu is in fig. 268:
E2G2 — imax—*00 — m s*n a
E3G3 = Ïqq—ijnin = n sin a,

I

zoodat, in verband met (34) en (35):
m = coust. (b
2cVg -f- cVgp)
n = const. (6 -f 2c
cVgp),
waarin const. = Vgplsina is.
Hieruit volgt:
rn — n = const. 2cVgp;
rn + n = const. 2 (b + 2cVg),
dus:
m — n
cVgp

m+n

b + 2cl>^

of, in verband met (36):
m — n
m + n

j

= 2d, dus

■

1
m

d = lL2
m

1

n
= Va”
n

n
1-----rn
n

1+m
■

§ 3. L.F. klasse B-versterker
Uit de voorgaande § is voldoende gebleken dat een A-versterker slechts met
een laag rendement kan werken. Evenals bij den H.F. versterker, wordt
hier verbetering verkregen door gebruik te maken van de klasse B-instelling. Wij moeten daarbij echter bedenken, dat door een buis in klasse
B-instclling een anodestroom vloeit, die, in vergelijking met de excitatiespanning, sterk vervormd is, wat uiteraard bij een L.F. versterker niet kan
worden toegestaan (zie fig. 272). De oplossing van deze moeilijkheid wordt
gegeven door den balans versterker, waarvan fig. 273 het schema geeft.
De negatieve roosterspanning, Vg, wordt zoodanig gekozen dat — bij de
gegeven anodespanning Va — de anodestroom van de buizen nagenoeg 1)
gelijk is aan nul. De excitatie op het rooster van de eene buis is in tegenfase

■

L

“

l*rcci»ccring volgt later.
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met die van de andere en heeft dezelfde amplitude; stelt men dus de eerst
genoemde spanning voor door Vgp cos <ot, dan is de tweede gelijk aan
—^gp cos <J)t'
practijk wordt dit verwezenlijkt door de secundaire
wikkeling van den cxcitatic-transformator van een middenaftakking te
voorzien en hieraan de negatieve roosterspanuing toe te voeren.

-Lla0

tTTi

wt

ut
Fig. 272. Vervorming van den anodcstrooni bij een L.l'\ klasse
B-vcrsterker.

Van den uitgangstransformator is de primaire wikkeling eveneens in twee
gelijke deelcn verdeeld; op de secundaire wikkeling is de bclastingweerstand
R aangesloten.
Indien nu de buizen volkomen gelijke karakteristieken hebben, wordt
door deze schakehng de stroom in den belastingwccrstand vrijwel sinus
vormig.
Fig. 274 verduidebjkt dit. De sinuslijn a stelt voor de excitatiespanning;
door de pijlen 1 en 2 wordt aan
geduid in welke richting de roos
1
p
ters van de buizen 1 en 2 (fig. 273)
minder negatief worden. Voor het
/?
o
rooster van buis 2 i6 dat dus een
halve periode later dan voor het
-typCüjcof vL/________
rooster van buis 1. De anode*1930
stroomen van de buizen worden
Fig. 273. Principcschema van een L.F.
door h en c aangeduid; zij hebben,
balansvcrsterkcr.

rg
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op grond van de klasse B-instelling, ongeveer de gedaante van halve
sinussen, die met een onderbreking van een halve periode op elkaar
volgen. De stroomimpulsen van 2 (kromme c) komen een halve periode
na die van 1 (kromme b), omdat, volgens a, het rooster van 2 ook een
halve periode na dat van 1 zijn positieve fase bereikt. De amplituden c
zijn naar beneden uitgezet, omdat de anodcstrooin van 2 de primaire van
den uitgangstransformator doorloopt in een richting die tegengesteld
is aan die van 1.
De spanning, die aan de secundaire zijde van den uitgangstransformator
ontstaal, en dus ook de stroom door den belastingwccrstand R, zijn —
aangezien wij den transformator ideaal onderstellen — op ieder oogenblik
evenredig niet de stroomen in de primaire wikkeling. Afgezien van de
transformal ie verhouding is derhalve de secundaire stroom gelijk aan de
algebraïsche som van de stroomen b en c, dat is de kromme d, die behoorlijk
den sinusvorm benadert.
Wij merken hierbij nog het volgende op.
Ten gevolge van de kromming
van de statische karakteristiek,
a
die vooral in het onderste ge
deelte merkbaar is (S in fig.
272), vertoonen de anodestroomimpulsen aan de onder
zijde uitloopcrs p (lig. 272 en
fig. 274, b en c). Uit fig. 274r/
blijkt, dat in den stroom in de
secundaire wikkeling de uit- •
looper van de enne buis ge
compenseerd wordt door dien
van de tweede. Dit wordt echter
slechts bereikt door een juiste
keuze van den anode-ruststroom
Fig. 274. Conslructie van den stroom in den bcIam der buizen. Zou men bijv.
dc negatieve roosterspanning
zoodanig kiezen, dat de ruststroom gelijk werd aan nul, dan
begint blijkbaar de anodestroom
van de tweede buis pas te
vloeien op het oogenblik dat die

lastingweerstand R van den klasse B-balansversterker van fig. 273, indien een van nul verschillende rusistroom aanwezig is:
a. cxcitaticspanning;
b. nnodcstioom van de eerste buis;
c. anodestroom van de tweede buis;
rcsultccrcndc stroom; de uitloopcrs p in 5
en c coinpcnsceren elkaar in d.
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van dc eerste buis de nulwaarde
heeft bereikt. De situatie van fig. 274
gaat dan over in die van fig. 275;
de uitloopcrs p corapenseeren elkaar
nu niet meer, en dat heeft tot ge
volg dat de resultecrendc stroomkromme van den sinusvorm afwijkt

p

/\

\7

d

Fig. 275. Als fig. 274; de ruststroom is
echter gelijk aan nul; dc uitloopcrs p in b
en c corapenseeren elkaar niet in </; dc
anodestroom is dus vervormd.

(fig. 275d).
Evenals bij de klasse A-versterker, bespreken wc eerst de theo
rie der rechtlijnige karakteristieken.
A. Theorie der rechtlijnige karak
teristieken

Wij bespreken hier dc berekenings
methode die door C. J. de Lussanct de la Sablonièrc is aangegeven.
De Ia-Fa-karakteristicken onderstellen we rechtlijnig op de wijze als be
sproken in hoofdstuk III (zie fig. 276). De belastinglijn is een rechte lijn
AB; A is het punt op de abscissenas waarvoor va = Va is. Dat dc bclastinglijn een rechte lijn is volgt onmiddellijk uit de overweging dat (fig. 273)
de secundaire belastingweerstand R aan de primaire zijde tusschen dc
punten P en M, zoowel als tusschen de punten Q en M, zich voordoct als
een weerstand Ra = (n1/n2)2 R, waarin nl het aantal wikkelingen van PM,
resp. QMis, en n2 het aantal wikkelingen aan de secundaire zijde. De anodestroom ia van buis 1, die door MP vloeit, ondervindt hierin een spanningverlies dat evenredig is met ia, hetgeen beteekent dat de belastinglijn
een rechte is, en, aangezien voorts dc anodestroom van buis 1 begint te
vloeien op het oogenblik dat die van buis 2 gelijk wordt aan nul, is op dat
moment geen spanningverlies in den transformator aanwezig en dus
va = Va (punt A, fig. 276).
Zij Iap de maximale waarde van den anodcstroomimpuls per buis; dan is
de amplitude van de anode-wisselspanning Vap = Iap Ra- In fig* 276 is
BC = Iap; AC = Vap en dus Ra = ctg a. Dc eerste harmonische van
den anodestroom is, volgens fig. 19 (hoofdstuk III), gelijk aan Iai = l/a
de anode-gelijkstroom is, volgens fig. 18: Iao = l/n lap- Het afgegeven
vermogen per buis is W0 = 1/2 Vap Iai = 1ji Vap Iap', het opgenomen
vermogen per buis is Wi = Va Iao =
Va lap, en de anodedissipatie
per buis is: Wa = Wi - W0 =
Va Iap - V4 Vap Iap302
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In het diagram van fig. 276
/*
\
I
is nu op overzichtelijke wijze
aan te geven hoe groot, bij
>/
uitsturing tot het punt B,
/ v
het afgegeven vermogen en
I
de anodedissipatie zijn.
Voeren we nl. als nieuw
coördinatenstelsel in het stelai
Cl
Va
Va
sel xAy<, met A als oorsprong,
0
+49t»
en stellen wc Iap =
^ ’ Fig. 276. Klasse B-inslelling van een triode met
'aP ~ x’ ^an wordt het afge- rechte /a-Fa-karaktcristickcn; AB is de belastinggeven vermogen: IVQ = 1/l xy. lijn, h de hyperbool voor constant afgegeven ver
in het nieuwe coördinaten- mogen; k die voor constante anodedissipatie.
stelsel is derhalve de lijn die
de punten met eenzelfde afgegeven vermogen verbindt een gelijkzijdige
hyperbool door liet punt B, waarvan de assen Ax en Ay de asymptoten
zijn. In fig. 276 is dit de gestippelde lijn h.
De anodedissipatie wordt, uitgedrukt in x eny:

wa = —y
- 7t xy = lUy (-71 v« - •■«)•
Tl
I
Dit is eveneens een gelijkzijdige hyperbool door het punt B, echter nu met,
als asymptoten, de x-as en de rechte x = 4/7t Va. In fig. 276 beteekent dit,
dat het middelpunt van deze hyperbool is gelegen op de negatieve va-as,
en wel op een afstand van 0, die gelijk is aan 4/te Va — Va = (4/jï—1)
Va = 0,273 Va. De lijn k stelt de dissipatiehypcrbool voor.
Door nu in het J0- Fa-diagram twee stelsels hyperbolen te teckenen,
het cene stelsel voor verschillende waarden van W0, het andere voor
verschillende waarden van fVa, is direct, bij gegeven Va, dat eindpunt
B van de bclastinglijn te bepalen, waarvoor IV0 en Wa een bepaalde,
vooraf vastgestelde waarde hebben. Voorts kan men, bij gegeven con
stante Wa, de ligging van B zoodanig bepalen dat W0, en dus T], zoo gunstig
mogelijk worden.
Een practischc methode van werken wordt verkregen als men de beide
stelsels hyperbolen op doorzichtig materiaal aanbrengt, die dan naar
behoefte over het karakteristiekenveld kunnen worden verschoven.
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B. Theorie van de niel-lineaire karakteristieken. Distorsie
Bij dc bespreking van de figuren 274 en 275 is gebleken dat in de praclijk
van de klasse B-instclling, in bet rustpunt een zekere anodestroom in ieder
der buizen wordt toegclaten, zoodat er een zeker tijdinterval is, gedurende
hetwelk de buizen gelijktijdig werken. In fig. 274 is dit interval aangeduid
met At. De belastinglijn, die op grond van de zuiver ohmschc belasting
een rechte lijn zou zijn (zooals AB in fig. 276), indien de buizen steeds ieder
afzonderlijk zouden werken, verkrijgt nu een cenigszins andere gedaante,
die in het volgende wordt besproken.
In fig. 277 is het deel van den karakteristiekcnbuudel geteekend, 'lat om het
rustpunt P is gelegen. Dc anode-gelijkspanning behoorend bij dit punt,
is Va; de roosterspanning is Vg. PM is dc anodc-ruslstroora. Indien de
anode-ruststrooin juist gelijk zou zijn aan nul, zou dc belastinglijn, evenals
in fig. 276, de rechte MN zijn, gaande door M met helling —1/JF?«.
Is de ruststroom niet gelijk aan nul, doch heeft hij, zooals bier, een waarde
PM, dan is, indien slechts één buis werkt, de belastinglijn een rechte PQ door
P, evenwijdig aan MN, en dit nog steeds op grond van de overweging dat
de anodestroom een daling van de anodespanning teweegbrengt, die steeds
evenredig is met den stroom.
Werkt echter tegelijkertijd de tweede buis, en wel op dc vroeger aangeduide
wijze in tegenfase met de eerste, dan wordt (zie fig. 273) de momcnteclc
anodespanning van ieder der buizen bepaald zoowel door den eigen anode
stroom als door den anodestroom van de balansbuis. Immers, de stroom ?’«2
in MQ verwekt een inductiestroom in de secundaire transformatorwikkeling, en deze weer een inducticspanning in de wikkeling MP van
de eerste buis. Het is bovendien
zoo, dat de anodeslrooinen iai en
ia2 van de buizen 1 en 2 t.a.v.
de spanningvariaties op de anoden
met elkaar mcewerken, want neemt
bijv. iai toe, dan neemt (ten ge
volge van de balansschakeling) ia»
af. Toeneming van i01 geeft echter
spanningdaling in P; afneming van
Fig. 277. Constructie van de liclaslinglijn
i„2 geeft sponningstijging in Q, dus
bij den klasse B-versterkcr, als de beide
buizen gelijktijdig stroom voeren.
(ten gevolge van dc balansschakc304
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ling) eveneens spanningdaling in P. Noemt men dus Aiai de toeneming
van den anodestroom in de eerste buis, Aia2 de afneming van den anodcstroom in de tweede buis, beide als gevolg van een toeneming (resp. afne
ming) van de roosterspanning met een bedrag A Vg, en is Ava de rcsultcerende afneming van de anodespanning van buis 1 (toeneming bij buis 2),
dan geldt dus: Av„ = (Aiai 4- Aia2) RaHierop berust de constructie van fig. 277. De punten
en C2, liggend op
de karakteristieken voor Vg -f AVg, resp. Vg — AVg, zijn zoodanig gecon
strueerd dat PA^ — PAn en C1D1 = A2C2 is. Indien de figuur op milliinctcrpapier is getcckend, is deze constructie door probecren gemakkelijk uit
te voeren. Blijkbaar is nu AxCt = Aiai; A2C2 = Ai„2 = CJ)V dus A^ =
Aiai + Ai„2. Omdat PQ//MN is en dus de (negatieve) helling l/i?„ heeft,
is PAl (= RA2) — (Aiai + Ai„2) Ra = Ava- De punten Cx en C2 voldoen
derhalve aan de condities voor het gelijktijdig werken der buizen; zij zijn
derhalve punten van de belastinglijn.
Op dezelfde wijze kunnen de punten E1 en E2, gelegen op de karakteristieken
voor T'V + 2zl Vg en Vg — 2.d Vg, worden
geconstrueerd; hierbij is weer PBr =
PB., cn ElIIl = B„E2.
De belastinglijn rond P krijgt nu de ge
daante van de gestippelde lijn E1C1
PC„Eo. Zij gaat naar rechts geleidelijk
over in de t;n-as en naar links in de
Vg,
lijn MN.

v^cTo

Is de belastinglijn eenmaal op de aangcgeven wijze in het /«- Ka-diagram getcekend, dan is hiermee het verband
tusschcn ia en v (d.i. de dynamische
karakteristiek) direct te bepalen. Een
voorbeeld van zulk een karakteristiek is
schematisch weergegeven in fig. 278
(kromme ^41B1C1). In het punt P is de
rooster-gelijkspanning gelijk aan Vg.
Zooals men ziet is, met name ten gevolge
van den staart I^Cj, de dynamische ka
rakteristiek niet geheel recht. Door de
samenwerking met de tweede buis wordt
nu echter de invloed van dezen staart t.a.v.

44PIO

*
278. Dynamische karakterisrieken bij klasse B-versterking:
dynamische karakteristiek
van de eerste buis;
A2BtCt: dynamische karakteristiek
van de tweede buis;
gecombineerde dyna
mische karakteristiek.'
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de distorsie zoo goed als teniet gedaan. Voor het uitwendig eircuit is het
nl. alsof de dynamische karakteristiek de lijn A1BlPB2A2 is, die uit de
karakteristieken der beide buizen wordt verkregen op de wijze als aange
geven in fig. 278. De karakteristiek A1BlCl van de eerste buis wordt ge
wenteld om P, over een hoek van 180 ', waardoor de karakteristiek A»B2C.,
van de tweede buis wordt verkregen: iedere ordinaat van hel gestippelde
deel BXPB» is nu de algelmüsche som van de bijbehoorende ordinaten van
de krommen B1Cl en B.,C.,.
Dat nu inderdaad voor het uitwendig circuit de dynamische karakteristiek
tussclicn B1 en B., door de genoemde stippellijn wordt voorgesteld, volgt
uit de overweging dat in de primaire wikkeling van den transformator
(fig. 273) de strooincn i,n en ia* tegengestelde richting hebben, zoodat in de
secundaire wikkeling hel verschil van deze twee slroomen lot uiting komt.
Vergelijk ook fig. 274 b, c en d.
Uit de aldus gevonden dynamische karakteristiek berekenen we nu het
opgenomen en het afgegeven vermogen, de. anodedissipatic, het rendement
en de distorsie. Stellen we de excitatiespanning als functie van den tijd voor
door Vgp cos tol, dan is de anodestroom van de eerste buis (fig. 274 b)
te schrijven als:
!<J1 = lao + J<n cos tol -f Ia-, COS 2(Dl

cos 3o»! -f- ...

. .

(1)

Die van de tweede buis is naar den tijd 180" verschoven, zoodat
i<i2 = lao ~r lai cos (wt—180°) -j- ƒ«o cos 2 (tol—180) -j+ I„:l COS 3 (tol—180°) + ...

of
ia-, = Iao~Iai cos W* + Ia-, COS 2t>J/—/«., Cos 3fot -f-........................

(2)

Het verschil van deze twee strooincn is maatgevend voor den stroom in den
belastingwccrstand (vgl. fig. 274 b en c, waarin i„2 tegengesteld is uitgezet
in vergelijking met iai); dat is dus:

(3)

i = iai—ia* = 2Iai cos tol + 2 J03 cos 3a»l -f- 2I„h cos Stol -jr •••

Hieruit volgt dat de distorsie alleen door de oneven harmonischen wordt
veroorzaakt.
De dynamische karakteristiek A1BJPBaAi van fig. 278 wordt nu bepaald
door de vergelijking (3) en door
X = Vgp cos tol

•

(4)

indien P als oorsprong van het coördinatenstelsel wordt aangenomen.
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Oin hieruit op eenvoudige wijze
de amplituden 2 Iai = olf
2I„3 = a3, ... van de verschil
lende strooincomponentcn te
kunnen bepalen, verbinden we,
volgens de werkwijze van
Mouromtscff en Kozanowski,
het punt P inet het eindpunt Ax
van de dynamische karakteris
tiek (zie fig. 279), en bepalen
nu op een aantal plaatsen x het
verschil A tusschen de ordinaat
van de dynamische karaktcristick en die van de rechte
PAV Duiden we AXQ aan met
lap} dan is de vergelijking van
deze rechte PAX blijkbaar

f.

A,

B,

C,

P

0309

OS*
0707
0809
0.866

r-k—

Fig. 279. Bepaling van dc amplituden der harnionischcn uit dc ordinaatvcrschillen A van de
dynamische karakteristiek AxBXP en dc rechte
✓1,R

y = lap cos 0)1,

(5)

en dus het bedoelde verschil der ordinaten:
A = i—y = ax cos wt -j- a3 cos 3 cot + a8 cos 5cot + ... —Iap cos <ot (6)
Voor het punt Ax is lol = 0 en A = 0; derhalve:

0 = «i + °3 + °s + ••• —lapi °f
Jap = «1 + «3 + °6 +..................

(?)

Voor P is 0)1 = 90°, en dus A — 0, zooals ook behoort.
Met behulp van de uitdrukking (7) voor Iap wordt nu:
A = a3 (cos 3cot—cos o)i) + a5 (cos 5cot—cos cot) + a7 (cos 7eot—cos cot) + ...
wat we schrijven als:

A = «3p3 + a5p5 + a7p7 + ...
Hierin is:
p3 = —2 sin 2cot sin cot,
p5 = —2 sin 3cot sin 2cot,
p7 = —2 sin 4cot sin 3cot, enz.
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Wc bepalen nu deze coëfficiënten voor <ot = 30°, 36°, 45°, 60° en 72°
en vinden dan de volgende tabel, als we dc elfde harmonische nog
meenemen:
(Ot

30°

36°

45°

Pa

-Vs 13

-1,1180

— f2

Po

-13

—1,8090
-1,1180

— };2

0

0

0

-V2

Pa

-Vs
-V2 Vs

Pil

0

Pi

60°
3
2
0
0
3
2
0

0

72°
—1,1180
+0,6910
-1,1180
0
0

De dcelpunten op de x-as, die bepaald zijn door (4):
x = Vgp cos cot,
komen dus nu te liggen bij:
0,309 Vgp, 0,5 Vgp; 0,707 Vgp; 0,809 Vgp en 0,866 Vgp (zie fig. 279).
De verschillen A noemen we achtereenvolgens «, b, c, d cn ƒ: hiervoor gelden
dan, op grond van het bovenstaande, de volgende vergelijkingen:
a = —1,1180 (a3 + a7) + 0,6910 «5
\ (°3 + «o)
b =c = —12 (a3 + o6 + au)
d = -1,1180 (a3 + a7) - 1,8090 a5
ƒ =-i},3(a3 + o9)-13(a5 + a7)

• • •

(8)

Hieruit kunnen dè onbekende coëfficiënten a3 ... all gemakkelijk worden
opgelost. We vinden:
°5 = 0,4 (a—d)
°? = -—0,577/—a5
a3 = —0,4475 (o + d) —1/2 o6—a7
2,
a# = 3 b-°3
axl = —0,707 c—o3—dg
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(9)
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Omdat ook Iap bekend is, is nu

te berekenen uit:

al — lap—a3~a5—a7—a9—all

•

•

*

•

. . .

(9a)

De gelijkstroom Iao, die door ieder der buizen vloeit, wordt niet bepaald
door dc gemeenschappelijke karakteristiek A-JijP, maar door de individueele karakteristiek AiBtCv Wanneer nu echter de amplitude van de
excitatiespanning PQ (fig. 279) groot is t.o.v. de spanning PCIf dan kan,
ter berekening van den gelijkstroom, de karakteristiek
met goede
benadering worden vervangen door de karakteristiek AjBiP. Practisch
beteckcnt dit, dat (fig. 280) de impuls CBA B'C' wordt vervangen door
den impuls PBAB'P', die ligt tusschen «t = —tt/2 en -\-tiI2.
Algemeen is nu (voor één buis):
2.-*

1

Iao = — ƒ
wat hier uit symmetric-overwegingen vervangen kan worden door:
.1/2

Iao = ~ ( iado)l.
71

Substituecrcn we hierin voor iu dc uitdrukking (1) en voeren we dc inte
gratie uit, dan komt er:
1 71
Iao ~~~ — r Iqo “I" *a\
TC [2

3

+ 5 Ias ~ 7 Iai + 9 Ia9 ~ 11

waaruit volgt:
2

Iao = - (/.i- 2 las + g Ia5
71

7 ^°7

9 ^°9 ~ ïl

en, aangezien
2Ia\ — ®i> 2/a3 — a3>
is, wordt dat:
1 ,
1,1
1,1
Iao = - («l -* j «3 + g °6 ” -j °7 + ~g a9

1

V

Yï ai1'’

(10)

zoodat hieruit, met behulp van (9) en (9a), de anode-gelijkstroom ia te
berekenen.
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A

ff

’B

o

Je' ïr

$

2*

<jjt
+490»

Fig. 280. Het berekenen van den gclijkstroomcompo
nent uit den „gccombinecrdcn impuls" PBAB'P'.

Bij kleine amplitudcn van
de cxcitatiespanning levert
deze formule onnauwkeu
rige resultaten, omdat dan
de staarten BC en B'C'
van den impuls (fig. 280)
relatief
meer
invloed
krijgen. In dat geval moet
Ia0 op andere wijze worden

bepaald, bijv. met den regel van Simpson.
Het afgegeven vermogen per buis is:

lv
2 * api J
JaiHierin is Vapi de topwaarde van de eerste harmonische van de anodcwisselspanning, die ontstaat door de gecombineerde werking van de beide
buizen. Is dus Ra de anodeweerstand per helft (in fig. 276 en 277 bepaald
door ctg a = Ra), dan is:
l'api — 2 Iai Ra — Oj Ra.
Derhalve wordt:
1
l{7° = T «ï^a
4

(11)
Opgenomen ver
mogen,
anodedissipatic, rendement en
distorsie worden - op
de gebruikelijke wijze

AM
2100

-50 V"
-20V\ / S--60V

O

f13200 S

's-BOV
O--90V
t-JOOV
4000 Vi(V)

Fig. 281. I0-Fa-karakteristieken van dc triode TB 3/1000,
met belastinglijn NRPS voor L.F. klasse B-instclling.
310

berekend.
Ter illustratie van het
bovenstaande bereke
nen we een L.F. klasse
B-instelling van de
triode TB 3/1000.
Fig. 281 toont de
ƒ„- Fa-karakteristieken.
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Wc kiezen V„ = 3000 V, Vg =
—75 V; de bijkchoorcnde ruststroom is dan 65 mA. Of de
keuze van dit rustpunt juist is
blijkt pas naderhand, als een
maal de dynamische karakteris
tiek is gevonden. Iloe grooter
de ruststroom wordt gekozen, des
te kleiner zal de distorsie zijn bij
kleine ainplitudcn; echter ook des
te meer gaat de klasse B-instelling over in een klasse A/Binstclling, hetgeen, vooral bij de
kleinere amplituden, met een
vermindering van liet rendement
gepaard gaat.
Het eindpunt N van de belas-

'jHi

1200

/

7"

/

Z
/

7
o
-120

-80

-40

0

40

eo Vq{v) 120
**>os

tinglijn leggen wc op de karak- Fig. 282. Dynamische karakteristiek
tcristiek voor Vg = -j- 120 V, behoorende bij dc bclastinglijn van fig. 281.
en verder zooveel mogelijk naar AjBjP is dc gecombineerde karakteristiek.
links, ten einde een groote spanninguitsturing en dus een goed rendement te verkrijgen. Legt men N
echter al te ver naar links, dus op de grenskarakteristiek, dan daalt de
anode-topstroom,cn dus het afgegeven vermogen, te sterk, terwijl tevens de
distorsie toeneemt; de uiteindelijke plaats is dus een compromis. Wij kiezen
hier Iap = 1320 mA; t>amf„ = 320 V.
De roosterspanning als functie van den tijd wordt dan:
Vg (t) = —75 -f 195 COS tot.
Dc constructie van dc werklijn geschiedt nu op de vroeger besproken wijze
(vgl. fig. 277); dit wordt de fijn NRPS. De anodeweerstand Ra is bepaald
door de helling van dc lijn MN:
Ra

Va — vamin

3000 — 320

lap

1,320

= 2030 Q.

Langs de bclastinglijn lezen we nu het verband tusschen ia en tv af, weer
gegeven in de volgende tabel en in fig. 282 (kromme A1B1C1):
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Aanhangsel
vt = 120 100 80 60 40 20 0 —20 —40 —50 —60 —70 —75 —80 —90 —100 V;
h, = 1320 1220 1090 950 800 660 520 380 250 190 140 90 65 40 20 0 mA.
n
mü

'°

Fig. 283. Bepaling van dc ordinaatvcrschillcn A,
behoorend bij de dynamische karakteristiek
van fig. 282.

De gecombineerde karakteristiek wordt nu de lijn A-JijP
(slechts voor de helft getcekcnd;
vgl. fig. 279). Daaruit blijkt dat
het deel PBl vrij behuorlijk
aansluit bij het deel BXA j,
zoodat de keuze van den ruststroom als juist kan worden
beschouwd.
De ordinaatvcrschillcn A tusschcn deze laatste karakteris
tiek en de rechte AtP zijn in

fig. 283 op vergroote schaal weergegeven.
Volgens het schema van fig. 279 vinden we nu voor deze I’s:
a = 9; b = 18; c = 37; d = 40; ƒ = 37, en daaruit, met behulp van (9):
Og = 0,4. (9-40) = -12,4;
18
a7 = —---- 0,577.37 + 12,4 = -3,0;
ö
a3 = —0,4475. (9 -f 40) + 6,2 + 3,0 = -12,8:
a» =.■■- \ * 18 + 12,8 =
0,8;
au = -0,707.37 + 12,8 + 12,4 = —1,0.
Verder is Iap = 1320 mA, dus
ax = 1320 + 12,8 + 12,4 + 3,0 - 0,8 + 1,0 = 1348 mA.
Ten slotte volgt uit (10):
1
Iao = - (1348 + 4,3 - 2,5 + 0,4 + 0,1 + 0,1) = 430 mA.
71

Per buis is dus het opgenomen vermogen:
Wi = Va Iao = 3000.0,430 = 1290 W;
312

§ 3. L.F. klasse B-versterkcr
het afgcgcven vermogen:
W0=\

4 °»* R° ~

-•(1,348)2-2030 = 923 W;
4

de anodcdissipatic:
Wa = Wi — W0 = 367 W.
Het rendement wordt:
V

W0
Wi

923
1290

71,3 /°’

de distorsie:
d =

I «32 + «s2 + — + au = 1,35%.
°i

Voor andere (kleinere) waarden van de excitatiespanijing verloopt de
berekening op volkomen gelijke wijze; slechts moet men bedenken dat het
punt Al (fig. 282 en 283) nu op een andere plaats komt te liggen en dat dus
ook de J’s op andere plaatsen en op een andere wijze worden gemeten.
Is bijv. Vgp = 175 V, dus vgmax = 100 V, dan is At' het einde van de
dynamische karakteristiek (fig. 282 en 283); de zl’s moeten dan in fig. 283
worden gemeten tusschen de kromme
en de rechte A^P, en boven
dien op plaatsen die — in over- igfaA)
ccnstcinming met de kleinere
V,ëP — incer naar links zijn ver 200
schoven. Uit dit voorbeeld ziet
Vg.120 V
160
100 V
men tevens dat de zl’s ook nega
//—BOV
/s—60V
tief kunnen zijn.
120
40 V
20 V
Ten slotte moeten nog de roosterBO
stroom en het stuurvermogen wor
den berekend.
40V
20V
Si V
Fig. 284 toont de statische Ig-Va800
karakteristieken van TB 3/1000.
eöv |
Uit de belastinglijn in het Ia-Va- -«o1
diagram (fig. 281) kennen wij het
Fig. 284. Ig-F.-karaktcristicken van de
verband dat er bestaat tusschen triodc TB 3/1000; de gestippelde lijn is de
de momcnteclc waarden van vg belastinglijn behoorend bij de L.F. klasse
en va. Hieruit kan, met behulp B-instelling van fig. 281.

te
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Aanhangsel
van het Ig- Fa-diagram, het verband tussclien ig en vg worden gevonden.
We vinden dan de volgende tabel:
(t) =
va (0 =
ig (t) =

120 100 80
320 500 760
154 69 30

60
1050
19

40
1360
23

20
0 V;
1640 1930 V:
10
0mA.

De gestippelde lijn in fig. 284 brengt deze betrekking in beeld.
Wc kunnen nu de dynamische igfmA)
roosterstroomkarakteristiek, nl. m
ig (t) als functie van vg (t), teekenen; we krijgen dan fig. 285. 120
Hieruit en uit de betrekking
Vg (t) = —75

195 cos ojt

eo

/

L

/

is nu ig = ƒ (dit) te bepalen;
dit wordt dan de roosterstroomimpuls. De gebjkstroomcomponent en de eerste harmo°,'
60
eo
100 Vq(V) 120
40
20
nischc van den roosterstroom
kunnen nu met den regel van Fig. 285. Dynamische roosterstrooinkaraktcristick behoorend bij de belast iuglijn van fig. 284.
Simpson worden bepaald op de
wijze als beschreven in § 1. We
vinden:
Ig0 = 23,6 mA; Igl = 43,2 mA,
zoodat het stuurvermogen wordt:

WgLF = ï V,

8P
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1 • 195.43,2.10“3
= 4,2 w.
2

PHILIPS ZENDBUIZEN EN ZENDGELIJKRICHTBUIZEN
Overzicht van de voornaamste technische gegevens
In de volgende tabellen zijn een aantal technische gegevens opgenomen,
waarvan de kennis van belang is voor het juiste gebruik van de buizen.
Naast de gloeispanning en de gloeistroom, alsmede de maximaal toelaat
bare spanningen, stroomen en dissipaties en de vcrsterkingsfactor, zijn
gegeven de voornaamste grootheden voor H.F. klasse C telegrafie, H.F.
klasse 13 telefonie en H.F. klasse C anodemodulatic. Bij de z.g. modulatorbuizeu zijn bovendien de instellingen voor L.F. klasse A en L.F.
klasse B mccgcdccld. Deze modulatorbuizen zijn trioden, die speciaal
in modulatievcrsterkers worden gebruikt.
Ten slotte zijn ook opgenomen enkele gegevens van kwikdampgelijkrichtbuizen, die veel worden toegepast voor de voeding van de genoemde
zendbuizen.
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Philips Zcndbuizen en Gelijkrichlbuizcn

Type

■ Gloeispanning

Gloei.
stroom

Maximale
anodespanning

V

A

V

Maximale
Maximale
seherm- Maximale Maximale
«chcrm- Maximale
anode*
kathode*
rooslerrootlcrdiameter
dissipatic
stroom
tpanning
disaipalie
V

W

W

xn A

mm

Totale
lengte

W»W1

MC 1/50

10,0

1,1

1000

75

175

51 .

183,5

8<
Sö

MC 1/60

4,0

3,3

1000

75

200

51

200

S

MA 12/15

21,5

12000

15000

160

811

TB 04/8

2,0

3,65

450

30

92

68

77

TC 04/10

4,0

1,1

5C0

10

60

57

.157

TE 05/10

6,3

0,9

500

12

80

47

118

TC 05/20

6,3

0,65

500

12

85

36

85

TE 05/20

12,6

0,5

500

12

85

36

85

TB 1/60

7,5

3,25

1250

50

120

72

173

TC 1/75

10,0

1,6

1500

75

200

80

201

TB 2/200

12,0

2,7

2000

130

250

55

174

12,0

7,3

2000

300

600 ■

86

243

w
N

3
ra

O

fc:

u
Q

2ra

79

'J

H

S*

TB 2/500

316
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Technische Gegevens

Verstcrkingsfactor *)

10

12,5

14

6,5

25

16
17
33
10,5

25

26

30

Instelling
X > 15 m

L.F. kl. A vetst.
L.F. kl. B verst. *)
Tclcgr. kl. C1)
Tclcgr. kl. B i)
An. Mod. kl. C1)
L.F. kl. A verst.
L.F. kl. B verst. *)
L.F. kl. A verst.
L.F. kl. B verst. *)
Tclcgr. kl. C
Tclef. kl. B
An. Mod. kl. C
Tclcgr. kl. C 7.—110 cm
Tclcgr. kl. C A=80 cm
Tclcgr. kl. C A=60 cm
Tclcgr. kl. C1)
Tclcf. kl. B ‘)
An. Mod. kl. C1)
Tclcgr. kl. C *)
Tclcf. kl. B *)
An. Mod. kl. C *)
Tclcgr. kl. C »)
An. Mod. kl. C *)
Tclcgr. kl. C •)
An. Mod. kl. C *)
Tclcgr. kl. C »)
Tclcf. kl. B »)
An. Mod. kl. C *)
Telcgr. kl. C1)
Tclcf. kl. B ‘)
An. Mod. kl. C1)
Tclcgr. kl. C3)
Telcgr. kl. B 3)
An. Mod. kl. C3)
Telcgr. kl. C
Telcf. kl. B
An. Mod. kl. C •

Excitatie Moduiaticvermogen Uilgangavermogen 100% ge- vermogen
*)
modulcerd

Anodespanning

Anodestroom

Rooster
gelijkspanning

Roosterwissel
spanning

V

mA

V

v

80
100
260
105
240
64
- 80
- 475
- 700
-1000
- 700
-1350

80
180
360
110
330
64
140
475
1600
2200
780
2600

w
0
3
4,5
5
3,8
0
3,7
0
900
825
250
1300

50
20
50
65
23
70
50
50
30
30
225
120
320
160
55
140
ISO
60
200
120
55
160

110
40
100
140
40
135

0,83
1,0
0,6
3,5
1,8
3,2

385
145
450
240
60
210
280
80
330
275
90
320 |

15
20
20
2,9
1,8
3,0
7
4
11,5
20
6,3
23

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
10600
12000
12000
12000
10000
400
400
400
500
500
500
500
500
450
500
400
500
500
1250
1250
1000
1500
1500
1250
2000
2000
1600
2000
2000
1800

77
312
157
102
125
77,5
312
1160
5340
2500
1500
1400
80
80
80
50
26
33,5
110
63
90
140
100
14^,
140
200
113
184
123
65
115
190
95
135
410
205
300

-

-

-

-

w
22
196
97
29
80
63
22,3
204
2700
42000
20000
4500
9500
7
12
9
5
15
4,0
10
8,4
31
7,5
22,5
20
46
24
46
24
145
39
92
114
115
30
93
72
275
60
160
108
550
115
375
270
W
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Clocistxoom

v

A

V

TB 3/1000

12,9

9

3000

TB 3/2000

12,0

17

TAL 12/10

22,0

TAW
12/10

Typ«

Z

w

Maximale Maximale Maximale Maximale Maximale
Bchcrra6chcrmanodeanodekathode- Maximale
rooxterroosterdiameter
spanning spanning dissipatic
stroom
disbipalic

Clocisponning

w

w

Totale
lengte

«uA

mm

mm

500

700

106

262

3500

1100

1400

154

334

2x39

12000

4000

194

546

22,0

2x39

12000

75C0

194

495

TA 12/20

21,5

79

12000

18000

226

811

TA 12/35

49,0

3X50

15000

18000

226

684

TA 18/100

33,0

207

20000

70000

330

1333

TA 20/250

35,0

420

20000

130000

330

1393

QQE
04/20

6,3

0,8

400

250

2x7,5

2,5

59

88

QQE
06/40

12,6

1,25

600

250

2x20

5

48

120

PE 04/10

12,0

0,65

600

300

10

3,0

85

53

133

PC 05/15

4,0

1,1

500

300

15

5

85

53

149

PE 06/40

6,3

1,3

600

300

25

5

130

51

134

V

Q

O

60

Z

w

2
O

E

g
Ch
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fcchmschc Gcgcvciis

Ver
atcrkingsfactor

Inslelliug
A > 15 m

Anodespanning

V

31

34

22

22

40

25

45

45

7
8,5
25

3,5

5,5

Tclcgr. ki. C
Tclcf. kl. 11
An. Mod. kl. C
Tclcgr. kl. C A = 15 m
Tclcf. kl. B
A = 15 in
An. Mod. kl. C ?. — 15 m
Tclcgr. kl. C
Tclcf. kl. B
An. Mod. kl. C
Tclcgr. kl. C
Tclcf. kl. B
An. Mod. kl. C
Tclcgr. kl. C
Tclcf. kl. B
An. Mod. kl. C
Tclcgr. kl. C
Tclcf. kl. B
An. Mod. kl. C
Telcgr. k!. C')
Tclcf. kl. B i)
An. Mod. kl. C l)
Tclcgr. kl. C ‘)
Tclcf. kl. B *)
An. Mod. kl. C ')
Tclcgr. kl. CA — 2,5 m
Tclcgr. kl. C A=l,75 in
Tclcgr. kl. C A — 1 m
Tclcgr. kl. C A 5 m
Tclcgr. kl. C 1=1 m
Tclcgr. kl. C
Tclcf. kl. B
An. Mod. kl. C
Tclcgr. k). C
Tclcf. kl. B
An. Mod. kl. C
Tclcgr. kl. C
Tclcf. kl. B
An. Mod. kl. C

3000
3000
2500
3000
3000
2500
10000
6000
8000
10000
10000
8000
12000
12000
10000
15000
15000
12000
20000
20000
12000
20000
20000
12000
400
400
360
600
400
500
500
500
500
500
500
600
600

Anodestroom

m.\

550
220
400
1230
540
700
1450
1000
1000
1700
1000
1000
2700
1540
1400
4000
1750
3000
9000
4300
4500
16500
9300
8500
90
88
67,5
175
160
50
26
10
65
30
32
109
60

Rooster*
gelijk
spanning

Roostcrwbsel-

spanning

Excitatie Modulatievermogen vermogen Uitgangs100% ge vermogen
moduleerd

•)

V

V

- 200
90
- 250
- 200
70
- 250
- 600
- 190
- 700
- 600
- 360
- 700
• 600
- 200
- 900
- 900
- 500
4000
- 900
- 250
- 600
- 900
- 300
- 900
60
60
60
- 100
60
50
15
50
- 150
- 110
- 150
- 75
- 40

400
127
500
450
110
480
1050
315
1150
1070
245
1150
1800
435
2100
1550
500
1650
2100
600
1800
2100
870
2100

w
20
20
40
54
35
77
275
220
375
300
170
375
720
210
1050
700
335
910
3400
3000
2900
10000.
7500
8400

65
10
60
210
75
220
30
20

0,33
0,1
0,2
0,4
0,15
0,6
0,2
0

w

500

875

4000

4000

7000

18000

27000

51000

4,0

8,0

w
1200
200
675
2600
520
1300
10500
2000
6000
12000
3300
6000
22000
5000
9500
42000
8500
26000
130000
31000
38000
250000
60000
65000
23,5
21,5
11
65
29
15
4,0
5,0
20
4,0
9,5
45
11
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Maximale Maximale Maximale Maximale
■chermschermMaximale
anodckathode- diameter
roosterroosterstroom
spanning dissipntio dissipatic

Gloeispanning

dool
stroom

Maximale
anodc«panning

V

A

V

V

W

W

ni/V

mm

ram

PE 1/80

12,0

0,9

1000

500

35

6

160

64

159

PC 1,5/100

10,0

2.0

1500

SCO

85

25

200

66

252

PB 2/200

12,0

3,35

2000

350

110

25

285

55

168

PB 2/500

12,0

7,3

2500

500

250

60

600

86

271

PB 3/800

12,0

8,5

3000

600

450

100

700

106

293

PAL12/15

22,0

80

12000

2000

8000

1500

245

609

PAW
12/15

22,0

80

12000

2000

12000

15C0

245

614

Type

Totale
lengte

1

S5
W

Q

c
65

£w

Oh

i

Type

3
5
B
5
w

O

PC 1/60
PE 2/200
PCG 2/500
PCG 4/1000
PCG 5/5000
PCG 6/6000
PCG 9/20
PCG 12/30
PCG 5/30

Gloeispanning

dool
stroom

Maximale
tegenspanning

Maximale
gemiddelde
anodestroom

Maximale
anodewisselspanning

Maximale
topwaarde
anodestroom

V

A

kV

mA

kV

A

2,8
5

2X37,5

2X1

2x50
250

2X2

2,2

4

4,0
2,0
2,5

4
4,5
4,8
6,75

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

6

12,5
14
31

6,3

10
12
13
21

250

1500
1000

1,0
1,0
6,0

27,5

2500
2500

4,0
10
10

13

6000

25
i

’)
M
*)

2 buten in balans; voor H.F. instellingen: 1 ■ 5 m
in 150 m
Bij H.F. klasse B telefonie in den modolatietop bij 100% modulatie.
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Verstcrkingsfartor 4)

Instelling
X > IS m

3,9

2,7

5,9

Anodespaoning

Anodestroom

3,5

4

4

Roosterwissel
spanning

Excitatie- Modulatievermogen vermogen Uitgangs100% ge vermogen
moduleerd

V

mA

V

V

W

Tclcgr. k). C
Tclcf. kl. B
An. Mod. kl. C
Tclcgr. kl. C
Tclcf. kl. B
An. Mod. kl. C

1000
1000
1000
1500
1500
1500
2000
1500
1200
2000
2000
1800
2500
2500
2000
12000
12000
8000
12000
12000
8000

-170
- 80
-170
-200
-100
-200
-150
- 4-1

250
60
200
300
80
275
270
65
240
320
60
270
460
75
400
1000
350
1000
1050
360
1000

1,5
0,3
0,9
0,6
0,8

Tclcgr. kl. C
Tclcf. kl. B
An. Mod. kl. C

120
48
40
130
78
76
195
98
72

Tclcgr. kl. G
Tclcf. kl. B
An. Mod. kl. C
Tclcgr. kl. C
Tclcf. kl. B
An. Mod. kl. G
Tclcgr. kl. C
Tclcf. kl. B i)
An. Mod. kl. C
Tclcgr. kl. Cl)
Tclcf. kl. B1)
An. Mod. kl. C

6,2

Rooster
gelijk«paxming

400
170
215
470
215
245
1900
1000
1200
2750
1120
1200

-150
-150
- 50
-150
-300
-115
-300
-500
-400
-500
-500
-400
-500

1,65
2
0,5
1,7
6,4
0,7
9,5
9,2
0,5
6
180
45
240
210
54
240

w

w

20

85
13
26
140
34

57

73
280
37
60
550

43

245

4800

4800

90
270
725
130
350
14800
4000
5800
21000
4600
5800

Dricfas enschakeling
Spanniugvcrlics
in de buis

Maximale
diameter

Maximale
lengte

V

mm

mm

175
176

13

63,5
95
48

16
16

49,5
56

80
66
120
220

15
15

11
16
.

Max. anodcwissclspanning

Afgegeven
gelijkspanning

Afgegeven
gelijkstroom

Gelijkstroomvermogen

kV

kV

A

kW

126

2,55

3,0

2,25

147
229
252

4,1
4,9

4,8
5,8
6,25

0,75
0,75

361
381
581

8,6
11,2

5,35

5,35

10,0
13,2
6,25

4,5
3,0
7,5
7,5

18

3,6

26,1
18,75
75,0
99
112,5

f. <%, 30 m.
‘j

Bij trioden: jing; bij tetroden en penthoden |lg,g,.
i
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