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VOORBERICHT BIJ DE TWEEDE DRUK.
Zoals reeds in het voorbericht bij de tweede druk van deel VI werd mede
gedeeld, was het noodzakelijk de stof, die vroeger in deel VI werd behandeld,
in tweeën te splitsen en de Radiotechniek in een afzonderlijk deel onder te
brengen, dat hierbij het licht ziet. Vergelijkt men de omvang van dit deel met
die van het gedeelte van deel VI, waarin vroeger de Radiotechniek werd be
handeld, dan blijkt, dat de stof ongeveer tot het drievoudige is uitgedijd en
deel VII kan dus nauwelijks als een herziening van de betreffende hoofdstuk
ken van deel VI worden beschouwd, maar dient veeleer als een nieuw
geschreven boek te worden opgevat.
Bij de beoordeling van de inhoud moet men niet uit het oog verliezen, dat
het „Leerboek der Electrotechniek” in de eerste plaats als leidraad voor het
onderwijs aan de Middelbare Technische Scholen is geschreven. Ik heb mij
daarom ten doel gesteld een boek samen te stellen, dat de leerlingen met de
grondslagen van het grootste gedeelte van de zo omvangrijke radio-wetenschap vertrouwd kan maken zonder te veel in details af te dalen. Zeker zal het
" geen antwoord kunnen geven op alle vragen, die de tegenwoordig zo populaire
beoefening van het radio-amateurisme wellicht zal stellen, maar ik vertrouw,
dat het ook voor hen, die later een werkkring in de Radiotechniek zullen vinden,
een voldoende overzicht over het gehele gebied van de radio-wetenschap zal
geven om hun.de studie van de meer gedetailleerde vakliteratuur en van de
talrijke tijdschriften op dit gebied te vergemakkelijken.
Verschillende van de behandelde wetten en eigenschappen kunnen slechts
door vrij uitvoerige wiskundige berekeningen gefundeerd worden. Volledig
heidshalve heb ik een aantal van deze berekeningen opgenomen, zonder aan
de kennis van deze afleidingen voor de leerlingen een al te grote betekenis te
willen toekennen. De vetgedrukte samenvattingen van de resultaten zullen
in sommige gevallen het in eerste lezing overslaan van de afleidingen
vergemakkelijken.
J. R. G. I.

VOORBERICHT BIJ DE DERDE DRUK.

Ingrijpende wijzigingen heeft deel VII in deze nieuwe uitgave niet ondergaan. Enkele onderwerpen, behandeld in de laatste twee hoofdstukken van
deel I, nl. de electrische trillingen en de theorie van de electronenlampen, heb
ik thans ook in de daartoe aangewezen hoofdstukken van dit deel verwerkt.
Daardoor wordt verwijzing naar deel I voor deze voor de Radiotechniek
fundamentele onderwerpen voortaan overbodig en deel VII is tot een meer
afgerond geheel geworden. Ik meende daardoor de bruikbaarheid van het boek
te verhogen ten gerieve van leerlingen, die niet over Jiet eerste deel beschikken.

N.V.H.R,
Enkele onderwerpen, zoals diode-detectie en negatieve terugkoppeling, die
in de laatste jaren op de voorgrond zijn getreden, zijn in deze nieuwe druk
eveneens opgenomen. Verder zijn in sommige figuren enkele correcties aan
gebracht en is de tekst hier en daar aangevuld en verbeterd.
Met het oog op de beschikbare tijd van voorbereiding heb ik een meer
ingrijpende omwerking en aanvulling van enkele hoofdstukken tot een volgende
druk moeten uitstellen.

Den Haag, November 1943.
J. R. G. I.
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HOOFDSTUK I.

De beginselen van de radiotechniek.
§ 1.

Het grondprobleem van de radiotechniek.

In de electrotechniek nemen de draadloze of radi o-t elegrafie
en -telefonie een bijzondere plaats in, omdat ze berusten op electrische
verschijnselen, die in een niet-geleidend medium plaats vinden. Tot dusverre
hebben we ons, zowel in de sterkstroom- als in de zwakstroomtechniek,
hoofdzakelijk beziggehouden met toepassingen van electrische stromen,
d.w.z. met electrische en magnetische verschijnselen, die zich in geleiders of
in de onmiddellijke nabijheid daarvan voordoen. In de radiotechniek
daarentegen treden vooral de verschijnselen in een diëlectricum of
niet-geleidende middenstof op de voorgrond.
Het doel van de radio
kan ongeveer als volgt
worden omschreven: het
overbrengen van berich
ten in telegrafische te
kens, van het gesproken
woord en van muziek
van een zendinrichting
naar een op zekere af
stand gelegen opvang
inrichting, zonder dat
Fig. i
deze beide door draden
onderling zijn verbonden. Aan deze laatste voorwaarde is de naam ,,d r a a d1 o z e” telegrafie en telefonie ontleend, hoewel die niet geheel logisch is, omdat
b.v. ook bij de optische telegrafie geen verbindingsdraden aanwezig zijn.
Overbrenging van electrische energie van de ene keten op de andere, zonder
rechtstreeks geleidend verband, is overigens een zaak, waarmede we reeds
vroeger hebben kennisgemaakt en waarop talloze toepassingen berusten:
men denke slechts aan de inductie en aan al de gevallen, waarin deze
wordt toegepast.
We kunnen dan ook de inductie als uitgangspunt kiezen, van waaruit we
de theorie van de radiotechniek opbouwen. Men denke zich b.v. twee ketens
(fig. 1), die op enige afstand van elkaar zijn opgesteld en die we als de
zendketen (A) en de ontvangketen (B) zullen onderscheiden.
In de zendketen zijn een wisselstroombron W en een seinsleutel
S opgenomen, terwijl de ontvangketen met een meetinstrument M
is verbonden. Zolang de seinsleutel wordt neergedrukt, wordt keten A door
een wisselstroom doorlopen en in keten B wordt eveneens een wisselstroom

B
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geïnduceerd, die door het meetinstrument wordt aangetoond. Het is niet
moeilijk op die manier de Mors e-tekcns in een laboratorium van de ene
zijde van een vertrek naar de andere te seinen.
We kunnen nu echter ook dadelijk inzien, dat deze methode voor het over
bruggen van afstanden, die groter zijn dan enkele meters, te kort schiet.
Hiervoor zijn twee redenen. In de eerste plaats neemt de sterkte van het magne
tische veld in de omgeving van een stroomgeleider snel af, naarmate men zich
verder van de geleider verwijdert. Op een afstand van a cm van een oneindig
lange geleider, die een stroom van I A voert, wordt de veldsterkte H voor
gesteld door de formule (zie dl. I, pag. 57, form. 61):
(1)
a
De veldsterkte neemt dus omgekeerd evenredig met de afstand af. Daar de
in de keten B opgewekte e.m.k. evenredig is met de ter plaatse heersende
veldsterkte, zal ook deze reeds op een afstand van enkele honderden meters
onmerkbaar klein worden.
Er is echter nog een tweede omstandigheid, die in werkelijkheid de toestand
nog veel ongunstiger maakt. De oorzaak hiervan is gelegen in de vorm van de
zendketen. Beschouwen we b.v. de
stromen in de beide verticale zijden
van de rechthoekige geleider in de
zendketen A ffig. 1), dan merken
we op, dat deze ieder ogenblik
•p tegengestelde richting hebben en dat
— d —
hun werkingen op een afstand elkaar
dus verzwakken. Dit is gemakkelijk
in te zien aan de hand van fig. 2,
waarin eenvoudigheidshalve twee
Fig- 2
oneindig lange verticale geleiders
met gelijke, doch tegengestelde stro
men zijn voorgesteld. In verband met (1) bedraagt de resulterende veldsterkte
in het punt P:

H=^
ai

222
=0.2/^--^
Ö2
ala2

of bij benadering:

H=

0,2 ld
a2

(2)

waarin d de onderlinge afstand van de geleiders en a de gemiddelde afstand
van de geleiders tot het punt P voorstellen.
Het blijkt dus, dat in dit geval de veldsterkte nog sneller afneemt, nl. om
gekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand. Deze regel geldt ook
ongeveer voor de rechthoekige zendketen en voor andere ketens, die evenals
deze een gesloten vorm hebben.
Het gaat er nu om, middelen te beramen om aan deze beide moeilijkheden,
nl. de verzwakking door de grote afstand en de ongunstige werking van de
gesloten zendketen, tegemoet te komen. Deze middelen bestaan inderdaad en
de grondslagen waarop zij berusten, zullen in de volgende paragrafen aan een
nadere bespreking worden onderworpen.
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§ 2.

Het resonantiebeginsel.

De resonantie is een beginsel, dat in de natuurkunde een belangrijke
rol speelt en dat men als volgt kan omschrijven:

■
I

Resonantie treedt op, wanneer een systeem, dat trillingen met een eigen
trillingstijd kan uitvoeren, onder de invloed staat van uitwendige impulsen,
waarvan de periode nauwkeurig met die van de eigen trillingen van het systeem
overeenkomt. Het systeem geraakt dan in medetrilling, terwijl het door uit
wendige trillingen, waarvan de periode niet met die van de eigen trillingen
overeenstemt, niet o£ ternauwernood in trilling wordt gebracht.

Er zijn verschillende voorbeelden aan te geven van systemen, die mecha
nische trillingen kunnen uitvoeren, en waarbij zich dit resonantieverschijnsel
voordoet. Zo zal b^. een stemvork gemakkelijk in medetrilling geraken,
wanneer hij getroffen wordt door geluidstrillingen, waarvan de toonhoogte met
de eigen toonhoogte van de stemvork overeenstemt. Men kan dit aantonen
door gebruik te maken van twee geheel gelijke stemvorken, die in eikaars nabij
heid zijn opgesteld. Wordt de ene stemvork door aanstrijken met een strijkstok
in krachtige trilling gebracht, dan geraakt de andere in medetrilling, hetgeen
kan worden geconstateerd, doordat deze tweede stemvork blijft natrillen, nadat
men de eerste met de hand tot rust heeft gebracht. Het verschijnsel is op de
volgende wijze eenvoudig te verklaren. De luchttrillingen, die door
de aangestreken stemvork worden uitgezonden, treffen de benen van de tweede
stemvork voortdurend in hetzelfde tempo als dat, waarin deze laatste hun
aanvankelijk uiterst zwakke trillingen volbrengen en daardoor worden deze
trillingen langzamerhand tot waarneembare sterkte gebracht. Men zegt in dit
geval, dat de tweede stemvork meeklinkt of resoneert. Door tril
lingen van afwijkend trillingsgetal wordt de stemvork niet tot resonantie
gebracht.
Een ander voorbeeld levert een slinger, gevormd door een zwaar voor
werp, dat aan een touw of kabel is opgehangen, en die, zoals uit de mechanica
bekend is, met een zeer bepaalde slingertijd kan slingeren, die bij niet te grote
uitwijkingen alleen van de lengte van de slinger afhankelijk is. Nu kan men
een dergelijke slinger door middel van zeer geringe krachten op duidelijke wijze
aan het slingeren brengen door aan het opgehangen voorwerp stoten te geven,
die elkaar nauwkeurig in hetzelfde tempo opvolgen, als waarin de slingeringen
in het begin met een zeer kléine uitwijking worden volbracht. Wanneer men
daarentegen aan het lichaam onregelmatige stoten, zelfs van veel groter inten
siteit geeft, zal men er niet in slagen het tot uitwijkingen van enige betekenis
te brengen. De slingeringen treden dus in dit geval slechts op, wanneer er
resonantie bestaat tussen de uitwendige stoten en de eigen slinge
ringen van het slingerende systeem.
Is men dus op die wijze in staat door toepassing van het resonantie
beginsel door middel van zeer geringe krachten in een ontvangend systeem
een steeds aangroeiende hoeveelheid arbeidsvermogen van beweging te bren
gen, dan ligt de vraag voor de hand, of dit zelfde beginsel ook ten aanzien van
electrische stromen toepassing kan vinden. Daartoe is echter een
eerste voorwaarde, dat er electrische trillingen mogelijk zijn, d.w.z.
wisselstromen met een vaste frequentie, die zichzelf gedurende enige tijd kun
nen onderhouden. Dat dit inderdaad mogelijk is, zal in het volgende blijken.
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§ 3.

Electrische trillingen.

Het optreden van electrische trillingen is gebonden aan een
wisselwerking tussen een condensator en een spoel met zelfinduct i e, die te zamen in een keten zijn opgenomen. Men stelle zich een keten
voor, gevormd uit een condensator (b.v. een Leidse fles) en een
zei finductiespoel (fig. 3) en waarin verder een kleine vonkbrug
is opgenomen, waardoor de keten voorlopig wordt onderbroken. De Leidse fles
wordt nu op de een of andere wijze tot een hoge
spanning geladen. Heeft deze spanning een zekere
grens bereikt, dan springt tussen de knoppen
van de vonkbrug een vonk over, d.w.z. de lucht
tussenruimte wordt door een geleidende, uit
gloeiende
gassen bestaande kolom overbrugd en
Leidse
de keten is dan gesloten. De geladen conden
sator kan zich dan door de zelfinductiespoel en
over de vonkbruk ontladen. De ontladingsstroomsterkte hangt af van de condensatorspanning, maar deze laatste daalt naar
Fig- 3
mate de lading wegvloeit en dus zal ook de
ontladingsstroom geleidelijk in sterke
afnemen. De ontladingsstroom doorloopt echter de zelfinductiespoel
en de afnemende stroom zal dus een e.m.k. van zelfinductie induceren,
die de stroomafneming tegenwerkt. De daling van de stroomsterkte wordt dus
vertraagd ten opzichte van de vermindering van de spanning en als de span
ning reeds tot nul is gedaald, zal dientengevolge de stroomsterkte nog niet
nul zijn. De condensator is nu ontladen, maar de stroom laadt hem in tegen
gestelde zin op, zodat de beide bekleedsels van de Leidse fles op nieuw een
spanningsverschil gaan vertonen, maar ditmaal in tegengestelde zin, d.w.z. het
aanvankelijk positieve bekleedsel wordt negatief en omgekeerd. De stroom
sterkte neemt intussen nog steeds af om ten slotte ook nul te worden. Op dit
ogenblik heeft de condensator een tegengestelde lading aangenomen, die
ongeveer even groot is als de oorspronkelijke lading en die geheel daaraan
gelijk zou zijn, indien er geen verliezen waren. De condensator gaat zich nu
in omgekeerde zin ontladen en hetzelfde verschijnsel herhaalt zich dus in de
tegenovergestelde richting. De electriciteit blijft heen en weer slingeren en
zou dit steeds blijven doen, indien er geen bronnen van verlies waren. Waren
er geen verliezen, dan zou de spanning van de condensator in beide richtingen
dezelfde waarde bereiken en de slingeringen zouden nooit uitgeput raken. In
werkelijkheid wordt echter een deel van de energie in joulese warmte
omgezet, o.a. in de vonkbrug, die door de heen- en weergaande stromen,
die de gaszuil gloeiend houden, geleidend blijft. Ook in de overige delen van
de keten heeft tengevolge van de ohmse weerstand een geleidelijke
omzetting van electrische energie in warmte plaats. Het gevolg is, dat iedere
volgende lading van de condensator kleiner is dan de voorafgaande, zodat
ook de uiterste waarden van de stroomsterkte en de spanning geleidelijk
afnemen. Daardoor zal ten slotte de vonk afbreken als de condensator nage
noeg geheel ontladen is. Men noemt een op deze wijze verlopende ontlading
van een condensator een oscillatorische ontlading.
We zullen nog nader aantonen, dat indien er in de keten in het geheel geen
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ohmse weerstand aanwezig was, zodat er geen verliezen optraden, de stroom
een zuiver sinusvormig verloop zou hebben en de spanning aan de
condensator eveneens sinusvormig zou veranderen. Dat zulke sinusvormige
trillingen in een keten, bestaande uit een condensator en een z e 1 finductiespoel, mogelijk zijn, is reeds gemakkelijk aan de hand van een
vectordiagram in te zien.
We veronderstellen daartoe, dat in de keten een sinusvormige stroom vloeit
en dat deze door de vector I (fig. 4) wordt voorgesteld.
Deze stroom wekt in de spoel een
1
1
e.m.k. van zelfinductie op, die 90°
naijlt ten opzichte van de stroom en
die dus kan worden voorgesteld
door de vector EL. Aan de andere
kant is er een spanning Ec nodig om
de stroom I door de condensator te
I
drijven en deze spanning ijlt even
-co LI
eceens 90° na ten opzichte van de
F>g- 4
stroom (zie § 68, deel I). De stroom
I zal dus werkelijk in de keten kunnen bestaan, indien de opgewekte e.m.k.
van zelfinductie voortdurend juist groot genoeg is om de spanning te leveren,
die nodig is om de stroom door de condensator te drijven, m.a.w., wanneer
El = Ec.

(3)

Aan welke voorwaarde daartoe moet worden voldaan, blijkt wanneer we voor
deze spanningen schrijven:
EL
co LI = 2 jiv LI,
(4)

Ec =

co C

I= -

I
2ti vC

(5)

(zie deel I, §§ 66 en 68).
Hieruit volgt nl. in verband met (3)

2nv L =

1
2 Jt v C

of
v =----2n

1____

(6)

VTc

m.a.w.:

In een keten, die alleen zelfinductie en capaciteit bevat, kan een op de een
of andere wijze ingeleide wisselstroom zichzelf onderhouden, Deze stroom
neemt dan een frequentie aan, die gelijk is aan
1
2n/LC ‘
Omgekeerd is de periode van de aldus opgewekte eigen trilling van de keten

T = — = 2n
V

LC.

(7)

Toepassing. Een condensator met een capaciteit van 0,005 /iF ontlaadt
zich oscillatorisch over een spoel met een coëfficiënt van zelfinductie van

13

0,08 mH. De ohmse weerstand van de keten kan verwaarloosd worden. Hoe
groot is de frequentie van de voortgebrachte trillingen?
In dit geval is
L = 8 . 10-5 H,

C = 5 . 10-9

f

en dus volgens (6)
_ _____________ 1_____________

V~ 2ji /8 . IQ”5 .5 . 10-9 = 252.000 Hz.

§ 4.

Gedempte trillingen.

De in de vorige paragraaf gegeven berekening geldt alleen voor het geval,
dat er geen energie verloren gaat in de vorm van joulese warmte, dus
wanneer de keten geen ohmse weerstand bevat. Deze toestand is in
werkelijkheid natuurlijk niet te verwezenlijken, zodat dan ook op deze wijze
geen stromen met constante amplitude kunnen worden verkregen. We zullen
nu nagaan, hoe dan de stroom en de spanning veranderen, wanneer er wel
weerstand in de keten aanwezig is.
De waarde, die de ontladingsstroomsterkte van de conden
sator op een bepaald ogenblik aanneemt, wordt uitgedrukt door een verge
lijking die berust op de wet van Ohm, of juister gezegd, op de tweede
wet van Kirchhoff: de stroomsterkte is ieder ogenblik gelijk aan de
algebraische som van de electromotorische krachten, gedeeld door de ohmse
weerstand van de keten. Is ec de momentele waarde van de spanning aan de
condensator, dan kan deze als een e.m.k. worden opgevat, die de stroom door
de keten drijft, evenals dit bij een galvanisch element het geval is. Hierbij
di
voegt zich de e.m.k. van zelfinductie van de spoel, voorgesteld door — L —
(zie deel I, § 37), zodat we kunnen schrijven:
di

ec- Ldi

i=

(8)

R

waarin dus i de momentele waarde van de ontladingsstroom voorstelt.
Deze differentiaalvergelijking bevat echter twee veranderlijke grootheden,
die van de tijd afhangen, nl. i en ec, zodat oplossing alleen mogelijk is, indien
er nog een ander verband tussen deze beide grootheden bestaat. Nu is de
ontladingsstroomsterkte gelijk aan de vermindering van de lading per tijds
eenheid en we kunnen dus schrijven:
i =

_ É?

(9)

dt
indien q de momentele waarde van de lading voorstelt. Verder hangt de
lading weer samen met de condensatorspanning volgens de vergelijking:
q = C ec.

(10)

zodat uit (9) en (10) volgt
der

i = ~c~dT'
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(11)

Ten behoeve van de substitutie in (8) differentiëren we deze vergelijking:

dl
d2ec
— —
C------—
= —
- C
dt
dt2 '

(12)

zodat voor (8) kan worden geschreven:

dcr^

-

dt

ec 4* CL
=

d2ec
dt2

R

o£

d2ec
dec
= O
-■ -|- C L
at
dt2
en na deling door C L en rangschikking:
d2ec
R dec ,
1
_ n
°’
—- 4- L dt + CL ec
dt2
ec 4- C R

(13)

Dit is een lineaire differentiaalvergelijking van de tweede
orde, die kan worden opgelost door

(14)

ec — emt

te stellen, waarin e de basis van de natuurlijke logarithmen voorstelt. Substitutie in (13) geeft:
R
1
m2 zmt 4~
m zmt 4~ 7V7 ^mt — 0-

en na deling door e’nl:
R
1
m2 4- — m 4- — = 0.

(15)

v—* 2-/

L-j

Deze vergelijking houdt blijkbaar de voorwaarde in, waaraan m moet vol
doen, opdat de uitdrukking (14) aan de differentiaalvergelijking (13) zal
voldoen. Lost men m op uit (15), dan vindt men
m =

R
1/R^
2 L ±
4 £2 “

1
CL

(16)

en er zijn dus twee wortels m1 en m2, die een oplossing van (13) mogelijk
maken. De algemene oplossing van de differentiaalvergelijking luidt dus
ec = Ai em 4- A2 em2‘t
(17)
waarin Ar en A2 willekeurige integratieconstanten zijn.
Van belang is nu, na te gaan, onder welke voorwaarden m1 en m2 reëel
of complex zijn. Het eerste is blijkbaar het geval, wanneer

R2
TT? >

1
cl

’

d.w.z., indien

R
De beide wortels

2

(18)

en m2 zijn in dit geval negatieve reëele getallen, omdat
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de wortel in (16) in absolute waarde kleiner is, dan de voor het wortelteken
staande negatieve term. De functies em if en e™ 2f worden voorgesteld door
krommen met snel afnemende ordinaat, zgn. e-krommen (zie deel I, § 38). Van
trillingen
is
sprake
’’* w
’ in dit
’ geval
w
’ geen
w
.
- en de ontlading verloopt niet-oscillatorisch of aperiodisch.
Wanneer in een keten, die weerstand, zelfinductie en capaciteit bevat, de
weerstand groter is dan 2 VL/C» verloopt de ontlading van de condensator
niet-oscillatorisch.

Is daarentegen
1
CL '

R2
4 L2
of

¥

L

/?

C’

(19)

dan worden de wortels mv en m2 complex en men kan stellen:

nti = — a 4- j P, )

m2 = — a—jp, S

(20)

waarin dus in verband met (16):
R
a~ 2 L\

(21)

R2
4 L2

(22)

en

j = V - 1Substitueert men de waarde (20) in (17), dan wordt gevonden:
ec= A\* (— « 4- jP)t

e — at
-‘(At

a2

e (— « — jP}t _

i2 e

+ Aze-J'fi').

(23)

At en A2 zijn algemene integratieconstanten, waarvan de waarden nader
uit de beginvoorwaarden zijn te bepalen.
Nu is volgens bekende formules:

= cos p t + j sin p t.

(24)

= cos p t — j sin p t,
dus uit (23) volgt:
ec = e-a f! (A 4" A2) cos fl t

j (Ai — A2) sin p t(25)

Rekenen we nu, dat ten tijde t = 0 de condensatorspanning ec = E is, dan
volgt uit (25) door daarin t=0 te stellen:

£ = A -j- A2.
Verder rekenen we als tweede beginvoorwaarde, dat ten tijde

(26)
t = 0 de
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stroom nog nul is. Daarom berekenen we de stroomsterkte uit (11) en (17)
en vinden dan:
der
(27)
i=- C-£
=-C(At m. em if 4~ ^2 m2 2 f) •
at
Stelt men dus voor t = 0 ook i = 0, dan vindt men hieruit:

0 = Aj /rij 4- A2 m2.

(28)

en A2 worden berekend en wel wordt ge-

Uit (26) en (28) kunnen
vonden:

m2 E

>1, =

7712 — m j

A2 =

(29)

m, E
Hl | — 7712

of in verband met (20)

A, =
A2 =

P~Ja

E-)
(30)

0+ja E.
2p

Hieruit volgt nog:

A| — A2 — — j p E-

(31)

Met het oog op (26) en (31) gaat dus (25) over in
ec= E e — at (cos p t 4-

sin p t).

(32)

Stellen we nog
a

~P = cot <P>

(33)

zodat

COS (p =

a

Y<i2 + P2

sin <p =

(34)

dan gaat (32) over in:
eC —

E e — at
sin (/? t + <p)>
sin <p

of
— at
_ E Va2 + p e -----sin (p t 4- <p).
P

(35)

of, daar volgens (21) en (22)

(36)
kunnen we voor (35) schrijven:
E
ec —

pVcl

e~at sin (/? t + <p\

(37)
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Stellen we ten slotte:
E

fiVCL

dan wordt

ec = Eo e

= BO.

(38)

a * sin (ft t 4- 9?).

(39)
Een uitdrukking voor de stroom vinden we uit (27). Uit (29) volgt nl.:
rn-, E
A
= -------(40)
= — A2 m2
m2 — m ]

en in verband met (20)

A| mx =

a2 +
2 j ft

.

(41)

^2*

zodat (27) overgaat in

a2 4- ft2
E (emit — e™ 2 f).
2j ft
Hiervoor kan weer in verband met (20) en (24) geschreven worden
i= C

i = C

a2 + ft2 Ee - a t (e j fi t _ e ~j P

(42)

—

2j ft

C

a2 4- ft'f2
-Et

P

a * sin ft t.

(43)

Ten slotte kunnen we met het oog op (36) hiervoor schrijven:

(44)

sin ft t.

' ~ L 0e
of indien we stellen

E
L~ft = Io'

i = Zo e

(45)

at sin ft t.

(46)

De eindformules (39) en (46) geven de gelegenheid om zich een voorstelling te vormen van het verloop van de trillingen. Het eenvoudigst is de laatste
formule. Was a = 0, dan zou deze formule een gewone sinusvormige stroom
voorstellen met de maximumwaarde I.o, en de frequentie ~~ . In de volledige
2 7t

\7

Fig- 5

formule (46) is echter de amplitude
Ioe~at, d.w.z. het is een afnemende
grootheid, waarvan het verloop wordt
weergegeven door een e-kromme. Fig. 5
illustreert het verloop van de stroom.
Men noemt een dergelijke stroom een
gedempte wisselstroom en
een op dezelfde wijze verlopende span
ning een gedempte wisselspan
ning. Op die wijze verandert nl. blijk-
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baar ook de spanning volgens (39). Een klein verschil is slechts hierin gelegen,
dat de spanning blijkbaar een hoek cp v o o r ij 11, welke hoek bepaald wordt
door de formule (33). Is a klein, vergeleken met
dan verschilt de hoek cp
weinig van 90°. Dit hangt hiermede samen, dat, terwijl de stroom ten tijde
t = 0 door nul gaat, de spanning aan de condensator op dat ogenblik juist
een grote waarde E heeft.
De grootheid a, die door (21) is vastgelegd, wordt de dempingscons t a n t e van de door (39) en (46) voorgestelde electrische trilling
genoemd. De frequentie is volgens (22):
1
V =

2 n ~~ 2

ji

1/ 1
R2
| C~L ~ TI2 ’

(47)

welke algemenere formule in dit geval in de plaats treedt van (6). Wanneer
R.2
de weerstand gering is, vergeleken
ergeleken met de zelfinductie, kan de term -----4 L2
verwaarloosd worden en (47) gaat dan over in (6). In dit geval is volgens
(22) de dempingsconstante en dus de demping gering.
Wanneer in een keten, die weerstand, zelfinductie en capaciteit bevat, de
weerstand kleiner is dan 2 V L/C, verloopt de ontlading van de condensator
oscillatorisch, d.w.z. als een gedempte trilling. Is de weerstand zeer gering, dan
is de trilling zwak gedempt en de frequentie wordt met voldoende nauwkeurigheid voorgesteld door de formule

v =

1

VCL'

Uit formule (46) volgt, dat de amplitude van de stroom afneemt volgens
de vergelijking
Z=Zoe~af.

(48)

Na verloop van een gehele periode T is de amplitude
Z. =/oe-a(f + r)

(49)

en dus is

z,

7 = e a T = ea

(50)

Neemt men de natuurlijke logarithme van beide leden van deze vergelijking,
dan komt er:
ö = a T = In — .

(51)

Men noemt <5 het logarithmisch decrement van de trilling en
kan dus definiëren:
Onder het logarithmisch decrement van een trilling verstaat men de natuur
lijke logarithme van de verhouding van twee amplituden, die een gehele periode
uit elkaar liggen.
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In sommige gevallen rekent men ook met het logarithmisch decrement per
halve periode, dat dan gelijk is aan
(5.

Toepassing. Gevraagd wordt voor de in § 3 behandelde trillingsketen de
frequentie, de dempingsconstante en het logarithmisch decrement te berekenen,
indien de weerstand niet verwaarloosd mag worden en gegeven is 7?= 100Q.
In dit geval is
8 . 10“5
5 . 10-9

253,

dus groter dan /?, zodat de ontlading oscillatorisch verloopt. De frequentie
wordt gevonden uit (47):
v =

1
2 71

i/_
__ ï___
|/ 8 . 10-5 . 5 . 10-9

10’

r?64 . 10-,o

= 231.000 Hz.

Verder vindt men uit (21)

a =

2L

100
= 6,25 . 105.
2.8. 10-5

De trillingstijd bedraagt
1
T= —
v

1
sec.
231.000

en dus is het logarithmisch decrement volgens (51)
1
ó = a T = 6,25 . 105 . 231.000 = 2'7’

De trillingen zijn sterk gedempt.
§ 5.

Toepassing van de resonantie bij electrische trillingen.

Nu we in de voorafgaande paragrafen de mogelijkheid van electrische
trillingen hebben leren kennen, is het duidelijk hoe deze dienstbaar kunnen
worden gemaakt aan de oplossing van het grondprobleem van de radiotech
niek, waarvan in § 1 sprake was.
Maakt men nl. gebruik van zulke electrische eigen trillingen, en
niet van wisselstromen, waarvan de frequentie van te voren door de afme
tingen en constanten van een generator zijn vastgelegd, dan kan men ook de
voordelen van het resonantie-beginsel in toepassing brengen en
hierdoor in belangrijke mate tegemoet komen aan de bezwaren, die men bij
inductie ten gevolge van de vergroting van de afstand ondervindt. Men
moet er dus voor zorgen, dat de beide ketens, die inductief op elkaar werken,
nauwkeurig op dezelfde trillingstijd zijn afgestemd. De ontvangketen zal
dan veel sterker reageren, dan wanneer deze keten blootstaat aan inductie door
stromen met een geheel afwijkende frequentie. Terloops zij hier opgemerkt,
dat het natuurlijk niet absoluut noodzakelijk is, dat de stromen in de zendende
keten inderdaad als vrije trillingen in een keten met zelfinductie en capaciteit
worden opgewekt, maar voor de ontvangende keten is dit principe van primair
belang. Daar echter bij de eerste proeven op dit gebied geen andere middelen
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ten dienste stonden om stromen van de juiste frequentie op te wekken, dan
juist de ontladingen van een condensatorketen, zullen we voor het ogenblik
aan het beginsel vasthouden, dat ook bij de zender vrije trillingen worden
voortgebracht. We kun
A
B
nen ons nu de appara
tuur in zijn eenvoudigste
vorm als volgt voorstel
len (fig. 6).
De zendketen bestaat
uit een condensator, een
spoel met zelfinductie en
, /
een vonkbrug, waarover
>1
r<
de condensator, die op
Fig. 6
hoge spanning geladen
wordt, zich kan ontla
den. Deze hoge spanning wordt b.v. ontleend aan een Rhumkorffse
klos of inductori um 1, waarvan we de inrichting bekend onderstellen. Wanneer de seinsleutel S wordt neergedrukt, levert de batterij stroom
aan de primaire wikkeling van de inductieklos, welke door een onderbreker
(in de figuur niet getekend) ongeveer 30 malen per secunde wordt onder
broken. Evenveel malen ontstaat dus in de secundaire wikkeling een hoge
spanning, die de condensator laadt en vervolgens een vonk doet overspringen.
De condensator ontlaadt zich dus ongeveer 30 malen per secunde oscillatorisch, waarbij men in het oog moet houden, dat de frequentie zeer hoog is, b.v.
100.000, en dat door de demping elke ontlading na een 20-tal perioden afbreekt.
Iedere ontlading is dus (naar verhouding) reeds lang afgelopen voordat de
volgende begint.
De ontvangketen bestaat slechts uit een condensator en een zelfinductiespoel, die verbonden zijn met een meetinstrument, dat dient om de in deze
keten opgewekte trillingen aan te tonen. Hebben nu de beide ketens
nauwkeurig dezelfde trillingstijd, d.w.z. is het product CL voor de twee
ketens even groot, dan zal elke ontlading in de zendketen de ontvangketen
doen resoneren, zodat hierin voor elke vonkontlading een reeks trillingen
optreedt. Door het meetinstrument worden deze trillingen aangetoond en dit
instrument zal dus een uitslag vertonen zolang de seinsleutel wordt neerge
drukt, en in rust blijven zolang dit niet geschiedt.

4HiliHKJ

§ 6.

De open trillingsketen.

We zullen nu nagaan op welke wijze ook aan de bezwaren van de geslo
ten vorm van de inducerende keten, waarvan in § 1 sprake was, door
toepassing van electrische trillingen kan worden tegemoet
gekomen.
Men denke zich een trillingsketen a (fig. 7), bestaande uit twee evenwijdige
platen, twee halfcirkelvormige draden en een vonkbrug. De platen vormen
samen een condensator, terwijl de gebogen draden een zekere zelfinductie
vertonen, zodat het geheel werkelijk in staat is electrisch in trilling te geraken.
Deze keten is weer een zgn. gesloten trillingsketen, omdat hij, op
een kleine onderbreking in het diëlectricum van de condensator na, een gesloten
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geleidende kring vormt. De v o n k b r u g is nl. gedurende het bestaan van
de trillingen overbrugd en maakt dus deel uitt van de geleidende keten. Men
stelle zich nu voor, dat de platen van de_ condensator
--------------- _• van elkaar afgebogen
worden (b), waarbij weliswaar de capaci
teit afneemt, maar toch de keten in staat
blijft electrische trillingen uit te voeren.
Hetzelfde geldt ook nog voor de keten c,
waarbij de draden geheel gestrekt zijn,
omdat de platen aan de uiteinden nog een
condensator vormen en omdat ook de
rechte verbindingsdraden nog een zekere
zelfinductie bezitten.
Men kan zelfs nog verder gaan en ook
de platen aan de uiteinden van de draden
geheel weglaten, overwegende, dat ook
twee rechte draden reeds een zekere, zij
het ook geringe, capaciteit ten opzichte
van elkaar bezitten. Men kan overigens de
capaciteit en ook de zelfinductie vergro
ten door de draden langer te maken.
De aldus verkregen trillingsketen wordt
F>g- 7
naar zijn vorm een open trillingsketen genoemd. De open trillingsketen onderscheidt zich van de gesloten
keten vooral doordat hij beter uitstraalt, d.w.z. gemakkelijker ruimtetrillingen voortbrengt in de omgeving. Dat dit inderdaad het geval moet
zijn, ziet men gemakkelijk in, wanneer men overweegt, dat hier niet, zoals bij
de gesloten keten, de tegenover elkaar gelegen gedeelten van de keten elkaar
kunnen tegenwerken wat betreft de inductiewerking op grotere afstand.
De stromen in een open trillingsketen, die uitsluitend uit twee draden be
staat, onderscheiden zich nog door een bijzonderheid van alle andere tot dus
verre door ons beschouwde stromen. Zij zijn nl. niet op een bepaald ogenblik
overal in de keten even groot. Zolang de grote eindplaten aanwezig zijn, kan
men aannemen, dat de capaciteit uitsluitend daarin zetelt en dat de draden
alleen dienst doen om de ladingen van en naar de platen te voeren, zonder
zelf een lading op te nemen. De stroomsterkte is dan ieder ogenblik over de
gehele lengte van de draden dezelfde. Laat men echter de eindplaten weg,
dan wordt de lading uitsluitend in de draden zelf opgenomen en door iedere
doorsnede van de draad stroomt slechts zoveel electriciteit als door het meer
naar de uiteinden van de draad gelegen deel wordt opgenomen. Die hoeveel
heid wordt dus naar de uiteinden toe steeds minder en aan de uiteinden zelf
is de stroomsterkte voortdurend nul, omdat hier geen electriciteit meer naar
buiten kan stromen. In het midden, bij de vonkbrug, is de stroomsterkte altijd
het grootst en naar de uiteinden toe neemt hij geleidelijk af.
Fig. 8 stelt de stroomverdeling voor, die hiervan het gevolg is. De ordinaten
stellen de grootte van de stroomsterkte in het bijbehorende punt van de draad
voor. Een positieve ordinaat stelt b.v. een stroom naar rechts, een negatieve
ordinaat een stroom naar links voor. Op een bepaald ogenblik is de stroom
overal nul; % periode later worden de stroomsterkten in de verschillende
punten van de draden door de gestippelde kromme 1 voorgesteld. De stroom
is dan overal naar rechts gericht en de lading vloeit van de linker naar de
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rechter draadhelft. Na verloop van *4 periode stelt de getrokken kromme 2
het stroomverloop voor; overal heeft de stroomsterkte zijn maximumwaarde
bereikt, maar deze maximumwaarden variëren van een grootste waarde in het
midden tot de waarde nul aan de uiteinden.

—

3
o * <9

6
Fig. 8

Op dezelfde wijze stellen de krommen 3, 4, 5 enz. de stroomverdeling voor
na
^8 enz. periode. Men ziet dan de stroomsterkten overal gelijktijdig
door nul gaan en vervolgens negatieve waarden aannemen. Dit betekent, dat
de lading een ogenblik stilstaat en daarna weer uit de rechter draadhelft naar
de linker gaat stromen.
Terwijl in ieder punt de stroomsterkte naar de tij d sinusvormig verandert,
vertoont hij, zoals men kan aantonen, ook naar de plaats een s i n u s v o rm i g verloop. Dit blijkt ook uit de wijze, waarop fig. 8 is getekend. Men zegt,
dat de keten in dit geval trilt volgens een staande golf, die in het
midden een stroombuik en aan de uiteinden stroom knopen
vertoont.
Men kan verder aantonen, dat het verloop van de spanning juist
andersom is, d.w.z. dat deze in het midden steeds nul is• en het grootst aan de
einden (fig. 9). Er ligt een spanningsknoop in het midden en een s p a nningsbuik aan ieder uiteinde.

Fig- 9

De spanning is ieder ogenblik in de beide draadhelften van tegengesteld
teken: is de rechter draad positief geladen, dan heeft de linker een negatieve
lading en omgekeerd. Bovendien verschillen stroom en spanning ieder ogen
blik 90° met elkaar in phase, d.w.z. als de stroom overal nul is, hebben de
spanningen overal hun maximumwaarden en omgekeerd.
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§ 7.

Toepassing van de open trillingsketen; de antenne.

Gebruik makende van de voordelen, die de open trillingsketen, in vergelijking
met de gesloten keten, biedt, kunnen we nu de inrichting volgens fig. 6 als
volgt verbeteren (zie fig. 10).
Evenwijdig aan elkaar worden twee even lange draden opgesteld. De eerste

A

B

£L

tr

Fig.

io

draad, die de zender voorstelt, is in het midden door een vonkbrug onderbroken. De beide helften worden op de reeds beschreven wijze, door middel
van een inductieklos, geladen. In het midden van de tweede draad is een

1

J

Fig. ii

instrument geschakeld, dat de in deze keten opgewekte resonantietrillingen
aantoont of registreert.
In de practijk wordt de open trillingsketen nog in een enigszins andere
vorm toegepast. De open trillingsketen van fig. 10 is symmetrisch ten opzichte
van een vlak, dat door de vonkbrug gaat en loodrecht staat op de beide draden,
Men kan nu echter de aan de ene zijde van dit symmetrievlak gelegen helft
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van de keten op bepaalde wijze gaan vervormen en wel zo, dat de loop van
de electrische en magnetische krachtlijnen en dus de gehele trillingstoestand
dezelfde blijven. Men verkort daartoe de draad en doet hem eindigen in een
bol van zodanige straal, dat de electrische krachtlijnen loodrecht op het
oppervlak van de bol staan. Men kan aantonen, dat hoe meer de draad wordt
verkort, des te groter de straal van de bol moet worden en deze laatste
wordt oneindig groot als de lengte van de draad nul wordt. Fig. 11 licht deze
overgang nader toe.
Het is inderdaad nodig onze trillingsketens op deze wijze te vervormen.
Onze voorafgaande beschouwingen hebben nl. betrekking op het geval, dat

*»c

<:
£

I«:

ir

NJ

1
Aardt

Fig.

de open trillingsketen zich bevindt in een ruimte, die verder geen geleidende
lichamen bevat, hetgeen door de nabijheid van de aarde nooit te ver
wezenlijken is. Men kan echter de aarde beschouwen als een geleidende bol
met oneindig grote straal en het ligt dus voor de hand om die bol te ge
bruiken om de ene helft van de zendketen, zowel als van de ontvangketen,
te vervangen. De overblijvende draadhelft wordt dan verticaal opgesteld en
wordt luchtdraad of antenne genoemd (fig. 12).
Marconi was de eerste, die in 1896 een verticale antenne met aardverbinding, zowel voor de zender als voor de ontvanger, toepaste. Het waren
deze proeven, die de grondslag hebben gelegd voor de latere ontwikkeling van
de radiotelegrafie.

§ 8.

Electromagnetische trillingen; de golflengte.

De in een open trillingsketen heen- en weergaande ladingen brengen in de
omgeving een wisselend magnetisch en een wisselend electrisch
veld voort. De magnetische krachtlijnen lopen als cirkels om de draad heen;
de electrische lopen van de positieve ladingen op de ene draadhelft door de
ruimte naar de negatieve ladingen op de andere draadhelft. De beide soorten
van krachtlijnen staan dus loodrecht op elkaar. De omgeving van de trillings
keten is dus een wisselend electromagnetisch veld en het zijn deze
veldveranderingen, die men electromagnetische trillingen noemt. Die
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trillingen zijn van dezelfde aard als de lichttrillingen; alleen is bij
deze laatste de frequentie veel hoger.
Het electromagnetische veld wisselt met dezelfde frequentie als de stromen
in de trillingsketen, maar daar de veldveranderingen een gevolg zijn van de
stroomveranderingen kunnen zij niet door de gehele ruimte gelijktijdig plaats
hebben: de trillingstoestand plant zich van de geleider uit met een zekere snel
heid in de ruimte voort. Hoe verder men van de geleider af is. des te meer
is de trillingstoestand ten achter bij de trillingstoestand in de draad.
De snelheid, waarmee de electromagnetische trillingen zich in de
ruimte voortplanten, is dezelfde als die van het licht, d.i. 300.000 km/sec.
De afstand, waarover de trillingen zich voortplanten gedurende één volledige
periode van de wisselstroom, wordt de golflengte z\ van de trillingen
genoemd. In een punt, dat op die afstand van de trillingsketen ligt, is de tril
lingstoestand juist één volle periode ten achter bij de trillingstoestand in de
draad, zoals b.v. uit fig. 13 voor de magnetische veldsterkte blijkt. Is v
de frequentie van de wisselstroom, dan planten de trillingen zich per secunde
I

Golflengte
Fig. 13

over v golflengten voort. Daar deze afstand tevens de snelheid van de voortplanting voorstelt, vindt men de eenvoudige betrekking:
v = 2 • v.

(52)

In de omgeving van een open trillingsketen breidt zich in de ruimte een
wisselend electromagnetisch veld uit met een snelheid, die dezelfde is als die
van het licht. De golflengte is de afstand, waarover de trillingen zich gedurende
één periode voortplanten. De voortplantingssnelheid is gelijk aan het product
van de golflengte en de frequentie.
De golflengte kan ook worden gedefinieerd als de kleinste afstand
van twee punten, die in dezelfde trillingstoestand
verkeren, die dus met elkaar in phase zijn.
Met behulp van de formule (52) kan gemakkelijk de golflengte worden
berekend, als de frequentie bekend is en omgekeerd.

Toepassing. Hoe groot is de golflengte van een door een open trillingsketen voortgebrachte trilling, waarvoor de gegevens overeenstemmen met die
van de in de §§ 3 en 4 behandelde gevallen?
Voor de ongedempte trilling vindt men:

u
2 = v

3 . 10 10

252.000

= 119.000 cm = 1190m

en voor de gedempte:

2 =
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3.1O>o
231.000

= 130.000 cm = 1300 m.

Met het oog op het verband, dat er bestaat tussen de frequentie en de golflengte kan het geen verwarring stichten, wanneer men van de golflengte
van een zender spreekt, terwijl men daarmee de golflengte bedoelt van
trilde door die zender voortgebrachte electromagnetische
1 i n g e n.

§ 9.

De toepassing van gekoppelde trillingsketens.

Met het in de vorige paragrafen beschreven systeem voor radiotelegrafie is
het nog slechts mogelijk geringe afstanden te overbruggen. De reden hiervan
is, dat de hoeveelheid per ontlading uitgezonden energie gering is en
dat slechts een uiterst klein gedeelte van die energie de ontvangende antenne
treft.
Bij iedere lading van de zendende antenne wordt een bepaalde hoeveelheid
energie daarin opgehoopt, welke dan gedurende de ontlading wordt uitge
straald. Door die uitstraling neemt de amplitude van de trillingen in de antenne
af en daardoor zijn die trillingen sterk gedempt, veel sterker dan alleen ten
gevolge van de ohmse weerstand het geval zou zijn. Men kan het energie
verlies ten gevolge van de straling omrekenen in een energieverlies, dat
door een ohmse weerstand zou worden veroorzaakt en hieruit volgt dus,
dat de straling een schijnbare verhoging van de ohmse weerstand ver
oorzaakt, die men wel aanduidt als de stralingsweerstand.
Wil men nu veel energie uitstralen, dan is het dus wenselijk om bij elke
lading van de antenne daarin zoveel mogelijk energie op te hopen. De energie,
die in een geladen condensator is opgehoopt, wordt bepaald door de formule:

A = >/2 C E2,

(53)

waarin C de capaciteit en E de spanning voorstelt (zie dl. I, § 49). Men kan
dus de energie verhogen door hetzij de capaciteit, hetzij de spanning te ver
hogen. Bij de spanning, die wel is waar, omdat hij in de formule in het kwa
draat voorkomt, van grote invloed is, is men met het oog op de isolatie aan
grenzen gebonden. De capaciteit van een antenne kan men wel enigszins ver
groten door in plaats van een enkele draad meerdere draden te gebruiken, die
waaiervormig worden uitgespreid of gedeeltelijk horizontaal uitgespannen,
maar ook dan blijft die capaciteit nog zeer gering.
In een gesloten trillingsketen kan men echter een veel grotere hoeveel
heid energie ophopen, doordat men b.v. de capaciteit van een batterij L e i d s e
flessen naar believen kan vergroten. Men is er daardoor toe gekomen, in
navolging van B r a u n, om de voordelen van de gesloten en de open trillings
ketens te combineren, door ze te verenigen tot een zgn. gekoppeld stel
sel. Wat daaronder verstaan wordt, blijkt uit het volgende.
Wanneer twee trillingsketens, die op dezelfde golflengte zijn afgestemd,
d.w.z. die dezelfde eigen frequentie hebben, in eikaars nabijheid zijn opgesteld,
dan zal een in de ene keten opgewekte trilling in de tweede keten eveneens
een trilling induceren. Omgekeerd brengt echter deze tweede trilling weer een
trilling in de eerste keten voort. In den regel kan men, wanneer de afstand
van de beide ketens wat groot is, deze terugwerking verwaarlozen. Brengt
men echter gedeelten van de beide ketens in eikaars onmiddellijke nabijheid,
b.v. door in elke keten een spoel op te nemen en deze spoelen op één kern te
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schuiven, dan mag deze reactie geenszins verwaarloosd worden. Men zegt dan,
dat de beide ketens met elkaar gekoppeld zijn cn wel in dit geval
inductief. De twee spoelen, die de koppeling bewerken, vormen een
koppelingstransformator, die doorgaans geen ijzer bevat, omdat
de hoogfrequente stromen daarin te veel verliezen zouden veroorzaken.
De terugwerking in gekoppelde trillingsketens veroorzaakt feitelijk
een oneindige reeks trillingen, doordat iedere nieuw opgewekte trilling weer
een nieuwe trilling in de andere keten ten gevolge heeft. Er stelt zich nu
echter een resulterende trilling in, die van meer samengestelde aard is dan de
trillingen in een enkelvoudige keten. Het resultaat is nl., zoals door bereke
ning kan worden aangetoond, dat in elk van de beide ketens tege
lijkertijd twee trillingen optreden van verschillende frequentie,
ook al zijn de beide ketens nauwkeurig op dezelfde golflengte afgestemd.
Dat inderdaad in een gekoppeld stelsel twee trillingen mogelijk zijn, is voor
het geval, dat de ohmse weerstand verwaarloosd mag worden, gemakkelijk in
te zien aan de hand van een vectordiagram. Onderstellen we daartoe,
dat in de primaire keten een sinusvormige wisselstroom I{ bestaat en
in de secundaire keten een eveneens sinusvormige stroom I2 Verder noemen we:
Lx
Lo
M
Cj

de coëfficiënt van zelfinductie in de primaire keten;
die in de secundaire keten;
de coëfficiënt van wederzijdsche inductie;
en C2 de capaciteiten in de beide ketens.

De stroom 1^ induceert in de primaire keten een e.m.k. van zelfinductie
co L1
die 90° naijlt ten opzichte van de stroom. In dezelfde keten induceert
de secundaire stroom I2 een e.m.k. van wederzijdse inductie co M I2, die 90°
naijlt ten opzichte van 12. Wil men nu, dat stromen ontstaan, die zichzelf
onderhouden, dan moet de resultante van deze twee inductiespanningen juist
Zi

leveren, die nodig is om de stroom 71 door de primaire
co Q
condensator te drijven, omdat we nl. ondersteld hebben, dat de ohmse weer
standen mogen worden verwaarloosd.
Daar coLj 1^ en —/i
^7- met elkaar in phase zijn, moet coM I2 eveneens met
en
co C,
beide in phase zijn. Nu zijn er

de spanning

twee gevallen mogelijk, die door
fig. 14 worden geïllustreerd, nl.
I.
ƒ,

co M I2 =

/.
co Q

- co L. /,.(54)

of
<*/ €/

^LnIl
IK

c\

co M I2 — co L\ /|

co C{

.(55)

d.w.z. /t en I2 zijn met elkaar in
phase of wel zij hebben juist
tegenstelde phase. Voor de secundaire keten geldt dezelfde beschouwing.
Een eenvoudige overweging leert nu, dat de waarden van co, die voor
" i en wel, dat de ene groter,
de twee gevallen gelden, niet gelijk kunnen zijn
de andere kleiner moet zijn dan de co, die voor de ongekoppelde ketens afzonFig. 14
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derlijk zou gelden. Zolang nl. de ketens niet gekoppeld zijn, is het verschil

cu
nul, terwijl het in het geval van (54) positief, in dat van (55)
cu C|
n<egatief is. Zal nu
co Lx /|

cu Cj

worden, dan is dit alleen mogelijk, indien cu kleiner is geworden. Moet daarentegen in overeenstemming met (55)

i

Zj

cu

cu C|

zijn, dan moet dit een gevolg zijn van een vergroting van cu.
Berekent men de juiste waarden van cu, dan blijkt, dat deze nog afhangen
van de zgn. koppelingscoëfficiënt k, die gedefinieerd wordt door
de formule:

I / M’
k =

(56)

[ £. L2'

De koppelingscoëfficiënt is blijkbaar des te groter, naarmate M groter is ten
opzichte van Lt en L2Zijn de primaire en de secundaire spoelen van de koppelingstransformator
ten opzichte van elkaar verplaatsbaar, dan is de koppeling veranderlijk.
Brengt men de spoelen dichter bij elkaar, dan omvatten ze meer gemeenschap
pelijke krachtlijnen en M en k worden groter. Men zegt dan, dat de koppeling
vaster wordt. Omgekeerd maakt men de koppeling losser door de
spoelen van elkaar af te bewegen.
De frequenties van de twee optredende trillingen liggen des te verder uit
elkaar, naarmate de koppeling vaster is. Bij zeer losse koppeling vallen
de beide trillingen nagenoeg samen met die van de ongekoppelde ketens, zodat
er dan feitelijk slechts sprake is van één enkele trilling.

I- ! i' ! 1 j i !
i

u

j

;

j

!

i
;

i

i

I

I

i

f

i
;

i
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De vraag doet zich nu voor, wat er gebeurt, als er tegelijkertijd twee tril
lingen van ongelijke frequentie in één keten optreden. De twee trillingen
zullen het ene ogenblik elkaar versterken, een volgend ogenblik elkaar juist
tegenwerken, daarna elkaar weer versterken enz., zodat het bekende verschijn
sel van de zwevingen ontstaat (fig. 15). In beide ketens treedt een
trilling op met periodiek veranderlijke amplitude, die bovendien gedempt is,
i
als de weerstand niet te verwaarloozen klein is. De
bovenste kromme stelt de trilling in de primaire keten
voor, de onderste die in de secundaire. Oorspronkelijk
is alle energie in de primaire keten opgehoopt en is die
in de secundaire keten nul. Na een halve zweving is
dit juist omgekeerd, zodat blijkbaar de energie voort
durend tussen de beide ketens blijft heen en weer
L slingeren.
Alleen door de demping wordt de ener
gie geleidelijk uitgeput.
de koppeling
Bij de toepassing, die B r a u n van
'
van trillingsketens heeft
heett gemaakt, is nu de ene keten
een gesloten, de andere een open trillingsketen.
In beginsel verandert dit niets aan de boven beschre
ven verschijnselen. De primaire keten is een gesloten
keten met b.v. een batterij Leidse flessen als
condensatoren. De secundaire keten is een anten
neketen, dus een open keten. Schematisch is de
Fig- 16
schakeling in fig. 16 voorgesteld. De koppelingstransformator T wordt gevormd door een in de gesloten keten opgenomen spoel
als primaire wikkeling en een tot de antenneketen behorende spoel als secun
daire wikkeling. Deze laatste treedt dus in de plaats van de vonkbrug van
fig. 12. De vonkbrug is nu in de primaire keten opgenomen.
De beide gekoppelde ketens moeten op elkaar afgestemd zijn, d.w.z. voor
beide moet het product van capaciteit en zelfinductie even groot zijn. Daarom
bevat de antenneketen nog een afstem spoel L, die ook wel v e r lengingsspoel wordt genoemd, omdat het inschakelen van zelfinductie

k

Hg- I7
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in de antenne hetzelfde effect heeft als een verlenging van de antenne.
De dubbele trillingen van een gekoppeld zenderstelsel brengen het nadeel
mee, dat men de ontvanger slechts op één der koppelingsgolven kan afstem
men, zodat ongeveer de helft van de energie nutteloos verloren gaat. Men is
later aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen door een bijzondere constructie
van de vonkbrug. Deze wordt zo ingericht (zie § 11), dat de vonk wordt
uitgedoofd, zodra de energie voor de eerste maal van de primaire op de
secundaire keten, dus op de antenne, is overgedragen. De energie kan dan
niet in de gesloten keten terugkeren, omdat deze onderbroken is en de antenneketen, die door de afwezigheid van een vonkbrug slechts weinig weerstand
heeft, straalt de energie als een zwak gedempte trilling van een enkele golf
lengte uit. In fig. 17 is dit nader voorgesteld. Tot aan het afbreken van de
vonk in de primaire keten is het verloop van de trillingen geheel als in fig. 15,
maar daarna ontbreekt de trilling in de primaire keten en de trilling in de
secundaire keten is weinig gedempt en vertoont geen zwevingen meer.
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HOOFDSTUK II.

De historische ontwikkeling
van de radiotechniek.
§ 10.

Zenders voor gedempte trillingen.

De eerste en tevens de eenvoudigste zendinrichting was de oorspronkelijke
Marconi-zender, welke slechts uit een antenne met vonkbrug, dus
zonder gesloten trillingsketen. bestond. Voor het laden van de condensator,
gevormd door de antenne tegenover de aarde, diende een Ruhmkorffse
klos, waarvan de primaire keten door een seinsleutel
werd gesloten en verbroken om Mors e-tekens voort
te brengen (fig. 18). De onderbreker (in de figuur
niet getekend) onderbrak de keten niet meer dan 20 a
30 maal per secunde, omdat anders de vonkbrug geen
! tijd had om tot de niet-geleidende toestand terug te
keren. Dientengevolge waren de ontladingen door naar
verhouding zeer lange tussenruimten gescheiden, zodat
de uitgezonden energie slechts gering was. Fig. 19
geeft een beeld van deze trillingen, waarbij feitelijk de
rustperioden naar verhouding nog veel te kort zijn
getekend. Men noemt de serie trillingen, door een
enkele ontlading voortgebracht, een golftrein en
deze golftreinen volgden elkaar dus op met een snel
heid van 20 a 30 per secunde. Men noemt dit laatste
aantal de vonkfrequentie.
Hg- 18
Een nadeel van de Marconi-zender was ook
gelegen in de moeilijkheid om een nauwkeurige afstem
ming te krijgen. De reden daarvan ligt in de sterke demping, die een
scherpe resonantie onmogelijk maakt (zie § 21). Men ontvangt

Fig. 19

daardoor de signalen ook nog tamelijk sterk in ontvangers, die niet op
de golflengte van de zender zijn afgestemd en daardoor werkte dus de
M ar con i-zender zeer storend op stations, die op een naburige golflengte
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werkten. Men heeft daarom de M a r c o n i-zender in latere tijd alleen nog
gebruikt voor noodinstallaties aan boord van schepen.
Tegenover de Marconi-zender betekende de gekoppelde
zender een grote verbetering, omdat hierbij de uitgestraalde energie veel
groter is. Daartegenover staat het nadeel van de dubbele golven. De resonantie
was scherper ten gevolge van de geringere demping. Men stemde altijd af op
de kortste golf, omdat deze iets meer energie overbrengt.
De koppeling van de gesloten en de open trillingsketen kan op verschillende
manieren worden uitgevoerd, nl.:
1°. inductief, door middel van een transfor
mator, zoals reeds in § 9 werd beschreven (fig. 16).
2°. direct, door middel van een autotransformator (fig. 20). Deze schakeling heeft het voordeel, dat
de beide trillingsketens niet zorgvuldig van elkaar geisoleerd behoeven te zijn.
3°. electrostatisch, door middel van een
gemeenschappelijke condensator.
De antenneketen kan door middel van een v e rlengingsspoel (fig. 16) op de gesloten keten
worden afgestemd. Om met verschillende golflengten
te kunnen zenden moeten de gesloten en de open
■O c
trillingsketens beide afgeregeld kunnen worden.
V
Bij een antenne, die uit een enkele verticale
draad bestaat, is de eigen golflengte ongeveer gelijk
aan 4 maal de hoogte van de antenne. Dikwijls is
echter de gebruikte golflengte zo groot, dat de golf
Fig- 20
lengte van de antenne kunstmatig moet worden ver
groot. Dit kan geschieden door de zelfinductie of de
capaciteit, of beide te vergroten. De zelfinductie wordt vergroot
door het inschakelen van een verlengingsspoel, de capaciteit door de
antenne uit meerdere draden samen te stellen. Het eerste middel is eenvoudiger
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Fig. 2i

dan het laatste, maar het heeft het nadeel, dat het stralingsvermogen
van de antenne er door wordt verminderd. Immers, door het onderbrengen
van een gedeelte van de totale zelfinductie
zeltinductie van de antenne in een spoel, keert
men gedeeltelijk tot de gesloten trillingsketen terug en daardoor wordt de
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straling verminderd. Het is dus altijd wenschelijk om de capaciteit van de
antenne zo groot mogelijk te maken en de verlengingsspoelen zo klein mogelijk te houden.
De voeding van de gekoppelde zenders geschiedde oorspronkelijk, evenals bij
de Marconi-zender, door middel van een inductieklos. Later
heeft men een gewone sterkstroom-transformator gebruikt,
aangesloten op een wisselstroommachine. Bij de gebruikelijke frequentie van
50 kwam men dan tot 100 stroomwisselingen, dus tot 100 vonken per secunde.
Dit aantal is echter voor een gewone vonkbrug te hoog, omdat de gloeiende
gaszuil te lang geleidend blijft en aanleiding geeft tot lichtboogvorming. Op
grond hiervan heeft men speciale transformatoren geconstrueerd, zgn. r e sonantie-transformatoren, waarbij slechts na iedere 3 tot 5 perioden
een vonkovergang plaats heeft (fig. 21). Zolang de vonkbrug niet gesloten is,
vormt de condensator met de secundaire wikkeling van de transformator een
keten, die afgestemd is op de wisselstroomfrequentie. Daardoor doet de
resonantie de spanning aan de vonkbrug geleidelijk stijgen, totdat ten slotte
een vonk overspringt. Zodra dit geschiedt, sluit de vonk de secundaire wikke
ling kort en de hoogfrequente ontlading wordt ingeleid.

§ 11.

Zenders voor zwak gedempte trillingen.

Zoals reeds aan het eind van § 9 werd opgemerkt, kan men het bezwaar
van de dubbele golven bij gekoppelde systemen ontgaan door een speciale
constructie van de vonkbrug.
In hoofdzaak hebben twee oplossingen voor dit probleem toepassing gevon
den, nl. de smoorvonkbrug volgens W i e n en de schijfontlad e r van M a r c o n i.
De smoorvonkbrug bestaat uit een groot aantal in serie geschakelde, zeer
korte vonkbruggen. Bij de constructie zoals die door T elefunken werd
toegepast, worden deze gevormd door enige metalen schijven (fig. 22), door
mica ringen van elkaar geïsoleerd, op elkaar te leggen.
fftea
Daardoor worden geheel afgesloten kamertjes gevormd,
waarin de vonken overspringen. Daar bovendien de
electroden, die van platte flenzen zijn voorzien, snel
afkoelen, ontstaat de vereiste smoorwerking, d.w.z. de
vonk dooft uit na de eerste halve zweving. De smoorvonkbrug had bovendien het voordeel, dat men de
vonkfrequentie aanzienlijk kon opvoeren en dat
de ontladingen elkaar zeer regelmatig opvolgen. Daar
door werd de hoeveelheid per secunde uitgezonden energie
veel groter. Voor het laden van de condensator gebruik
te Telefunken een wisselstroomgenerator voor 500
Fig. 22
perioden per secunde, zodat 1000 ontladingen per secunde
plaats hadden. Daar, zoals later zal blijken, het opnemen van de telegrammen
per telefoon geschiedt, waarbij een toon wordt verkregen, waarvan de hoogte
door de vonkfrequentie wordt bepaald, hoort men dus in dit geval een toon
van 1000 trillingen per secunde. Men verkreeg op die wijze een zeer zuivere,
zgn. fluittoon, die veel gemakkelijker dan de vroegere bromtonen
van andere signalen en geluiden te onderscheiden is.
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Gedurende de tijd, dat de trillingen in de gesloten keten nog bestaan, zijn
de beide golven, die door de koppeling ontstaan, nog aanwezig, maar zodra
de vonk is afgebroken, straalt de antenneketen zwak gedempte golven van een
enkele golflengte uit. De periode, gedurende welke twee golven optreden, is
naar verhouding zeer kort. De antenneketen wordt als het ware door een
stoot van de gesloten keten aan het trillen gebracht, waarna hij vrij natrilt.
Men spreekt daarom van stootopwekking (Stosserregung).
Langs geheel andere weg is hetzelfde vraagstuk door M a r c o n i opge
lost, nl. door het snel uiteenrukken van de vonk. Schematisch is de inrichting
van deze M a r c o n i-zender in fig. 23 weergegeven.
De schijf A wordt door een electromotor met grote snelheid rondgedraaid
tussen twee andere, stilstaande of langzaam draai
ende schijven door. A draagt een aantal uitstekende
knoppen of pennen, die juist langs de schijven C\
en C2 heen gaan. De ruimten tussen A en C1 en
tussen A en C2 vormen twee vonkbruggen in de
keten, die aan C\ en C2 is verbonden en die een
zelfinductiespoel en condensator bevat. Deze con
densatoren worden door enige in serie geschakelde
□
gelijkstroommachines van hoge spanning, D, ge
laden. Zij ontladen zich dan oscillatorisch door een
□r
vonk, zodra een paar knoppen de schijven
en C2
I -<
passeert. Door de snelle draaiing wordt echter de
□
vonk dadelijk afgebroken en tevens kan zich geen
lichtboog vormen, hetgeen anders ten gevolge van
Fig. 23
het gebruik van gelijkstroom het geval zou zijn.
Nadat de ontlading is afgelopen, worden de condensatoren weer geladen,
zodat opnieuw een ontlading plaats heeft als een volgend stel knoppen de
schijven passeert.
De gesloten trillingsketen is met de antenneketen gekoppeld. De energie
kan echter niet uit de antenneketen in de gesloten keten terugkeren, omdat
deze door het afbreken van de vonk op het juiste ogenblik wordt onderbroken.
Op deze wijze wordt per secunde een groot aantal reeksen zwak gedempte
golven met regelmatige tussenpozen uitgezonden, zodat in het ontvang
station, evenals bij het T elefunke n-systeem, een muzikale toon
wordt gehoord.
De schijfontlader van M a r c o n i heeft zowel voor de trans
atlantische telegrafie tussen Ierland en Amerika als voor kleine scheepsstations
toepassing gevonden.

I

§ 12.

Zenders voor ongedempte trillingen.

De hoeveelheid energie, die een gedempte trilling vertegenwoordigt, is
afhankelijk van de aanvangsamplitude, maar bovendien van de demping. Hoe
groter de demping is, des te sneller zal de energie zijn uitgeput. Wanneer
bovendien de afzonderlijke gedempte trillingen door naar verhouding zeer
lange tussenruimten zijn gescheiden, is de totale energie zeer gering. Indien
men geheel ongedempte, dus continue golven kan voortbrengen,
is men in staat om met een zeer kleine amplitude zelfs grotere hoeveelheden
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energie over te brengen dan met gedempte golven van veel grotere aanvangsamplitude mogelijk is.
Het voortbrengen van ongedempte trillingen is in de eerste jaren van
de radio-techniek lange tijd als een ideaal nagestreefd, totdat men ten slotte
voor dit probleem meerdere oplossingen heeft gevonden. Dit vraagstuk was
ook daarom van zoveel belang, omdat het de voorwaarde inhield, waaronder
het mogelijk zou zijn, ook de draadloze telefonie, naast de telegra
fie, te verwezenlijken.
Er bestaan in hoofdzaak drie methoden om ongedempte electrische trillingen
voort te brengen, nl.
1°.
2°.

3°.

die van de lichtboogzender;
die met hoogfrequentiemachines;
die met vacuumlampen.

Sedert de radiolampen een zo sterk dominerende plaats in de radiotechniek
zijn gaan innemen, zodat men feitelijk kan zeggen, dat de moderne radio
techniek voor het overgrote deel lampentechniek is geworden, zijn de eerste
twee der genoemde methoden geheel op de achtergrond gedrongen. Zij hebben
nog slechts betekenis in zoverre er een aantal op deze principes berustende
installaties in gebruik zijn, die dikwijls ternauwernood de concurrentie tegen
de moderne, veel goedkopere lampinstallaties kunnen volhouden. De begin
selen van de lichtboogzender en van de hoogfrequentiemachine zullen daarom
slechts in het kort worden besproken. Als nieuwe installaties zullen wel geen
andere dan lampzenders in gebruik komen. De behandeling van deze zenders
zullen wij echter uitstellen totdat in een der volgende hoofdstukken de lampen
techniek meer uitvoerig zal zijn besproken.
De lichtboogzender berust op een uitvinding van P o u 1 s e n.
Deze betreft een eigenschap van de electrische lichtboog, die
bestaat in een afwijking van de wet van Ohm. Verhoogt men nl. de
spanning aan de polen van de lichtboog, dan neemt de s t r o o msterkte niet eveneens toe, maar af. Omgekeerd gaat met een verlaging
van de spanning een vergroting van de stroomsterkte gepaard.
Wanneer nu een met gelijkstroom gevoede lichtboog overbrugd
wordt met een condensator en een zelfinductiespoel in
serie (fig. 24), dan zal zich het volgende verschijnsel voordoen: wanneer de
condensatorketen aan de lichtboog wordt
I
aangesloten, zal de condensator door de
gelijkstroomspanning worden geladen. Ten
S
o
gevolge van de ladingsstroom
p
neemt de stroom door de lichtboog
co
iets af en daardoor stijgt de spanning aan
de boog. De condensator wordt dan tot
L een nog hogere spanning geladen, waar
O
C5
door de stroom in de boog nog meer daalt
T
en de spanning nog meer stijgt. Ten slotte
komt er evenwicht; de condensator is ge
laden en de laadstroom is weer nul ge
worden. De stroom in de boog keert daardoor tot zijn oorspronkelijke waarde
terug en daarmede tevens het spanningsverschil tusschen de polen. Deze spanning is dan lager dan die aan de condensator en dus begint deze zich te
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ontladen door de lichtboog heen. Ten gevolge van de in de keten opgenomen
zelfinductie heeft deze ontlading een oscillatorisch karakter met een door de
grootte van de zelfinductie en de capaciteit bepaalde frequentie. De trillingen
worden daarbij door de gelijkstroomspanning, die de lamp van stroom voor
ziet, onderhouden. Het energieverlies, dat anders de demping veroorzaakt,
wordt voortdurend aangevuld en er ontstaan ongedempte trillingen.
De moeilijkheden, die men aanvankelijk ondervond bij het op deze wijze
voortbrengen van ongedempte trillingen, bestonden in het bezwaar, dat de
trillingen onregelmatig en zwak waren en dat de lichtboog ge
makkelijk uitging. P o u 1 s e n heeft hierin belangrijke verbeteringen gebracht
door een drietal wijziginen. Vooreerst verving hij één van de uit kool
bestaande electroden van de lichtboog door een electrode van koper, die
inwendig door doorstromend water wordt afgekoeld. De andere electrode
wordt door een motortje langzaam om zijn as gedraaid, waardoor de lichtboog
niet op hetzelfde punt van de kool kan blijven staan.
In dit opzicht is ook een tweede punt van belang, nl. het plaatsen van de
boog in een dwars magnetisch veld,
voortgebracht door twee sterke electromagneten
met ijzeren kernen, die ter weerszijden van de
boog zijn opgesteld en die door dezelfde stroom
als de boog worden doorlopen (fig. 25). De
electroden zijn enige centimeters dik en hebben
vlakke uiteinden en het magnetische veld drijft
de lichtboog naar de rand, waar hij op een be
paald punt van de koperen electrode blijft staan.
Een derde verbetering betreft het plaatsen van
de lichtboog in een gesloten ruimte, gevuld met
doorstromend licht- of waterstofgas.
Ook laat men wel spiritus in die afgesloten
ruimte druppelen, die dan door de hitte van de
boog verdampt.
Fig. ls
Koppelt men de zelfinductie van de trillingsketen met een antenne, dan zendt deze laatste
ongedempte golven uit. Bij het seinen is het niet wenselijk om voortdurend
de stroom door de lamp te onderbreken, daar het beter is, indien deze continu
kan blijven branden. Daarom past men een van de volgende twee methoden toe:

“Wr

1°. De seinsleutel sluit een deel van de zelfinductie in de antenne kort,
waardoor de golflengte veranderd wordt. Deze veranderde golflengte wordt
in het afgestemde ontvangstation veel zwakker ontvangen.
2°. De seinsleutel schakelt als hij wordt neergedrukt de lamp op een zgn.
kunstmatige antenne, d.i. een gesloten trillingsketen, die dezelfde
constanten heeft als de antenne.
Men heeft lichtboogzenders gebouwd tot een vermogen van honderden
kilowatts, o.a. voor de verbinding Java-Nederland.
Op geheel andere beginselen berusten de hoog f r e que n t ie ma chin e s. Ongedempte electrische trillingen zijn niets anders dan wisselstromen
van zeer hoge frequentie en omgekeerd kan men dus de in de sterkstroomtechniek gebruikelijke wisselstromen opvatten als electrische trillingen van
naar verhouding zeer lage frequentie.
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Op grond hiervan ligt het voor de hand, dat men getracht heeft hoog
frequente, ongedempte trillingen op te wekken door middel van
machines, die in principe met de gewone wisselstroommachines overeenkomen.
Hier stuitte men echter op grote practische moeilijkheden, omdat het voor
het verkrijgen van een hoge frequentie nodig is, een zeer grote omwentelingssnelheid en een zeer groot aantal polen toe te passen, waarbij men natuurlijk
aan zekere grenzen gebonden is. Toch is het aan Alexanderson en
Fessenden gelukt, een tamelijk bruikbare machine, die op dit beginsel
berust, te bouwen voor frequenties tot 100.000. Deze machine verschilt in
zoverre van de laagfrequentiemachines, dat de rotor geen wikkelingen bevat.
De draden, waarin de hoogfrequente stromen worden geïnduceerd, zijn nl.
op de stator gewikkeld. De stator bevat een groot aantal smalle polen, voor
de helft noord-, voor de helft zuidpolen. Deze stator heeft twee wikkelingen,
waarvan de ene dient voor het bekrachtigen van de polen. Tegenover de polen
draait een weekijzeren rotor, die van onbewikkelde polen of tanden is voor
zien. Doordat voorbij de polen van de stator beurtelings een tand van de
rotor en een tussenruimte passeert, ontstaan
periodieke veranderingen in de magnetische weer
'V
stand, waardoor in de tweede wikkeling van de
stator wisselstromen worden geïnduceerd.
Op een geheel andere principe berust de hoogfrequentiemachine van Goldschmidt. De
werking hiervan komt in het kort op het volgende
neer. De machine bestaat uit een stator en een
rotor, die beide van wikkelingen zijn voorzien.
Wanneer de stator door gelijkstroom gemagneti
<?
seerd wordt, ontstaat in de rotor een wisselstroom
van een zekere frequentie n, die recht evenredig
Fig. 26
is met de omwentelingssnelheid. In de rotor ont
staat door deze stroom weer een w i s s e 1 v e 1 d
van dezelfde frequentie. Nu kan elk wisselveld, d.i. dus een veld, dat periodiek
van grootte en richting wisselt, worden opgevat als de samenstelling van twee
constante velden, die met gelijke snelheid, maar in tegengestelde zin, rond
draaien. Dit is gemakkelijk als volgt in te zien. Denken we ons daartoe twee
staaf vormige staalmagneten (fig. 26), die tegen elkaar in om een as wentelen.
Op zeker ogenblik staan de beide magneten evenwijdig met hun gelijknamige
polen in dezelfde richting. Op dat moment is hun gezamenlijke werking gelijk
aan die van een enkele magneet van de dubbele sterkte. Nadat beide
magneten 90° gedraaid zijn, staan ze weer evenwijdig, maar nu met de
ongelijknamige polen bij elkaar, zodat de resulterende werking nul. is. Na
een nieuwe draaiing over 90° staan de beide magneten 180° gedraaid ten
opzichte van hun eerste stand, zodat ze weer een magneet van de dubbele
sterkte vormen, die echter juist andersom staat. Op die wijze ontstaat dus een
wisselend magnetisch veld, dat steeds volgens dezelfde rechte lijn werkt, maar
dat voortdurend tussen een positief en een negatief maximum verandert.
Omgekeerd is ook elk wisselveld als de resultante van twee draaivelden, die
in tegengestelde richting roteren, te beschouwen (zie ook deel IV, § 5).
Het wisselveld, dat in de rotor ontstaat, kan dus in twee draai
velden worden ontbonden. De rotor draait echter zelf ook, zodat het ene
draaiveld met de rotor mee, het andere tegen de rotor in draait. De snel-
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heden van de beide velden en die van de rotor zijn alle dezelfde, zodat in
werkelijkheid het ene draaiveld in de ruimte stilstaat, het andere echter met
de dubbele snelheid ten opzichte van de stator roteert. De rotorvelden zullen
omgekeerd in de stator wisselstromen induceren, Het is gemakkelijk in te
zien, dat daarbij het laatstgenoemde rotorveld een wisselstroom van de dubbele
frequentie 2 n in de stator induceert. Op analoge wijze kan men beredeneren, dat hiervan weer een wisselstroom in de rotor van de frequentie
3 n en een in de stator van de frequentie 4 n het gevolg zijn. Er zouden op
deze wijze wisselstromen ont
staan van oneindig veel fre
quenties, terwijl slechts een
4 n
enkele
frequentie
gewenst
wordt. In deze moeilijkheid
werd door Goldschmidt
3 n
voorzien door toepassing van
het
resonantiebegin^2 n
s e 1. Het is daardoor nl. moge
n
'
lijk sommige der wisselstromen
l
te onderdrukken en andere
juist te versterken. Dit ge
schiedt door aan de stator en
aan de rotor trillingsketens met
capaciteit en zelfinductie aan
Fig. 27
te sluiten, die op de te versterken wisselstromen zijn afgestemd; de overige stromen kunnen dan geen noemenswaardige sterkte aannemen. Wil men b.v. in een antenne trillingen van de
frequentie 4 n voortbrengen, dan worden aan de rotor trillingsketens voor
de frequenties n en 3 n aangesloten (fig. 27) en aan de stator ketens voor
de frequenties 2 n en 4 n. De
laatste keten, voor de frequentie
4 n, is dan de antenneketen.
T,
De hoogfrequentiemachines heb
ben vooral toepassing gevonden
in zendstations van zeer groot
vermogen, voor telegrafie over
G
grote afstanden. Een moeilijkheid
L is in het algemeen gelegen in het
constant houden van de omwen7] E
telingssnelheid van de machines.
Aan de andere kant is het dik
wijls moeilijk om de golflengte te
Fig. 28
veranderen. Bij de machine van
Goldschmidt kan men
enkele verschillende golflengten verkrijgen door de antenne op verschil
lende ketens van de stator of de rotor aan te sluiten. Bij het seinen wordt
dikwijls, evenals bij de booglampzender, van een kunstmatige
antenne gebruik gemaakt.
In combinatie met de hoogfrequentiemachines gebruikt men dikwijls nog
stilstaande transformatoren van bijzondere constructie, waarmede
men de frequentie nog kan verhogen. Het principe van de frequentie-
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vcrdubbelingstransformatoren blijkt uit fig. 28. De beide
transformatoren T\ en
worden primair gevoed door middel van een hoogfrequentiegenerator G. Secundair zijn de transformatoren met: een trillingsketen verbonden. Door middel van een batterij B en een hulpwikkeling op
elke transformator worden de ijzeren kernen tot verzadiging gemag
netiseerd. De wisselstromen, die de transformatoren magnetiseren, zullen
nu de magnetische inductie slechts weinig kunnen verhogen, maar gedurende
de negatieve periode doen zij de inductie tot nul dalen. Het verloop van de
inductie in T1 wordt dus zoals de kromme A in fig. 29 voorstelt, dat van de
inductie in T2 als door de krom
me B wordt weergegeven. De als
A
resultante in de trillingsketen
opgewekte stromen hebben dan
het verloop van de kromme C,
B
die blijkbaar de dubbele fre
quentie vertoont.
Door soortgelijke schakelingen
kan men de frequentie van door
een hoogfrequentiemachine voort
C
gebrachte trillingen nog ver
scheidene malen verhogen.
Fig 29

§ 13.

De ontvangst van gedempte trillingen.

De door een radiozender uitgezonden golven komen in hun wezen geheel
overeen met de lichtgolven, in zoverre, dat beide uit electromagnetische tril
lingen bestaan (zie § 8). Het enige verschil is gelegen in de veel grotere golf
lengte van de radiogolven, die varieert van enkele meters (bij sommige
proeven zelfs van enkele centimeters) tot 20 a 30 km, terwijl de lengte van
de lichtgolven ligt tussen 0,43 en 0,75 mikron (1 mikron = 0,001 mm).
Ons oog is voor de golven der draadloze telegrafie niet gevoelig, zodat
men naar andere middelen heeft moeten omzien om hun bestaan aan te tonen.
In § 7 is reeds gebleken, dat een antenne, die op dezelfde golflengte is afge
stemd als de zendende antenne, door deze ten gevolge van resonantie
tot medetrilling kan worden gebracht. De door een ontvangende antenne
opgevangen energie is echter uiterst gering en men heeft dus gevoelige instru
menten nodig om het bestaan van trillingen in die antenne aan te tonen. De
toestellen, welke hiervoor dienen, worden samengevat onder de naam
detectoren.
Wanneer een ontvangantenne door gedempte golven getroffen wordt, neemt
eerst de amplitude van de opgewekte trillingen ten gevolge van de resonantie
toe. Daar echter de trillingen van de zender door de demping een steeds af
nemende amplitude hebben, zullen ook de trillingen in de ontvangantenne na
het bereiken van een maximum weer afnemen.
Een deel van de opgevangen energie gaat weer verloren en wel in de eerste
plaats doordat de trillende ontvangende antenne zelf ook weer energie uit
straalt, en verder door de o h m s e weerstand en door andere
verliezen. De rest wordt in de detector omgezet in een vorm, waardoor
in de ontvangtoestellen hoorbare of zichtbare tekens kunnen worden voort-
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gebracht. Voor een goede ontvangst is het dus wenselijk, dat weinig energie
door wederuitstraling verloren gaat en dat zoveel mogelijk energie aan de
detector wordt toegevoerd.
Het opnemen van telegrammen geschiedt in den regel op het gehoor, d.w.z.
met behulp van een telefoon of luidspreker. Zo nodig kan men
echter ook telegrammen op een papierband in Mors e-schrift doen opteke
nen of van een andere moderne telegraafontvanger gebruik maken. Bij draad
loze telefonie is natuurlijk alleen de opname op het gehoor van belang.
Zou men nu echter een telefoon rechtstreeks schakelen in een antenne,
waarin door een verwijderde zender hoogfrequente trillingen worden opge
wekt, dan zou het nog niet mogelijk zijn het telefoonmembraan daardoor in
beweging te brengen. De trillingen in de antenne zijn nl. wisselstroompjes
van zo hoge frequentie, dat het telefoonmembraan niet in staat is om zulke
snelle trillingen te volgen. Maar bovendien, indien dit wel mogelijk was, dan
zou nog geen hoorbare toon worden verkregen, omdat ons oor voor geluidstrillingen van zo hoge frequentie niet gevoelig is.
De meeste detectoren werken ongeveer als een gelijkrichter,
zodat zij iedere golftrein omzetten in een stroomimpuls in
één richting. Daardoor ontvangt het telefoonmembraan één impuls voor elke
golftrein, terwijl het gedurende de tussenruimten tussen de golftreinen weer
wordt losgelaten. Het membraan geraakt dus in trilling met een frequentie,
die overeenkomt met de vonkfrequentie. Daar de telefoon een zeer
gevoelig instrument is, kan men op die wijze, zelfs zonder
de toepassing van speciale versterkingsmiddelen, zeer zwakke
stromen in de antenne waarnemen.
Wat de schakeling der detectoren betreft kan men ver
schillende methoden onderscheiden. Bij de directe of
primaire ontvangst is de detector rechtstreeks
in de antenne opgenomen, zoals in fig. 30 schematisch is
voorgesteld. De antenne bevat de afstemmiddelen, waar
mee hij op de aankomende golven kan worden afgestemd.
Daartoe zijn in de antenne een regelbare spoel L en een
regelbare condensator C opgenomen (de regelbaarheid wordt
door middel van de pijlen uitgedrukt). Hierbij valt in het oog
te houden, dat, terwijl de golflengte van een antenne door L
het inschakelen van een spoel met zelfinductie wordt ver
groot, het in serie schakelen van een condensator een ver
D
kleining van de golflengte ten gevolge heeft. De condensator
immers staat in serie met de capaciteit van de antenne en
hij verkleint dus de totale capaciteit. Hoe kleiner men de
Fig. 30
capaciteit van de condensator maakt, des te meer wordt de
eigen golf van de antenne daardoor verkort. Een spoel en
een condensator in de antenne, die men ook een van beide kan kortsluiten,
maken het dus m<ogelijk af te stemmen op golven, die langer of korter zijn dan
de eigen golf van de antenne.
In serie met de condensator en de zelfinductiespoel is de detector D ge
tekend en hieraan ligt de telefoon weer parallel. Doordat als het ware de
weerstand van de detector in de ene richting groter is dan in de andere,
ontstaat gedurende elke golftrein een spanningsverschil tussen de klemmen
van de detector en een overeenkomstige stroom door de telefoon is hiervan
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het gevolg. Het telefoonmembraan geraakt dus in trilling met een frequentie,
die overeenkomt met de vonkfrequentie.
Tegenover de primaire ontvangst staat de gekoppelde of secun
daire ontvangst, waarbij de detector is opgenomen in een met de
antenne gekoppelde keten. Men kan hierbij nog twee gevallen onderscheiden.
De detectorketen kan nl. zijn aperiodisch of afstembaar. Een
aperiodische keten is een keten, die zelf geen trillingsketen is, althans geen
trillingsketen, die op de antenne is afgestemd. In fig. 31 is het principe van
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Fig. 31

deze schakeling voorgesteld. In het algemeen kan men de telefoon in plaats
van parallel aan de detector ook in serie daarmee schakelen. Deze schakeling
is in fig. 31 gekozen. Het is dan echter nodig parallel aan de telefoon een zgn.
blokcondensator C1 te schakelen, welke dient om de hoogfre
quente trillingen, die door de zelfinductie van de telefoon te veel zouden
worden verzwakt, door te laten. De laagfrequente, door de detector
gelijkgerichte impulsen gaan door de telefoon.
De detectorketen is afstembaar als hij een regelbare condensator
bevat (fig. 32), waardoor deze keten op de antenne wordt afgestemd. De
telefoon is hier weer parallel aan de detector getekend.
Het gebruik van gekoppelde ketens heeft niet ten gevolge, dat de aan de
detector toegevoerde energie wordt verhoogd. Men verkrijgt er echter een
scherpere afstemming door, vooral bij losse koppeling en dit maakt de ont
vangst selectiever, d.i. vrijer van storingen.

§14.

Detectoren.

De oudste detector is de door
gebruikte c o h e r e r van B r a n 1 y,
tekenis heeft. De coherer bestond uit
binnen twee electroden lagen, tussen

M a r c o n i bij zijn eerste proeven
die thans alleen nog historische be
een glazen of ebonieten buisje, waar
welke zich wat metaalvijlsel bevond
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(fig. 33). Zulk een instrument heeft de eigenschap, in normale toestand een
hoge weerstand te bezitten, welke weerstand echter plotseling sterk daalt
als de spanning aan de coherer een
zekere grens overschrijdt. Werd de co
herer in de antenneketen opgenomen
(fig. 34), dan werd hij, zodra trillingen
p.
van voldoende sterkte in de antenne opS- 33
traden, geleidend. Daardoor kon de stroomketen voor een relais 7? worden
gesloten, dat dan weer een locale keten voor een Morse-toestel 5
sloot. Door een zgn. afklopper A (ongeveer het mechanisme van een
electrische schel), die ook door het relais wordt ingeschakeld, wordt de coherer
telkens weer in zijn niet-geleidende toestand teruggebracht.
Na de coherer zijn nog een zeer groot aantal
detectoren uitgevonden, van welke echter slechts
weinige meer algemene toepassing hebben ge
vonden. Zoals boven reeds werd opgemerkt,
werken de meeste detectoren ongeveer als g elijkrichter (de coherer reageert op
spanning), zodat hun werking afhankelijk
is van de toegevoerde energie.
Een tijd lang hebben de electrolytische
detector van Schloemilch (Tel e f u nken) en de magnetische detector van
M a r c o n i een zekere rol gespeeld. Daarna
hebben de kristal-detectoren en ten
slotte de lampdetectoren de uitgec
breidste toepassing gevonden.
De contact- of kristaldetectoren,
die hier en daar nog gebruikt worden, munten
uit door eenvoudige constructie en gemakkelijke
F‘g- 34
bediening. Zij bestaan slechts uit een paar
kristallen of uit een kristal en een metalen
spits of plaatje, die in een enkel punt contact met elkaar maken. Enige der
meest gebruikte combinaties zijn:

s

carborundum — staal,
zinkiet — koperpyriet,
loodglans ■— grafiet,
ijzerpyriet ■— goud.

De werking van de contactdetectoren berust in veel gevallen,
maar niet in alle, op gelijkrichting. Het beste inzicht in de werking
krijgt men door het beschouwen van een karakteristiek, d.i. een
kromme, die het verband aangeeft tussen de spanning, die aan de detector
wordt gelegd en de stroom, die daarvan het gevolg is. In fig. 35 is zulk een
karakteristiek voorgesteld, uit welker beschouwing men twee eigenschappen
van de detector zal kunnen afleiden, n.1.:
1°. Er bestaat geen evenredigheid tussen stroom en spanning, m.a.w.
de weerstand is niet constant en dus geldt de wet van Ohm voor de
detector niet.
2°. De positieve en de negatieve tak van de kromme zijn niet gelijk van
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/ lo/ al-. gelijkrichter een surplus aan stroom
d* w» i klim vmi d<* óv > \\v
h(hi|i w ,,idt V. il-K .p-n, h zonder meer duidelijk. Hoe het daardoor
ccdvk \wndf
' ldi l<.onni<-nibr.i.t/i /net de vonkfrequentie aan het trillen
\ 'S\
u V- hovc u irrd/i I»rn/In‘-’/e/i,
»k dvlt’t Ioitii, Idj v/dke de beide helften van de karakteristiek
b'\ vn xs hu i
geheel gelijk zijn en die toch
/"I
voor de ontvangst bruikbaar
I ('O
zijn. De werking van deze
detectoren berust op de onder
1 'J genoemde afwijking van de
wet van Ohm.
In dit
.wu
geval is het echter nodig een
hulpspanning van enkele
100
volts aan de detector te leggen.
Onderstellen we b.v., dat
HV
deze hulpspanning 2 V be
draagt en dat fig. 35 de karakT
o
3
l
<r
teristiek van de gebruikte
detector voorstelt. Uit de
100
kromme volgt dan, dat de
detector bij die spanning van
200
2 V een stroom van 200
)OO
(microampères) doorlaat. De
in de ontvangketen door de
‘tOO
aankomende golven geïndu
ceerde wisselspanning wordt
nu op deze constante span
ning van 2 V gesuperponeerd.
F»g- 3 5
Stel, dat de maximumwaarde
van deze wisselspanning / V
zelde richtingen bedraagt, dan zal dus de werkelijke spanning aan dc
detector variëren tussen
en 2J^ V. Uit de figuur kan dan worden afgelezerp dat de doorgelaten stroom verandert tussen 100 en 400 p. A. Gemiddeld
wordt dus een stroom van ongeveer 250 p. A doorgelaten, d.i. meer dan oor
spronkelijk (200 /z A). Zolang dus trillingen in de ontvangketen bestaan, d.i.
gedurende elke g o 1 f t r e i n, constateren we een stroomtoeneming, waardoor
?_et telefoonmembraan sterker wordt aangetrokken. Het membraan geraakt
dus in trilling met een frequentie gelijk aan de vonkfrequentie.
Door een juiste keuze van de hulpspanning kan men instellen op een punt
van de karakteristiek, waar de kromming het grootst is en waar dus de sterkste
werking wordt verkregen.
Peeds omstreeks 1905 werd door Fleming een vacuumlamp als
detector toegepast, die als een voorloper van de latere radiolampen is te
fr&zhcnrwen. De lamp van Fleming, de zgn. valve detector, was
eer. lamp met twee electroden, nl. een gloeidraad van w o 1* r a rn en een daaromheen geplaatste cilinder van kool of metaal. Wordt
• \

54

I I llll

de wolframdraad door de stroom van een batterij in gloeiende toestand ge
houden, dan zendt hij een stroom negatieve electronen uit, die
zich in de richting van de koolcilinder bewegen, indien deze een positieve
spanning heeft ten opzichte van de gloeidraad. Een stroom in omgekeerde
zin kan niet tot stand komen, zodat de lamp dus een gelijkrichtende
werking vertoont (ventielwerking, vandaar het woord valve =
klep), waardoor hij evenals de kristaldetectoren als detector kan worden
gebruikt.
Sedert omstreekt 1913 zijn door De Forest, Vo n L i e b e n en anderen
lampen met drie electroden toegepast, die behalve als detector,
ook als versterker dienst kunnen doen. Met het oog op de belangrijke
rol, die deze lampen in de radiotechniek zijn gaan spelen, zal hun bespreking
tot na enkele volgende hoofdstukken worden uitgesteld.

§ 15.

De ontvangst van ongedemptc trillingen.

Boven werd aangetoond (blz. 41), dat bij de ontvangst van gedempte
golven het membraan van de telefoon in trilling geraakt met een frequentie, die
overeenkomt met de vonkfrequentie: voor iedere golftrein wordt het
membraan eenmaal aangetrokken. Bij ongedempte of continue
golven is van een vonkfrequentie of van golftreinen geen
sprake en het ligt dus voor de hand, dat men voor het ontvangen van onge
dempte trillingen bijzondere hulpmiddelen moet toepassen.
Ontvangt men ongedempte golven door middel van een gelijkrichtende detector, dan wordt het telefoonmembraan wel bij het begin
van elk Mors e-teken aangetrokken en bij het einde daarvan losgelaten, maar
hierdoor ontstaat geen geluid, dat voor het opnemen der telegrammen kan
dienen.
Het ontvangen van ongedempte trillingen kwam het eerst aan de orde, toen
P o u 1 s e n er in geslaagd was met zijn booglampzender ongedempte golven
op te wekken. P o u 1 s e n heeft toen ook een eenvoudig middel aan de hand
gedaan, om ongedempte trillingen in de telefoon hoorbaar te maken, nl. het
onderbreken van de detectorketen met een frequentie, die
binnen het bereik der hoorbare tonen ligt. De practische uitvoering van deze
onderbrekers, die tikkers werden genoemd, bleek echter minder eenvoudig
te zijn, omdat het nodig is zeer regelmatige onderbrekingen van voldoend
hoge frequentie voort te brengen. P o u 1 s e n gebruikte in zijn tikker
een contact tussen zeer lichte goud- en platinadraadjes.
Op een geheel ander beginsel berust deheterodyne of zwevingsontvangst voor continue trillingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
vroeger reeds ter sprake gekomen verschijnsel van zwevingen (blz. 30),
dat zich voordoet, wanneer twee trillingen van ongelijke frequentie inter
fereren. In fig. 36 is het verloop voorgesteld van twee trillingen a en b,
die weinig in trillingstijd verschillen, en van hun resultante c. Het aantal zwe
vingen per secunde is gelijk aan het verschil van de trillingsgetallen van de
interfererende trillingen, zodat men door dit verschil klein genoeg te nemen
de zwevingsfrequentie altijd binnen het gebied der hoorbare tonen
kan brengen. Men kan nu het zwevingsverschijnsel aanwenden voor het op
nemen van ongedempte golven door op een keten, behalve de door de antenne
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ontvangen trillingen, andere ongedempte trillingen van iets afwijkende fre
quentie te doen inwerken. De daardoor ontstane zwevingen worden door een
detector gelijkgericht en daarna naar een telefoon gevoerd. Het telefoonmembraan zal dan gaan trillen met de frequentie der zwevingen.

“W^A/WWWVVWVW/VW^W-

^wwmwwwwwwwwwvvw
I

Fig. 36

Deze methode is vooral van practisch belang geworden sedert men in de
radiolampen een eenvoudig middel heeft gevonden, om electrische trillingen
op te wekken. Wij zullen daarom later, na de bespreking van de radiolampen,
op deze wijze van ontvangen terugkomen (§ 52).
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HOOFDSTUK III.

Weerstand, zelfinductie en capaciteit.
§16.

De weerstand.

In de theorie van de gelijkstroom wordt de weerstand gedefinieerd
als de constante verhouding tussen het spanningsverschil aan de uiteinden
van een geleider en de stroom, die daarvan het gevolg is. Daarbij is onder
steld, dat in de beschouwde keten geen electromotorische krachten optreden
(zie deel I, § 2). Ook voor wisselstroom heeft deze zgn. ohmse weer
stand dezelfde betekenis, zolang er geen sprake is van e.m.k.-en van
zelfinductie of wederzijdsche inductie of van in de keten opgenomen capaci
teiten. Maar ook indien dit laatste wel het geval is, blijft het begrip ohmse
weerstand voor wisselstroomketens geldig, ook al stelt de weerstand in dit
geval niet het quotiënt van aangelegde spanning en stroomsterkte voor.
Zoals bekend is, is de ohmse weerstand onder alle omstandigheden maat
gevend voor het in een geleider optredende verlies door verwarming volgens
de formule:

W = P R,

(57)

welke formule zowel voor gelijkstroom als voor wisselstroom geldig is. Zelfs
kan men, zo men wil, op deze formule de definitie van de ohmse weerstand
baseren.
Nu is echter gebleken, dat bij wisselstromen van zeer hoge frequentie de
verliezen door verwarming bij dezelfde stroomwaarde niet onafhankelijk zijn
van de frequentie en op grond hiervan moet men dus besluiten, dat ook de
ohmse weerstand afhankelijk is van de frequentie van de wisselstroom, die
er doorheen wordt gezonden. Dat dit inderdaad het geval moet zijn, volgt
ook uit theoretische overwegingen. De verandering van de ohmse weerstand,
die overigens eerst bij zeer hoge frequenties van betekenis wordt, is nl. een
gevolg van het door de stroom voortgebrachte magnetische veld en zijn wisse
lingen. Het is daarom van belang om nader te onderzoeken, op welke wijze
dat magnetische veld is samengesteld.
In het algemeen geldt voor het magnetische veld van een stroomgeleider
de eerste wet van Maxwell, die als volgt luidt (zie ook deel I,
§ 25):

De lijnintegraal van de magnetische veldsterkte langs een gesloten krachtlijn
is gelijk aan 4 tt maal de totale stroom, die door die krachtlijn omvat wordt.

De stroom is hier in absolute eenheden gemeten gedacht. Meet men de
stroom in ampères, waardoor de waarde van de stroom door een tienmaal zo
groot getal wordt uitgedrukt, dan verandert de factor 4 tt in 0,4 tt. Men kan
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dan voor de totaal omvatte stroom ook lezen het totale aantal ampèrewindingen, dat door de krachtlijn omvat wordt.
Beschouwen we nu een lange rechte draad, die door een stroom I wordt
doorlopen, dan zijn de krachtlijnen, die door die
stroom worden voortgebracht, cirkels, in vlakken
loodrecht op de draad gelegen, wier middelpunt in
die draad valt (fig. 37, zie ook deel I, § 21). Voor
een krachtlijn met de straal a is de bedoelde lijn
integraal blijkbaar gelijk aan de ter plaatse heer
sende veldsterkte, vermenigvuldigd met de omtrek
van de cirkel, dus:

H dl =2 71 a H.

(58)

Stellen we dit gelijk aan 4 Ti maal de omvatte stroom,
dan vinden we:
(59)
2 n a H = 4 ji I.
waaruit volgt:

F‘g- 37

H = ^.
a
Wordt ƒ in ampères gemeten, dan is:
0,2 J
H = -----a

(60)

(61)

(zie dl. I, form. 61).
Deze beschouwingen gelden in de eerste plaats voor punten buiten de
geleider gelegen, maar ook binnen de geleider vormt zich een magnetisch
veld, waarvan we de grootte als volgt kunnen bepalen. Ook hier verlopen de
krachtlijnen op grond van symmetrie-overwegingen volgens cirkels, wier
middelpunt in de draadas is gelegen. Voor een krachtlijn binnen de draad met
een straal x is dus de lijnintegraal;

ƒ H dl = 2 n xH.

(62)

Deze krachtlijn omvat echter niet de totale stroom I, maar, indien de straal
van de geleider r bedraagt, slechts het — de gedeelte daarvan. Hieruit volgt:
r2
2 71 X H = 4 71

x2

T*1

(63)

en dus:

h=

2-^L

(64)

r2

Terwijl buiten de geleider de veldsterkte omgekeerd evenredig is met de
afstand tot de geleider (zie (60)), zodat de veldsterkte een maximum heeft
op het oppervlak van de draad, blijkt in de geleider de veldsterkte evenredig
met de afstand tot de as van de draad af te nemen. Ook hier vertoont de
48

_=

veldsterkte een maximum aan het oppervlak van de draad, dat juist gelijk is
aan het maximum van buiten af gerekend. In beide gevallen wordt nl.:
r

(65)

De wijze, waarop de veldsterkte binnen en buiten de draad verandert, is nog
eens nader door fig. 38 toegelicht, welke een loodrechte doorsnede van de
draad voorstelt. In het hart van
de draad is de veldsterkte nul
en aan de andere zijde van het
middelpunt is hij tegengesteld ge
richt.
Wanneer nu de draad door een
wisselstroom wordt doorlopen,
zal ook het door de stroom voort
gebrachte veld voortdurend wis
selen. Het wisselende veld binnen
Fig. 38
in de geleider zal dan ook in
de verschillende delen van de
geleider electromotorische krachten induceren, waarvan de richting gemakkelijk
kan worden bepaald. Onderstellen we b.v. (fig. 39), dat de stroom volgens de
pijl I naar achteren is gericht, dan heeft het veld in de draad de zin, die door
de gebogen pijltjes wordt aangegeven. Neemt de stroom in sterkte toe, dan
zal hetzelfde met de veldsterkte het geval zijn. Beschouwen we nu een recht
hoekige langsdoorsnede van de draad, rechts van de hartlijn, zoals in de
figuur is getekend, dan neemt dus de krachtstroom, die van boven naar be
neden door deze rechthoek gaat, toe en
volgens de inductieformule:
E=

d

(66)
dt
wordt dan in de rechthoek een e.m.k.
geïnduceerd in de richting van de met e
aangeduide pijltjes. Het blijkt, dat de op
gewekte e.m.k. in het hart van de ge
leider tegengesteld is gericht aan de
stroomrichting en dus het toenemen van de
stroom tegenwerkt, maar daarentegen aan
de buitenomtrek dezelfde richting heeft
als de stroom en dus het aangroeien van
de stroom bevordert. Wanneer op een
Fig- 39
volgend ogenblik de stroomsterkte af
neemt, keren de opgewekte e.m.k.-en van richting om, d.w.z. nu werkt weer
in het hart van de geleider de e.m.k. het afnemen van de stroom tegen, terwijl
aan de buitenomtrek dat afnemen wordt bevorderd. Hetzelfde is het geval in
alle radiale langsdoorsneden van de draad en het resultaat is dus, dat de
stroomveranderingen in het hart van de draad worden tegengewerkt, maar
overal aan de omtrek worden versterkt. Het is dus, alsof de wisselstroom
binnen in de draad meer en aan de buitenzijde minder weerstand ondervindt.
De stroomdichtheid is dan niet langer over de gehele doorsnede dezelfde, maar
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het is alsof de stroom van het midden uit naar de omtrek van de draad wordt
verdrongen.
De beschreven inductiewerking is des te sterker, naarmate de frequentie
van de wisselstroom hoger is, zodat bij zeer hoge frequentie de stroom als
het ware nog slechts door een dunne laag aan de oppervlakte van de geleider
vloeit, terwijl het inwendige van de draad stroomloos is. Daar er ook een
zekere phaseverschuiving optreedt tussen de stromen in het binnenste van de
geleider en die aan de buitenkant, kan ten slotte de stroomrichting binnen in
de draad de tegengestelde richting zijn van die aan de buitenzijde. Men noemt
dit verschijnsel huideffect, of volgens de Engelse benaming „skin
effect . Ook spreekt men wel van stroomverdringing.
De ongelijkmatige verdeling van de stroom over het oppervlak van de draad-*
doorsnede heeft nu ten gevolge, dat de weerstand van de draad schijnbaar
wordt verhoogd en wel voor zeer hoge frequenties aanzienlijk.
Dat inderdaad de stroomverdringing een verhoging van de weerstand ten
gevolge moet hebben, kan eenvoudig worden aangetoond aan de hand van de
volgende overweging. We beschouwen eenvoudigheidshalve een vierkante
draaddoorsnede (fig. 40) en denken deze in een groot aantal kleine vierkantjes
verdeeld. Is nu de stroom gelijkmatig over de doorsnede verdeeld, dan gaat
door elk van deze kwadraatjes dezelfde stroomsterkte en
de vezels, waarin men zich de draad door deze onder
__
verdeling verdeeld kan denken, hebben alle dezelfde
i <
weerstand. In elk van deze vezels wordt dus een even
grote hoeveelheid warmte ontwikkeld. We denken ons
&5SOS
vervolgens de stroom uit één der vezels weggenomen (in
fig. 40 wit getekend) en daarentegen in een andere vezel
^sssssssssssssssssss
verdubbeld (in de figuur dubbel gearceerd). De totale
stroomsterkte blijft dan dezelfde, maar terwijl in de
Fig. 40
stroomloze vezel geen warmte meer wordt ontwikkeld,
is de warmteontwikkeling waar de stroomsterkte verdubbeld is, vier maal zo
groot geworden. Er wordt dus in de gehele draad meer warmte ontwikkeld
en dit betekent dus een verhoging van de ohmse weerstand. Het is gemakkelijk in te zien, dat zo iedere ongelijkmatige stroomverdeling een verhoging van
de weerstand moet medebrengen en dat de weerstand bij gelijke stroomdichtheid in de geheele doorsnede een minimum waarde heeft.
Onder huideffect of skin effect verstaat men de schijnbare verhoging van
de ohmse weerstand van een draad, die door een wisselstroom van hoge
frequentie wordt doorlopen, ten gevolge van de verdringing van de stroom
naar de buitenzijde van de geleider door het wisselende magnetische veld in
het inwendige van de geleider»
Wanneer de draad, waardoor de hoogfrequente stroom vloeit, niet recht is,
maar gebogen, b.v. tot een spoel gewonden, dan doet zich hetzelfde verschijnsel
voor, maar de stroomverdringing geschiedt dan niet symmetrisch meer, door
dat het magnetische veld in de geleider niet meer in alle richtingen hetzelfde
is. Het is daarom in veel gevallen zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om de
verhoging van de weerstand ten gevolge van het huideffect nauwkeurig
vooruit te bepalen.
x
Daar de verhoging van de weerstand door het huideffect grote bezwaren
met zich mee kan brengen, is men dikwijls genoodzaakt om te trachten de
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invloed daarvan zoveel mogelijk te verkleinen. Een eenvoudig middel hiertoe
bestaat in het gebruik van geleiders, die uit een groot aantal dunne, van elkaar
door een emaillelaagje geïsoleerde draadjes zijn samengevlochten (zgn. Litzendraad). Die draadjes lopen dan afwisselend aan de oppervlakte en in het hart
van de geleider en daardoor hebben de in die draadjes geïnduceerde e.m.k.-en
beurtelings de ene en de andere richting, zodat zij elkaar nagenoeg opheffen.
Dergelijke uit dunne draadjes opgebouwde kabels worden in de radiotechniek
dikwijls met succes toegepast om ook voor hoogfrequente stromen de weer
stand laag te houden.
Daar bij dikke draden het boven aangeduide geval zich kan voordoen, dat
de stroom in het hart van de draad de tegengestelde richting heeft, kan het
voordeel aanbieden de kern van de draad weg te laten en dus een b u i s v o rm i g e in plaats van een massieve draad te gebruiken. Bij dezelfde uitwendige
middellijn heeft dan een buis een kleinere weerstand dan een massieve staaf.

§ 17.

Zelfinductie en wederzijdse inductie van spoelen.

Doordat het optreden van electrische trillingen op de samenwerking van
zelfinductie en capaciteit is gebaseerd, speelt de zelfinductie zowel in zendals in ontvangketens een belangrijke rol. De grootte van de zelfinductie is in
hoge mate afhankelijk van de vorm van de keten en wel is hij des te groter
naarmate het magnetische veld, dat door de keten bij een bepaalde
stroomsterkte wordt voortgebracht, sterker is. Daar nu het magnetische veld
van een tot een spoel gewonden draad veel sterker is, dan dat van een
rechte draad en men er in het algemeen naar streeft om een zo groot moge
lijke zelfinductie in een zo klein mogelijke ruimte onder te brengen, wordt in
verreweg de meeste gevallen zelfinductie in de vorm van spoelen toe
gepast.
In deel I, § 37 is aangetoond, dat de zelfinductie van een cilindrische spoel
wordt voorgesteld door de formule:
4 TC
L = -

JLC Z2 Q

Z

4 tc /z z2 Q
absolute eenheden = —
10-» H.
l

(67)

Hierin stelt z het aantal windingen van de spoel, Q zijn doorsnede en l zijn
lengte voor, terwijl
de permeabiliteit is van de middenstof, die zich binnen
de spoel bevindt. Deze formule geldt echter slechts in de onderstelling, dat de
doorsnede van de spoel gering is in verhouding tot de lengte.
Nu voldoen echter in het algemeen de spoelen, die in de radiotechniek wor
den toegepast, allerminst aan deze voorwaarde en op grond hiervan is meestal
toepassing van formule (67) niet toelaatbaar. De berekening van de juiste
waarde van de zelfinductie is in zulke gevallen zeer omslachtig en boven
dien slechts bij benadering uit te voeren. Men heeft verschillende formules
opgesteld, waaruit met meerdere of mindere nauwkeurigheid de zelfinductie
kan worden berekend in afhankelijkheid van de lengte en de middellijn van de
spoelen, van de hoogte van de wikkeling e.d. Ten dele zijn deze formules op
berekening, ten dele op metingen gebaseerd. Sommige geven een correctiefactor, waarmee de uitkomst van formule (67) moet worden vermenigvuldigd,
andere drukken de zelfinductie rechtstreeks in de verschillende afmetingen
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van de spoelen uit. Dikwijls moet de waarde van verschillende in de formules
voorkomende factoren aan tabellen worden ontleend.
, Volgens formule (67) is de zelfinductie evenredig met het kwadraat van het
aantal windingen, met de doorsnede van de spoel en met de permeabiliteit
van de middenstof. In het algemeen kan men zeggen, dat deze afhankelijkheid
blijft bestaan, maar de overige factoren moeten worden vervangen door een
zgn. vormfactor, die afhankelijk is van de gedaante van de spoel.
Bij de constructie van spoelen maakt het verschil of die spoelen voor hoge
of voor lage frequentie worden gebruikt. Onder hoge frequentie wordt dan
verstaan de frequentie van de eigenlijke radiogolven, welke daarom ook wel
radio-frequentie wordt genoemd. Daartegenover staat de lage
frequentie of audio-frequentie, d.i. de frequentie van de geluidstrillingen, zoals die bij de radio-telefonie voorkomen (zie hoofdstuk VIII).
Zoals later zal blijken vormt in den regel de detector de grens tussen
de hoge en de lage frequentie, d.w.z. door de detector worden de hoog
frequente trillingen in laagfrequente trillingen omgezet (zie § 50).
In verband hiermede onderscheidt men nu ook hoogfrequente en
1 aag frequente spoelen, hoewel die benamingen natuurlijk niet ge
heel logisch zijn. Laagfrequente spoelen hebben in den regel een weekijzeren kern, omdat door de hoge permeabiliteit van het ijzer de zelfinductie
belangrijk wordt verhoogd. Een nadeel is, dat de zelfinductie niet constant is,
omdat de permeabiliteit afhankelijk is van de magnetische veldsterkte. De
ijzeren kernen worden altijd gelamelleerd, d.w.z. uit blikken opgebouwd om het
verlies door wervelstromen zo gering mogelijk te houden. Daar laag
frequente spoelen dikwijls ook door een gelijkstroom worden doorlopen,
bestaat het gevaar, dat deze gelijkstroom de ijzeren kern magnetisch ver
zadigt. Bij verzadigd ijzer is echter de permeabiliteit veel lager dan bij niet
verzadigd ijzer en daarom gebruikt men dikwijls spoelen met een ijzeren kern
met een kleine luchtspleet, waardoor voorkomen wordt, dat de kern
verzadigd raakt. De zelfinductie van de spoel wordt dan echter kleiner.
Hoogfrequente zelfinductiespoelen zouden bij gebruik van ijzeren
kernen te grote verliezen opleveren door wervelstromen en ten gevolge
van hysteresis. Daarom worden zulke spoelen als regel zonder ijzeren
kernen uitgevoerd. De aanwezigheid van ijzer is hier ook niet van zoveel
belang, omdat bij zeer hoge frequentie de reactantie (<dL) ook zonder
dat reeds zeer guoot is.
De frequentie van een trillingskring kan men wijzigen door, hetzij de zelf
inductie, hetzij de capaciteit, of wel beide te veranderen. Daar het vervaardigen
van variabele condensatoren veel eenvoudiger is dan dat van veranderlijke
zelfinducties, geschiedt in den regel de wijziging van de golflengte door middel
van regelbare condensatoren. Als zelfinductiespoelen gebruikt men dan vaste
spoelen, in sommige gevallen ook uitwisselbare spoelen, die dus door
andere met grotere of kleinere zelfinductie kunnen worden vervangen.
Moet een spoel een regelbare zelfinductie hebben, dan kan men dit bereiken
door met behulp van een glijcontact meer of minder windingen in te schakelen.
Dit is echter practisch alleen uitvoerbaar, wanneer de draadwikkeling uit
slechts een enkele laag bestaat, in welk geval de spoel licht onhandelbaar lang
wordt. Bij spoelen met meer dan één laag windingen kan men de zelfinductie
in trappen regelen door het maken van aftakkingen naar een schakelaar met
een aantal contacten. Hieraan is weer het nadeel verbonden, dat de regeling
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niet continu kan geschieden. In veel gevallen is hieraan tegemoet te komen,
door voor iedere trap de nauwkeuriger regeling met een regelbare condensator
uit te voeren.
Een geleidelijke verandering van de zelfinductie kan echter ook met spoelen
geschieden, nl. door de spoelen uit te voeren als v a r i o m e t e r. Zulk een
variometer is een samenstel van twee spoelen, die in serie of parallel zijn ge
schakeld en die ten opzichte van elkaar gedraaid kunnen worden. De beide
spoelen zijn dan met elkaar gekoppeld en zij doen dus ook e.m.k.-en van weder
zijdse inductie ontstaan. De grootte van deze e.m.k.-en is afhankelijk van
de onderlinge stand van de beide spoelen, dus van de sterkte van de koppe
ling en hierdoor verandert ook de coëfficiënt van zelfinductie van het geheel.
Ten einde dit nader te onderzoeken, beschouwen we twee in serie geschakelde
spoelen, die resp. een coëfficiënt van zelfinductie Lx
E
en Z,2 hebben en een coëfficiënt van wederzijdse
<? B
inductie M (fig. 41). De stroom heeft overal in de
keten dezelfde waarde I en men vindt dus de impe
L,
dantie van het geheel door na te gaan, welke wisselspanning men tussen de punten A en B moet leggen
om die stroom 1 door de variometer te drijven.
In de eerste spoel wordt een e.m.k. van zelfinductie
Fig. 41
co Lx I geïnduceerd, maar bovendien een e.m.k. van
wederzijdse inductie door de stroom in de tweede
spoel, die gelijk is aan ojM I. In de tweede spoel ontstaat een e.m.k. van
zelfinductie co L2I en ten gevolge van de stroom in de eerste spoel boven
dien een e.m.k. van wederzijdse inductie, die weer gelijk is aan co MI. De
totale geïnduceerde e.m.k. bedraagt dus:
E = co Lx I
co L2 I
2 co M I
— co (Tj T L2 T 2 M) I

en hieruit volgt onmiddellijk, dat de aangelegde spanning een even grote
component moet hebben met tegengesteld teken, die deze geïnduceerde span
ning juist opheft (verg. dl. I, § 67). Het blijkt dus, dat het samenstel van twee
gekoppelde spoelen vervangen kan worden gedacht door een enkele spoel,
waarvan de coëfficiënt van zelfinductie bedraagt:
£ = L,£2 + 2 M.

(68)

Door een van de spoelen ten opzichte van de andere te draaien, verandert
men de grootte van M. Wordt de spoel juist 180° gedraaid, dan keren de
e.m.k.-en van wederzijdse inductie van teken om en dit betekent, dat M
overgaat in — M. Daardoor wordt de totale zelfinductie van de variometer:
L = Lx 4- L2 - 2 M.

(69)

De formules (68) en (69) geven de uiterste waarden aan, waartussen de
zelfinductie op deze wijze kan worden geregeld.
Op soortgelijke wijze kan men de totale zelfinductie berekenen voor het
geval, dat de beide spoelen van de variometer parallel zijn geschakeld. Men
vindt dan, indien de ohmse weerstand van de spoelen mag worden ver
waarloosd:

L=

L, L2 - M2
LX+L2-2M'

(70)
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Door verandering van de onderlinge stand van de spoelen kan men weer
de grootte van M veranderen en daardoor tevens die van L.
Bij de vervaardiging van zelfinductiespoelen voor het gebruik in trillingsketens moet men dikwijls nog rekening houden met de zgn. eigen capa
citeit van de spoel. Hieronder verstaat men de capaciteit, die gevormd
wordt door de windingen van een spoel onderling. Deze windingen toch hebben
een zeker spanningsverschil ten opzichte van elkaar en zij zijn dus te beschou
wen als de bekleedsels van een condensator. Het gaat hier niet om een in één
punt geconcentreerde capaciteit, maar om een capaciteit, die over de gehele
lengte van de spoel verdeeld is. De werking van zulk een capaciteit is echter
nagenoeg dezelfde als wanneer parallel aan de spoel een kleine condensator
was geschakeld. Maar ook al is de capaciteit gering, de invloed kan daarvan
zeer wel merkbaar zijn, omdat bij zeer hooge frequentie ook bij kleine capaciteit
al een meetbare ladingsstroom ontstaat. Het gevolg is, dat als men een spoel
met eigen capaciteit m een trillingsketen gebruikt, men de totale capaciteit van
de keten nooit beneden een zeker bedrag kan brengen. Zelfs al zou men de
condensator geheel uit de keten wegnemen, dan zou de keten nog de eigen
capaciteit van de spoel bevatten, m.a.w. ook een enkele spoel zonder conden
sator kan reeds een1 trillingsketen vormen. In veel gevallen kan dit hinderlijk
zijn, omdat men er niet in slaagt door het verkleinen van de capaciteit in de
keten de golflengte van de keten voldoende te verlagen. Daarom streeft men er
in het algemeen naar om de eigen capaciteit
van de spoel zo laag mogelijk te houden. Dit
kan langs verschillende wegen geschieden.
J/3 \12\11 \101 9
Wanneer men een spoel in meerdere lagen
7 \8
1\2
wikkelt, moet men zorgdragen, dat niet twee
windingen, die een groot spanningsverschil
hebben, vlak boven elkaar komen te liggen,
zoals het geval zou zijn indien men de spoe
len op de gewone wijze in heen en weer
(ƒ Y 9\
gaande lagen wikkelde (fig. 42 A). Men past
\8 V/p?)
dan de zgn. bankwikkeling toe, waar
‘t
7 /öY/?
bij de lagen van de wikkeling in plaats van
evenwijdig aan de spoelas te zijn, ongeveer
Fig. 42
loodrecht daarop staan, (fig. 42 B).
Een ander middel om de capaciteit gering te houden is
het wikkelen in zodanige vorm, dat de windingen zo min
mogelijk evenwijdig aan elkaar lopen. Men laat de win
dingen elkaar zo veel mogelijk kruisen, door ze niet vol
gens een schroeflijn te wikkelen, maar ze heen en weer
van het ene einde van de spoel naar het andere te laten
lopen. Op deze wijze ontstaan b.v. de bekende honingraatspoelen (fig. 43)..

A

B

F*g- 43
§ 18.

Condensatoren.

In deel I, §47 is de condensator gedefinieerd als een samenstel van
twee geleiders, gescheiden door een diëlectricum. In de radiotechniek vinden
condensatoren, zowel bij zenders als bij ontvangers, in verschillende vorm
uitgebreide toepassing.
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De capaciteit van een condensator, d.i. de lading, die hij per eenheid
van spanningsverschil tussen de bekleedsels opneemt, hangt af van de
vorm van de bekleedsels en van hun onderlinge afstand. In het algemeen kan
men zeggen, dat de capaciteit toeneemt met de oppervlakte van de bekleedsels
en afneemt bij vergroting van hun onderlinge afstand. Indien de afstand
tussen de beide bekleedsels op verschillende punten ongelijk van grootte is,
dragen de delen van die bekleedsels op ongelijke wijze bij tot de grootte van
de capaciteit en dit maakt in het algemeen de berekening van de capaciteit
uit de vorm en de afmetingen van een condensator zeer ingewikkeld. Alleen
bij condensatoren, waarbij de afstand van de bekleedsels, dus de dikte van het
diëlectricum, overal dezelfde is en bovendien gering, vergeleken met de overige
afmetingen, kan men de capaciteit gemakkelijk door een formule uitdrukken.
Dan is nl. de capaciteit recht evenredig met de oppervlakte F en omgekeerd
evenredig met de dikte d van het diëlectricum. Verder hangt de capaciteit dan
nog af van de aard van het diëlectricum, hetgeen in rekening wordt gebracht
met behulp van de diëlectriciteitsconstante
------ -------------------- _• e. De capaciteit
wordt dan gegeven door de formule:

c=

eF
4 jt d

(71)

(zie ook dl. I (210)).
Meet men F in cm2 en d in cm, dan vindt men Cin electrostatische
eenheden van capaciteit of cm (1
F = 9.105 cm). Hoewel in
de meeste gevallen vlakke condensatoren worden gebruikt, is de formule (71)
even goed geldig wanneer de bekleedsels een andere gedaante hebben, mits
hun onderlinge afstand overal dezelfde is en klein ten opzichte van de overige
afmetingen.
In deel I, § 68 is uiteengezet, dat men een condensator als doorlaatbaar voor
wisselstroom kan beschouwen. Legt men aan de beide bekleedsels van een
condensator een wisselspanning, dan wordt de condensator beurtelings in twee
richtingen geladen en weer ontladen. Wordt een condensator geladen, dan
neemt hij een zekere hoeveelheid energie op en wel zetelt deze energie in het
diëlectricum, dat ten gevolge van de lading in een spanningstoestand
geraakt. Bij de ontlading van de condensator komt deze energie weer vrij,
maar het is gebleken, dat de vrijkomende energie niet geheel gelijk is aan de
opgenomen energie, doordat een klein gedeelte in het diëlectrum achterblijft
en daar in warmte wordt omgezet. Ook wanneer de condensator beurtelings
in twee richtingen wordt geladen, treden dergelijke verliezen, die d i ë 1 e ctrische verliezen worden genoemd, op. Zij zijn des te groter naar
mate de frequentie van de wisselstroom en de spanning hoger zijn.
Behalve diëlectrische treden nog andere verliezen in condensatoren op, in
de eerste plaats verliezen door joulese warmte in de bekleedsels
ten gevolge van de o h m s e weerstand. Deze verliezen kunnen vooral
van betekenis zijn bij condensatoren, die bestaan uit lange repen zeer dun
bladtin, die met een tussenlaag van geparaffineerd papier zijn opgerold.
Ook kunnen er in de bekleedsels wervelstromen optreden, die weer
des te sterker zijn naarmate de frequentie van de wisselstroom hoger is.
Men kan de invloed van al deze verliezen bij benadering vervangen denken
door een weerstand, die in serie met de condensator is geschakeld en die
verliesweerstand wordt genoemd. Het gevolg van het optreden van
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een verliesweerstand is, dat de wisselstroom door de condensator niet meer
juist 90° voorijlt ten opzichte van de aangelegde spanning (vergelijk deel I,
§ 69). De afwijking van de hoek van 90° wordt de verlieshoek genoemd.
Bij goede condensatoren mag de verlieshoek zeker niet meer dan 1° bedragen.
De verliezen zijn het geringst bij condensatoren, die lucht of een ander gas als
diëlectricum hebben, omdat vooral de diëlectrische verliezen in dit geval
zeer klein zijn. Hier staat als nadeel tegenover, dat luchtcondensatoren een
geringere capaciteit hebben dan condensatoren met mica, glas of papier als
diëlectricum, omdat deze stoffen een belangrijk hogere diëlectriciteitsconstante hebben.
Condensatoren worden in zeer uiteenlopende vormen vervaardigd, voor
namelijk in verband met het doel, waarvoor zij bestemd zijn. Het spreekt van
zelf, dat b.v. aan zendcondensatoren geheel andere eisen worden gesteld dan
aan condensatoren in ontvangtoestellen. Verder onderscheidt men vaste
en variabele condensatoren.
Condensatoren in zendinstallaties moeten voor veel hogere spanningen
berekend zijn dan condensatoren in ontvangtoestellen. De afstand tussen
de bekleedsels moet dan groter zijn, vooral wanneer lucht als diëlectricum
wordt toegepast, omdat anders gevaar voor doorslaan zou bestaan. Wil men
dan toch een behoorlijke capaciteit bereiken, dan moet ook het oppervlak naar
verhouding veel groter zijn. Om de afmetingen binnen redelijke grenzen te
houden, gebruikt men daarom bij zendinstallaties liever glas of mica
als diëlectricum. Deze stoffen hebben een grotere diëlectriciteitsconstante en
bovendien laten ze een veel kleinere afstand tussen de bekleedsels toe zonder
gevaar voor doorslaan. Als bekleedsels
2 2 2 2 ZZ 2 2 Z EI£ 222Z2?.
dienen zinken of koperen platen. Om aan
het geheel een handige vorm te geven
o
bouwt men de condensatoren op door op
stapeling van platen, die beurtelings tot
Fig. 44
twee bekleedsels behoren met tussenlagen
van isolerend materiaal (zie fig. 44).
Vaste condensatoren voor ontvangtoestellen zijn meestal van het opgerolde
type, waarvan boven reeds sprake was. Dit zijn dezelfde condensatoren als
die, welke in .telefooninstallaties worden gebruikt. Ze worden vervaardigd
door twee repen bladtin met een tussenliggende laag van zeer dun geparaffineerd papier op te rollen en daarna samen te persen. Het principe blijkt uit
fig. 45. De opgerolde condensator wordt dan in een metalen doosje geplaatst,
dat daarna met isoleermassa wordt vol
ogegoten. Een veel gebruikte grootte
voor dit type condensatoren is 2 p F.
I
■
Zeer grote capaciteiten worden ver
J
kregen met zgn. electrolytische
-o
condensatoren. Deze bevatten een a 1 uFig- 45
m i n i u m electrode, geplaatst in een
oplossing van bepaalde chemische samenstelling (b.v. boorzuur). Door
eerst een gelijkstroomspanning aan de condensator te leggen vormt men op het
positieve bekleedsel een uiterst dun isolerend oxydelaagje, dat dan het diëlec
tricum van de condensator vormt. Hieruit volgt, dat men deze condensatoren
altijd op een bepaalde manier moet aansluiten. Doordat het diëlectricum zo
dun is (10—5 cm) en een grote diëlectrische constante heeft
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(— 10), kan men deze condensatoren een zeer groote capaciteit
enkele duizenden microfarads toe.
Variabele condensatoren worden algemeen vervaardigd als
zgn. draaibare condensatoren. Zij bestaan uit een vast
stel evenwijdige platen, waartussen een tweede stel platen
draaibaar is (fig. 46). Naarmate een groter gedeelte van het
stel draaibare platen tussen de vaste platen wordt gedraaid,
neemt de capaciteit toe. Meestal dient als diëlectricum lucht,
omdat hierbij de verliezen het geringst zijn, soms ook olie (bij
zendcondensatoren).
Zijn de platen halfcirkelvormig, dan neemt de capaciteit
van de condensator bij gelijke hoekverdraaiingen met gelijke
bedragen toe. Men noemt zulk een condensator c a p a c iteitslineair. Men kan echter ook aan de buitenomtrek
van de platen een bepaalde spiraalvormige gedaante geven,
waardoor men kan bereiken, dat b.v. de golflengte of
de frequentie van een trillingskring, waarvan de con
densator deel uitmaakt, lineair verandert met de draaiingshoek. Verandert b.v. de straal van de plaat evenredig met de
wortel uit de hoekverdraaiing, zodat de ontstaande kromme
in poolcoördinaten wordt voorgesteld door de vergelijking:

geven, tot

/
I

\

r = a y0,

Fig. 46

(72)

dan is de condensator golflengte-lineair. Dit is als volgt in te zien.
Volgens formule (6) is de frequentie van een trillingsketen omgekeerd even
redig met de wortel uit de capaciteit en daar, in verband met (52), de golflengte
weer omgekeerd evenredig is met de frequentie, is de golflengte recht even
redig met de wortel uit de capaciteit, m.a.w. het kwadraat van de golflengte
is evenredig met de capaciteit. We kunnen dus stellen, indien m een con
stante is:
C = m 22
(73)
Geeft men nu aan het platenstelsel van een condensator een kleine hoekverdraaiing dd, dan neemt het werkzame oppervlak van de condensator toe met
een kleine sector, waarvan de oppervlakte kan worden voorgesteld door

dF=i/2r2dO,

(74)

In verband met (72) zou dit gelijk zijn aan:
dF=xl2a20d0.

(75)

Daar de capaciteit van de condensator weer evenredig is met het oppervlak F,
kan men ook stellen
dC= A0 dO,

(76)

waarin A een constante voorstelt.
De grootte van de capaciteit zelf wordt gevonden door integratie:
C='/2A02+CO,

(77)

waarin Co de waarde van de capaciteit voor 0 = 0 voorstelt. Het blijkt dus,
dat de capaciteit evenredig met het kwadraat van de hoek Q toeneemt en daar
volgens (73) de capaciteit tevens evenredig is met het kwadraat van de golf-
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lengte, moet deze laatste recht evenredig met de hoekverdraaiing veranderen.
Is de straal omgekeerd evenredig met de wortel uit de derde macht van de
hoekverdraaiing, zodat de begrenzingskromme van de platen wordt voorge
steld door de vergelijking:
a
(78)
r =
dan is de condensator frequentie-lineair. Dit wordt als volgt aangetoond. Het omgekeerd evenredig zijn van de frequentie met de wortel uit
de capaciteit drukken we uit door middel van de formule:

(79)

C=-2,
waarin p een constante voorstelt. Uit (74) en (78) volgt in dit geval:

dF = >/2 r2 dO = »/2 a2 0 “3 dO

(80)

dC = A 0-3 dO.

(81)

en dus ook
Door integratie volgt hieruit:
A
C ~ C°— 202 '

(82)

Door vergelijking van (79) en (82) ziet men nu gemakkelijk in, dat de frequen
tie evenredig met de hoekverdraaiing moet veranderen.
Ten slotte kan men ook aan de buitenomtrek de gedaante geven van een
zgn. logarithmische spiraal, waarvan de polaire vergelijking is:
r = eaÖ

(83)

Hierdoor wordt verkregen, dat de procentuele capaciteitsverandering bij
gelijke hoekverdraaiingen gelijk is. Zulke condensatoren heten logarith
mische condensatoren. Zij worden gebruikt wanneer de condensatoren van
enige trillingsketens, die alle op dezelfde golflengte moeten blijven afgestemd,
op een gemeenschappelijke as worden gemonteerd.
Het bewijs van de juistheid van deze stelling verloopt in dit geval als volgt:
De verandering van het werkzame oppervlak van de condensator bedraagt in
dit geval in verband met (74) en (83):

dF = >/2 r2 d0 = ’/2e 2a0 dO.
en men kan dus weer stellen:
dC= Ae 2a0 dO.

(84)

(85)

Hieruit volgt door integratie

C = Ae2aG

(86)

2a

waarin Co weer de nulwaarde van de capaciteit voorstelt. We kunnen hier
voor ook schrijven:

r
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r

A

2a0

(87)

waarbij dus het eerste lid de totale verandering voorstelt, die de capaciteit
tussen zijn nulwaarde en zijn maximum waarde ondergaat. Deelt men nu (85)
door (87), dan vindt men
dC

= 2 adO,

(88)

waardoor wordt uitgedrukt, dat de procentuele toename van de capaciteit,
gerekend van het gedeelte boven de nulwaarde, evenredig is met de hoekverdraaiing.
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HOOFDSTUK IV.

Afstemming en resonantie.
§19.

Serieschakeling.

We hebben reeds in § 2 gewezen op het belang van het resonantiebeginsel voor het ontstaan van trillingen in electrische ketens. Ten einde
het resonantieverschijnsel nader te onderzoeken, beschouwen we nu in de eerste
plaats het geval, dat een condensator en een spoel met zelfinductie en weer
stand met elkaar in serie zijn geschakeld. Zulk een serieschakeling van
weerstand, zelfinductie en capaciteit is reeds onderzocht in deel I, § 70, en de
daar gevonden resultaten kunnen in het kort als volgt worden samengevat.
Wanneer door zulk een keten een sinusvor
mige wisselstroom I wordt gezonden, dan moet
de daarvoor nodige wisselspanning E uit de
volgende drie componenten bestaan (fig. 47):
1. een component IR, die het ohmse spanningsverlies dekt en die in phase is met de
£
stroom I;
2. een component7 — EL, die de e.m.k. van
i zelfinductie:
IR
(89)
el = co L I
opheft en welke 90° moet vóórijlen ten opzichte
van de stroom I,
3. een component:
1
(90)
Ec = —r*7'
co C
die nodig is om de stroom door de condensator
te drijven en die 90° naijlt ten opzichte van de
stroom I.
Men kan dus uit het vectordiagram de grootte van de spanning E bepalen,
die nodig is om de stroom I door de keten te drijven en tevens is hieruit de
impedantie van de keten:

Hg. 47

(91)
te berekenen, terwijl uit de figuur kan worden afgelezen, welke phaseverschuiving er bestaat tussen stroom en spanning. Is de impedantie bekend, dan
kan men voor iedere waarde van de aangelegde spanning onmiddellijk de
stroomsterkte berekenen.
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Deze betrekkingen gelden voor het geval, dat de spanning E aan de uit
einden van een uit een condensator en een spoel gevormde keten wordt
gelegd, maar men kan zich ook voorstellen, dat de keten condensator-zelfinductiespoel in zichzelf gesloten is en dat van buiten af, b.v. door inductie,
een sinusvormig veranderlijke e.m.k. E in de keten wordt opgewekt. Ook in
dit geval neemt bij gegeven E de stroom een bepaalde
waarde aan.
Nu is blijkbaar de impedantie van de keten
1
afhankelijk van de frequentie van de aangelegde
GJ C
spanning en men kan zich afvragen op welke wijze de
uL
stroom in de keten verandert, wanneer men de grootte van
Z
de aangelegde spanning onveranderd laat, maar de fre
quentie geleidelijk laat veranderen. We gaan in de eerste
R
plaats na, hoe Z verandert en gebruiken daartoe de weerstandsdriehoek (zie ook dl. I, §§ 67 en 69). De rechthoeksFig. 48
zijden van deze driehoek zijn de weerstand R en het verschil
1
van de inductieve en de capacitieve reactantie, dus co L-------- — (fig. 48). De
CD C

grootte van de impedantie is dus:
Z

= j/R2 4- (co

2

(92)

of in symbolische schrijfwijze:
Z

(93)

Laat men nu de frequentie en daarmede de cirkel frequentie co = 2 n v geleidelijk veranderen, dan valt het in de eerste plaats op, dat men aan co een
zodanige waarde cor kan geven, dat de reactantie juist nul wordt, dus dat:
(Ür L —

1
CDrC

= 0.

(94)

In dit geval is de e.m.k. van zelfinductie cürLl juist even groot als de spanning
aan de condensator —ƒ. De impedantie krijgt dan een eenvoudige waarde:
cocC

Z=R.

(95)

terwijl de spanning en de stroom met elkaar in phase zijn. Men spreekt in dit
geval van resonantie, meer speciaal van spanningsresonantie
(zie ook dl. I, § 70).
Neemt men de frequentie groter of kleiner dan cor> terwijl R, L en C dezelfde
waarden behouden, dan beschrijft het uiteinde van de impedantie Z een ver
ticale rechte lijn, die loodrecht op R staat. Men kan nu gemakkelijk voor een
aantal waarden van de frequentie de grootte van Z bepalen. We berekenen
daartoe eerst de resonantiefrequentie uit (94) en vinden dan:

(96)
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Voor het geval van resonantie is dus de inductieve reactantie:

~L
XL = cor L =

(97)

en eveneens de capaciteitsreactantie:
.

1
Xc= —
corC

(98)

We kunnen dus onmiddellijk het diagram voor het geval van resonantie
tekenen, zoals in fig. 49 bij a is geschied. Maakt men vervolgens de frequentie
tweemaal zoo groot als de resonantiefrequentie, zodat co = 2 cür, dan wordt ook
XL tweemaal zo groot, maar Xc wordt
tweemaal zo klein. In verband hiermee
kan men de grootte van Z zeer eenvoudig
3
bepalen (zie fig. 49b). Men kan dit her
halen met een reeks andere waarden van
co (fig. 49) en vervolgens Z als functie
van co uitzetten, zoals in fig. 50 is ge
schied. Voor een bepaalde waarde van
£
E kan men daarna 1 = — berekenen en
Z
Fig. 49
I eveneens als functie van co uitzetten
(fig. 50). Voor de waarde co= a>r heeft Z een minimum ( = 7?) en I een maximum. Ten slotte kan men in dezelfde figuur ook de hoek (p als functie van co
uitzetten, cp is positief voor waarden
van co
cor en negatief wanneer
co
<nr De kromme, die 1 voor
stelt als functie van de verander
lijke frequentie, wordt de reso
nantiekromme genoemd.
Daar de kleinste waarde van Z
overeenkomt met de ohmse weer
stand R, is gemakkelijk in te zien,
o
dat, naarmate men R kleiner neemt,
het minimum van Z lager komt te
liggen. Het maximum van I gaat
Fig- $o
dan echter omgekeerd evenredig
met R omhoog.

Hï

Naarmate bij serieschakeling van weerstand, zelfinductie en capaciteit de
weerstand kleiner is, wordt de piek van de resonantiekromme hoger en de
kromme steiler.
In meer algemeene gevallen, waarin een e.m.k. op een uit weerstanden, zelfinducties en capaciteiten samengestelde keten werkt, zijn er drie bijzondere
frequenties en wel:
1. de frequentie, waarbij de stroom juist in phase is met de spanning;
2. de frequentie, waarbij de stroom in de keten een maximum of
minimum waarde aanneemt;
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3. de zgn. eigen frequentie van de keten.
Uit het voorgaande is reeds gebleken, dat voor het geval van de serieschakeling de stroom een maximum waarde aanneemt voor dezelfde frequentie,
als waarvoor de stroom in phase is met de spanning. De eerste twee merk
waardige frequenties vallen in dit geval dus samen (resonantiefrequentie).
Wat de eigen frequentie van de keten betreft, hieronder verstaat
men de frequentie, waarbij de stroom een eindige waarde kan aannemen, zelfs

wanneer de spanning E = 0 is. Nu is altijd / = — en dus kan I alleen dan een
p

eindige waarde aannemen, terwijl E = 0, indien de uitdrukking — de onbeZ
paalde waarde A aanneemt. Dit betekent dus, dat Z = 0 moet worden.

Uit (92) volgt dan, dat

/?2 +

(D L —

1 V= o

co Cj

(99)

moet zijn. Lost men deze vergelijking op, dan vindt men:

. R

co ~J 2L±

i/TTZT
CL
4L2

(100)

Voor de cirkel frequentie wordt dus een complexe waarde gevonden en de
vraag is, wat men hieronder moet verstaan. Een verdere berekening leert, dat
de betekenis van deze complexe frequentie is, dat er geen zuiver sinusvormige
stroom ontstaat, maar een sinusvormige stroom met afnemende amplitude, dus
een gedempte sinusvormige stroom. Dit is hetzelfde resultaat, als waartoe
in § 4 het onderzoek van een electrische trillingsketen heeft gevoerd.
Het reële gedeelte van co bepaalt de eigenlijke cirkelfrequentie, d.w.z.: .

P = ]/êz

R2
4L2

(101)

en:

1/--—•

(102)

R
a~ 2L

(103)

1
v = 5—
z n \ CL
Het imaginaire deel van co dus:

4 £2

bepaalt de afneming van de amplitude per periode en wordt de d e m p i n g sconstante genoemd (zie § 4).
Het blijkt dus, dat de eigen frequentie van de keten in dit geval
niet geheel overeenstemt met de resonantiefrequentie en wel is
dit het gevolg van de aanwezigheid van ohmse weerstand in de keten, die
tevens de oorzaak is van de demping, welke een uitputting van de energie
betekent. Is de weerstand zo klein, dat R mag worden verwaarloosd, dan gaat
(101) over in:

(104)
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en dit komt geheel overeen met (96). In dit geval is dus de eigen frequentie
dezelfde als de resonantiefrequentie.
Ofschoon de stromen met de eigen frequentie van de keten bij afwezigheid
van een uitwendige e.m.k. kunnen bestaan, treden ze toch alleen op, wanneer
ze op de een of andere wijze worden ingeleid. Dit kan b.v. geschieden, doordat
de in de keten aanwezige condensator tot een zekere spanning wordt geladen,
waarna hij zich oscillatorisch gaat ontladen (zie §3).
Deze eigen trillingen treden echter ook op, wanneer de keten plotseling door
een uitwendige wisselende e.m.k. wordt getroffen. Het nadere onderzoek leert
hieromtrent het volgende. Wanneer op een keten met zelfinductie, capaciteit
en weerstand in serie een uitwendige wisselspanning begint te werken, treedt
een stroom op, die uit twee gedeelten bestaat. Het eerste gedeelte is een onge
dempte wisselstroom met dezelfde frequentie als die van de uitwendige span
ning, welke voortduurt zolang die spanning werkt. De sterkte van deze stroom
kan uit de impedantie volgens formule (92) worden berekend. Men noemt deze
stroom een gedwongen trilling. Het tweede gedeelte, de zgn.
v r ij e trilling, is een gedempte trilling met de eigen frequentie van de
keten. Deze laatste trilling heeft dus een afnemende amplitude en verdwijnt
na korte tijd. Zolang de vrije trilling bestaat ontstaan zwevingen door
interferentie met de gedwongen trilling.
Laat men de frequentie van de gedwongen trilling naderen tot de reso
nantiefrequentie, dan neemt de stroom steeds toe om bij de reso
nantiefrequentie zelf zijn
maximum waarde te berei
ken. Wordt de frequentie
van
de gedwongen
trilling gelijk aan die van
't de eigen trilling, dan is er
slechts sprake van een
enkele frequentie.
Aan
vankelijk werkt dan de
vrije trilling de gedwongen
1®’ 51
trilling tegen, zodat de
amplitude van de resulterende trilling geleidelijk aangroeit, totdat de eigen
trilling door de demping is verdwenen. De trilling heeft dan verder een
constante amplitude. Het verloop van de trilling is dan ongeveer zoals in
fig. 51 is voorgesteld.

§ 20.

Parallelschakeling.

Tegenover de in de vorige § besproken serieschakeling staat als analoog
geval de parallelschakeling van een weerstand, een z e 1 finductie en een capaciteit. Wanneer men deze schakeling nader
onderzoekt, blijken zijn eigenschappen symmetrisch tegenover die van de
serieschakeling te staan. In de praktijk is echter dit geval van minder betekenis,
terwijl zich daar meestal het geval voordoet, waarbij een spoel met weerstand
en zelfinductie parallel is geschakeld met een condensator (fig. 52). Feitelijk
bestaat dus zulk een keten uit een condensator, waaraan een tweede keten,
bestaande uit een weerstand en een zelfinductie in serie, parallel is geschakeld.
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Door deze meer samengestelde vorm van de keten, die men meestal als
parallelschakeling vindt aangeduid, zijn de uitkomsten iets minder
eenvoudig dan bij de serieschakeling.
Het onderzoek van de parallelschakeling geschiedt het eenvoudigst aan de
hand van een vectordiagram, dat in fig. 53 is voorgesteld (zie ook dl. I, § 71).

I

c

R

E
L

F

Fig. 52

F‘g. $3

Aan de beide parallel geschakelde ketens ligt dezelfde spanning E, die we
daarom horizontaal tekenen. De stroom door de zelfinductiespoel, 7P ijlt een
hoek<p na ten opzichte van de spanning, terwijl de stroom door de condensator,
Z2 = cd CE, 90° voorijlt. De hoek cp wordt op de bekende wijze uit de impedantiedriehoek berekend, waarbij:

co E

(105)

Hieruit volgt:
cos cp =

R

sin cp =

co L

s>n <p - yR2+a}2JJ ■

VR* + a>2L* '

(106)

De resulterende stroom I kan het eenvoudigst berekend worden door zowel
voor
als voor I2 de componenten te bepalen in de richting van E en lood
recht daarop. I2 heeft alleen een verticale component. De verticale component
van 7p die we door Ilo zullen voorstellen, is gelijk aan:
Ap = A sin 9? =

|AR2 + co2£2‘

(107)

Ir zelf wordt gevonden door E te delen door de impedantie van de spoel:

Z = //?2-|-co2L2.

(108)

Hieruit volgt:
E

,=y/?2+co2^

(109)

en dus uit (107) en (109):

co L E

R2 +

cd2L*

’

(HO)
65

Elcctrotcchnick VII — 5

)

De verticaal ontbondene van de totale stroom, l
lp = A —

is dus:

cd L E
R2 + cd2 L2'

= cd CE —

(Hl)

Verder is de horizontaal ontbondene van de totale stroom, die dezelfde is als
die van
jr
r
Jh — J\h — A COS cp — ^2

^2 [2 ’

(112)

Ook bij de parallelschakeling treden 3 merkwaardige frequenties op, die
in dit geval zijn:
1. de frequentie, waarbij de stroom juist in p h a s e is met de spanning
(resonantiefrequentie);
2. de frequentie, waarbij de totale stroom een minimum waarde
aanneemt;
3. de eigen frequentie van de keten.
De resonantiefrequentie wordt gevonden door Iv = 0 te stellen, waardoor
alleen een stroom overblijft, die in phase is met E. Dit geeft volgens (111):

coeCE =

cdcLE
R2 + cü2L2 '

waaruit volgt:
Cür

_ yr_L
_
CL

L2'

(113)

De impedantie van de keten wordt voor dit geval gevonden door in de uit
drukking (112) voor Ih de waarde van cor uit (113) in te vullen. Dit geeft:

waaruit volgt:
L
r~~CR'

(114)

De waarde van co, waarbij de stroom een minimum wordt, wordt gevonden
door het maximum van de totale impedantie van de keten, Z(, te bepalen.
Deze totale impedantie is het quotiënt van de spanning E en de totale stroom ƒ.
Deze laatste wordt gevonden als resultante van Iv en Ih uit (Hl) en (112).
Men vindt:
Z,

R2+cd2 L2
VR2 4- cd>2 (CL2
{CL2
CR2 - L)2

(115)

Deze uitdrukking wordt maximum wanneer:

R2
1 /”ï1
2R2
0) ~ ~ £2 + |/ C2£2 + CL3 ■

(116)

Uit (113) en (116) blijkt, dat bij de parallelschakeling de frequentie, waarbij
stroom en spanning in phase zijn, een andere is dan die, waarbij de stroom
een minimum waarde aanneemt. Tevens merkt men echter op, dat wanneer
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7? zo klein is, dat deze grootheid verwaarloosd mag worden, de twee bedoelde
frequenties dezelfde waarde krijgen, n.1.:
(H7)

a,=7cï'

Onder de eigen frequentie van de keten verstaat men ook in dit
geval de frequentie, waarbij de stroom een eindige waarde kan aannemen
terwijl de uitwendige spanning nul is. Is dit laatste echter het geval, dan ziet
men onmiddellijk in, dat de schakeling geheel dezelfde is, als wanneer weer
stand, zelfinductie en capaciteit in serie staan. De eigen (cirkel-) frequentie
is dus ook in dit geval volgens (101):
(118)
Het blijkt dus, dat de derde merkwaardige frequentie bij parallelschakeling
weer verschillend is van de beide andere, maar tevens dat, wanneer
te ver

waarlozen klein is, de cirkelfrequentie weer gelijk wordt aan

/cl'

Evenals bij de keten met serieschakeling kan men nagaan hoe de impedantie,
de stroom en de phaseverschuiving
tussen stroom en spanning veranderen,
wanneer men de frequentie van de
uitwendige spanning laat veranderen.
De constructie is in dit geval minder
eenvoudig, maar hij voert tot het resul
taat, dat deze verschillende grootheden
als functies van co door de krommen
van fig. 54 worden weergegeven. Het
blijkt, dat bij een frequentie (de tweede
merkwaardige frequentie), die dicht bij
‘ F
de resonantiefrequentie ligt, de impe
Fig- 54
dantie een maximum waarde aanneemt,
zodat de stroom hier een minimum heeft. De krommen voor Z en ƒ zijn dus
vergeleken met fig. 50 ongeveer van plaats verwisseld. De hoek cp is nu
positief voor kleine waarden van co en negatief voor grote.
Wanneer de weerstand zo klein is, dat hij verwaarloosd mag worden, neemt
de impedantie volgens (115) een eenvoudiger waarde aan, nl.:
1

~ CLco2 - 1 ~

co C

1 *
co L,

(H9)

Voor de resonantiefrequentie wordt echter volgens (117):
1
cor C =
cor L

zodat
Zt= co

(120)

wordt. Dit volgt trouwens ook uit (114), wanneer men daarin R = 0 stelt.
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Onder deze omstandigheden wordt dus de stroom nul, d.w.z. bij resonantie laat
de keten in het geheel geen stroom door. Daar in werkelijkheid de weerstand
nooit geheel nul kan zijn, wordt ook de impedantie niet oneindig groot, maar
hij neemt alleen een zeer grote waarde aan, zodat de stroom zeer klein wordt.

I
t

Een keten, gevormd door parallelschakeling van een zelfinductiespoel en
een condensator, laat bij resonantie nagenoeg geen stroom door en wel des te
minder naarmate de weerstand van de spoel geringer is.

§ 21.

Demping en selectiviteit.

We zullen nu nagaan op welke wijze de impedantie van een keten, bij serieof parallelschakeling, verandert in de nabijheid van het resonantiepunt.
Voor de impedantie van een keten met serieschakeling vonden we volgens
(92):

z—

1 '

4~

2

L----co r
C,

(121)

Stel nu, dat de cirkelfrequentie a) weinig verschilt van de resonantiefrequentie
(or, zodat we kunnen stellen:
co = cor (1 4" e)«

(122)

waarin £ een zo kleine grootheid is, dat we e2 tegenover de eenheid mogen
verwaarlozen. We vinden dan voor de vorm tussen haakjes in (121), met
het oog op (96):
co L —

— cor (1 4- f) L —

cor CL

co, (1 +’£TC =
c) —

cor L ul

1

(1 +

L-

)

T+7r

(123)

Verder kunnen we schrijven:

I _p £~ = 1 — £ 4" «2 — £3 -F • • .
of bij verwaarlozing van de tweede en hogere machten van e:
1

T+7

= \ - E

(124)

Hierdoor gaat de uitdrukking (123) over in:

cor L (1

£ — 1 4- c) == 2 e cor L

(125)

en vinden we ten slotte voor (121):
Z = ^/l + 4c^ cor2 L2
R2 ‘

(126)

We maken verder gebruik van het logar ithmisch decrement ó
van de eigen trilling van de keten, dat in § 64 gedefinieerd is en dat volgens
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/

(51) gelijk is aan de dempingsconstante a, vermenigvuldigd met de trillings
tijd, dus in verband met (21)
R
tiR
R
R
ö = aT= — T = 2vL~
(127)
2-^—L
2.71

Hierin is /3 de frequentie van de eigen trilling volgens (22), welke echter slechts
weinig verschilt van de resonantiefrequentie a>r volgens (96), zodat we bij
benadering kunnen schrijven:
71 R

ö=—
f
(ür L,

(128)

of omgekeerd:
(OrL

71

(129)

~R~ =
Hiermee gaat de uitdrukking (126) voor de impedantie over in:
Z

= *]/1 +4^yJ.

(130)

Op soortgelijke wijze kan men aantonen, dat bij parallelschakeling de
impedantie bij benadering wordt weergegeven door de formule:
Zr
Z=
(131)

waarin Zr weer de impedantie bij resonantie volgens (114) voorstelt.
Uit deze beide formules blijkt, dat Z in de nabijheid van het resonantiepunt
alleen afhangt van de grootheden e en
Daarbij geeft £ de afwijking aan,
die er bestaat tussen de frequentie van de uitwendige e.m.k. en de eigen
frequentie van de keten; men noemt £ wel eens de verstemming. Het
logarithmisch decrement <5 is een maat voor de demping van de keten.
Tl2

Hoe kleiner <5 is, des te groter is in (130) en (131) de term 4 £2

vergele

ken met de eenheid en des te groter zal dus de verandering in de impedantie
zijn, die het gevolg is van een bepaalde verandering van £, dus van de frequen
tie van de uitwendige e.m.k. Dit betekent, dat de resonantiekromme in dit
geval steil is (fig. 50 en 54). Is dus b.v. de demping van een ontvangketen
gering, zodat ó klein is, dan wil dit zeggen, dat alleen bij frequenties, die in
de onmiddellijke nabijheid van cor liggen, waarvoor dus £ klein is, de impedantie
zijn kleine, resp. grote waarde behoudt, die hij bij resonantie heeft. Men zegt,
dat zulk een keten selectief is, een grote selectiviteit heeft.

De selectiviteit van een keten is des te groter naarmate het logarithmisch
decrement kleiner is.
Ten einde de selectiviteit door een bepaald getal te kunnen uit
drukken heeft men het begrip selectiviteits factor ingevoerd. We
zullen de betekenis van deze grootheid nader toelichten aan de hand van
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fig. 55, waarin een resonantiekromme is voorgesteld, die b.v. het verband
weergeeft tussen de stroomsterkte en de frequentie bij een serieketen.
De waarde van de stroomsterkte bij
resonantie noemen we Ir. Trekken we
nu in de figuur een horizontale rechte
op een hoogte

'l

'-É'dan snijdt deze de resonantiekromme in
twee punten, die de frequenties bepa
len, waarbij de stroomsterkte gedaald is
tot het tiende gedeelte van de stroom
sterkte bij resonantie. De afwijkingen
A v en A v' van de frequentie
resp.
o
pj
Vr Av' V2—— P
v2 ten opzichte van vr zijn dan in het
algemeen niet precies aan elkaar gelijk,
F»g- 5 5
maar bij een niet te vlakke kromme is
het verschil gering. Men bepaalt nu de
verhouding van de resonantiefrequentie yr en de afwijking A v en noemt dit
quotiënt de selectiviteitsfactor. Stellen we deze grootheid voor
door S, dan is dus
(132)

Av

Bij parallelschakeling treedt de impedantie in de plaats van de stroom
sterkte.

Onder de selectiviteitsfactor van een keten verstaat men de verhouding van
de resonantiefrequentie tot de afwijking van de frequentie van de resonantiewaarde, die nodig is om de stroomsterkte resp. de impedantie tot het tiende
gedeelte van zijn resonantiewaarde te doen afnemen.
Aan de hand van de formules (130) en (131) kunnen we de waarde van
de selectiviteitsfactor nader bepalen. Daar de impedantie Z in
deze gevallen bij verstemming tot het 10-voud moet aangroeien, resp. tot het
10de gedeelte moet af nemen, moet

]/1 + 4*2

1°

worden. Hieruit volgt:

i

(133)

2

1 + 4 e2 — = 100,
0£

of bij benadering

2

= 100
en

2 €T=

10.

O

e = 5*.
Tl

70

(134)

De selectiviteitsfactor is blijkbaar de omgekeerde waarde van
deze verstemming e, dus

s-~s~ 5 ó •

(135)

Met het oog op (129) kunnen we ook schrijven:

1 a)r L
S~5
•

De verhouding

(136)

wordt de kwaliteitsfactor van de keten ge-

noemd en we vinden dus:

De selectiviteitsfactor is gelijk aan het vijfde gedeelte van de kwaliteits
factor.
Naast de selectiviteitsfactor wordt nog een andere grootheid gebruikt om
de grootte van de selectiviteit uit te drukken, nl. de resonantiebreedte.
Men verstaat hieronder het stuk, dat door de resonantiekromme van de hori

zontale lijn ƒ = — 7r wordt afgesneden.

De resonantiebreedte is het verschil tussen de beide frequenties, waarbij da
stroom, resp. de impedantie tot het 10de gedeelte van de resonantiewaarde
daalt.

Uit fig. 55 blijkt onmiddellijk, dat de resonantiebreedte, die we
door de letter B zullen voorstellen, gelijk is aan het verschil tussen de frequenties vo cn
dus
B = A v -p Ay'
of met voldoende benadering:

B = 2 A v.

(137)

A v = e vr,

(138)

A\v = 5 — vr.

(139)

Nu is

dus in verband met (134) :
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Schrijven we weer volgens (128)

ö =

71 R
O)r L

(140)

dan gaat (139) over in

5R
A V = ------ F vr
(j)e L

“ 2ti L

(141)

en ten slotte
71 L

(142)

De resonantiebreedte is onafhankelijk van de resonantiefrequentie.
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Bij de ontvangst van radiotelegrafie kan een grote selectiviteit van de ont
vangketen van veel belang zijn, omdat men daarmee de tekens onderdrukt,
die worden uitgezonden door zenders, die op naburige golflengten werken.
Bij de ontvangst van telefonie en van telegrafie met grote seinsnelheid ligt het
probleem echter enigszins anders, zoals in de volgende paragraaf zal blijken.

§ 22.

Bandfilters en zeefkringen.

Zoals in hoofdstuk VIII zal worden uiteengezet, wordt door een telefoniezender niet een enkele frequentie uitgezonden, maar een zeer groot aantal
frequenties, die zich ter weerszijden van de eigenlijke frequentie van de zender,
de zgn. draaggolf, groeperen. De telefoniezender moet nl. de verschillende
geluidsfrequenties van het gesproken woord of van muziek in radiogolven
omzetten. Dit geschiedt in die zin, dat wanneer b.v. een geluidstrilling van de
frequentie y moet worden uitgezonden, terwijl de draaggolf een frequentie n
heeft, in werkelijkheid de zender behalve de frequentie n ook nog de frequen
ties n + r en n — y uitzendt. Voor een goede overdracht van het geluid moet
men in staat zijn om de geluidstrillingen, die binnen een zeker frequentiegebied
liggen, uit te zenden. De grenzen van dat gebied zijn in het algemeen niet
dezelfde voor de spraak en voor muziek (zie ook deel VI, derde druk, § 83).
Ligt b.v. de bovenste grens in een bepaald geval bij 5000 Hz, dan moet de zen
der alle frequenties tussen n — 5000 en n 4- 5000 kunnen uitzenden, maar
omgekeerd moet ook de ontvanger in staat zijn om deze frequentiegebieden te
ontvangen. Men noemt de frequentiegebieden ter weerszijden van de draag
golf, die voor de goede geluidsoverdracht nodig zijn, de z ij b a n d e n.
Is dus de ontvangketen zeer selectief en is hij op de draaggolf afgestemd,
dan ontstaat het gevaar, dat de het verst van de draaggolf af gelegen frequenties van de zijbanden niet meer of slechts zeer verzwakt worden ontvangen,
waardoor een vervorming van het geluid zou optreden.
De meest ideale resonantiekromme zou in dit geval de gedaante van een
rechthoek hebben (fig. 56), waarbij dus alle buiten de zijbanden gelegen
frequenties zouden worden onderdrukt, terwijl
1
de frequenties, die binnen die zijbanden liggen,
gelijkmatig zouden worden ontvangen. Omdat
nu zulk een rechthoekige resonantiekromme
met een enkele keten niet voldoende kan worden
benaderd, gaat men in dit geval over tot de
toepassing van gekoppelde ketens, die in dit
verband bandfilters worden genoemd.
We hebben vroeger reeds gezien, dat bij het
koppelen van twee trillingsketens, ook wanneer
o» deze op dezelfde golflengte zijn afgestemd, niet
een enkele trilling optreedt, maar twee trillingen
Fig. 56
met verschillende frequenties, die des te verder
uit elkaar liggen, naarmate de koppeling vaster is (zie § 9). Gaat men voor
zulke gekoppelde ketens de gedaante van de resonantiekromme na, dan blijkt,
dat deze niet één, maar twee maxima of pieken vertoont en wanneer deze
twee pieken niet te ver uit elkaar liggen, zijn zij slechts door een geringe
inzinking van elkaar gescheiden (fig. 56). Op die wijze kan men de recht-
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hoekige resonantiekromme veel beter benaderen, dan met een enkele keten
mogelijk is.
De koppeling van twee ketens kan
L2
Lt
op drie verschillende wijzen plaats
vinden, nl. door een gemeenschappe
lijke weerstand, door een ge
meenschappelijk magnetisch veld c, =7=
R
=7= c?
of door een gemeenschappelijk elect r i s c h veld. De eerste methode, waar
van het principe in fig. 57 is voorge
steld (weerstandskoppeling),
Fig- 57
wordt voor bandfilters niet toege
past, omdat de weerstand te veel demping en verliezen veroorzaakt. De
koppeling door middel van een gemeenschappelijk magnetisch veld, de mag
netische of inductieve koppeling, bevat een gemeenschappe
lijke zelfinductiespoel of een transformator (fig. 58, a en b).

C2

C2

c' =$=

C>

b

Fig. 58

Men onderscheidt deze beide vormen nog als directe en indirecte
magnetische koppeling. Bij de koppeling door middel van een gemeenschappe
lijk electrisch veld (capacitieve koppeling), hebben de ketens een
condensator gemeen (directe capacitieve koppeling, fig. 59a), of wel zij
zijn over een condensator met elkaar verbonden (indirecte capacitieve
koppeling, fig. 59b).
Men kan zich ongeveer een denkbeeld vormen van de gedaante van de
resonantiekromme van een bandfilter, vooral wat betreft de band
breedte (d.i. de breedte van de ongeveer rechthoekige figuur), wanneer
men de frequenties berekent, waarbij de twee stroommaxima optreden. Deze
frequenties worden, behalve door de resonantiefrequenties van de ongekop
pelde ketens, bepaald door de zgn. koppelingsfactor. Hebben de

C,

F

II

L,
CM

a

l2

C,

Fc2

L,

Fig- 59

l2

b
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beide ketens ongekoppeld dezelfde resonantiefrequentie cor en zijn de weer
standen in de ketens gering, dan vindt men bij benadering, dat de stroonfpieken liggen bij de frequenties co7 en co", die worden voorgesteld door de
formules:
COr
CO

= ~

/1 4- k

,

CO* = CO

COr
■■ -

—: .

y1 — k

(143)

De betekenis van de koppelingsfactor k is hierbij de volgende: Wanneer XM
de gemeenschappelijke reactantie van twee ketens is en Xx en X2 de totale
reactanties, van dezelfde soort als de gemeenschappelijke, voor de beide ketens
afzonderlijk voorstellen (dus de inductieve reactantie bij inductieve koppeling,
de capacitieve reactantie bij capacitieve koppeling), dan is:
k =

K*, %2'

(144)

Met behulp van deze formule kan men voor de verschillende in de figuren 58
en 59 afgebeelde gevallen gemakkelijk de koppelingsfactor bepalen. Zo geldt
b.v. voor fig. 58a:

— co L'MX' = co (£1 4- £m)X2 = w (£2 4“ ^m)dus:
k =

__________ _____________

y(^14-

c^2 4-

(145)

Evenzo voor fig. 58b:
Xm —
M.
Xx = co (£1 + £3).
AT2 = co (£2 4“ £4).

dus:

_____M_________

(146)
4" £3) (£2
£4)
Soortgelijke formules gelden voor de overige ketens.
In de practijk worden ook meer samengestelde bandfilterschakelingen toe
gepast, waardoor men nog beter de rechthoekige vorm van de resonantiekromme kan benaderen. De toepassing van deze bandfilters geschiedt b.v. zo,
dat het filter in een ontvangtoestel tussen de antenneketen en de eerste versterkerlamp wordt geschakeld (zie § 58). De antenne is dan inductief met een
spoel van een der trillingsketens van het bandfilter gekoppeld. Een spoel in
de tweede keten draagt dan weer inductief de opgewekte stromen op de vol
gende keten van de ontvanger over.
Een bandfilter is slechts een bijzondere vorm van een zeer uitgebreide reeks
van ketens, die onder de algemene naam van electrische filterketens of zeefkringen worden samengevat. Deze ketens dienen om
een bepaalde reeks frequenties onverzwakt door te laten, terwijl de buiten
dat frequentiegebied liggende trillingen in het geheel niet of slechts sterk ver
zwakt worden doorgelaten. Zij worden zowel in radiozenders en -ontvangers,
als in telefoonleidingen voor lange-afstandstelefonie toegepast.

k =
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Men kan de filterketens in de eerste plaats in 4 hoofdgroepen indelen:
1. filters met onderdoorlaat, dat zijn filters, waardoor alle
frequenties beneden een zekere grensfrequentie onverzwakt worden
doorgelaten, terwijl frequenties boven die grens worden onderdrukt;
2. filters met bovendoorlaat, dat zijn filters, waardoor alle
frequenties boven een zekere grensfrequentie onverzwakt worden
doorgelaten, terwijl frequenties beneden die grens worden onderdrukt;
3. bandfilters, dat zijn filters, die alleen een tussen twee grensfrequenties gelegen frequentiegebied onverzwakt doorlaten en alle andere
frequenties onderdrukken;
4. filters met onder- en bovendoorlaat, dat zijn filters,
die een tussen twee grensfrequenties gelegen frequentiegebied onderdrukken
en andere frequenties onverzwakt doorlaten.
Het spreekt vanzelf, dat men filters van de laatste twee typen ook altijd
kan samenstellen uit een filter met boven- en een met onderdoorlaat. Heeft
men nl. twee dergelijke filters, waarvan de doorlaatgebieden elkaar overlappen,
b.v. een filter met onderdoorlaat tot 1000 Hz en een filter met bovendoorlaat
met een grensfrequentie van 800 Hz, dan laten die twee filters in serie
geschakeld alle frequenties tussen 800 en 1000 door, maar geen andere. Be
schikt men omgekeerd over twee zulke filters, waarvan de doorlaatgebieden
elkaar niet overlappen, b.v. een filter met onderdoorlaat met een grensfre
quentie van 800 en een filter met bovendoorlaat, dat alleen de frequenties
boven 1000 doorlaat, dan kan men door deze filters parallel te schakelen alle
frequenties beneden 800 en boven 1000 doorlaten, maar juist de frequenties
binnen dit gebied onderdrukken.
De filterketens bestaan meestal uit een aantal achter elkaar geschakelde
gelijkvormige secties. Elke sectie heeft dan 2 ingangsklemmen
en 2 uitgangsklemmen en de schakeling is dus zodanig, dat de
uitgangsklemmcn van elke sectie met de ingangsklemmen van de volgende
zijn verbonden. In elke sectie onderscheidt men weer serie-imped a n t i e s, die dus in de verbindingen tussen de ingangs- en de uitgangs
klemmen in serie staan geschakeld en parallel-impedanties, die
als het ware een brug vormen tussen de
Z,
z,
beide hoofdleiders van de sectie. Men
onderscheidt de secties verder in twee
T-'
typen, waarvan het beginsel in de figuren
60 en 61 is voorgesteld. Bevat elke sectie
U ll
z2
twee serie-impedanties, waartussen een
parallel-impedantie, dan noemt men zulk
een impedantie naar de vorm een T - s e c- 0
■o
tie (fig. 60). Ligt daarentegen een serieFig. 60
impedantie tussen twee parallel-impedan
Z,
ties in, dan spreekt men van een II -s e c■o
O
tie (fig. 61).
T
T {
Meestal zijn de secties symmetrisch ten
opzichte van een lijn loodrecht op de ver
u it
in
Z2
z.
bindingslijn van ingangs- en uitgangs
klemmen.
De verschillende impedanties, die in
oeen filterketen voorkomen, zijn zelfinFig. 61

.X-

ï

X
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ductiespoelen of condensatoren. Daar de ohmse weerstanden zo klein
mogelijk worden gehouden, zullen we deze in het volgende buiten beschou
wing laten.
De eenvoudigste schakeling van een filter met onderdoorlaat wordt voorgesteld door fig. 62 a en b. De grensfrequentie, dus in dit geval de hoogste

o

2C

2C

HF

4F

a

c

a

L

o-

o

o

■o

o

■Q

o

o

L

2C

2C

b

2L

2L

b

•o

o-

o

I

■o

Fig. 63

Fig. 62

frequentie, die wordt doorgelaten, wordt gegeven door de formule (zie ook
deel I, derde druk, § 84):
2
(147)

“‘“yTc’

In fig. 63 a en b zijn twee filters met bovendoorlaat van het T- en het II-type
voorgesteld. De grensfrequentie, dat is dus in dit geval de laagste frequentie,
.
,
die wordt doorgelaten, is te vin2C,
iL,
den uit;
2 Ct
2G 2C,

+

C2

(H8)

“° " 2VLC'
a

l2

o

■o

o-

o

Een bandfilter kan geschakeld
zijn zoals fig. 64 a en b aangeeft.
Zijn coi en co2 de twee grensfrequenties (cirkelfrequenties), dan
kunnen deze worden berekend uit
de formules:
1

1
W1 CO2 =

ic2
2 L2

L>2 C2

(149)

b
en:
2

o-

■o

Hg. 64
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a>2 — coi

(150)

Ten slotte geeft fig. 65 twee schakelingen voor een filter met boven- en
onderdoorlaat. De grensfrequenties worden berekend uit:
2L‘
L

2 Ci

5L>

I?

C0| (1)2 =

1
4 Lx Cj

(151)

en:
1
0)2 — CD\
ZLj

a

= 2VlTc,'

(152)

De gegeven formules gelden
eigenlijk alleen voor een keten,
■o
o
bestaande uit een oneindig
aantal secties. Men kan echter
L,
ook de keten afbreken en dus
uit een eindig aant
■o
oopbouwen, mits men de keten
dan afsluit met een bepaalde
CX2L2
impedantie, waarvan de groot
b
te op eenvoudige wijze kan
worden berekend. Wanneer
o
oeen filtersectie aan het einde
wordt kortgesloten, heeft de
Fig. 6$
totale impedantie van die
sectie een zekere waarde, die de kortsluitimpedantie Zk wordt
genoemd. Zijn daarentegen de uitgangsklemmen niet verbonden, dan heeft
de sectie een impedantie Zo, die de nullastimpedantie wordt ge
noemd. De karakteristieke impedantie Z, waarmee de keten
moet worden afgesloten, wordt dan berekend uit de formule:
--- !---- ’ -2

F

5=4 c*

zk

Z=}fZ^.

(153)

In het algemeen zijn de impedanties afhankelijk van de frequentie en daarom
vervangt men meestal Z door een ohmse weerstand. Het afsluiten van een
filterketen met de juiste impedantie is ook daarom van belang, omdat anders
zgn. reflecties optreden. Hieronder verstaat men het ontstaan van een
trilling aan het uitgangspunt van de filterketen, die zich in tegengestelde rich
ting voorplant en die dus als een terugkaatsing van de in de keten gezonden
stromen kan worden opgevat. Zulk een gereflecteerde trilling zou dan door
interferentie met de oorspronkelijke storingen veroorzaken.
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HOOFDSTUK V.

Electronenlampen.
§ 23.

Electronen.

Terwijl men, met het oog op de toepassingen, in de meeste gevallen volstaan
kan met zich van de electriciteit een voorstelling te maken als van een vloei
stof, welks beweging zich o.a. manifesteert als een electrische stroom, hebben
de electrische verschijnselen in verdunde gassen er toe geleid, dat men zich
omtrent de structuur van de electriciteit een nader denkbeeld heeft gevormd
en de reeds in § 45 van deel I (derde druk) ter sprake gebrachte e 1 e c t r onentheorie is daarvan het gevolg geweest.
De kleinste deeltjes van de electriciteit, de electron en, bezitten een
constante en wel negatieve lading en kunnen zich met grote snelheid
bewegen. Ofschoon de electronen zo klein zijn, dat zij aan iedere directe waar
neming ontsnappen, heeft men toch door proeven en berekeningen kunnen vast
stellen, hoe groot de lading van een electron is. Die lading bedraagt nl.
1,59 . 10-19 C.
Men stelt zich voor, dat de electronen zich in geleidende lichamen, b.v.
in metalen, vrij kunnen bewegen en zelfs met grote snelheid. Een electrische
stroom, die door een koperdraad vloeit, zou dus bestaan uit een stroming van
een groot aantal electronen. Om een stroom te doen ontstaan van 1 A =
1 C/sec zouden door de doorsnede van de draad per sec niet minder dan
---------?-------- = 6,3 . 1018 electronen moeten qaan.
1,59.10-19
De electronen bestaan alleen uit electriciteit en zij hebben daardoor geen
materiële massa, maar door het electromagnetische veld, dat zij door hun
beweging opwekken, vertonen zij zekere traagheidsverschijnselen, op grond
waarvan men aan de electronen een schijnbare of e lectromagnet i s c h e massa toekent. Deze massa is niet geheel constant, maar hij is
afhankelijk van de snelheid van het electron. De invloed van de snelheid op
de massa doet zich echter eerst merkbaar gelden, wanneer de snelheid waarden
aanneemt, die de snelheid van het licht (300.000 km/sec) nabijkomen. Bij
geringere snelheid bedraagt de schijnbare massa van een electron 8,98.10—28 g.
Behalve in metalen en andere geleiders kunnen de electronen zich ook vrij
bewegen in een v a c u u m of sterk verdund gas, zodat m.a.w. de verdunde
gassen tot de geleiders van de electriciteit moeten worden gerekend. In een
absoluut vacuum zouden de electronen, indien er geen krachten op werkten,
zich met constante snelheid rechtlijnig voortbewegen. Werken er echter krach
ten op het electron, dan zal ten gevolge daarvan de snelheid wijzigingen
ondergaan. De krachten, die een <electron kan ondervinden, zijn van tweeërlei
aard, nl. electrische en magnetische.

•«
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In een electrisch veld ondervindt een electron een kracht in de rich
ting van de electrische veldsterkte en daarmee evenredig. Indien een electron
zich in een electrisch veld bevindt en zijn snelheid daarbij van nul tot een
waarde v aangroeit, krijgt het dientengevolge een hoeveelheid arbeidsvermogen
van beweging x
/2 m y2» waarin m de schijnbare massa van het electron voor
stelt. Deze hoeveelheid arbeidsvermogen van beweging moet gelijk zijn aan
de arbeid door de veldkrachten verricht en deze laatste is gelijk aan het pro
duct van de lading q van het electron en het doorlopen potentiaalverschil E.
We kunnen dus schrijven:
’/z m v2 = q E
(154)
en hieruit volgt:
v=

(155)

2r- - /Em

Vullen we hierin de bekende waarden
q = 1,59 . 10“19 C,
m = 8,98 . 10“28 g

in, dan wordt, als we in het oog houden, dat
joules is uitgedrukt,

u = 0,594 . 103 V E cm/sec = 594

m v2 in ergs, q E echter in

E km/sec.

(156)

Wegens het eenvoudige verband, dat er bestaat tussen het door een electron
doorlopen spanningsverschil en de snelheid, die het electron dientengevolge
verkrijgt, heeft men tot gewoonte genomen de snelheid van electronen in volts
uit te drukken. Een snelheid van 1 V betekent dus een snelheid van 594 km/sec.
In een magnetisch veld werkt op een bewegend electron een kracht,
die loodrecht staat op het vlak, dat door de magnetische veldsterkte en de
snelheid van het electron kan worden gebracht. Daar deze kracht dus loodrecht staat op de snelheid van het electron, kan hij de grootte van die snel
heid niet veranderen, doch alleen de kromming van de baan wijzigen.
De electronensnelheden, die in radiolampen optreden, zijn van de orde van
grootte van 1000 km/sec.

§ 24.

Electrische stromen in verdunde gassen.

Ten opzichte van de voortplanting van electrische stromen in verdunde
gassen is de graad van verdunning van die gassen van veel belang. In een zgn.
slecht vacuum, waarin b.v. de spanning van het gas nog meer dan
10—6 atmosfeer bedraagt, en waarin dus, zoals men zegt, nog gasresten
aanwezig zijn, vertoont de doorgang van een electrische stroom veel over
eenkomst met die in een geleidende vloeistof (zie deel I, derde druk, hoofd
stuk VIII). Men neemt aan, dat de neutrale moleculen van het gas zich kunnen
splitsen en wel in die zin, dat het molecule een electron met negatieve lading
verliest, waardoor een positief geladen ion overblijft. Dergelijke splitsingen
zijn het gevolg van botsingen tussen moleculen onderling en met electronen
en men mag derhalve aannemen, dat in ieder gas een aantal vrije electronen
en positieve ionen aanwezig zijn.
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Brengt men nu in een met een verdund gas gevulde glazen ballon (fig. 66)
twee electroden aan, waartussen een constant spanningsverschil wordt
onderhouden, dan worden de negatieve electronen door de positieve electrode
of anode aangetrokken en evenzo de positieve ionen door de negatieve
electrode of kathode. De electronen worden door de anode opgenomen,
terwijl de kathode electronen af staat, die zich met de ionen weer tot neutrale
moleculen verenigen. De zich
ficHTina c». eerlonen
met grote snelheid in het elec+ trische veld tussen de electro
den bewegende electronen bot
Richting jr»oo»
sen echter op hun weg tegen
andere moleculen en splitsen
Fig. 66
deze eveneens. Door dit ververschijnsel, dat stootionisatie wordt genoemd, is het dus mogelijk, dat
een voortdurende stroom van electronen zich door het vacuum beweegt en
daar dus een electrische stroom tot stand brengt.
Men is gewoon als positieve richting van de stroom de richting van
punten van hoger potentiaal naar die van lager spanning te nemen. Daar echter
de electronen een negatieve lading hebben, bewegen zij zich juist in de tegen
overgestelde richting, nl. van punten van lager naar die van hoger potentiaal.
Daar de electronen als de eigenlijke dragers van de electriciteit worden be
schouwd. zou het dus juister zijn geweest, indien men de tegenovergestelde
richting als positief had aangenomen en dus ook de begrippen positieve en
negatieve electriciteit juist andersom had gedefinieerd.
In een hoog vacuum zijn niet voldoende gasresten aanwezig om
ionisatie mogelijk te maken en daardoor kan in zulk een vacuum geen stroom
van enige betekenis ontstaan. Hoe hoger het vacuum is, des te geringer is zijn
geleidingsvermogen. In een absoluut vacuum zou men op de beschreven wijze
geen stroom kunnen teweegbrengen, zelfs niet bij een zeer groot spanningsver
schil tussen de electroden.

§ 25.

Emissie van electronen door gloeiende metalen.

De electronentheorie leert verder, dat zich tussen de stilstaande moleculen
van een metaal een groot aantal electronen beweegt. Wanneer tussen twee
punten van een metalen draad een spanningsverschil bestaat, bewegen de
negatieve electronen zich alle in de richting van het punt van lager naar dat van
hoger potentiaal. Maar ook indien de spanning in de draad overal dezelfde is,
bewegen de electronen zich daarin op onregelmatige wijze en hun gemiddelde
snelheid is des te groter naarmate de temperatuur van het metaal hoger is. De
electronen ondervinden van de moleculen van het metaal aantrekkende krach
ten, die elkaar echter binnen het metaal in evenwicht houden, omdat de elec
tronen aan alle zijden door moleculen worden omringd. Dicht bij de opper
vlakte echter zullen deze krachten een naar binnen gerichte resultante hebben,
omdat hier aan de buitenzijde geen, of althans minder moleculen liggen. Er
ontstaat dus een spanning, die de moleculen binnen het metaal tracht te houden,
op dezelfde wijze als bij een vloeistof de oppervlaktespanning het
uittreden van moleculen uit de vloeistof belet. Alleen wanneer de snelheid van
een electron een zekere grens overschrijdt, kan het electron die oppervlakte
spanning overwinnen en buiten het metaal treden.
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Deze als minimum vereiste snelheid kan weer in volts worden uitgedrukt.
Men noemt dit bedrag in volts dan ook wel de uittreedspanning.
Deze uittreedspanning is verschillend voor verschillende metalen en bedraagt
b.v. voor wolfram 4,5 V, voor thorium 3,3 V, voor b a r i u m 1,5 V.
Zulke grote snelheden, waardoor de electronen het metaaloppervlak kunnen
verlaten, treden echter eerst op, wanneer het metaal op hoge temperatuur, tot
gloeiing wordt gebracht.
In fig. 67 is een glazen ballon voorgesteld, waarin als electroden een
gloeidraad en een metalen plaat zijn aangebracht. In de ballon is een hoog
vacuum gedacht. Zolang de
gloeidraad koud is, zullen zich
geen electronen door het »—
vacuum bewegen, zelfs niet
wanneer men tussen de draad
als kathode en de plaat als
anode een aanzienlijk span
ningsverschil teweegbrengt. Brengt men echter de draad door een electrische
stroom tot gloeiing, dan treden de electronen, die de grootste snelheden heb
ben, naar buiten en komen dus in het vacuum. Deze uittreding, of zoals men
zegt, deze emissie van electronen. vindt onder deze omstandigheden steeds
plaats, onverschillig of er tussen de beide electroden een spanningsverschil
bestaat of niet. Is de plaat positief ten opzichte van de gloeidraad, dan worden
de electronen naar de plaat getrokken en er vormt zich een electronenstroom
door het vacuum heen. Is er geen spanningsverschil, dan vertonen de electronen
geen voorkeur om naar de plaat te vliegen en zij vormen dan in de nabijheid
van de gloeidraad een zgn. electronen-wolk.
De hoeveelheid electronen, die uit een gloeiende draad kan treden, dus de
grootte van de emissiestroom, wordt bepaald door de temperatuur van
de draad en door de aard van het materiaal, waaruit de draad bestaat. Bij het
gebruik van wolframdraden bedraagt de maximum of verzadigingsstroom bij een absolute temperatuur van 2300° niet meer dan
ongeveer 40 mA/cm2 draadoppervlakte. Wanneer het wolfram bedekt is met
een uiterst dun laagje thorium, is de verzadigingsstroom belangrijk hoger,
zodat dan dezelfde emissie reeds wordt bereikt bij een temperatuur van slechts
1330° absoluut. Bedekking met een dun laagje barium verhoogt het emit
terend vermogen nog sterker. Er treedt dan reeds een sterke emissie op bij
800° absoluut, d.w.z. beneden roodgloeihitte.
Men kan de grootte van de verzadigingsstroom berekenen met behulp van
de volgende formule:
_b^

I=60T2e

T A/cm2.

(157)

Hierin is T de absolute temperatuur van de gloeidraad en b een voor elk
materiaal karakteristieke constante, die gelijk is aan
b = 11600 E,

(158)

waarin E de uittreedspanning van het betreffende materiaal voor
stelt.
Het is van veel belang na te gaan, op welke wijze de electronenstroom, die
van de gloeidraad naar de anode gaat, afhangt: van het spanningsverschil tussen
in dit verband door de stroom (in
de beide electroden. Men krijgt een inzicht
i
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mA gemeten) te bepalen als functie van het spanningsverschil tussen gloeidraad
en plaat (in V gemeten). De daarbij ontstane kromme wordt karakteris
tiek genoemd (zie fig. 68).
Geeft men een zekere waarde aan de gloeistroom, dus een bepaalde tempe
ratuur aan de gloeidraad, dan zou men verwachten, dat zodra de plaat positief
is ten opzichte van de gloeidraad, de emissiestroom zijn volle waarde zou aan
nemen, die bepaald wordt door de temperatuur van de draad. Dit blijkt echter
niet het geval te zijn. Eerst wanneer het spanningsverschil tussen kathode en
anode een zeker bedrag heeft overschreden, neemt de stroom zijn nagenoeg
constante maximumwaarde aan, die daarom verzadigingsstroom
wordt genoemd. De oorzaak, waardoor de stroom aanvankelijk beneden zijn
maximumwaarde blijft, is gelegen
mA
in de onderlinge afstoting van de
12
electronen, die de ruimte tussen
Ijl • I.2A
de kathode en de anode vullen.
Al vliegen de electronen met
10
grote snelheid van de gloeidraad
I3l « /. 1A
naar de plaat, zij worden voort
C
durend door nieuwe electronen
aangevuld, zodat er een constante
Ijl «• r. oA
zgn. ruimtelading aanwe
o
zig is, die een electrisch veld
voortbrengt op dezelfde wijze,
I9l -09A
4
alsof de electronen in rust ver
keerden. De ruimtelading is het
dichtst in die punten, waar zich
2
de meeste electronen bevinden en
hun snelheid het geringst is, d.w.z.
V
in de onmiddellijke nabijheid
O
10
20
30
¥0
van de gloeidraad. Zolang de
anodespanning gering is, zal zich
zelfs een gebied in de nabijheid
Fig. 68
van de gloeidraad bevinden,
waar de spanning negatief is ten opzichte van de gloeidraad en het
spreekt vanzelf, dat een gedeelte van de electronen, die met geringe snelheid
het oppervlak van de gloeidraad verlaten, deze negatieve spanning niet kunnen
overwinnen. Daardoor bereikt slechts een gedeelte van de electronen de anode
en de stroom is dus geringer dan de verzadigingsstroom. Naarmate de span
ning van de plaat hoger wordt, wordt de invloed van de negatieve ruimte
lading kleiner, totdat de stroomsterkte bij een bepaalde waarde van de anode
spanning zijn maximumwaarde bereikt.
Omgekeerd, wanneer de anodespanning verlaagd wordt, neemt de electronenstroom steeds in sterkte af, maar zelfs als de anodespanning nul is, bestaat er
nog een geringe stroomsterkte door het vacuum, doordat nog een aantal elec
tronen, wier snelheid het grootst is, de anode kan bereiken. Maakt men de
spanning van de plaat negatief ten opzichte van de gloeidraad, dan neemt de
stroomsterkte snel af en wordt nul, wanneer de spanning van de plaat onge
veer 1 V lager is dan die van de gloeidraad.
In het steile gedeelte van de karakteristiek, dus in het gebied waar de
stroomsterkte onder de invloed van de ruimtelading staat, wordt deze met

e
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grote benadering bepaald door de
aldus luidt:

formule van

Langmuir,

ƒ = C E„ %

welke

(159)

waarin Ea de anodespanning voorstelt en C een constante, die van de constructie van de buis afhankelijk is.
Een en ander verklaart, waarom de karakteristieken het verloop
hebben, dat in fig. 68 is voorgesteld. In horizontale richting is de spanning van
de anode ten opzichte van die van de gloeidraad uitgezet, terwijl de ordinaten
de waarden van de emissiestroom voorstellen. De kromme begint bij een
kleine negatieve waarde van de spanning, stijgt daarna vrij steil, zodra de
spanning positief wordt en verloopt verder nagenoeg horizontaal. Dit laatste
bewijst, dat een verdere verhoging van de anodespanning zo goed als geen
invloed meer heeft op de emissiestroom. De invloed van het tussen de kathode
en de anode heersende electrische veld op het uittreden van electronen uit de
gloeidraad is dan slechts uiterst gering. Alleen de temperatuur van de
gloeidraad bepaalt dan de sterkte van de electronenstroom.
In de figuur zijn de karakteristieken voor verschillende waarden van de
gloeistroom getekend. Het blijkt, dat de krommen alle dezelfde gedaante heb
ben, maar dat de verzadigingsstroom hoger ligt, naarmate de temperatuur van
de gloeidraad hoger is. Ook blijkt, dat de krommen in het steile gedeelte bijna
samenvallen, hetgeen wil zeggen, dat zolang de stroomsterkte onder de invloed
van de ruimtelading staat, de temperatuur van de draad bijna geen
invloed heeft op de stroomsterkte.

§ 26.

=

Electronenlampen met drie electroden; trioden.

Van veel groter belang dan de electronenlampen met slechts twee electroden
zijn die, waarbij zich tussen de kathode en de anode nog een of meer koude
electroden bevinden. Deze electroden worden dikwijls als een draadnet uit
gevoerd en daarom roosters genoemd. Bij een andere veel toegepaste
uitvoering bestaat de kathode uit een rechte, volgens de lengteas van de
lamp gespannen draad, waaromheen de roosters in de vorm van draadspiralen zijn geplaatst. Daarbuiten ligt dan weer de in de vorm van een cilinder
gebogen plaat of anode. Is er slechts één rooster, bevat de lamp dus
in het geheel drie electroden, dan spreekt men van een t r i o d e. We zullen
ons in de eerste plaats met de eigenschappen van zulk een triode bezighouden.
De electronen, die door de gloeiende kathode worden uitgezonden, kunnen
door de mazen van het rooster heen de anode bereiken. Het spreekt daarbij
vanzelf, dat de spanning van het rooster, evenals die van de anode,
invloed heeft op de grootte van de emissiestroom. Tot een inzicht in de ver
houding van deze beide invloeden komt men door de volgende overweging.
Zoals in de vorige paragraaf reeds werd opgemerkt, wordt de sterkte van
de electronenstroom in het belangrijke stadium, waarin de verzadigingswaarde
nog niet is bereikt, sterk beïnvloed door de in de onmiddellijke nabijheid van
de gloeidraad aanwezige ruimtelading. Deze ruimtelading tracht de door de
gloeidraad uitgezonden electronen terug te drijven en de kracht, die zich hier
tegenover stelt, is de electrische veldsterkte in hetzelfde punt, die
weer een gevolg is van het spanningsverschil tussen de kathode en de tweede
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o£ derde electrode. In de onmiddellijke nabijheid van de gloeidraad is de electrische veldsterkte evenredig met de lading, die zich per eenheid
van lengte op de gloeidraad bevindt (zie dl. I, derde druk, § 43) en dus
ook met de totale lading van de gloeidraad. Daardoor is de emissiestroom ook
rechtstreeks afhankelijk van die zelfde lading.
De gloeidraad en de anode vormen samen een condensator, waarvan de
lading Q bepaald wordt door de formule
Q=CE.
(160)
waarin C de capaciteit kathode—anode en E het spanningsverschil tussen
beide voorstelt.
Zijn er twee koude electroden, een rooster en een anode, en noemt men de
capaciteit kathode—rooster Cg en de capaciteit kathode—anode Ca, terwijl
de bijbehorende spanningen met E'g en Ea worden aangeduid, dan treedt in de
plaats van (160):
Q = Cg Eg + C„ Ea.

Men kan nu stellen:
C* — 9'

(161)

(162)

dan wordt

O=

+ § £.) = cg (Eb + E.).

(163)

Stelt men verder:

(164)

dan kan men schrijven:

Q = c„ E..

(165)

Het blijkt, dat de formules (160) en (165) in gedaante geheel overeenstem
men, hetgeen wil zeggen, dat het verloop van de stroom hetzelfde is, als wan
neer men op de plaats van het rooster één enkele electrode had aangebracht,
waarvan de spanning gelijk zou zijn aan de fictieve spanning Es, bepaald door
(164), welke spanning de stuurspanning wordt genoemd.
Bij een triode verstaat men onder de stuurspanning de spanning van een
denkbeeldige electrode, die ter plaatse van het rooster aangebracht, dezelfde
emissiestroom zou teweegbrengen als in werkelijkheid in de triode optreedt.

De grootheid g volgens (162) wordt de versterkingsfactor van
de lamp genoemd. In Duitsland werkt men veelal met de omgekeerde waarde
van g, D = —, en noemt deze grootheid dan de ,,D urchgriff”.
9
De versterkingsfactor van een triode is de verhouding van de capaciteit tus
sen de kathode en het rooster tot die tussen de kathode en de anode.

We kunnen nu formule (164) als volgt onder woorden brengen:
De stuurspanning van een triode is gelijk aan de roosterspanning, vermeer
derd met een gedeelte van de anodespanning, dat gelijk is aan de anodespan
ning, gedeeld door de versterkingsfactor.
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De emissiestroom als functie van de stuurspanning zal
natuurlijk door een kromme worden voorgesteld, die geheel overeenkomt met
de karakteristiek van een lamp met twee electroden of diode (fig. 68). Is de
anodespanning nul, dan volgt uit (164), dat de stuurspanning gelijk
is aan de roosterspanning en we kunnen dus aannemen, dat de
emissiestroom als functie van de roosterspanning wordt voorgesteld door de
meest rechtse van de krommen, die in fig. 69 zijn getekend. Eenvoudigheidshalve is hier bij benadering aangenomen, dat de kromme precies in het nulpunt
begint.
Blijkbaar behoudt de stuurspan
ning dezelfde waarde, wanneer men
de anodespanning met een zeker
bedrag verhoogt, maar tegelijkertijd
de roosterspanning met een g maal
zo klein bedrag vermindert. Dit volgt
uit (164). Een gelijke stuurspan
4O
ning betekent echter een gelijke
emissiestroom, zodat men in dit ge
val dezelfde waarde van de stroom
0$

vindt voor een — E kleinere roosQ

i

terspanning. Tekent men dus de
stroom als functie van de rooster
spanning, zoals in fig. 69 is geschied,
Fig. 69
dan vindt men de karakteristiek
voor een bepaalde anodespanning
door de kromme in zijn geheel naar links te verschuiven.
100 V
Nemen we b.v. aan, dat g = 10, dan betekent dit, dat voor Ea
de stuurspanning dezelfde blijft als men ER met 1/10 X 100 V = 10 V verlaagt ten opzichte van de waarden, die voor Ea = 0 gelden. De karakteristiek,
die de emissiestroom voorstelt als functie van de roosterspanning en wel voor
Ea = 100 V, ligt dus, in de roosterspanning gemeten, 10 V naar links (fig. 69).
Beschouwen we b.v. de punten, waarvoor de emissiestroom 1 mA bedraagt.
Bij Ea = 0 behoort hierbij de roosterspanning 12 V, bij Ea = 100 V de
roosterspanning 2 V. In beide gevallen is inderdaad de stuurspanning dezelfde,
nl. volgens (164):

Ea = 12 +

X0 = 2+

X 100 = 12 V.

Op dezelfde wijze vindt men, dat de karakteristiek voor Ea = 200 V over
een afstand van — X 200 = 20 V naar links is verschoven. Door de keuze
10
van de juiste anodespanning kan men dus de karakteristiek, die het verband
aangeeft tussen de emissiestroom en de roosterspanning, willekeurig verschuiven.

Toepassing. Bij een drie-electrodenlamp met een versterkingsfactor g = 25
bedraagt bij 100 V anodespanning en 1 V positieve roosterspanning de emis
siestroom 2 mA. Hoe groot moet de roosterspanning zijn, opdat dezelfde
stroomsterkte verkregen wordt bij een anodespanning van 200 V?
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Oplossing: In het eerste geval bedraagt de stuurspanning volgens (164):

1
Ea = 1 4- — . 100 = 5 V.
25

Noemt men de onbekende roosterspanning x, dan is dus ook, omdat de
stroomsterkte dezelfde moet zijn:

E3 =

1
. 200 = 5 V,
25

x+—

waaruit volgt:

x = - 3 V.
Uit het voorafgaande blijkt, dat de triode de eigenschap heeft, door kleine
spanningsvariaties aan het rooster dezelfde veranderingen in de emissiestroom
teweeg te brengen als verscheidene malen grotere variaties van de anodespanning. Hierop berust de werking van deze lampen als versterkers
(zie hoofdstuk VI).

§ 27.

De lampconstanten.

Behalve de versterkingsfactor, die aangeeft, welke verhouding
er bestaat tussen de veranderingen van de anode- en de roosterspanning, die
gelijke stroomveranderingen veroorzaken, is van belang de verhouding, die
aangeeft, welke verandering in de emissiestroom door een bepaalde
verandering van de roosterspanning wordt teweeggebracht.

De verandering van de emissiestroom per eenheid van verandering van de
roosterspanning wordt de steilheid van de lamp genoemd.
De steilheid, die door de letter 5 wordt voorgesteld, wordt gewoon
lijk uitgedrukt in milliampère per volt. Uit de karakteristiek van
fig. 69 volgt onmiddellijk, dat de steilheid evenredig is met de tangens van dé
hoek, die de raaklijn aan de kromme in het beschouwde punt met de hori
zontale as maakt. Men kan de steilheid aldus
voorstellen:

4

c

*4
'*E'

Fig. 70
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(166)
(Ea = constant),
Eg
zoals nader geïllustreerd wordt door fig. 70,
waarin de zgn. roosterspanningemissiestroomkarakteristiek is
voorgesteld. De steilheid is blijkbaar niet
overal dezelfde. Onderaan de kromme en
bovenaan, dicht bij de verzadigingstoestand,
is de steilheid geringer dan in het midden. In
het nagenoeg rechte gedeelte van de kromme
is de steilheid het grootst en bijna constant.
E' Dit is van veel belang, omdat in dit gedeelte
van de kromme de stroomvariaties zo goed

S=

als recht evenredig zijn met de spanningsvariaties aan het rooster. Dit waar
borgt een vervormingsvrije versterking.
Er is nog een derde grootheid, die bij berekeningen omtrent vacuumlampen
wordt gebruikt, nl. de inwendige weerstand Rt van de lamp. Zoals
de steilheid het verband bepaalt tussen de veranderingen van roosterspanning
en emissiestroom, zo heeft de inwendige weerstand betrekking op de verhou
ding tussen de veranderingen van de anodespanning en de emissie
stroom. De reciproke waarde van de inwendige weerstand, 1//?,-, geeft nl.
aan, hoeveel de emissiestroom verandert per eenheid van verandering van de
anodespanning. Dus omgekeerd:

Onder de inwendige weerstand van een lamp verstaat men de verandering
van de anodespanning per eenheid van verandering van de emissiestroom.

Wordt de anodespanning in volts, de emissiestroom in ampères gemeten,
dan vindt men de inwendige weerstand natuurlijk in ohms.
Men kan schrijven:

R< =

j

4

(Eg = constant).

(167)

De betekenis van Rt wordt nog nader toegelicht door fig. 71, waarin de
zgn. a nod es p a n ni n g-emissiestroomkarakteristiek is
getekend.
Men moet er speciaal op letten, dat de inwendige weerstand niet gelijk is
aan de verhouding van de anodespan
ning en de emissiestroom, maar
aan de verhouding van hun veranderingen.
Eg- c
Ie
Uit (167) volgt:
1
R,
4 le

Fig. 71

A Ic
A Ea

(Eg = constant).

(168)

d.w.z. -J- stelt de tangens voor van de hoek,
R<
die de raaklijn aan de anodespanning-emissiestroomkarakteristiek met de horizontale as
maakt. Bij een zelfde verandering van de
emissiestroom is de verandering van de anodeEa spanning g maal zo groot als die van de
roosterspanning, dus voor dezelfde A Iee is

A Ea = g A Eg.

(169)

Uit (166), (168) en (169) volgt dus:

1
H
1
Rr gA Eg~ gÖ'
of

g = Rt• • S.

(170)

De versterkingsfactor is gelijk aan het product van de inwendige weerstand
en de steilheid»
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De formule (170) is bekend als de lampenformule van Barkh a u s e n. Het spreekt vanzelf, dat men in dit verband de steilheid moet uit
drukken in A/V en niet in mA/V.
Toepassing. Bij de in het voorafgaande voorbeeld beschouwde lamp be
draagt bij 100 V anodespanning en 2 V positieve roosterspanning de emissie
stroom 3,2 mA. Hoe groot zijn de steilheid en de inwendige weerstand van
de lamp?
Oplossing: Een verhoging van de roosterspanning met 1 V bij constante
anodespanning verhoogt de emissiestroom met 3,2 — 2 = 1,2 mA. De steilheid
bedraagt derhalve, indien we het betreffende gedeelte van de karakteristiek
als een rechte lijn beschouwen, 1,2 mA/V. Verder volgt uit (170);

R -a
R‘~S

25 V
= 21000 Q.
0,0012 A

§ 28.

Roosterstromen.

De emissiestroom is de totale stroom van electronen, die door de
gloeiende kathode wordt uitgezonden. Indien de spanning van het rooster
negatief is ten opzichte van die van de gloeidraad, kunnen geen electronen
op het rooster terechtkomen, omdat dan het electrische veld tussen de gloei
draad en het rooster zo gericht is, dat de electronen in de richting van de
kathode worden gedreven. De gehele emissie richt zich dan naar de anode
en de anodestroom is dus in dit geval gelijk aan de totale emissies t r o o m. Er is dan geen roosterstroom.
Maakt men echter het rooster ook positief ten opzichte van de kathode,
dan zal een gedeelte van de electronen wel naar het rooster vliegen en er
ontstaat dan, indien het rooster en de gloeidraad op de een of andere wijze
buiten de lamp om zijn verbonden, in de roosterketen een roosterstroom.
Hoe de emissiestroom zich dan over het rooster en de anode verdeelt, hangt af
van de verhouding van de spanningen van beide electroden. Maar in ieder
geval blijft de emissiestroom gelijk aan de som van de roosterstroom en de
anodestroom:

Ie = Ig + h

1.3

1.0

0.3

ning in V If»
•10

88

•10

*20

*30

(171)

Naarmate de spanning van het rooster
meer positief is, zal de roosterstroom
toenemen. De anodestroom wordt dus
kleiner dan de emissiestroom en wan
neer men dus een karakteristiek opneemt
van de anodestroom als functie van
de roosterspanning bij verschil
lende waarden van de anodespanning
(fig. 72), dan zal men waarnemen, dat
zodra men rechts van de verticale as
komt, dus in het gebied, waar de rooster
spanning positief is, de kromme lager
loopt dan de overeenkomstige karakte
ristiek van de emissiestroom. Dit blijkt

duidelijk, wanneer men de figuren 69 en 72 met elkaar vergelijkt. Naarmate
de spanning van het rooster meer positief wordt, zakt de anodestroom dieper
beneden de emissiestroom. Het verschil tussen beide is volgens (171) gelijk
aan de roosterstroom. Het algemene karakter van de krommen blijft echter,
vooral in het steile gedeelte, behouden.
Wanneer een drie-electrodenlamp als versterker wordt gebruikt, is het van
veel belang, dat de variaties van de anodestroom zo nauwkeurig mogelijk
recht evenredig zijn met de veranderingen van de roosterspanning. In de eerste
plaats zorgt men er daarom voor, dat het rooster altijd negatief blijft ten op
zichte van de kathode, zodat er geen roosterstroom kan ontstaan. Men geeft
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daartoe aan het rooster een zo grote negatieve spanning, dat, wanneer men op
deze spanning de te versterken wisselspanning superponeert, de spanning van
het rooster toch altijd negatief blijft. Stel b.v., dat de amplitude van de te
versterken wisselspanning ten hoogste 1 V bedraagt, dan kan men door aan
het rooster een negatieve spanning van \ x/2 V te geven, zorgen, dat het rooster
nooit positief wordt. In fig. 73 is dit nader toegelicht. Aangezien er dus geen
roosterstroom zal mogen optreden, kunnen we volstaan met het beschouwen
van de karakteristiek, die de emissiestroom voorstelt als functie van de roosterspanning. Men moet deze kromme dus zo instellen, dat het midden van het
steile gedeelte juist valt in het gebied van de ingestelde negatieve roosterspanning, in fig. 73 dus bij de roosterspanning — 1J^ V. Is er geen anodespanning, dan begint de kromme in het nulpunt en het midden van het steile
gedeelte valt dan b.v. bij een roosterspanning van
V. De anodespanning
moet dan zo gekozen worden, dat de kromme 4 V wordt achteruitgeschoven en
wel moeten deze 4 V dan gelijk zijn aan — . Eo. Men noemt daarom dit
9
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1
bedrag — . Ea de verschuivingsspanning F. Uit de verschuivings9
spanning kan men dus bij gegeven versterkingsfactor onmiddellijk de vereiste
anodespanning berekenen:
Ea = g.Ee.

(172)

Uit (164) volgt nog in verband met (172), dat de stuurspanning
gelijk is aan de som van de roosterspanning en de verschuivingspanning, zoals ook uit fig. 73 duidelijk is. De roosterspanning is
hier nl. negatief.
E3 = Eg + Ev.

(173)

De negatieve spanning, die men aan het rooster moet leggen, om de anodestroom tot nul te reduceeren, wordt de roosterruimte van de lamp
genoemd. Men kan deze blijkbaar vergroten door het aanleggen van een
hogere anodespanning. Daardoor wordt tevens de verschuivingsspan
ning vergroot.
Om aan een triode de vereiste roosterruimte te geven moet men een ver
schuivingsspanning toepassen, waarvan de grootte bepaald wordt door de aan
te leggen anodespanning en door de vorm van de karakteristiek. De anode
spanning moet dan gelijk zijn aan het product van de verschuivingsspanning en
de versterkingsfactor.
Men moet aan de andere kant ook zorgdragen, dat de negatieve spanning
van het rooster niet te hoog kan worden, omdat een voortgezette verhoging
van de negatieve roosterspanning een steeds verder afnemen van de anodestroom ten gevolge heeft. Ten slotte zou bij steeds toenemende negatieve
roosterspanning de anodestroom geheel tot nul dalen en de lamp zou niet meer
werken. Dit verschijnsel wordt het dichtslaan van de lamp genoemd.
Het doet zich inderdaad voor, wanneer in de verbinding tussen de gloeidraad
en het rooster een condensator is geschakeld, terwijl er geen negatieve
roosterspanning is. Werkt dan op de keten rooster—gloeidraad een wissel
spanning, dan neemt het rooster een steeds grotere negatieve lading aan,
omdat door de lamp wel een stroom wordt doorgelaten gedurende de periode,
waarin het rooster positief is ten opzichte van de gloeidraad, maar geen
stroom in tegengestelde zin mogelijk is. Men kan het dichtslaan van de
lamp voorkomen door te zorgen, dat het rooster en de kathode over een hoge
weerstand, een zgn. lekweerstand, met elkaar verbonden zijn. De te
grote negatieve lading van het rooster kan dan voortdurend afvloeien. We
zullen later zien in welke gevallen een dergelijke schakeling inderdaad toe
passing vindt (zie § 37).
Er zijn ook gevallen, waarin men juist met een positieve rooster
spanning werkt. Wanneer men een hoge anodespanning aan
de lamp legt, bereiken de electronen de anode met grote snelheid. Zij dringen
in het metaal van de anode en botsen tegen de daarin aanwezige electronen,
waaraan zij dus een deel van hun bewegingsenergie afgeven. Daardoor krijgt
een aantal electronen een snelheid, die, hoewel kleiner dan die van de binnen
tredende electronen, toch groot genoeg is om ze de anode te doen verlaten.
Men noemt deze electronen secundaire electronen tegenover
die, welke rechtstreeks van de kathode afkomstig zijn en daarom primaire
electronen worden genoemd. Deze secundaire electronen nu, zullen
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wanneer het rooster eveneens een hoge positieve spanning heeft, door dit
laatste worden aangetrokken en opgenomen. Er ontstaat dus een stroom electronen in tegengestelde zin door het vacuum van de lamp, nl. van de anode
naar het rooster, waardoor dus de stroom van de kathode naar de plaat wordt
tegengewerkt.
Neemt men nu een karakteristiek op, die het verloop van de anodestroom als functie van de anodespanning geeft, terwijl een hoge
positieve roosterspanning is ingesteld, dan neemt men het volgende waar.
Zolang de anodespanning nog nul is, gaat de stroom geheel naar het rooster.
Neemt de anodespanning toe, dan is aanvankelijk hetzelfde het geval met de
anodestroom, terwijl de roosterstroom evenveel afneemt. Bij toenemende
anodespanning worden echter steeds meer secundaire electronen vrijgemaakt
en er komt een ogenblik, waarop deze secundaire electronen, die van de anode
naar het rooster vliegen, de overhand krijgen, zodat de anodestroom weer
gaat afnemen, terwijl de roosterstroom evenveel stijgt. Bij toenemende anode
spanning daalt dan dus de anodestroom en het is zelfs mogelijk, dat de anode
stroom nul en negatief wordt. Het kan nl. voorkomen, dat het aantal vrijge
maakte secundaire electronen groter is dan het aantal primaire electronen, dat
de anode treft en in dat geval keert dus de anodestroom van richting om. Het
spreekt overigens vanzelf, dat de totale bewegingsenergie van de vrijge
maakte electronen niet groter kan zijn dan die van de primaire electronen,
waaruit volgt, dat de snelheid van de secundaire electronen kleiner moet
zijn dan die van de primaire.
Verhoogt men nu de anodespanning steeds meer, dan begint de anodestroom
weer toe te nemen, zodra de anodespanning de roosterspanning nadert. Wordt
de anodespanning hoger dan de roosterspanning, dan gaan alle electronen, ook
de secundaire weer naar de plaat, zodat de roosterstroom sterk afneemt. De
anodestroom vertoont dan verder bij toenemende anodespanning het normale
verloop. In fig. 74 zijn de karakteristieken voor een dergelijk geval voorge
steld. Het blijkt daaruit, dat de veranderingen van de roosterstroom altijd
tegengesteld zijn aan die van de anodestroom, zodat de som van beide voort
durend constant is en gelijk aan de emissiestroom.
De eigenschap van de anodestroom om af te nemen, terwijl de anodespan
ning stijgt, maakt het mogelijk met een triode ongedempte trillingen op te
wekken op soortgelijke wijze als dit bij de booglampzender van P o u 1 s e n
geschiedt (zie § 12). Op dit beginsel berust de dynatron van Huil,
die echter in de practijk weinig toepassing heeft gevonden. Het principeschema blijkt uit fig. 75. Om te kunnen werken in het vallende gedeelte
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van de karakteristiek, moet men aan het rooster een hogere spanning geven
dan aan de anode. Het rooster is daarom aan het eind van de batterij aange
sloten, terwijl de anode halverwege is afgetakt. In de anodeketen is een
trillingskring opgenomen, die de frequentie van de opgewekte tril
lingen bepaalt.

§ 29.

Statische en dynamische karakteristieken.

Onze voorafgaande beschouwingen hadden betrekking op het geval, waarin
de anodespanning constant is, d.w.z. dat de anode zonder tussen
schakeling van enige weerstand direct aan de positieve pool van de anodebatterij is aangesloten. Daarbij wordt aangenomen, dat de batterijweerstand
mag worden verwaarloosd, zodat de anodespanning niet wordt beïnvloed door
inwendig spanningsverlies in de bat
terij. Het schema is dan in principe
zoals fig. 76 voorstelt.
is de
gloeistroombatterij, B2 de anodebatterij en B3 de batterij, waaraan de
negatieve
roosterspanning
wordt
ontleend. De op dit geval betrek
king hebbende karakteristieken wor
den de statische of kortsluitkarakteristieken van
de lamp genoemd. Is de spanningsvariatie op het rooster een sinusvor
Fig. 76
mige wisselspanning en mag men
aannemen, dat het deel van de karakteristiek, waarbinnen de veranderingen
van de roosterspanning vallen, geheel recht is, dan zal ook de anodestroom
sinusvormig veranderen Een en ander is in fig. 77 nader toegelicht. Men spreekt
in dit geval van lineaire versterking.
In de practijk komt echter deze schakeling feitelijk niet voor, omdat altijd
tussen de anode en de anodebatterij
4/
de een of andere weerstand of
impedantie is geschakeld,
la
waardoor de anodestroom wordt ge
voerd. De schakeling is dan in prin
/
cipe zoals fig. 78. weergeeft. In zulk
\
een impedantie treedt echter altijd
een spanningsverlies op en dus zal
ook de spanning aan de anode bij
veranderlijke anodestroom niet con
stant kunnen blijven. Hoe sterker de
anodestroom is, des te meer daalt de
spanning aan de anode. Deze ver
anderingen van de anodespanning
hebben echter weer invloed op de
grootte van de anodestroom. Men
noemt dit verschijnsel a n o d e re
actie; het heeft ten gevolge, dat
Fig- 77

ï
T

1

■£.
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het gehele proces zich niet langer op de karakteristiek, behorende bij een
enkele anodespanning, afspeelt, maar dat het punt, dat het verband tussen
roosterspanning en anodestroom weergeeft, voortdurend van de ene karakteri
stiek naar de andere overgaat.
Om dit nader te onderzoeken zijn
TL
in fig. 79 de statische karak
teristieken voor een aantal
Z
waarden van de anodespanning ge
tekend. Stel nu, dat normaal de
negatieve roosterspanning ER is in
«2
gesteld en dat Ea de spanning is, die
aan de anode ligt, zolang de roos
terspanning constant blijft, zolang
b3
H
B/
dus de lamp als het ware in rust
verkeert. Ea is dus de spanning van
de anodebatterij, verminderd met het
Fig. 78
spanningsverlies in de impedantie,
die de lamp belast. In deze toestand is de anodestroom constant en we kunnen
de bij roosterspanningsveranderingen optredende variaties van de anodestroom
opvatten als wisselstromen, gesuperponeerd op deze constante anodestroom.
In verband daarmee kan men ook de verandering van de anodespanning be
schouwen als wisselspanningen, gesuperponeerd op de spanning Ea, die dan
dus werkelijk als constant is te geschouwen.
We zullen nu voorlopig eenvoudigheidshalve veronderstellen, dat de belastingsimpedantie een zuiver ohmse weerstand is en dat aan het rooster
een sinusvormige wisselspanning wordt gelegd. Verandert dus de roosterspan
ning tussen zijn uiterste waarden en zou daarbij de anodespanning werkelijk
constant blijven, dan zou het punt op de karakteristiek zich verplaatsen tussen
de punten a en b, gelegen op de statische karakteristiek voor de anodespanning
Ea (zie fig. 79). Zodra echter de roosterspanning b.v. meer positief wordt,
neemt de anodestroom toe en daardoor daalt de anodespanning door het grotere
spanningsverlies in de belastingsweerstand. Het punt verplaatst zich dus niet
van m naar a, maar naar een punt c, gelegen op een karakteristiek, behorende
bij een lagere anodespanning Ea'. Op dezelfde wijze zal, zolang de rooster
spanning meer negatief is dan ER, niet de
lijn mb, maar md worden doorlopen,
£a” Ea Ea*
waarbij het punt d ligt op de statische
karakteristiek, behorende bij een hogere
anodespanning Ea".
Het stuk cd is nu een gedeelte van een
dynamische of belastingskarakteristiek van de lamp en
het blijkt dus, dat deze dynamische
karakteristieken veel vlakker verlopen dan
de statisché. In verband hiermee heeft nu
ook het sinusvormige gedeelte van de
anodestroom een veel kleinere amplitude
dan bij afwezigheid van de anodereactie
het geval zou zijn geweest. Hoe groter de
belastingsweerstand is, des te vlakker verFig. 79

-H-
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loopt de dynamische karakteristiek en des te kleiner wordt het wisselstroomgedeelte van de anodestroom.
De roosterspanning-anodestroomkarakteristiek van een triode verloopt bij
aanwezigheid van een belastingsweerstand in de anodeketen (dynamische
karakteristiek) minder steil dan bij onmiddellijke aansluiting van de anode aan
de anodebatterij.

Zoals boven reeds werd opgemerkt, is de spanning Ea lager dan de span
ning van de anodebatterij. Men kan de grootte van deze laatste
gemakkelijk bepalen. De dynamische karakteristiek bereikt nl. de horizontale
as in een punt, waardoor ook een statische karakteristiek gaat. Dit punt bete
kent, dat de negatieve roosterspanning zo groot is, dat de anodestroom nul
is geworden, maar dan is de spanning aan de anode dezelfde als die van de
batterij. De spanning van de bedoelde statistische karakteristiek
is dus de batter ij spanning.
Door het punt, waar de dynamische karakteristiek de horizontale as snijdt,
gaat ook een statische karakteristiek, behorende bij een anodespanning, die
gelijk is aan de spanning van de anodebatterij.
Wanneer de belasting van een lamp niet door een zuiver o h m s e
weerstand, maar door een impedantie gevormd wordt, is het ver
loop van de spannings- en stroomveranderingen minder eenvoudig. Men kan
aantonen, dat in dat geval het punt, dat het yerband geeft tussen roosterspan
ning en anodestroom, niet een rechte lijn beschrijft, maar een ellips, waarvan
m het middelpunt is.

§ 30.

Het vervangingsschema van de triode.

Zolang men met de instelling van een triode blijft binnen het rechte gedeelte
van de karakteristieken, bestaat er een lineair verband tussen de veranderingen
van de roosterspanning en de veranderingen van de anode
stroom en de anodespanning, die hiervan het gevolg zijn. Dit bete
kent. dat wanneer de roosterspanningsveranderingen sinusvormig zijn, ook de
anodestroom en de anodespanning sinusvormig zullen veranderen. Men kan
al deze grootheden opvatten als te bestaan uit een gelijkstroom-, resp. gelijkspanningsgedeelte en een wisselstroom- resp. wisselspanningsdeel. Is b.v. ial
de momentele waarde van de totale anode stroom, dan stellen we het gelijk
stroomgedeelte voor door Iao en het wisselstroomgedeelte door ia = Iam sin cd t,
zodat:
^at — ^ao

*a

^ao

(174)

lam $in CD t.

Voor de spanningen zullen we overeenkomstige notaties gebruiken.
De veranderingen van de anodestroom zullen echter uit twee delen bestaan.
De stroom verandert nl. ten gevolge van de verandering van de roosterspan
ning, maar bovendien door de verandering van de anodespanning (anodereactie). Men kan dus voor het wisselstroomgedeelte van de anodestroom
schrijven:
sin
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cd

(175)

Is er ongelijkheid in phase dan geldt de vergelijking:

= ia' + i.
vectorieel.
De stroom ia' is het gevolg van de verandering van Eg, ia" dat van de ver
andering van Ea. Nu wordt het verband tussen de veranderingen van Ia en
Eg in het algemeen gevormd door de steilheid van de lamp:
j 4
JE/

S =

(176)

Daar de gelijkstroomgedeelten van deze grootheden geen veranderingen ondergaan, kunnen we ook schrijven:
J e9

(177)

De momentele waarden ia' en eg kunnen echter ook zelf opgevat worden
als veranderingen van hun nulwaarde uit en we kunnen dus ook schrijven:

S=-^
e9

(178)

Hieruit volgt:

ia' = Seg.

(179)

Op overeenkomstige wijze wordt ia" beïnvloed door de verandering van de
anodespanning en daar deze veranderingen in het algemeen verbonden zijn
door de inwendige weerstand van de lamp:
(180)

4
kunnen we hier ook schrijven:
J

(181)

of weer voor de momentele waarden zonder meer:

(182)
Hieruit volgt weer:
1
ia

-

e‘-

(183)

Nu is ea de verandering van Ea, welke veroorzaakt wordt door de verande
ring van de anodestroom in de belastingsimpedantie Z, zodat:

ea = — Z ia,

(184)

waarbij een minusteken is toegevoegd, omdat met een toename van de stroom
een daling van de spanning gepaard gaat. Uit (183) en (184) volgt nu:

Z

i/ = - Ri la

(185)
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en ten slotte uit (175), (179) en (185):

,a = la +.. =Se„-K

(186)

We kunnen uit deze vergelijking ia oplossen en vinden dan:

Zfl (1 + r) = 5 e°
S eg

5 eg

Z ~ Rt-\-Z

(187)

1 + R.
F?
en met het oog op (170):
9 eg

ia = R. + Z-

(188)

Uit deze formule blijkt, dat de anodestroom op dezelfde wijze wordt bere
kend, alsof door een electromotorische kracht van de grootte g eg een stroom
gezonden wordt door een impedantie 7?z + Z.

Een triode, aan welks rooster een wisselspanning ligt, kan ten opzichte van
het wisselstroomgedeelte van de anodestroom beschouwd worden als een wisselstroomgenerator met een e.m.k. gelijk aan die wisselspanning, vermenigvuldigd
met de versterkingsfactor, en een inwendige weerstand
gelijk aan die van de lamp, welke een stroom zendt
door de belastingsimpedantie.

1

Men
z schema

Fig. 8o

§ 3L

kan de lamp dus vervangen denken door het
van fig. 80, dat het vervangingsschem a van de lamp wordt genoemd. In veel gevallen
wordt het inzicht in de verschijnselen, die zich in de
lampenschema’s afspelen, vergemakkelijkt door de
beschouwing van zulk een vervangingsschema.

Voorwaarde voor maximum energie-afgifte.

De hoeveelheid wisselstroomenergie, die door een triode aan de anodezijde
wordt afgegeven, is vele malen groter dan de wisselstroomenergie, die aan
het rooster wordt toegevoerd. Men noemt daarom de lamp een versterker,
waarbij in het oog moet worden gehouden, dat de wisselstroomenergie aan
de anodezijde ten slotte afkomstig is van de gelijkstroomenergie, die geleverd
wordt door de stroombron, waaraan de anodespanning en -stroom worden
ontleend. Men kan dus de lamp ook opvatten als een omvormer, waar
door gelijkstroomenergie in wisselstroomenergie wordt omgezet.
Hoe men de triode echter ook beschouwt, in ieder geval is het van belang na
te gaan, hoe groot de wisselstroomenergie ten slotte is, die door de lamp kan
worden afgegeven. De volledige beantwoording van deze vraag zullen we nog
tot later uitstellen (zie § 42), maar we zullen voorlopig nagaan onder welke
voorwaarde bij een gegeven wisselspanning aan het rooster de afgegeven
energie zo groot mogelijk wordt.
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We hebben in de vorige paragraaf gevonden, dat de anodestroom volgens
formule (188) wordt voorgesteld door:
I.=

gsg
Ri + Z'

Hierin stelt Z een impedantie, dus een gedeeltelijk inductieve weerstand
voor, waarvan we het ohmse gedeelte R zullen noemen en het inductieve
deel X. Bovenstaande vergelijking kan dan ook worden geschreven:
g Eg = I, R, +1. Z.

(189)

welke vergelijking dus in het algemeen een vectorvergelijking is, omdat Ia Ri
en Ia Z niet met elkaar in phase zijn. In een
diagram kunnen we dit voorstellen zoals in
i„x
fig. 81 is geschied.
De vraag is nu, welke hoeveelheid energie
I.
4«.
aan de schijnbare weerstand Z wordt afge
geven. De stroom door deze weerstand is la,
Fig. 8i
de spanning, die eraan ligt, is la Z en tussen
deze beide bestaat de phaseverschuiving cp, Het afgegeven vermogen bedraagt
dan:W= IA.IaZ .CQStp.
(190)

indien Ia de middelbare waarde van de sinusvormig gedachte stroom is. Reke
nen we met de maximumwaarde van de stroom, die V2 maal zo groot is,
dan is:
w = >/2
z cos <p.
(191)
Daar echter Z cos <p = /?, kunnen we hier ook voor schrijven:
W='/2I^R.

(192)

Om na te gaan onder welke voorwaarde dit afgegeven vermogen zo groot
mogelijk, wordt, moeten we de absolute waarde van Iarn bepalen. Nu volgt uit
het diagram van fig. 81:
(193)
zodat, indien we weer met maximumwaarden rekenen:
Iam

_ ______ d Egm_____

(194)

~ V(Rt 4- R)2 +

en dus:
W=^2I^R =

'/2 g2 Egm2 R
(Ri + R)2+Xf

(195)

Wanneer men Z, de belastingsimpedantie van de lamp, geheel willekeurig
kiest, is het afgegeven vermogen een functie van twee onafhankelijk verander
lijke grootheden, nl. R en X. Onderzoekt men nu voor welke waarden van
R en X het vermogen W een maximumwaarde aanneemt, dan vindt men als
eerste voorwaarde, dat X = 0 en verder, dat R = Rt moet zijn.
De bij een gegeven roosterwisselspanning door een triode afgegeven energie
is het grootst, wanneer de belastingsimpedantie een zuiver ohmse weerstand
is, die gelijk is aan de inwendige weerstand van de lamp»

97
Elcctrotcchnick Vil — 7

We kunnen echter ook nagaan, welke de gunstigste waarde van Z is, wan
neer de belasting wel inductief is en we kunnen daartoe b.v. aannemen, dat de
phaseverschuivingshoek van de impedantie Z gegeven is. Is deze hoek a, dan is:
X=Rtga,

(196)

X = p R.

(197)

of als we tg a — P stellen:

Voor de formule (195) kunnen we dan schrijven:

W=

’/2 92 Egm2 R
(Ri 4- R)2 4- p2 R2

(198)

en het blijkt dan, dat W nog slechts van een enkele onafhankelijk veranderlijke
grootheid afhangt, nl. van R. Voor dit geval kunnen we op eenvoudige wijze
dW
het maximum van W bepalen door
= 0 te stellen.
Dit geeft:

>(Rt + R)2 + p2 R2, g2Egm2 - g2 Egm2 R J2 (R. + ƒ?) + 2

= 0.

waaruit volgt:
/?ƒ 4- 2 R,R 4- (1 4- P2) R2 = 2 R{ R 4- 2 (1 4- P2) R2of:
R2 = (1 + p2) R2 = Z2.

dus:
Ri = Z.

(199)

Het onderzoek van de tweede afgeleide leert, dat we inderdaad met een maximum te doen hebben.
De bij een gegeven roosterwisselspanning door een triode aan een inductieve
belasting afgegeven energie is het grootst, wanneer de belastingsimpedantie
in absolute waarde gelijk is aan de inwendige weerstand van de lamp.
De waarde van het maximum afgegeven vermogen vinden we b.v. voor het
geval van inductievrije belasting uit (195) door daarin R = Rt en X = 0 te
stellen. Dan wordt:
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SR,

= '/8 gEg„2

9_
Rt'

(200)

of met het oog op (170).
= '/8 Egn? g S.

(201)

Het grootste bij een gegeven roosterwisselspanning door een triode afgegeven
vermogen is evenredig met het product van de versterkingsfactor en de steilheid.

Men noemt het product g S soms de kwaliteitsfactor van de
lamp.

Hoe groter de kwaliteitsfactor van een triode is, des te groter is het vermo
gen, dat de lamp, per volt spanningsverschil aan het rooster, aan de anodezijde
kan afgeven.
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§ 32.

Electronenlampen met vier electroden; tetroden.

Met het oog op verschillende toepassingen is het van voordeel gebleken in
vacuumlampen tussen de kathode en de anode meer dan één rooster aan te
brengen. Wanneer er twee roosters zijn, spreekt men van dubbelroosterlampen, vierelectrodenlampen of tetroden. De ontwikkeling van de lampentechniek heeft ons verder penthoden, hexoden, heptoden en octoden gebracht,
1
waarbij het totaal aantal electroden resp. vijf,
zes, zeven en acht bedraagt.
Z
Beschouwen we in de eerste plaats een lamp
-Xmet twee roosters gr en g2 (fig. 82). Het bin
82
nenste rooster is het zgn. stuurrooster,
d.w.z. het rooster, waaraan de te versterken
Si
wisselspanning wordt gelegd. Aan het buitenste
rooster is een van de anodebatterij afgetakte
constante spanning gelegd, die dus lager is dan
de anodespanning.
De werking van de spanning van de anode
en die van het tweede rooster g2 kan nu ver
Fig. 82
vangen worden gedacht door een stuurspanning
Er, die op de plaats van het tweede rooster zetelt en waarvan de grootte vol
gens (164) gelijk is aan:

T

Er=EB2+^E.

(202)
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Hierin stelt Eg2 de spanning van het tweede rooster voor en g2 de versterkingsfactor van het tweede rooster ten opzichte van de anode. Hierdoor heb
ben we als het ware de lamp vervangen door een drie-electrodenlamp, waarvan
de anode zich ter plaatse van het tweede rooster bevindt, met een spanning
gelijk aan de stuurspanning Er volgens (202). In deze lamp kan men weer de
stuurspanning bepalen van een enkele electrode, die zich ter plaatse van het
eerste rooster bevindt en die dus zou bedragen:

(203)

Hierin stelt Egl de spanning van het eerste rooster voor en gx de versterkingsfactor van het eerste rooster ten opzichte van het tweede. Uit (202) en
(203) volgt:

E, = EBI +
*'*

Deze
stelt als
van de
baar in

9\

EB2

*t’

4—
E«9\92

(204)

formule leert weer hoe de karakteristiek, die de emissiestroom voor
functie van de roosterspanning Eg±, wordt verschoven onder de invloed
spanningen Eg2 en Eaverschuivingsspanning is blijk
dit geval:
'

ffl

'®2 +

E'

(205)

Zoals in § 28 is gebleken wordt de verschuivingsspanning bepaald door de
99

negatieve roosterspanning, die men aan het stuurrooster moet geven ten einde
voldoende roosterruimte te verkrijgen en door de vorm van de karakteristiek.
Deze verschuivingsspanning kan dus als een gegeven grootheid worden
beschouwd.
Het voordeel van deze schakeling is nu hierin gelegen, dat men met een veel
lagere waarde van de anodespanning kan volstaan dan bij
een t r i o d e het geval zou zijn, terwijl toch de versterkingsfactor
groot is. De versterkingsfactor, waarop het hier aankomt, is nl. die van het
stuurrooster ten opzichte van de anode, welke volgens (204) blijkbaar gelijk
is aan g^g^- Daar nl. de verschuivingsspanning volgens (205) uit twee gedeel
ten bestaat, heeft men het in de hand gx en Er2 20 te kiezen, dat de verschui
vingsspanning de juiste waarde krijgt, terwijl daarbij Ea klein kan zijn en
groot, doordat men g2 groot kan kiezen.

Toepassing. Stel, dat voor het instellen op het juiste punt van de karakte
ristiek een verschuivingsspanning van 5 V nodig is. Dan is dus volgens (205):
1
9^
£7i Pa
= 4, dan moet dus
Kiest men

-« + 77

= 5 v'

- Ea = 20 V
3,2 + 92
zijn. Hieraan kan b.v. voldaan worden door te kiezen:
Es2 = 18 V.
92 = 15.
E, - 30 V.
De versterkingsfactor van de lamp wordt dus g-^go = 4 X 15= 60. In het
geval van een triode zou men met dezelfde versterkingsfactor van 60 om een
verschuivingsspanning van 5 V te verkrijgen een anodespanning van niet min
der dan 300 V moeten toepassen.
Uit het voorafgaande volgt, dat de eigenschappen van dit type tetroden
voornamelijk beheerst worden door de omstandigheid, dat het tweede rooster
op een constante spanning wordt gehouden. Daardoor wordt nl. de a n o d ereactie van de lamp aanzienlijk verminderd, omdat de spanningsverande
ringen van de anode, die een gevolg zijn van het veranderlijke spanningsverlies in de belastingsimpedantie, nog slechts weinig terugwerken op de anodestroom. Daar dus de veranderingen van de anodespanning met slechts kleine
veranderingen van de anodestroom gepaard gaan, betekent dit, dat de lamp
een grote inwendige weerstand heeft. Bij een bepaalde steilheid
heeft de lamp dus in verband met de formule van Barkhausen (170) ook
een grote versterkingsfactor. Daar dus de spanningsveranderingen
van de anode als het ware niet doordringen tot de ruimte, die binnen het tweede
rooster is gelegen, kan men zeggen, dat die ruimte is afgeschermd tegen de
invloed van de anodespanningsveranderingen. Het tweede rooster wordt daar
om een schermrooster genoemd en de lamp heet een s c h e r m roos
te r I a m p.
Een tetrode met schermrooster heeft een grote inwendige weerstand en een
grote versterkingsfactor* Dezelfde versterking kan worden verkregen met een
veel lagere anodespanning dan bij een triode mogelijk is*
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Men kan dubbelroosterlampen ook zo inrichten, dat het bui
tenste rooster het stuurrooster is. De stuurspanning, d.i. de fictieve
spanning van een enkele electrode, die de beide roosters en de anode zou
kunnen vervangen, moet thans ter plaatse van het tweede rooster worden
gedacht. Deze spanning wordt als volgt bepaald. Volgens (202) kunnen de
anode en het tweede rooster vervangen worden door een electrode met de
spanning:

Er = Eg2 + 1 E..
02

Met de spanning van het eerste rooster houdt men rekening door hieraan toe
te voegen een term -1—Eg,, dus
03

1
1
E, = Er + ~Egl = E,2 H----- Fa-|------ Ej.
02

03

(206)

03

Hierbij moet men echter bedenken, dat de versterkingsfactoren volgens
(162) berekend worden uit de verhouding van de capaciteiten van de ver
schillende electroden ten opzichte van de gloeidraad en hieruit volgt, dat
1
03 = —

(207)

0\

zodat ten slotte:

E. = Eo2 +

Ee' + 02
~

(208)

Wanneer een dubbelroosterlamp op deze wijze
1
wordt gebruikt met het tweede rooster als stuur
Z
rooster, geeft men aan het eerste rooster een
positieve spanning ten opzichte van de gloei
6'2
draad (fig. 83), waardoor de sterke ruimteladingen in de nabijheid van de gloeidraad wor
ë/
den geneutraliseerd. Het zijn deze ruimte- '
ladingen, die vooral het snel aangroeien van
T b2
de emissiestroom bij toenemende stuurspanning
verhinderen en die dus de steilheid van de
lamp verkleinen. Het eerste rooster wordt in dit
B,
geval een ruimteladingsrooster ge
noemd en men bereikt er door, dat de lamp een
Fig. «3
grotere steilheid verkrijgt. Ook bij dit type lam
pen kan men met veel lagere anodespanningen volstaan dan bij een triode
mogelijk zou zijn.

Een tetrode met ruimteladingsrooster heeft een grote steilheid en vereist
slechts een lage anodespanning.

De dubbelroosterlampen hadden vooral grote betekenis in een tijd, waarin
men gewoon was de anodespanning aan droge batterijen te ontlenen.
Tegenwoordig kan men echter zonder moeite een hoge anodespanning met
behulp van een plaatspanningsapparaat (zie § 62) aan een wis-
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selstroomnet ontlenen en daardoor hebben de tetroden hun betekenis groten
deels verloren. Alleen bij het gebruik van draagbare ontvangtoestellen met
batterijvoeding kunnen zij nog toepassing vinden.

§ 33.

Electronenlampen met vijf electroden; penthoden.

Men is er ook toe gekomen lampen te construeren, die behalve een s t uur
rooster zowel een schermrooster als een ruimteladingsrooster bevatten en die dus totaal van 5 electroden zijn voorzien. Derge
lijke lampen,waarin men dus de voordelen van beide soorten tetroden kan
verenigen, worden penthoden genoemd. Het eerste rooster krijgt dus
een positieve spanning om de invloed van de ruimtelading in de nabijheid van
de gloeidraad te niet te doen. Het tweede rooster, het eigenlijke stuurrooster,
heeft een geringe negatieve spanning om het optreden van roosterstromen
te verhinderen en het derde rooster is een schermrooster, dat een spanning
heeft, die iets lager is dan die van de anode.
Van veel meer betekenis is echter een andere vorm van penthode geworden,
waarin men geen ruimteladingsrooster aantreft, maar waarin zich tussen het
schermrooster en de anode nog een derde rooster bevindt, dat remrooster
of vangrooster wordt genoemd. Dit rooster wordt binnen in de lamp
rechtstreeks verbonden met het midden van de gloeidraad (fig. 84) en de
bedoeling ervan is de volgende.
Bij de tetrode met schermrooster bestaat de
X
mogelijkheid, wanneer het schermrooster een
Z spanning heeft, die slechts weinig lager is dan
die van de anode, dat ten gevolge van de
schommelingen in de anodespanning deze
ë3
laatste lager zou worden dan de spanning van
ë2
het schermrooster. Nu worden op de in § 28
beschreven wijze door de botsingen van de
ël
electronen tegen de anode daaruit secun
b2 daire electronen vrijgemaakt en deze
zouden dus gedurende de perioden, waarin
het schermrooster een hogere spanning heeft
dan de anode, door dat schermrooster wor
den opgenomen. Het is nu duidelijk, dat
Fig. 84
daardoor een onregelmatige karakteristiek zou
ontstaan. Doordat nu in de penthode het remrooster dezelfde
spanning heeft als de kathode, vormt zich tussen dit rooster en de anode een
electrisch veld, dat de secundaire electronen naar de anode terugdrijft en belet,
dat deze op het schermrooster terechtkomen. Het is dan mogelijk aan het
schermrooster een hogere positieve spanning te geven en dit rooster even
tueel op de volle batterijspanning aan te sluiten. Daardoor kan men aan de
lamp een grotere roosterruimte geven.
De gedaante van de karakteristieken van een penthode is in verschillende
opzichten een andere dan die bij een triode. Vooral is dit het geval met de
anodespanning-anodestroom k a r a k t e r is ti e k e n. De
aanwezigheid van het schermrooster heeft nl. evenals bij de tetrode ten ge
volge, dat de veranderingen van de anodespanning slechts weinig invloed
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hebben op de anodestroom. Daardoor verlopen deze karakteristieken over het
grootste gedeelte nagenoeg horizontaal (fig. 85). Aan de andere kant heeft
de hoge schermroosterspanning ten gevolge, dat reeds bij lage anodespanningen de anodestroom een hoge waarde aanneemt, zodat de karakterisieken in
het begin veel steiler verlopen dan bij de triode het geval is.
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Fig. 85

Wanneer men beschikt over een dergelijk stelsel anodespanninganodestroomkarakteristieken, kan men daaruit op eenvoudige
wijze de roost erspanning-anodestroomkarakteristiek
afleiden, indien de grootte van de b el astings w e e r s t an d in de anodekring gegeven is. We trekken daartoe een rechte lijn, de zgn. weerstand s1 ij n, die gaat door het punt van de horizontale as, dat de batterijspanning Eb
aangeeft en door het punt van de verticale as, behorende bij een anodestroom

1=^.

0

R

(209)

waarin 7? de grootte van de ohmse weerstand in de anodekring voorstelt. Het
is duidelijk, dat in dit geval de tangens van de hoek a een maat is voor de
grootte van deze weerstand. Kiezen we nu een bepaalde negatieve roosterspanning en daarmee een van de karakteristieken, dan stelt het snijpunt P van
deze kromme met de we'erstandslijn het werkpunt voor, behorende bij deze
batterijspanning en deze belastingsweerstand. Immers de afstand Ea—Eb stelt
nu het spanningsverlies in de belastingsweerstand voor en dus is OEa de
overblijvende anodespanning, behorende bij de anodestroom Ea P.
Bepaalt men nu verder de snijpunten van de weerstandslijn met de overige
karakteristieken, dan vindt men de werkpunten voor de verschillende waarden
van de roosterspanning en deze kunnen dus dienen om de roosterspanninganodestroomkarakteristiek te construeren, zoals in het rechter gedeelte van
fig. 85 is geschied. Deze karakteristiek is de dynamische, omdat we
rekening hebben gehouden met de veranderingen van de anodespanning ten
gevolge van het spanningsverlies in de belastingsweerstand.
De statische karakteristiek is te vinden door de belastingsweerstand
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gelijk aan nul te stellen, waardoor de weerstandslijn overgaat in een verticale
lijn behorende bij de batterijspanning. In de figuur is ondersteld, dat deze
batterijspanning in dit geval gelijk aan Ea wordt gekozen en men kan dan op
overeenkomstige wijze uit de snijpunten van deze lijn met de anodespanninganodestroomkarakteristieken de statische roosterspanning-anodestroomkarakteristiek afleiden. Het blijkt, dat deze voor de penthode slechts weinig van de
dynamische verschilt en alleen in het bovenste gedeelte enige afwijking ver
toont (zie de gestippelde lijn in de figuur).
Op de verdere eigenschappen en de toepassing van penthoden zal
nog nader worden teruggekomen (§ 54).

§ 34.

Electronenlampen met meer dan drie roosters.

Met de naam h e x o d e wordt een lamp aangeduid, waarin zich tussen
de kathode en de anode vier roosters bevinden, zodat het totale aantal
electroden zes bedraagt. Dit lampentype wordt voornamelijk in twee vormen
gebruikt, nl. als menghexode en als regelhexode.
Onder een menghexode en in het algemeen onder een m e n g 1 a m p
verstaat men een lamp, met behulp waarvan twee wisselspanningen met elkaar
kunnen worden samengesteld. Van binnen naar buiten worden die roosters
onderscheiden als: eerste stuurrooster gv, schermrooster
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Fig. 86
tweed
anoderoosterp3en tweede
stuurroosterp4 (zie fig. 86a). We
kunnen nu in de eerste plaats het gedeelte van de lamp beschouwen, dat
gevormd wordt door de kathode en de roosters glt g2 en 93 en ^at *n ^9- 86b
afzonderlijk schematisch is voorgesteld. Dit gedeelte is op te vatten als een
t e t r o d e met een schermrooster g2, waarvan g3 de anode vormt. Het is met
het oog hierop, dat het rooster g3 anoderooster wordt genoemd. Dit
rooster heeft een hoge positieve spanning, terwijl de spanning van het rooster
g2 iets lager is. Het stuurrooster g± heeft de gebruikelijke negatieve voorspanning. De stroom, die door deze roostercombinatie wordt doorgelaten, staat
dus onder de invloed van de wisselspanningen, die tussen de kathode en het
eerste stuurrooster worden gelegd, d.w.z. de anodestroom ondergaat verande
ringen, die evenredig zijn met de veranderingen van de spanning van het

104

stuurrooster gr. Door zijn negatieve voorspanning neemt het rooster gr geen
stroom op, maar de roosters g2 en g3, die positief zijn ten opzichte van de
kathode, doen dit wel. Toch zal een groot gedeelte van de electronenstroom
door het rooster g3 heendringen en deze doorgelaten electronenstroom vormt
als het ware de emissie voor het overige gedeelte van de lamp, dat het tweede
stuurrooster p4 en de anode bevat, zoals in fig. 86c schematisch is voorge
steld. Men kan dit tweede gedeelte van de lamp als een triode opvatten, wan
neer men de electronenstroom, die door het rooster p3 treedt, opvat als afkom
stig van een denkbeeldige of virtuele kathode, die in de figuur ge
stippeld is aangegeven.
Nu is p4 op nieuw een stuurrooster, d.w.z. aan dit rooster wordt een tweede
wisselspanning gelegd, die op zijn beurt de naar de anode doorgelaten electro
nenstroom beïnvloedt en daarin variaties teweegbrengt, die met zijn eigen
variaties evenredig zijn. Het rooster g4 heeft weer de gebruikelijke negatieve
voorspanning, die in het algemeen hoger wordt gekozen dan die van het
rooster gr. De anodestroom ondergaat dus ten slotte veranderingen ten
gevolge van de beide wisselspanningen, die aan gx en aan p4 worden gelegd
en de anodestroom zal dus evenredig zijn met het product van deze beide
wisselspanningen. We zullen later zien, waarvoor het aldus mengen van twee
trillingen nodig kan zijn (zie § 53).
De menghexode wordt ook in enigszins andere vorm uitgevoerd, nl.
zo, dat de roosters g^ en p3 de beide stuurroosters zijn. Het rooster g4 is dan
een tweede schermrooster, terwijl het anoderooster vervalt. Voegt men in dit
geval nog een vijfde rooster toe, dat buiten het rooster p4 ligt en dat
als remrooster met het midden van de gloeidraad verbonden is, dan ontstaat
een h e p t o d e, die dus zeven electroden bevat.
Bij een andere toepassing van de h e x o d e wordt het eerste stuurrooster,
dat als een schroeflijn om de kathode heenligt, met een veranderlijke
spoed uitgevoerd. Men verkrijgt hierdoor, dat de steilheid van de
lamp zeer geleidelijk verandert, zodat de karakteristiek onderaan in plaats
van een scherpe knik een geleidelijke bocht vertoont. Bij zulke lampen kan
men door de negatieve spanning van dit rooster te veranderen een grotere of
kleinere versterking verkrijgen, hetgeen toepassing vindt bij de automati
sche sterkteregeling in ontvangtoestellen (zie § 56). Men noemt
zulke hexoden regelhexoden of hexoden-selectoden.
Men heeft nog een groot aantal andere lampsoorten vervaardigd, die zijn
óp te vatten als combinaties van verschillende lampen van eenvoudiger type,
die tot een enkele lamp zijn samengebouwd. Het kan daarbij voorkomen, dat
de opvolgende serie van roosters als het ware verschillende lampentypen ver
tegenwoordigt. Zo is b:v. de o c t o d e, die zes roosters bevat, op te vatten
als een opeenvolging van een triode en een pen thode, die door een
extra schermrooster van elkaar gescheiden zijn. In andere gevallen heeft men
als het ware twee lampentypen naast elkaar op een gemeenscha ppelijke kathode gebouwd. Het zou te ver voeren om hier op al die
samengestelde lampentypen nader in te gaan, te meer, daar aan een bespreking
van hun eigenschappen en werkwijzen de behandeling van de verschillende
versterkers dient vooraf te gaan. Voor zover daartoe aanleiding bestaat zullen
wij later op enkele van deze lampentypen nader terugkomen (zie § 58).
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HOOFDSTUK VI.

Versterkers.
§ 35.

Algemeen overzicht.

In het vorige hoofdstuk is gebleken, dat de electronenlampen de
mogelijkheid openen om zeer zwakke wisselstromen te versterken. Zij hebben
daardoor de oplossing gebracht van een probleem, dat reeds geruime tijd
bestond, nl. het binnen de grenzen der waarneembaarheid brengen van wissel
stromen, die zo zwak zijn, dat zij aan de directe waarneming met behulp van
een meetinstrument of van de zo uiterst gevoelige telefoon ontsnappen.
Het is nl. gebleken, dat bij een drie-electrodenlamp een kleine spanningsvariatie aan het rooster voldoende is om een even grote wijziging in de anodestroom te weeg te brengen als een verscheidene malen grotere verandering van
de anodespanning. De versterkingsfactor speelt hier een belangrijke
rol, omdat van deze grootheid afhangt in welke verhouding de beschikbare
wisselspanning wordt verhoogd. Dergelijke versterkers, waarbij in de eerste
plaats gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke verhoging van de spanning,
worden spanningsversterkers genoemd.
Bij de spanningsversterking is ook van veel belang, dat de versterking
zonder vervorming geschiedt, d.w.z. dat de versterkte spanningsvariaties zuiver evenredig zijn met de aan de versterker gelegde wisselspan
ningen. Daarvoor is nodig, dat de versterkerlamp werkt binnen het rechte
gedeelte van de karakteristiek (zie § 28) en dus ook, dat een zo groot mogelijk
gedeelte van de karakteristiek werkelijk als een rechte lijn kan worden
beschouwd.
Doordat het achter elkaar schakelen van meerdere versterkerlampen de
mogelijkheid opent de reeds versterkte stromen opnieuw te versterken, kan
men met dit versterkingsproces bijna onbegrensd voortgaan. Daarbij zijn
echter nieuwe vraagstukken op de voorgrond getreden, omdat men bij voort
gaande versterking ten slotte tot een overbelasting van de lamp zou komen.
Niet alleen treden daarbij vervormingen op, maar bovendien blijkt een lamp
niet meer dan een bepaalde hoeveelheid energie in de vorm van wisselstroom
te kunnen afgeven. Bij de zgn. energieversterkers is dus het pro
bleem het construeren van lampen, die een zo groot mogelijke hoeveelheid
energie zonder vervorming kunnen afleveren. Op de daarbij aan de lamp te
leggen spanning komt het minder aan, omdat men deze reeds langs de weg
der spanningsversterking voldoende kan opvoeren. De versterkingsfactor van
de energieversterkerlamp is daardoor van meer ondergeschikt belang.
Nadat de lampversterkers een steeds belangrijker rol zijn gaan spelen bij de
ontvangtoestellen, hebben zij ook bij de zendinstallaties hun intrede gedaan.
Daarbij bleek het noodzakelijk om de te verwerken hoeveelheid energie steeds
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hoger op te voeren, zodat ten slotte versterkers geconstrueerd zijn, die 100 kW
en meer wisselstroomenergie konden afleveren. Daarbij trad een nieuw pro
bleem op de voorgrond. Iedere versterkerlamp is te beschouwen als een toestel,
dat gelijkstroomenergie omzet in wisselstroomenergie, omdat de versterkte
wisselstroomenergie ten slotte afkomstig is uit de gelijkstroombron, die de
anodespanning en de anodestroom levert. De omzetting geschiedt nooit vol
ledig, zodat een gedeelte van de aan de lamp toegevoerde energie in warmte
wordt omgezet. Bij grote vermogens is deze warmteontwikkeling zeer belang
rijk, zodat men voor speciale afkoeling van de lampen moet zorgdragen. Door
de hoeveelheid warmte, die men op die wijze kan afvoeren, wordt feitelijk het
vermogen van de lamp begrensd. Hieruit volgt, dat bij de zgn. zenderversterkers gestreefd moet worden naar een gunstig rendement van de
lamp. Bij grote vermogens is een hoog rendement natuurlijk ook uit een oog
punt van rendabiliteit van belang. Bij de zenderversterkers treedt zelfs de eis
van vervormingsvrijheid op de achtergrond.
Van een geheel ander gezichtspunt uit verdeelt men de versterkers in hoog
frequente en laagfrequente. Met hoge frequentie of radio
frequentie wordt dan de frequentie van de radiogolven bedoeld, met
lage frequentie of audiofrequentie die van de geluidstrillingen. In
sommige gevallen worden ook versterkers gebruikt voor frequenties, die
tussen de radio- en de audiofrequenties in liggen en in dat geval spreekt men
ook wel van middenfrequente versterkers. Voor de lampen zelf
maakt het principieel geen verschil, of de frequentie van de te versterken
trillingen hoog of laag is, maar ten opzichte van de bijkomstige onderdelen
van de schakeling, spoelen, condensatoren enz. is dit onderscheid van groot
gewicht, omdat de eigenschappen van die onderdelen in hoge mate van de
frequentie afhankelijk zijn. Vooral ook wat de toepassingen betreft, moeten
hoog- en laagfrequente versterkers aan geheel verschillende voorwaarden vol
doen. Zoals nog nader zal blijken worden nl. hoogfrequente versterkers vooral
in de draadloze telegrafie gebruikt, waar het er op aan komt slechts een enkele
bepaalde frequentie, die van de zender die men ontvangen wil, te versterken.
De laagfrequente versterkers daarentegen vinden vooral toepassing in de radio
telefonie, waar een zeker gebied van frequenties, nodig voor de overdracht
van het gesproken woord of van muziek, zo gelijkmatig mogelijk moet worden
versterkt.
In navolging van een in Amerika gevolgde methode wordt ook dikwijls
onderscheid gemaakt tussen klasse A-, B- en C-v ersterkers. Het
verschil ligt minder in de versterkers als geheel dan in de wijze van instellen
van de lamp en het is dus juister te spreken van klasse A-, klasse B- en
klasse-C-instelling van een lamp. Bij de klasse-A-instel1 i n g ligt het werkpunt in het midden van het rechte gedeelte van de karak
teristiek. Bij de klasse-B-instelling is aan het rooster een zo grote
negatieve vóórspanning gegeven, dat de anodestroom, zolang de lamp in rust
verkeert, nagenoeg nul is. De negatieve roosterspanning is dan gelijk aan de
roosterruimte. Is de negatieve roosterspanning aanzienlijk groter dan
de roosterruimte, dan verkrijgt men de klasse-C-instelling van de
lamp. Instellingen van de lamp, die tussen de bovengenoemde inliggen worden
dikwijls aangeduid als klasse-AB-instelbing, resp. klasse- BC instelling.
Het is van veel belang, dat iedere versterker uitsluitend de frequenties
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versterkt, die liggen binnen het gebied, waarvoor de versterker ontworpen
is. Dit wil dus zeggen, dat een hoogfrequente versterker geen audiofrequenties,
een laagfrequente versterker geen radiofrequenties mag versterken. Geschiedt
dit toch, dan kunnen storingen en vervormingen van allerlei aard ontstaan.
Een versterker bevat dikwijls meer dan één lamp en men zegt dan, dat de
versterker uit een aantal versterkertrappen bestaat, die achter
elkaar zijn geschakeld. Deze schakeling van lampen achter elkaar moet echter
niet als een gewone serieschakeling worden opgevat. Het kan zijn, dat elke
versterkertrap slechts een enkele lamp bevat, maar in sommige gevallen bevat
een trap meer lampen, die dan op verschillende wijzen kunnen zijn ver
bonden. In zijn eenvoudigste gedaante bestaat een versterkertrap uit een
lamp, aan welks rooster een wisselspanning wordt gelegd en waarvan de
anodezijde met de een of andere impedantie is verbonden. De lamp veroor
zaakt dan aan de uiteinden van die impedantie een wisselspanning van dezelfde
frequentie. De impedantie vormt dan tevens het koppelingselement met de
volgende lamp, waarmee dus opnieuw spanning aan het rooster van die
volgende lamp wordt gelegd.
Moet de versterker een brede frequentieband doorlaten, dan gebruikt men
als koppelingselement een weerstand, een zelfinductiespoel of
een transformator. In verband hiermee onderscheidt men weerstandversterkers, smoorspoelversterkers en transformatorversterkers. Moet daarentegen slechts een smalle frequen
tieband door de versterker worden versterkt, dan gebruikt men als koppelings
element een afgestemde kring, een afgestemde transfor
mator of in meer samengestelde gevallen een bandfilter.

§ 36.

Spanningsversterking.

Zoals reeds in de vorige paragraaf werd uiteengezet, is het bij een s p a nningsversterker in de eerste plaats te doen om het vergroten van zeer
kleine wisselspanningen, die aan het rooster van een lamp worden gelegd en
die dan een wisselspanning van grotere amplitude in het leven roepen aan een
in de anodeketen opgenomen impedantie. Het kan daarbij voorkomen, dat
de wisselspanning aan het rooster een zo kleine amplitude heeft, dat zelfs aan
de karakteristiek van de lamp niet de eis behoeft te worden gesteld, dat deze
bij de roosterspanning, waarop wordt ingesteld, geheel recht is. Immers voor
zeer kleine spanningsverschillen kan ook een gebogen karakteristiek met
voldoende benadering als recht worden beschouwd.
Van veel belang is bij de spanningsversterking de grootte van de v e r sterkingsfactor, maar deze bepaalt niet geheel de graad van de ver
sterking. Onder de spanningsversterking van een lamp verstaat
men nl. de verhouding tussen de wisselspanning aan de anode-impedantie en
die aan het rooster:
ea
u =---- .

(210)

e9

Nu is volgens (184), wanneer we het minusteken buiten beschouwing laten:

e.= ZZ.
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(211)

en volgens (188):
ia =

V*g

(212)

R< + Z'

zodat:
9 tg Z

(213)

ea = Ri + Z

en hieruit volgt voor de spanningsversterking:
Z

v = 9

(214)

R< + Z'

In het algemeen is dus de spanningsversterking kleiner dan de versterkingsfactor en wel des te kleiner naarmate de inwendige weerstand groter is, ver
geleken met de belastingsimpedantie. Hoe groter de impedantie Z is, des te
groter wordt de spanningsversterking. Alleen voor Z = co, dus voor geopende
anodeketen, zou de spanningsversterking gelijk zijn aan de versterkingsfactor.
Men zou de spanningsversterking bij een bepaalde lamp kunnen opvoeren door
Z groot te nemen, maar hieraan is het nadeel verbonden, dat ook het gelijkstroomgedeelte van de anodestroom in Z een grote weerstand zou ondervinden
en men dus zeer hoge anodespanningen zou moeten toepassen. In den regel is v
niet groter dan 75 % van g. Dit komt overeen met een impedantie Z, die drie
maal zo groot is als de inwendige lampweerstand
Meestal is Z niet groter
dan 5.105 q.
Voor het verkrijgen van een grote spanningsversterking is het wel van
belang om een lamp met een grote versterkingsfactor toe te passen. Men kan g
vergroten door een rooster met kleine mazen te gebruiken en te zorgen, dat het
rooster veel dichter bij de gloeidraad ligt dan bij de anode. Door de afmetingen
op de juiste wijze te kiezen heeft men het in de hand om g binnen zeer ruime
grenzen willekeurig groot of klein te maken.

§ 37.

Weerstandversterkers.

Bij de weerstandversterker wordt
eerste lamp opgenomen impedantie gevormd
stand. Aan de uiteinden van deze weerstand
spanning ea, waarvan de grootte bepaald wordt

de in de anodeketen van de
door een ohmse weer
ontstaat nu weer een wissel
door de spanningsversterking
volgens (214), welke
formule in dit geval de
gedaante aanneemt:

v =g

R
Ri + R'

(215)
zodat:
ea= u

eg

_ g e<7

H|l|l|l|l|l|l|l|l|4
(216)

8,

Fig. 87
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Deze spanning ea kan nu weer aan het rooster van de volgende lamp gelegd
worden, waarbij men het schema van fig. 87 zou kunnen toepassen.
De gloeidraden van beide lampen worden door dezelfde batterij gevoed
en ook de anodebatterij is gemeenschappelijk. Men kan echter niet het punt A
onmiddellijk aan het rooster van de tweede lamp verbinden, omdat A een hoge
positieve spanning heeft ten opzichte van de gloeidraad en dus ook het rooster
van de tweede lamp dan sterk positief zou zijn ten opzichte van de gloeidraad.
Het is dan noodzakelijk een afzonderlijke batterij B3 toe te passen, die nage
noeg even groot is als de anodebatterij, om het tweede rooster op de juiste
negatieve spanning in te stellen.
Bij de voorgestelde schakeling is de spanningsversterking onafhankelijk
van de frequentie, omdat in (215) slechts ohmse weerstanden voorkomen. Alle
frequenties worden op dezelfde wijze verstrekt en ook gelijkstroomspanningen,
waarvoor de frequentie nul is. Men noemt deze schakeling daarom wel een
gel ij kstroomversterker. Een nadeel is echter, dat men grote
afzonderlijke batterijen nodig heeft en dat kleine veranderingen in de batterijspanningen eveneens worden versterkt. Daarom wordt deze schakeling slechts
bij uitzondering toegepast.
Eenvoudiger en daar
om algemeen toegepast
is de schakeling van fig.
R,
88. Hier is tussen de
: R
i
plaat van de eerste en
het rooster van de twee
:c,
■
de lamp een zgn. r o o si
öï-=r 'c2
tercondensator
geschakeld, die belet, dat
de gelijkspanning van de
H 6/
plaat op het rooster
komt. In dit geval moet
echter, zoals reeds in §28
B2
werd besproken, tussen
Fig. 88
het rooster en de katho
de van de tweede lamp een zgn. lekweerstand
worden geschakeld,
ten einde te voorkomen, dat het rooster te sterk negatief wordt.
De spanning op het rooster van de tweede lamp is eigenlijk iets lager dan die
van de anode van de eerste lamp, omdat feitelijk de in serie staande capaciteit
C en de weerstand
te zamen parallel zijn geschakeld aan de weerstand
Neemt men echter C groot, dan is de impedantie van deze condensator bij niet
te lage frequenties zeer klein en dus te verwaarlozen. Het is dan alsof de lek
weerstand
rechtstreeks parallel is geschakeld met de weerstand R en de
roosterspanning is dan dezelfde als die van de anode van de eerste lamp.
Noemt men de verhouding tussen de roosterspanningen van de beide lampen
de versterking per trap, dan is deze dus in dit geval gelijk aan de
spanningsversterking van de eerste lamp.
Men kan voor een bepaald geval berekenen, hoe groot de roostercondensator moet zijn, opdat men zijn impedantie mag verwaarlozen.
Daarbij kan men b.v. de eis stellen, dat de impedantie van de roostercondensator niet groter mag zijn dan 1 a 2% van die van de lekweerstand Rv Verder
moet men dan uitgaan van de laagste te versterken frequentie.

—• d'
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Voorbeeld. Een hoogfrequente versterker is bestemd voor golflengten
van 300 tot 3000 m. De lekweerstand bedraagt 1 M Q. Gevraagd de capaciteit
van de roostercondensator te berekenen, indien zijn reactantie 2 % mag
bedragen van de lekweerstand.
De laagste te versterken frequentie wordt berekend uit de grootste golf
lengte volgens formule (52):
V = 2 vDus:

3 • 10'°

v

v = t = -r»105De reactantie van de roostercondensator moet dus zijn:
1
co C

1
= 0,02 . 10® = 2 . 104 Q
2 71 105 C

en hieruit volgt:

C =

1
= 8 . 10“11 F = 0,00008
2 7r • 105 . 2 . 104

F.

Bij een laagfrequente versterker vindt men natuurlijk veel grotere waarden
voor de roostercondensator, omdat hier de te versterken frequenties veel lager
zijn. Voor het versterken van muziek kan men rekenen, dat alle frequenties
tussen 50 en 10000 Hz moeten worden versterkt en dan geldt dus als laagste
frequentie 50 Hz. Men laat dan voor de rectantie van de roostercondensator
een hoger percentage van de lekweerstand toe en wel tot =t= 10%. Men komt
dan tot waarden van de roostercondensatorcapaciteit variërende van 0,003
tot 0,02 /x F.
Wanneer men de reactantie van de roostercondensator buiten beschouwing
laat, staat de lekweerstand parallel aan de anodeweerstand. Deze laatste wordt
hierdoor schijnbaar verkleind, hetgeen volgens (215) een ongunstige invloed
heeft op de spanningsversterking. Men moet daarom zorgen, dat 7?] groter is
dan R, minstens 2 a 4 maal zo groot als R.
In het voorafgaande hebben we geen rekening gehouden met de inwendige
lampcapaciteiten, d.w.z. de capaciteiten tussen de drie electroden onderling.
Hoewel deze capaciteiten zeer gering zijn, beginnen ze toch bij hoge frequenties
een rol te spelen. De capaciteit tussen anode en gloeidraad, in fig. 88 gestippeld
voorgesteld door de condensator Cp kan beschouwd worden als parallel te
staan aan de anodeweerstand R. Evenzo vormt de capaciteit tussen gloeidraad
en rooster van de tweede lamp, in de figuur voorgesteld door C2, een neven
sluiting van de lekweerstand Rt. Bij zeer hoge frequenties, dus vooral bij hoog
frequente versterkers voor zeer korte golven, is de impedantie van deze capateiten Cj en C2 zo gering, dat ze veel kleiner zijn dan de impedanties van R en
Rv Hierdoor wordt dus de versterking per trap zeer ongunstig beïnvloed. De
hoge frequenties worden dus door een weerstandversterker niet voldoende ver
sterkt. De invloed van de inwendige lampcapaciteiten wordt in dit geval
geringer wanneer ook R en Rr klein zijn, d.w.z. wanneer de inwendige lampweerstand klein is. We komen dus tot de volgende conclusie:

Een weerstandversterker is als hoogfrequente versterker, vooral voor ultra
korte golven, niet geschikt. Wil men een weerstandversterker als hoogfrequente
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versterker gebruiken, dan moet men een lamp kiezen met lage inwendige weer
stand en met kleine inwendige capaciteiten.

Als laagfrequente versterker is een weerstandversterker zeer
goed bruikbaar, doordat hij bijna over het gehele gebied van de te versterken
frequenties een gelijkmatige versterking geeft. Alleen bij de hoogste frequenties
begint de inwendige lampcapaciteit zijn invloed te doen gelden,
terwijl bij de laagste frequenties de roostercondensator de verster
king vermindert.

Een weerstandversterker is goed bruikbaar als laagfrequente versterker,
waarbij over het gehele gebied van de muzikale tonen een gelijkmatige ver
sterking wordt verkregen. Alleen de zeer hoge en de zeer lage tonen worden
iets minder versterkt.
Men kan op eenvoudige wijze zorgen, dat een hoogfrequente versterker geen
audiofrequenties versterkt en omgekeerd een laagfrequente versterker geen
radiofrequenties. Bij een hoogfrequente versterker kiest men de roosterconden
sator zo groot, dat frequenties beneden de laagste radiofrequentie niet meer
voldoende worden versterkt. Bij een laagfrequente versterker zorgt men, dat
de inwendige lampcapaciteiten zo groot zijn, dat de versterking voor frequen
ties boven de hoogste te versterken audiofrequentie snel afneemt.
Tot verhoging van de selectiviteit kunnen weerstandversterkers niet
bijdragen, omdat ze geen enkel afstemmiddel bevatten.

§ 38.

Smoorspoelversterkers.

Aan het gebruik van een zuiver ohmse weerstand in de anodekring is het
nadeel verbonden, dat de plaatspanningsbatterij een hoge spanning moet
leveren, opdat aan de lamp voldoende anodespanning zal overblijven in ver
band met de juiste in
stelling van de lamp.
Men kan hieraan tege
moet komen door in plaats
R>
van
een weerstand een
L
smoorspoel te gebruiken,
die wel een hoge impe
dantie, maar slechts een
geringe weerstand heeft.
De batterij spanning be
B,
hoeft slechts weinig ho
ger te zijn dan de eigen
ii i iii ii i
lijke anodespanning. Het
b2
o
schema van zulk een
F’g. 89
smoorspoelversterker ziet er dus uit zoals fig. 89 aangeeft. Het komt in principe geheel
met dat van de weerstandversterker overeen en vereist dus ook het gebruik
van een roostercondensator en een lekweerstand. Voor de spanningsversterking geldt weer de algemene formule (214):

f

H | | | | || | ||

v=g
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Z
Ri + Z'

-

waarin Z de impedantie van de smoorspoel voorstelt. Z kan daarbij als de
vectorsom van ƒ? en cdL worden opgevat, welke loodrecht op elkaar staan.
Mag R verwaarloosd worden tegenover cdL, dan is dus Z — a>L en men kan
schrijven:
cd

v = ff

L

jW + co2 l2

(217)

Voor het bepalen van de roostercondensator en de lekweerstand gelden
dezelfde overwegingen als bij de weerstandversterkers. Het heeft weinig nut
om de impedantie van de smoorspoel groter te maken dan ongeveer driemaal
de inwendige weerstand van de lamp, omdat hierdoor de versterking per trap
slechts weinig meer wordt verhoogd.
Een verschil met de weerstandversterker is gelegen in het feit, dat de plaatkringimpedantie nu afhankelijk is van de frequentie. Daarbij moet men er
ook rekening mee houden, dat de inwendige lampcapaciteit en de eigen capa
citeit van de smoorspoel (zie blz. 54) als het ware parallel zijn geschakeld aan
de zelfinductie van de spoel. Deze capaciteiten verkleinen de totale plaatkringimpedantie en men moet er dus naar streven om de zelfinductie van de
spoel zo groot mogelijk te houden, terwijl de capaciteiten van de lamp en de
eigen capaciteit van de spoel gering zijn. Om deze laatste capaciteit te verklei
nen wordt de smoorspoel dikwijls op bijzondere wijze gewikkeld.
De keten, gevormd door de zelfinductie van de spoel en de beide genoemde
capaciteiten, is feitelijk een trillingskring met een eigen trillingstijd.
Men moet zorgen, dat de resonantiefrequentie van deze keten buiten het gebied
van de te versterken trillingen ligt (zie ook § 40).
Uit formule (217) volgt, dat wanneer cdL groot is, vergeleken met
de
spanningsversterking u tot g nadert. De spanningsversterking is dan nagenoeg
onafhankelijk van de frequentie. Bij lage frequenties wordt echter cd L naar
verhouding klein en dan neemt ook v snel af. Bij zeer hoge frequenties krijgen
de capaciteiten een overwegende invloed en hierdoor wordt eveneens de ver
sterking ongunstig beïnvloed.
De invloed van de inwendige lampcapaciteiten maakt de smoorspoelversterker weinig geschikt voor hoogfrequente versterking en daarom wordt de
smoorspoelversterker hier ook zeer weinig voor gebruikt.
Gebruikt men een smoorspoelversterker voor laagfrequente ver
sterking, dan moet men er rekening mede houden, dat een zeer ruim frequentiegebied van ongeveer 50 tot 10000 Hz gelijkmatig moet worden versterkt.
Men moet er dan voor zorgen, dat de zelfinductie zo groot is, dat ook bij de
laagste frequentie de impedantie van de spoel voldoende groot is, vergeleken
met de inwendige lampweerstand, omdat dan de versterking weinig meer af
hangt van de frequentie. Men kan rekenen, dat de minimum impedantie ten
minste gelijk aan 4
moet zijn. Bij audiofrequenties is de invloed van de capa
citeiten natuurlijk veel geringer dan bij hoogfrequente versterking het geval is.
Om een voldoenae impedantie te bereiken moet de zelfinductie van de
smoorspoel bij laagfequente versterking veel hoger zijn dan bij hoogfrequente
versterking. De vereiste zelfinductie kan van de orde van grootte van 100 H
zijn en daarom gebruikt men in dit geval altijd smoorspoelen met een ijzeren
kern. Met het oog op de veranderlijkheid van de permeabiliteit is het zeer be
zwaarlijk om de zelfinductie van zulk een spoel met ijzeren kern vooruit te
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berekenen en de juiste afmetingen worden daarom meestal proefondervindelijk
bepaald. Men gebruikt ook smoorspoelen met een kleine luchtspleet, waarvan
de grootte eveneens experimenteel wordt vastgesteld.

Smoorspoelversterkers zijn als laagfrequente versterkers zeer goed bruikbaar
Zij hebben boven weerstandversterkers het voordeel, dat ze met een lagere
anodebatterijspanning kunnen volstaan.
Middelen tot het verhogen van de selectiviteit
spoelversterkers evenmin als weerstandversterkers.

§ 39.

bevatten

smoor

Transformatorversterkers.

Een derde methode om twee trappen van een versterker aan elkaar te
koppelen is het gebruik van een transformator. Het schema blijkt in
principe uit fig. 90. De primaire wikkeling van de transformator is opgenomen
in de anodeketen van de
eerste lamp, terwijl de
secundaire wikkeling ver
o
bonden is met het rooster
o
o
van de tweede lamp en over
cv
een negatieve roosterspanning met de negatieve zijde
b3 =7=C
I
van de gloeilamp. Om de
eigenschappen van deze
4 B,
soort koppeling na te gaan,
kunnen we het eenvoudigst
gebruik maken van het verb2
pvangingsschema van de lamp
(zie § 30). Het is gebleken,
dat we de eerste lamp kunnen opvatten als een wisselstroomgenerator met een
e.m.k. g eg, welke een wisselstroom ia zendt door de inwendige weerstand van
de lamp en de in de anodeketen opgenomen impedantie. In de plaats van deze
laatste treedt hier de primaire wikkeling van de transformator. Verder is dan
de secundaire zijde van de transformator belast door de capaciteit tussen rooster
en gloeidraad van de tweede lamp. Daarbij moet men er rekening mee houden,
dat er zowel primair als secundair een lekveld is, d.w.z. dat een gedeelte
van de primaire krachtlijnen niet met de secundaire spoel zijn gekoppeld en
omgekeerd een gedeelte van de secundaire krachtlijnen niet met de primaire
spoel. Men kan dit zo opvatten, dat de lekvelden een primaire en een secun
daire zelfinductie veroorzaken, terwijl het gemeenschappelijke veld de wederzijdse inductie tussen de beide spoelen bepaalt. Een en ander is voorgesteld in
het schema van fig. 91. Hierin is dus:
Ri = de inwendige weerstand van de lamp,
*1 = de weerstand van de primaire spoel van de transformator,
£1 = de zelfinductie ten gevolge van het primaire lekveld,
M = de wederzijdse inductie,
*2 = de weerstand van de secundaire spoel,
£o = de zelfinductie ten gevolge van het secundaire lekveld,
C = de capaciteit tussen rooster en gloeidraad van de tweede lamp.

1
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Nu geldt voor iedere transformator met grote benadering, dat de primair
en secundair geïnduceerde spanningen evenredig zijn met de overeenkomstige
aantallen windingen:
et : e2 = 1^1 : u>2
(218)
en dat de primaire en de secundaire
stromen omgekeerd evenredig zijn
met die aantallen windingen:
ƒ, ; i2 = u>2 : tVj.

(219)

Is verder de secundaire zijde belast
door de impedantie Z, dan geldt de
betrekking:
t
(220)

Fig. 91

of daar volgens (218):
tv->

e2 = — • e|f

wordt:
Z2 = —

Z

1^1

en met het oog op (219):
ƒ, = —
^1

Hierin is u =

-O’

u2 e\

61

(221)

z~ ~Z

de t ransformatieverhouding
formatieverh
van de trans
al

formator. Het blijkt dus, dat de secundaire belasting Z bij benadering gelijk
waardig is met een directe belasting van de primaire spanning door een impeZ
dantie---- . Op grond hiervan kunnen we het vervangingsschema nog verder
u2
vereenvoudigen op de wijze, die in fig. 92 is aangegeven. In de plaats van de
transformator treedt hier een parallelschakeling, waarbij echter de weerstanden
en impedanties aan de secundaire zijde met ——
1

vermenigvuldigd zijn.

De

U“

impedantie van de condensator is —— , dus C moet met
vermenigvuldigd
co
worden. L is de zelfinductie van de primaire spoel, verminderd met de zelfinductie van het primaire lekveld Lx.
Het schema toont nu grote overeenkomst met dat van een smoorspoelversterker en de overwegingen, die
R,
U L2
voor deze laatste gelden, zijn dus ook
1
|-jiriJuuH575~cy-r^^
grotendeels voor de trans formatorversterking van kracht. Daarbij moet men
u2C
nog het volgende in het oog houden.
Daar de secundaire spanning evenredig
is met de transformatieverhouding u,
I---- juumr—J—■juuw—
is dit ook met de spanningsversterking
Ri
het geval. Men heeft er dus belang bij
u enige malen groter dan 1 te kiezen.
Fig- 92

@

Ir
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In het vervangingsschema is echter de capaciteit C met «2 vermenigvuldigd en
hieruit volgt dat de invloed van deze capaciteit naar verhouding veel groter
is dan bij een smoorspoelversterker, vooral bij hoge frequentie. Als hoog
frequente versterker is dan ook de transformatorversterker, wan
neer geen speciale afstemmiddelen worden toegepast (zie § 41), minder
geschikt.

Hoogfrequente versterkers met transformatorkoppeling zonder afstemming
worden weinig toegepast.
Als laagfrequente versterker is de transformatorversterker zeer
goed bruikbaar. Van belang is daarbij weer, dat de versterking over het gehele
frequentiegebied gelijkmatig is. Het onderzoek leert, dat dit vrij goed mogelijk
is. Alleen moet men waken tegen het optreden van resonantieverschijnselen, waardoor bij bepaalde frequenties een onevenredig hoge
versterking zou kunnen optreden. Er zijn inderdaad twee mogelijkheden voor
resonantie en wel:
1°. parallelresonantie in de keten gevormd door Lf — L2 en u2 C;
u2
2°. serieresonantie van het lekveld
in serie met de parallelschakeling
van L en u2 C. Bij hoge frequenties wordt nl. de invloed van C vergroot en die
van L verkleind, zodat de parallelschakeling van beide zich gedraagt als een
capaciteit.
De het laatst bedoelde resonantie ligt dikwijls binnen het gebied van de te
versterken frequenties en wel aan de zijde van de hoge frequenties. Wanneer
men de versterking uitzet als functie van de frequentie (fig. 93), ontstaat een
kromme, die een denkbeeld geeft van de bruikbaarheid van een transformatorversterking. Het spreekt vanzelf, dat deze kromme voor een zelfde trans
formator verschillende vormen kan aannemen naar gelang van de lamp, waar
mee de transformator gebruikt wordt. De kromme moet zoveel mogelijk een
vlak verloop hebben, maar hij vertoont dikwijls een piek aan de zijde van de
hoge frequenties ten gevolge van het bovengenoemde resonantieverschijnsel.
Om het optreden van de resonantiepiek zoveel mogelijk tegen te gaan, maakt
men de ohmse weerstand van de secun
V
daire wikkeling, 7?2- zeer hoog en deze
wikkeling wordt dan tot dit doel van
weerstanddraad gewikkeld. Met de transformatieverhouding u gaat men in het alge
meen niet hoger dan 3.
Als laagfrequente transformatoren ge
bruikt men transformatoren met ijzeren
kern. De invloed van de veranderingen
V
van de permeabiliteit doet zich ook hier
Fig- 93
gelden. Het berekenen van deze transfor
matoren is een vrij omslachtig werk, maar
bovendien moet men bij het bepalen van de juiste afmetingen voor een groot
gedeelte op het experiment afgaan.

De transformatorversterker is voor laagfrequente versterking zeer goed bruik
baar, maar het verloop van de spanningsversterking is minder gelijkmatig dan
bij weerstandversterkers.
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§ 40.

Versterkers met afgestemde plaatkring.

Bij de bespreking van de weerstand- en smoorspoelversterkers (§§ 37 en 38)
is gebleken, dat de inwendige lampcapaciteiten bij deze ver
sterkers een ongunstige invloed hebben op de versterkingsgraad en wel des te
meer, naarmate de frequentie hoger is. Daardoor zijn deze typen minder ge
schikt om als hoogfrequente versterkers te worden gebruikt. Te
vens is bij de bespreking van de smoorspoelversterkers de opmerking gemaakt,
dat de keten, gevormd door de zelfinductie van de smoorspoel en de capaciteit
tussen rooster en gloeidraad van de tweede lamp, te zamen met de eigen
capaciteit van de spoel een trillingsketen vormen, waarvan de resonantiefrequentie buiten het gebied van de te versterken trillingen behoort te liggen.
Men kan nu echter ook juist gebruik maken van dit resonantieverschijnsel
door parallel aan de smoorspoel een regelbare condensator te schakelen, waar
door dus de impedantie in de anodekring een trillingskring wordt, die men kan
afstemmen op de te versterken frequentie. Het principeschema van zulk een
versterker met afgestemde
fgestemde plaatkring is voorgesteld in
fig. 94. Men bereikt nu het voordeel, dat de impedantie van deze parallel
schakeling bij zijn resonantiefrequentie een hoge
waarde aanneemt (zie
c
§ 20) en aangezien voor
L
het verkrijgen van een
grote versterking een
hoge impedantie in de
anodeketen noodzakelijk
is (zie § 36), wordt de
versterking alleen groot
voor de frequentie, waar
op de keten is afgeafgestemd, maar voor
F»g- 94
alle andere frequenties
is de impedantie veel lager en dus de versterking slechts gering. Deze
versterker is dus\ bij uitstek geschikt voor die gevallen, waarin slechts een
enkele frequentie moet worden versterkt, zoals dit bij hoogfrequente versterking
in den regel het geval is. Voor laagfrequente versterking, waarbij
een gelijkmatige versterking over een uitgebreid frequentiegebied vereist wordt,
is deze schakeling niet bruikbaar.

I

F

De versterker met afgestemde anodekring is zeer geschikt voor hoogfrequente
versterking, maar als laagfrequente versterker heeft hij geen betekenis.

We kunnen gemakkelijk nagaan, hoe groot de spanningsversterking bij
toepassing van een afgestemde anodekring is. Formule (114) geeft de waarde
van de impedantie bij parallelschakeling van een smoorspoel en een conden
sator voor het resonantiegeval, n.1.:
L
CR'
Hierin is L de zelfinductie en R de weerstand van de spoel, terwijl C de capa
citeit van de regelbare condensator voorstelt. Bij de afleiding van deze formule

z=
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is gebleken, dat deze impedantie als een zuiver ohmse weerstand is te beschouwen. Substitueren we deze uitdrukking in de formule voor de spanningsversterking (214):

v= g

dan vinden we:
L

CR

(222)

v = g---------- 7-.
C K

Door dus te zorgen, dat —~ groot wordt, vergeleken met /?., kan men zorgen,
C
dat v weinig van g verschilt en dus zo groot mogelijk is.
Opgemerkt moet nog worden, dat men bij het gebruik van een afgestemde
anodekring geen hinder meer ondervindt van de lamp- en spoelcapaciteiten,
omdat deze parallel staan aan de regelbare condensator. Alleen vergroten zij
enigszins de minimumwaarde van de capaciteit van de afstemcondensator.
De afgestemde kring kan natuurlijk ook dienstig zijn om de selectivi
teit te verhogen, maar de hiermede verbonden voorwaarden zijn juist tegen
gesteld aan die, welke een grote versterking geven. Men kan de schakeling zo
opvatten, alsof de inwendige lampweerstand Ri parallel is geschakeld aan de
smoorspoel en aan de condensator van de afgestemde kring. Voor dit geval
kan men aantonen, dat de selectiviteit des te groter is, naarmate de parallel
geschakelde weerstand, dus in dit geval 7^., groter is. De eis van grote selecti

viteit verlangt dus juist, dat Rt groot is, vergeleken met
Men is dus wel genoodzaakt aan

L

.

R

een gemiddelde waarde te geven.
C
Het is in dit geval in het algemeen van belang, dat de versterkingsfactor g
en de inwendige weerstand van de lamp Ri groot zijn. Met drie-electrodenlampen kan men aan deze voorwaarden minder gemakkelijk voldoen,
maar daar men bij schermr.oosterlampen gemakkelijk grote waai
den, zowel van g als van
kan bereiken (zie § 32), gebruikt men bij voor
keur deze lampen bij hoogfrequente versterking met afgestemde anodekring.

Hoogfrequente versterking met afgestemde anodekring vereist een grote
versterkingsfactor en een grote inwendige lampweerstand. Hiervoor is de
schermroosterlamp de aangewezen lamp.

Dat ondanks zijn veel hogere inwendige weerstand eeni schermroosterlamp een belangrijk grotere versterking kan geven dan een 1triode, blijkt uit
het volgende
Voorbeeld. Een hoogfrequente versterker met afgestemde anodekring
voor een golflengte van 600 m bevat een spoel met een zelfinductie van 1 mH
en een weerstand van 40 Q. Hoe groot moet de parallel geschakelde conden
sator zijn? Indien in deze versterker achtereenvolgens een triode met g = 40,
/?ƒ = 75.000 Q en een schermroosterlamp met g = 360,
= 375.000 Q
worden gebruikt, hoe groot is dan in beide gevallen de spanningsversterking?
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Met verwaarlozing van de ohmse weerstand berekenen we de capaciteit
van de condensator uit de formule (6):
1
V =

2 n /Z~C'

waarin y de frequentie of het aantal trillingen per secunde voorstelt. Verder
bestaat tussen y en de golflengte het verband (formule (52)):
v = 2 v.
Hierin is v =3. 10ï0 cm/sec de lichtsnelheid, dus:
v
3 . 10>°

’' = T=67ÏÖT = 5-105
en:

5 . 105 =

1

2n /IQ”3 . C

waaruit volgt:

C= 10-10 F = 0,0001 /<F.
”

•

-

Voor de waarde van -

L

vinden we dus:

L

10-3

CR = ïö^ö = 25°-000 Q'
Voor de spanningsversterking vinden we dus volgens (214):
1. voor de triode:

250.000
= 30,8,
75.000 + 250.000
2. voor de schermroosterlamp:
250.000
v = 360
= 144.
375.000 + 250.000
Met het oog op de grotere inwendige weerstand is ook de selectiviteit bij
gebruik van de schermroosterlamp groter dan bij toepassing van de triode.
v = 40

§ 41.

Versterkers met afgestemde transformator.

In § 39 bij de bespreking van de transformatorversterkers werd
reeds opgemerkt, dat deze versterkers als hoogfrequente versterkers minder
geschikt zijn, althans wanneer geen speciale afstemmiddelen worden toegepast.
Inderdaad kan men ook in dit geval een bruikbare versterker voor hoog
frequente stromen verkrijgen, door gebruik te maken van een afgestemde keten.
Het is daarbij mogelijk de primaire zijde van de transformator of wel de
secundaire zijde met behulp van een regelbare condensator tot een trillingskring samen te voegen, die op de te versterken frequentie wordt afgestemd.
De laatste methode, waarvan fig. 95 het schema geeft, wordt verreweg het
meest toegepast.
Men kan deze schakeling het eenvoudigst vergelijken met de schakeling
met afgestemde anodekring, waaraan nog een transformator is toegevoegd.
Door de spanningsverhoging, die de transformator teweegbrengt, kan men
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weer een grotere versterking per trap verkrijgen en deze kan zelfs groter zijn
dan de versterkingsfactor g. Aan de andere kant kan men tegemoet komen
aan het bezwaar van een te kleine inwendige lampweerstand, waarvan, zoals
in de vorige paragraaf
werd aangetoond, een te
Lo
L,
kleine selectivi
R,
teit het gevolg kan
C
R2
zijn. In § 39 bleek nl.,
dat men bij een transformatorschakeling de sesundaire belasting als
een rechtstreekse pri
maire belasting kan op
F’g- 95
vatten, waarbij dus de
transformator zelf vervalt, indien men de secundaire impedantie deelt door u~, het kwadraat van de
transformatieverhouding. Op dezelfde wijze kan men echter, de transformator
van de secundaire zijde beschouwend, de primaire impedanties als rechtstreeks
met de secundaire zijde verbonden denken, mits men in dat geval de primaire
impedanties juist met u~ vermenigvuldigt. Dit betekent dus, dat de inwendige
lampweerstand ten opzichte van de secundaire afgestemde kring als het ware
met u- is vermenigvuldigd. Men kan aantonen, dat de grootste versterking verkregen wordt, wanneer de met u2 vermenigvuldigde lampweerstand juist gelijk
is aan de impedantie van de afgestemde kring bij resonantie, dus wanneer:

L2
Hierin zijn L2 en R2 resp. de zelfinductie en de weerstand van de secundaire
spoel en C de capaciteit van de parallel geschakelde condensator. Wanneer
aan deze voorwaarde voldaan is, zegt men, dat de afgestemde kring aan de
lamp is aangepast.
Bij het bepalen van de grootste waarde, die de versterking in dit geval kan
aannemen, blijkt bovendien, dat daarvoor de versterkingsfactor en de steil
heid van de lamp zo groot mogelijk moeten zijn, m.a.w., dat hun product, de
kwaliteitsfactor van de lamp (zie blz. 98), zo groot mogelijk moet zijn.

Een hoogfrequente versterker met afgestemde transformator geeft de grootste
versterking, wanneer de inwendige lampweerstand, vermenigvuldigd met het
kwadraat van de transformatieverhouding, gelijk is aan de impedantie van de
afgestemde kring bij resonantie en wanneer de kwaliteitsfactor van de lamp zo
groot mogelijk is.

§ 42.

Energie versterking.

Wanneer versterkerlampen gebruikt worden om zeer kleine spannings
veranderingen te versterken, hetgeen in de eerste plaats bij radio-ontvangtoestellen het geval is, streeft men er naar om per lamp een zo groot mogelijke
spanningsversterking te verkrijgen en om telkens een zo groot
mogelijk gedeelte van de opgewekte anodewisselspanning op het rooster van
de volgende lamp te brengen. Door dit laatste wordt de versterking
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per trap zo hoog mogelijk opgevoerd. In de meeste gevallen moet ten
slotte de versterkte stroom een luidspreker in beweging brengen, waarbij niet
uitsluitend de verkregen spanning een rol speelt, maar hoofdzakelijk de aan
de luidspreker afgegeven energie van betekenis is. De laatste trap van de versterkerserie vóór de luidspreker, die in verband hiermee dikwijls ei nd ver
st er ke r wordt genoemd, brengt ons dus op het terrein van de energieversterking (zie § 35).
In § 31 hebben we reeds een hierop betrekking hebbend probleem onder de
ogen gezien, nl. de vraag onder welke voorwaarde de door een versterkerlamp
afgegeven energie zo groot mogelijk is. Daarbij werd uitgegegaan van een ge
geven wisselspanning op het rooster en we vonden toen, dat men voor het
verkrijgen van een zo groot mogelijke energie-afgifte moet zorgen, dat de belastingsimpedantie, eventueel dus de impedantie van de luidspreker, even
groot is als de inwendige weerstand van de lamp. Blijkens formule (201)
is het dan door de lamp afgegeven vermogen evenredig met het kwadraat van
de spanningsamplitude op het rooster. Een andere vraag is nu evenwel, hoe
groot ten slotte de grootste hoeveelheid energie is, die de lamp kan afgeven
en we zullen thans trachten voor deze vraag een benaderde oplossing te
vinden. We bepalen ons nl. tot het geval, waarin de anode-impedantie een
zuiver ohmse weerstand is, en tot de onderstelling, dat de karakteristiek van
de lamp geheel een rechte lijn is voor
alle waarden van de anodestroom,
1«
variërende van nul tot aan de verzadigingsstroom. De karakteristiek zou dan
de gedaante hebben van fig. 96, waarbij
in horizontale richting de stuurspanning
Es in verticale richting de anodestroom
In is uitgezet. Daar het verband tussen
en Es. in dit geval door de steilheid van de lamp wordt uitgedrukt,
kunnen we schrijven:
Fig. 96

, 4 =5 Ea.

(224)

Nu is verder, als de negatieve roosterspanning — Eg bedraagt:
^3 = “

+ “ ^a’

zodat ook:

Ia = S (- Eg + 1 Ea).

(225)

y

Deze formule geldt b.v. voor de rusttoestand van de lamp, waarbij geen
wisselspanningen aan het rooster en aan de anodezijde optreden, zodat we in
dat geval kunnen schrijven in overeenstemming met (174):
Iao = S(-Ego + ^Eao).

(226)

Treden wisselspanningen aan het rooster op, dan veranderen de stromen en
de spanningen met bedragen, die we resp. door ia, eg en ea zullen voorstellen.
Men moet er naar streven de amplituden van ia en ea zo groot mogelijk te
doen zijn, omdat van deze grootheden het afgegeven wisselstroomvermogen
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afhangt. Nu is de groote waarden Iam, die ia kan aannemen, juist gelijk aan
lao, omdat de anodestroom niet negatief kan worden. We kunnen dus stellen:
(227)

Lm = S(-Ego + ~ E«o)-

is de ingestelde negatieve roosterspanning. Deze begrenst ook de waarde
van eg, omdat het rooster niet positief mag worden, wil men vervorming
voorkomen. Et is de plaatspanning, waarvan de toelaatbare waarde door de
constructie van de lamp wordt bepaald.
Nu kunnen we de anodestroom nog op een andere wijze uitdrukken in de
roosterspanning, nl. met behulp van formule (188), die gebaseerd is op de
voorstelling van de lamp als een wisselstroomgenerator. Zo geldt b.v. voor de
maximumwaarden van ia en eg:
Ego

d Egm

Iam =

(228)

indien we voor Z een ohmse weerstand R kiezen. De grootste waarde van
is Eg0„, dus we kunnen ook schrijven:
gEgo

_

(229)

hm ~ Ri + R’
Uit (227) en (229) volgt nu:
9 Ego

Rt + R

/ 1

= 3 l-E„

(230)

~Eg°

'9

of daar volgens (170):

g = S Rit
9 Ego

_ 9_

R< + R

Ri

'1

_^o

-Ego

1E°°

“ Ri ~

9 Ego

R, '

Na enige herleiding vindt men hieruit:
Boo _________
Eg° =

g 2Rt-\- R

(231)

en in verband met (229):

hm

Eao
2R{ + R‘

(232)

Het vermogen, dat door deze stroom in de belastingsweerstand wordt
afgeleverd, bedraagt, omdat we hier met de maximumwaarden te doen
hebben:

W='l2Iam2R.
of met het oog op (232):

Eao2R
(2Ri + Ry R
'x=
~ 2(2Ri + R}2'
Sao2

W='/2

(233)

Dit is een uitdrukking, die nog als veranderlijk element de anodeweerstand R
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bevat en we kunnen dus onderzoeken voor welke waarde van R het vermogen
dW
W een maximum bereikt. Hiertoe stellen we
= 0, waaruit volgt:
dR
(2 Ri-\-R)2 = 2R(2 R^R),
2Ri-\-R = 2 R.
R = 2R{.
(234)
Substitueren we deze waarde in (233), dan vinden we voor het grootste ver
mogen, dat de lamp kan afgeven:

(235)

We kunnen nu dit afgegeven wisselstroomvermogen vergelijken met het
gelijkstroomvermogen Wo, dat door de anodebatterij wordt geleverd. Daar we
= lam hebben ondersteld, volgt uit (232) en (234) ook:
p
t
^no
r
^ao
Joo=
pt
(236)
lao
~ 4
4~R
en dus is het gelijkstroomvermogen:
p 2
W
yv o —
— E
J-'ao I
1 ao =
— —
4 —•
Het rendement blijkt dus in dit geval te bedragen:
W

v = -w; = 25OI<>-

(237)

(238)

Bij de beoordeling van dit rendement moeten we nog rekening houden met
de omstandigheid, dat ook het gelijkstroomvermogen, dat een lamp kan
opnemen, aan een grens gebonden is. Waar blijft nl. het gedeelte van de toe
gevoerde energie, dat niet in wisselstroomenergie wordt omgezet? Het is duide
lijk, dat deze energie, die als een verlies is te beschouwen, in warmte wordt
omgezet en wel dient deze warmte om de anode, waar de electronen met
grote snelheid tegen aan botsen, te verwarmen. Gedurende de tijd, dat er geen
wisselspanning op het rooster staat, en er dus ook geen wisselstroomenergie
wordt afgeleverd, wordt zelfs alle als gelijkstroom toegevoerde energie in
warmte in de anode omgezet. Men noemt de grootste hoeveelheid energie, die
door de anode kan worden opgenomen, zonder dat door te grote temperatuur
stijging de lamp zelf in’ gevaar komt, de maximale anodedissip a t i e. Het spreekt vanzelf, dat deze anodedissipatie voor elke lamp een
bepaalde waarde heeft, afhankelijk van de constructie en de afmetingen. Daar
door wordt tevens een grens gesteld aan de op te nemen gelijkstroomenergie.
Het voorafgaande is nu als volgt te interpreteren:

De door een versterkerlamp afgegeven wisselstroomenergie kan bij gegeven
anodespanning en onder voorwaarde, dat het rooster niet positief wordt, niet
meer bedragen dan 25 % van de maximale anodedissipatie. Hiervoor is nodig,
dat de belastingsweerstand in de anodeketen gelijk is aan het dubbele van de
inwendige weerstand van de lamp.
Men kan het rendement, d.i. de verhouding tussen de afgegeven wissel
stroomenergie en de opgenomen gelijkstroomenergie, wel groter maken dan
25 %, maar dan kan niet meer voldaan worden aan de voorwaarde, dat het
rooster altijd negatief blijft. Trouwens hoger dan 50% kan het rendement
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nooit worden, zoals gemakkelijk op grond van de volgende overweging is in
te zien. Zoals boven reeds werd opgemerkt, kan de amplitude van de anodewisselstroom Iam nooit groter worden dan de gelijkstroom /
omdat de anodestroom niet van richting kan omkeren. Maar ook de anodewisselspanning Eam
kan niet groter worden dan de anodespanning Eao. Feitelijk moet zelfs altijd
een positief verschil Eao—Eam overblijven, omdat juist op het ogenblik, dat
de wisselspanning zijn grootste negatieve waarde heeft, de anodestroom zo
groot mogelijk is. Stellen we echter bij benadering Eam = Eu0, dan is dus het
opgenomen gelijkstroomvermogen:

^ = £„4.

(239)

W='l2E„„I,m = 'l2 Wo.

(240)

en het wisselstroomvermogen:

Hoger dan 50 % kan dus het rendement nooit worden.
Dc oorzaak, waardoor het rendement in het boven beschouwde geval zoveel
lager is dan 50%, is gelegen in het feit, dat de anodewisselspanning veel lager
blijft dan de anodegelijkspanning. Dit volgt uit (232) door vermenigvuldiging
met
Eam = I.mR = -2^°^- ■

(241)

Slechts wanneer Ri te verwaarlozen klein zou zijn vergeleken met R, zou
Earn = Ean kunnen worden. Bij zeer grote waarde van R wordt echter volgens
(233) het vermogen zeer klein, tenzij de anodespanning Ea0 zeer hoog zou
worden gekozen. Men kan aantonen, dat men bij het gebruik van een pent h o d e als eindlamp gemakkelijker een hoger rendement kan krijgen dan
25 %, doordat men Eam dichter bij Ea0 kan brengen.
Bij deze lampen is de inwendige weerstand zeer hoog, zodat in dit geval
ook niet meer aan de voorwaarde (234) wordt voldaan. Men bereikt dan een
rendement, dat dicht bij 50 % ligt, terwijl toch de anodespanning door de
werking van het schermrooster niet buitensporig hoog behoeft te zijn (zie § 32).
Om deze redenen worden als eindlampen van ontvangtoestellen meestal pent h o d e n gebruikt.

§ 43.

Balansversterkers.

We hebben tot dusverre eenvoudigheidshalve steeds ondersteld, dat het
gedeelte van de karakteristiek, waarover een versterkerlamp werkt, rechtlijnig
is, waardoor een zuivere evenredigheid tussen de roosterspanningsveranderingen en de anodestroomvariaties werd gewaarborgd. Daarbij is echter tevens
gebleken, dat het rendement van de lamp gering is, niet meer dan 25%. Bij
energieversterkers, b.v. in de eindtrap van een ontvangtoestel, is dit
een nadeel, omdat het door de eindlamp afgegeven vermogen begrensd wordt
door de maximale anodedissipatie en het rendement, dat aangeeft welk gedeelte
hiervan als nuttig wisselstroomvermogen kan worden afgegeven. Nu zou men
het rendement en daarmee het afgegeven vermogen kunnen vergroten door een
zo groot mogelijk gedeelte van de karakteristiek te gebruiken, maar hieraan is
het nadeel verbonden, dat dan vervorming optreedt, doordat er niet langer een
lineair verband bestaat tussen de veranderingen van de rooster^panning en
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de anodestroom. Men kan echter voor een groot gedeelte aan deze moeilijkheid
tegemoet komen door gebruik te maken van de zgn. balansschakeling
b
(push-pull-schakeling) van twee gelijke lampen. Zulk een balansver
st e r k e r wordt als eindtrap van ontvangtoestellen of van krachtversterkers
voor radiodistributie dikwijls toegepast.
Het beginsel van de schakeling is in fig. 97 voorgesteld. Voorwaarde is, dat
de lampen zo goed mogelijk aan elkaar gelijk zijn en dat ook de verdere
onderdelen van de schakeling geheel symmetrisch zijn uitgevoerd. Meestal
wordt in dit schema transformatorkoppeling toegepast. Door de zgn. i n gangstransformator worden dus kleine spanningsvariaties op de
roosters van de beide lampen gebracht, maar deze spanningsvariaties zijn blijk
baar voor de twee lampen juist tegengesteld, d.w.z. 180° in phase verschoven.
De primaire wikkeling van de uitgangstransformator wordt door
de anodestromen in tegengestelde richtingen doorlopen, hetgeen tevens het
voordeel meebrengt, dat de kern van deze transformator niet door gelijkstroom
gemagnetiseerd wordt, waardoor
verzadiging van het ijzer wordt
voorkomen.
Men heeft ook ten behoeve
van de balansschakeling lampen
geconstrueerd, die zijn op te vat
«2
ten als twee trioden, die in een
B,
gemeenschappelijke ballon op een
gemeenschappelijke kathode zijn
b3
gebouwd. Zulke lampen worden
duo-trioden genoemd. In
plaats van trioden kunnen in de
balansschakeling ook p e n t h o den worden gebruikt.
Om nu na te gaan, welke voor
Hg- 97
delen aan de balansschakeling zijn
verbonden, onderstellen we, dat
de gedaante van de karakteristiek een zodanige is, dat deze in plaats van door
een eerstegraadsvergelijking (rechte lijn), kan worden voorgesteld door een
tweedegraadsvergelijking. Is weer iat de totale anodestroom, lao het gelijkstroomgedeelte van iat en ia = Iam sin co t het wisselstroomgedeelte, dan is dus
overeenkomstig met (174)
(242)
ht =
+ hm sin
Was de karakteristiek lineair, dan zouden we ia kunnen voorstellen door de
betrekking:
ia = S eg = SEgm sin co t.
(243)
waarin S de steilheid van de lamp is. Om tot uiting te brengen, dat de karakte
ristiek een tweedegraadskromme is, voegen we hieraan een kwadratische term
toe en schrijven:
(244)
ia = Sj Egm sin (o t4- S2 Et sin2 co t.
zodat in verband met (242):
iot = ho + «Si Egm sin co 14- S2 Egn* sin2 co t.
(245)
Sx en S2
dus zekere constanten, die in de plaats van de steilheid treden en
de gedaante van de karakteristiek bepalen. De formule (245) geldt nu voor
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beide lampen, maar daarbij moeten we bedenken, dat de roosterspanningsveranderingen voor de twee lampen altijd tegengesteld in phase zijn en we
kunnen dus voor de anodestromen schrijven:

= 4o +
za/2 =

~

Egm sin (o t + S2 Egm2 sin2 cd t,)
Egm Sin CD t -f- S2 Egm2 SÜ12 CD

(246)

De primaire wikkeling van de uitgangstransformator wordt door de stromen
zo/i en 'a/2 in tegengestelde richting doorlopen, zodat deze transformator wordt
gemagnetiseerd door het verschil dier stromen, dus door:

— iot2 = 2 5j Egm sin co t.

(247)

Behalve het boven reeds vermelde wegvallen van de gelijkstroom in de uit
gangstransformator, blijkt uit deze formule, dat ook de term met sin2 cd t
wegvalt, hetgeen niet het geval zou zijn bij de enkelvoudige schakeling van één
lamp. In verband met de goniometrische formule:
sin2 cd t = V2 (1 — cos 2 cd t)

(248)

betekent het voorkomen van een term met sin2cof het optreden van een
trilling met de dubbele frequentie, de zgn. tweede harmonische
van de grondtrilling. De vervorming, die van deze harmonische trilling het
gevolg zou zijn, blijft dus bij de balansversterker achterwege: het verband tus
sen roosterspanningsverandering en plaatstroomverandering blijft lineair.
De onderstelling, dat de karakteristiek zou kunnen worden voorgesteld door
een tweedegraadsvergelijking, is slechts een eerste benadering. We kunnen
echter ook onderstellen, dat deze kromme van hogere graad is, door aan de
formule (244) een derde, vierde en hogere machten toe te voegen. Men zou
dan op geheel analoge wijze vinden, dat hierdoor een overeenkomstige reeks
hogere harmonischen, de derde, vierde enz. zou worden in het leven geroepen.
Dan zou tevens blijken, dat de balansversterking alle even hogere harmo
nischen onderdrukt, maar niet de oneven reeks, dus de derde, vijfde enz. De
invloed van deze harmonischen wordt echter steeds kleiner naarmate het
rangnummer hoger is en hoewel dus de balansversterking ze niet alle onder
drukt, wordt reeds door het onderdrukken van de tweede harmonische een
belangrijk voordeel verkregen.

De balansschakeling van versterkers heeft het voordeel, dat ook in het nietlineaire gedeelte van de karakteristiek vervorming wordt voorkomen door het
onderdrukken van de tweede hogere harmonische. Daardoor kan de door een
balansversterker afgegeven energie meer dan het dubbele bedragen van de
energie, die door elke lamp afzonderlijk onvervormd zou kunnen worden
afgegeven.

I

In de beschreven vorm van balansschakeling is ondersteld, dat de beide
lampen door de keuze van de negatieve roosterspanning zijn ingesteld op het
midden van het rechte gedeelte van de karakteristiek, dat de lampen dus
klasse-A-instelling hebben (zie blz. 107). Men kan echter ook de
negatieve roosterspanning zo groot kiezen, dat de anodestromen nagenoeg nul
zijn, zolang de lampen in rust verkeren. De lampen zijn dan, zoals men zegt,
dicht, zolang geen wisselspanningen op de roosters komen, m.a.w. zij hebben
klasse-B-instelling. In dat geval werken de lampen geheel als
gelijkrichter, d.w.z. zij laten elk slechts één helft van de op de roosters
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gebrachte wisselspanningen door. De ene lamp laat echter de positieve, de
andere de negatieve halve perioden door, maar doordat deze beide helften
zich in de uitgangstransformator weer verenigen, ontstaat in de secundaire
wikkeling van deze transformator weer een volledige trilling.
De klasse-B-instelling heeft het voordeel, dat het rendement van de schake
ling gunstiger is dan dat van de klasse-A-instelling. Bovendien heeft men het
voordeel, dat het stroomverbruik van de anodespanningsbron veel geringer is,
hetgeen de schakeling vooral geschikt maakt voor ontvangers, die hun anodestroom aan batterijen ontlenen. Een nadeel is daarentegen, dat bij zeer kleine
en bij zeer grote roostertrillingen de vervorming weer groter wordt.
Men heeft getracht de voordelen van de klasse-A- en de klasse-B-instelling
te combineren, door een zgn. klasse-AB-instelling. Men geeft dan
aan de negatieve voorspanning van de roosters een tussengelegen waarde. Bij
kleine trillingen werken dan de lampen als klasse-A-versterkers. Neemt echter
de amplitude van de trillingen toe, dan verplaatst zich het werkpunt op de
karakteristiek naar links en de versterking krijgt het karakter van de klasse-Binstelling. Op de details van de hierbij toegepaste schakeling zullen wij hier
niet nader ingaan.
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HOOFDSTUK VII.

De lamp als generator.
§ 44.

Het opwekken van ongedempte trillingen.

In § 3 is het ontstaan van electrische trillingen in een keten met zelf
inductie en capaciteit behandeld en daarbij is gebleken, dat de
optredende trillingen noodzakelijk gedempt moeten zijn, omdat het onmogelijk
is een keten te construeren, die niet naast zelfinductie en capaciteit tevens ook
weerstand bevat. De trillingen nemen af in amplitude, doordat bij iedere
slingering een gedeelte van de energie in de weerstand van de keten in warmte
wordt omgezet. Kon men dit energieverlies voortdurend aanvullen, dan zouden
ongedempte trillingen ontstaan. Dit laatste nu is mogelijk door gebruik
making van een versterkerlamp, wanneer
men daarbij maatregelen neemt, waar
door een gedeelte van de energie van de
R,
anodeketen weer in de roosterketen wordt
»/
M
teruggevoerd. De eenvoudigste schakeling,
/ \|
die hiertoe kan dienen, is in fig. 98 voor
gesteld.
R
De trillingsketen is hier in de anode
keten opgenomen, maar de spoel, die
van deze trillingsketen deel uitmaakt, is
gekoppeld met een spoel, die weer het
rooster met de kathode verbindt. Men
spreekt in dit geval van terugkop
peling van de anodeketen op de roos
Fig. 98
terketen.
De mogelijkheid, dat inderdaad op deze wijze ongedempte trillingen kunnen
worden onderhouden, kan men het eenvoudigst inzien aan de hand van een
vectordiagram. Bestaat aan het rooster een kleine wisselspanning eg, dan ver
oorzaakt deze volgens (188) een wisselstroom in de anodeketen, die wordt
voorgesteld door de formule:

'* ~ R, +°Z '

(249)

waarin Z de impedantie van de anodeketen voorstelt, in dit geval dus de
impedantie van de trillingsketen met zelfinductie, weerstand en capaciteit.
Door de spoel van deze trillingsketen vloeit een stroom ilt door de condensator
een stroom i2, en ia is de resultante van beide. De stroom ij induceert echter in
de spoel, die met het rooster verbonden is, een e.m.k. van wederzijdse inductie
ojM q en indien dus deze spanning juist in staat is, om de vereiste spanning
eg aan het rooster te leveren, zal de trilling zich zelf onderhouden.
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We stellen nu de wisselspanning aan het rooster voor door de vector eg
(fig. 99) en hiermee in phase is de spanning g eg.
Schrijven we nu bovenstaande vergelijking:
ffeg =

+ ia Z’

(250)

dan betekent dit, dat g eg de resultante is van ia Rt en ia Z.
Deze laatste spanning is de spanning, die de stroom ir door de zelfinductiespoel en de stroom z2 door de condensator van de trillingsketen drijft. De
minder dan 90°
stroom i2 ijlt juist 90° voor ten opzichte van iua Z, terwijl
naijlt. De juiste hoek is in dit geval afhankelijk van de impedantie van de
spoel. De stromen z^ en z2 leveren als resultante
/»2
de stroom ia, die natuurlijk dezelfde phase heeft
als ia Rt. Ten slotte levert iA de spanning van
wederzijdse inductie coMq, die weer 90° naijlt
i
i
ten opzichte van deze stroom. In fig. 99 zijn al
deze spanningen en stromen voorgesteld, waarbij
i
moet worden opgemerkt, dat de rechtstreekse
terugwerking van de spoel in de roosterketen op
de spoel in de trillingsketen is verwaarloosd. De
p,
spanning a> M z\ moet nu juist de spanning eg
Aflj
aan het rooster leveren. In de figuur zijn beide
: >oz
juist 180° in phase verschoven, maar het is natuur

lijk zeer eenvoudig om de geïnduceerde spanning
om te draaien door de spoel in de roosterketen
/
andersom aan te sluiten. Dit phaseverschil heeft
dus verder geen betekenis. Uit de figuur blijkt
nog, dat z\ loodrecht moet staan op eg, terwijl z2
Fig. 93
loodrecht moet staan op ia Z. Daar i1 en r2 een
resulterende stroom moeten opleveren, moet er
dus ook een phaseverschuiving tussen ia en ia Z bestaan, d.w.z. Z kan geen
zuiver ohmse weerstand zijn, maar i Z moet naijlen ten opzichte van ia R-.
Men kan zich gemakkelijk overtuigen, dat geen sluitend diagram kan worden
getekend, waarbij ia Z zou voorijlen ten opzichte van ia Rk. Het blijkt dus,
dat de trillingsketen niet geheel kan zijn afgestemd op de ontstane trillingen,
maar enigszins capacitief moet werken.
We kunnen nu uit het vectordiagram nog de voorwaarden afleiden, waaraan
de terugkoppeling moet voldoen, opdat werkelijk ongedempte trillingen zullen
optreden, en verder de juiste frequentie van die trillingen berekenen. In het
diagram komen twee parallelogrammen voor, nl. een, waardoor ia wordt voor
gesteld als de resultante van
en z2 en een, waarin g eg — gaiMq de resul
tante is van ia Z en ia RÉ. Ontbinden we dan alle vectoren in twee onderling
loodrechte richtingen, nl. die van eg en zlt dan vinden wê met gebruikmaking
van de hulpboeken a en /?:
i2 cos a = ia cos p,

(251)

i2 sin a — i\ = ia sin P,

(252)

ia Rt cos p + ia Zsin a = g at M i\,

(253)

ia Ri sin p = iaZ cos a.

(254)
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De hoek [3 kan gemakkelijk geëlimineerd worden, waardoor we vinden:

i2 Rt cos a 4- iB -Z’sin a = g cd M ix.

(255)

i2 Ri sin a — q R< = ia Z cos a-

(256)

Nu is iaZ de spanning, die de stroom rx door de spoel drijft. Noemen we dus
de impedantie van de spoel Z± =
4~ co2 L2, dan is:

Z

*a Z— ïj ZXt

'■ = '• z

(257)

en daar a de phaseverschuiving is tussen ia Z en 1*1» is:
cd

sin a =

LR

cos a = -g- ■

(258)

Verder drijft ia Z ook de stroom i2 door de condensator, zodat ook:
z2

cd

(259)

C’

Uit (255) volgt nu met gebruikmaking van (257), (258) en (259):
CD

C ia Z

, cd L

R

— 4- za Z
1z
x
zx

*,
Z
=g (1)M ia —

z

of na deling door cd ia — ;
Zx
C R{ R

L—gM

en ten slotte:
1
M= —(C R.R 4-L).
9

(260)

Heeft dus de coëfficiënt van wederzijdse inductie van de terugkoppeling
deze waarde, dan ontstaat een trilling zonder dat deze behoeft te worden
ingeleid: de lamp g e n e r eert. Is de waarde van M kleiner dan door (260)
wordt aangegeven, dan kunnen geen ongedempte trillingen ontstaan, omdat
niet voldoende energie naar de roosterketen wordt teruggevoerd om zulk een
trilling te onderhouden. Het is echter duidelijk, dat in dit geval toch een
gedeelte van de demping, die het gevolg is van de ohmse weerstand, wordt te
niet gedaan. Men spreekt in dit geval van dempingsreductie, d.w.z.
voor een van buiten af toegevoerde trilling is de keten minder gedempt, dan
zonder de terugkoppeling het geval zou zijn.
Wanneer wel ongedempte trillingen optreden wortdt hun frequentie gevonden
uit (256), door hierin de waarden volgens (257), (258) en (259) in te vullen.
Dit geeft n.1.:
cd

CiaZ R,

CD L

Z
R
i“'zRi~i‘zzx

Z

en na deling door ia —:

z.

o)2 CL Ri — R{ = R,
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■waaruit volgt:

£o=]/S

(261)

Was de trillingskring werkelijk ongedempt, dan zou de frequentie bepaald
worden door:

(262)
en het blijkt dus, dat de frequentie enigszins verschilt van die van de eigen
trilling bij afwezigheid van weerstand. Daar echter in den regel R klein is ver
geleken met Rt, kan het verschil in de meeste gevallen verwaarloosd worden.
Wanneer de terugkoppeling groot genoeg is om de lamp te doen genereren,
zou men menen, dat de stroom in de trillingsketen iedere willekeurige waarde
zou kunnen aannemen. Vooral indien M groter is dan door (260) wordt aan
gegeven, zou men kunnen onderstellen, dat de amplitude van de wisselstroom
'steeds zou toenemen. In werkelijkheid is dit niet het geval, omdat zowel de
anodestroom ia als de spanning aan de trillingsketen aan grenzen zijn gebonden.
De anodestroom kan nl. niet negatief worden en niet groter dan de verzadigingsstroom Io en de grootste waarde van de amplitude Iam is dus

(263)

hm — V2 4-

Hoe groot dan de stroom in de trillingsketen kan worden kan met inacht
neming van enkele vereenvoudigende onderstellingen gemakkelijk uit de
voorafgaande formules worden gevonden. Volgens (257) is nl. de stroom in
de spoel:

Z
'■ - '• Z, ■

Hierin is Zx = y R2 + cd2 L2 de impedantie van de spoel. Is de weerstand
klein ten opzichte van de zelfinductie, dan kunnen we bij benadering stellen
Zx = coL. Verder is Z de impedantie van de keten, ontstaan door parallelschakeling van de spoel en de condensator. Afziende van het kleine verschil
tussen de werkelijke frequentie en de eigen frequentie van deze parallelschakeling, kunnen we de impedantie bij resonantie volgens (114) gelijkstellen
aan:
Z=

’ t

L

(264)

CR'

Hierdoor wordt:
1
h = ia

Gebruiken we verder voor
dit over in:

cd

cd CR

’

(265)

de formule (262) in plaats van (261), dan gaat

(266)

«1 =
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dus met het oog op (263) wordt:

/,m '/2 R ]/c’

(267)

Omdat de plaatspanning niet langer dan een ogenblik 0 mag worden, kan
de amplitude van de spanning aan de trillingsketen niet groter worden dan de
batterijspanning Eb. Worden de grootste waarden van de stroom en van de
spanning gelijktijdig bereikt, dan is:
I.mZ = Eb

en dus volgens (263):

’/z IVZ — Eb
of:

__“z__C<R'
—
’/z4

'

(
'(268)

Het quotiënt van de batterijspanning en de halve verzadigingsstroom zou
echter bij een geheel rechtlijnige karakteristiek de inwendige weerstand van
de lamp voorstellen en dus vinden we bij benadering de voorwaarde:

Rt = Z =

L
CR'

(269)

waaronder de stroom in de trillingsketen zijn grootste waarde aanneemt, die
dan verder wordt voorgesteld door de formule (267).
Bij een genererende lamp met rechtlijnige karakteristiek neemt de stroom
in de trillingsketen zijn grootste waarde aan, indien de impedantie van de tril*
lingsketen bij resonantie juist gelijk is aan de inwendige weerstand van de lamp.

Het vermogen, dat bij de maximum stroom volgens (267) aan de trillings
keten wordt afgegeven, bedraagt:

w2=,/2/lm’ Rof:

rz_A_
0 CR'

(270)

Uit (268) volgt echter:
’/z h (-1 p — Eb’

(271)

W='!<EbIv.

(272)

dus gaat (270) over in:
Het door de batterij afgegeven vermogen bedraagt, omdat de gemiddelde
waarde van de anodestroom y2 ly *s:

Wb=i/2Eb Ivt

(273)

zodat blijkbaar niet meer dan de helft hiervan aan de trillingskring wordt
afgegeven.
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Een lampgenerator, die zuiver sinusvormige trillingen voortbrengt, kan geen
hoger rendement hebben dan 50%.
Strekt het gebied, waarover een genererende lamp werkt, zich ook uit tot
de gebogen delen van de karakteristiek, dan krijgt men geen zuiver sinus
vormige trillingen meer, maar trillingen, die ook zgn. hogere harmo
nisch e n bevatten, d.w.z. trillingen, waarvan de frequentie een veelvoud is
van die van de grondtrilling. In de practijk geschiedt dit meestal en men kan
dan een belangrijk hoger rendement dan 50 % bereiken.
§ 45.

Verschillende schakelingen voor genererende lampen.

Behalve de in fig. 98 voorgestelde zijn nog verschillende andere schake
lingen mogelijk voor het doen genereren van een lamp. In de eerste plaats
kan men de schakeling enigszins wijzigen, wanneer het blijkt, dat bezwaarlijk

M

L

R,

7

R

L
B,
B,

H

B>

R

c
Bi

I
Fig.ioo

J

Fig.ioi

kan worden voldaan aan de gevonden voorwaarde voor maximum stroom in
de trillingsketen, nl. de gelijkheid van de inwendige weerstand van de lamp en
de impedantie van de trillingsketen. Men takt dan de anode verbinding af op
een gedeelte van de zelfinductie van de trillingskring, zoals in fig. 100 is voor
gesteld, en kan daarbij proefondervindelijk de juiste instelling vinden.
—
Het kan ook nodig zijn de verbin
II. E
ding met de plaat aan te sluiten
tntQo rsp.
op een verlenging van de in de
trillingsketen opgenomen spoel.
In plaats van de anodeketen 7
kan men ook de roosterkring af
stemmen. De schakeling wordt dan
zoals in fig. 101 is voorgesteld. Bij
deze schakeling is de opgewekte
fig.ïoa
wisselstroomenergie kleiner dan
bij de schakeling met afgestemde
plaatkring, maar de trillingen zijn bijzonder constant.
Men kan ook als trillingskring een afzonderlijke keten gebruiken, waarmee
de anodeketen en de roosterketen ieder voor zich gekoppeld zijn, zonder dat
zij onderling rechtstreeks gekoppeld zijn. Deze schakeling, die bekend is als
het Meissner-schema, is in fig. 102 weergegeven.
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Het is ook mogelijk de vereiste terugkoppeling te verkrijgen door van de
trillingsketen een gedeelte in de roosterketen op te nemen en een ander deel
in de anodekring. Men krijgt dan een zgn. driepuntscha k< e 1 i n g,
waarbij men nog een inductieve en een capacitieve schakeling

o<

■4
Fig.ioj

Fig. io4

onderscheidt. Bij de i nductieve driepuntschakeling (Hartley-schema) bevatten de rooster- en de plaatkring elk een gedeelte van
de zeMinductie van de trillingsketen (fig. 103). Bevatten daarentegen de beide
kringen elk een deel van de capaciteit van de trillingsketen, dan verkrijgt men
de capacitieve
pacitieve driepuntsch
driepuntschakeling (Colpitts-schema)
van fig. 104. Bij de H u th-Kühns
t h - K ü h n s e schakeling (fig. 105) bevatten zowel de
rooster- als de anodeketen een afgestemde kring. Deze zijn echter niet recht
streeks buiten de lamp gekoppeld, maar de capacitieve koppeling tussen plaat
en rooster is voldoende om de vereiste terugkoppeling tot stand te brengen.
Het spreekt vanzelf, dat de voorwaarden voor genereren bij deze verschil
lende schakelingen anders zijn dan bij de schakeling, die in de voorafgaande
paragraaf nader werd onderzocht. De desbetreffende berekeningen verlopen
echter op analoge wijze.
Bij de beschouwing van de verschillende schema’s valt het nog op, dat de
wijze, waarop de batterijspanning aan
——|
de anode wordt toegevoerd, niet bij
|
alle op dezelfde wijze is getekend. Men
P ■J
onderscheidt nl. serievoeding
1
X
“
X
en parallelvoeding van de
)o
=5 — plaat. In het eerste geval ligt de tril
lingskring of de anodekring-impedantie
in serie met de batterij en de plaat.
Dit is b.v. het geval in de schema’s van
Hl
de fig. 98, 100, 101, 103, 104 en 105.
Bij de parallelvoeding daarentegen,
pjg IOJ
waarvan in fig. 102 een voorbeeld is
gegeven, wordt de plaat over een
hoogfrequente smoorspoel met de batterij verbonden, terwijl de
trillingskring parallel aan de batterij tussen plaat en gloeidraad ligt. De smoor
spoel zorgt ervoor, dat de hoogfrequente trillingen geen nevenweg door de
batterij vinden; een blokcondensator C blokkeert de trillingskring voor
de gelijkstroom uit de batterij. De serie- en de parallel-voeding betekenen geen
principieel verschil wat de werking van de lamp betreft. De parallelvoeding
heeft het voordeel, dat de spanningen aan de lamp minder hoog zijn dan bij
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de serievoeding, waar de batterijspanning vermeerderd wordt met de ampli
tude van de wisselspanning.
Uit onze beschouwingen over het ontstaan van trillingen bij een genererende
lamp zou theoretisch volgen, dat iedere kleine variatie van de spanning, hoe
klein ook, de trilling zou kunnen inleiden,
zodat de lamp uit zich zelf zou gaan gene
reren, zodra de anodebatterij wordt aange
sloten. In de practijk blijkt echter, dat hier
toe de spanningsveranderingen boven een
zekere grens moeten liggen en dat een te
Rl
hoge negatieve roosterspanning, die overi
gens voor de juiste werking van de lamp
nodig kan zijn, het a a n 1 o p en van de
lamp kan bemoeilijken. Aan dit bezwaar kan
echter tegemoet worden gekomen door de
iiiii iiii ii i
negatieve roosterspanning niet door een af
Fig. 106
zonderlijke batterij in te stellen, maar door
deze automatisch op te wekken door middel
van een roostercondensator en lekweerstand. Het schema
van fig. 98 wordt dan b.v. gewijzigd volgens fig. 106. Cr is de roosterconden
sator, die overbrugd wordt door de lekweerstand RL (zie ook § 28). Aanvan
kelijk hebben rooster en gloeidraad dezelfde spanning en wanneer dus trillingen
beginnen op te treden, wordt het rooster beurtelings positief en negatief ten
opzichte van de gloeidraad. Gedurende het gedeelte van de periode, waarin het
rooster positief is, trekt het electronen aan en deze geven aan de condensator
een lading, die steeds groter wordt, omdat gedurende het negatieve deel van
de periode de electronen het rooster niet meer kunnen verlaten. De negatieve
spanning van het rooster stijgt dus voortdurend, maar omdat een te hoge
negatieve spanning van het rooster de werking van de lamp onmogelijk zou
maken (dichtslaan van de lamp), legt men parallel aan de condensator
een lekweerstand, waardoor de roosterlading weer kan wegvloeien. Bij een
juiste keuze van de capaciteit van de roostercondensator en de grootte van de
lekweerstand stelt zich een evenwichtstoestand in, waarbij zoveel van de
lading over de hoge lekweerstand wegvloeit, dat het rooster de juiste negatieve
spanning behoudt. De grootte van de condensator en de lekweerstand worden
proefondervindelijk bepaald. De condensator moet een grote capaciteit hebben,
opdat hij geen te hoge schijnbare weerstand zal vormen voor de hoogfrequente
trillingen.

CiLuïJ
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§ 46.

Kristalbesturing van lampgeneratoren.

Bij de toepassing van lampgeneratoren in moderne radiozenders is het van
het grootste belang, dat de lengte van de uitgezonden golven zeer nauwkeurig
constant wordt gehouden. Wel is waar worden de trillingstijden bepaald door
de in de trillingsketens opgenomen weerstanden, zelfinducties en capaciteiten,
maar deze grootheden zijn ondanks nauwkeurige instelling toch meestal aan
kleine veranderingen onderhevig, die zich vooral bij afwisselende belasting,
door kleine variaties van de lampconstanten ten gevolge van temperatuursver
schillen en dergelijke openbaren. Nu heeft men echter in de eigenschappen van
sommige kristallen een hulpmiddel gevonden, waardoor het mogelijk is de
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frequentie van een lampgenerator binnen zeer nauwe grenzen constant te hou
den en de hierop berustende kristal-oscillatoren worden daarom
tegenwoordig in zenders zeer veel toegepast.
De bedoelde eigenschappen, die zich o.a. bij kwarts- en t o e r m a 1 ij nkristallen voordoen, worden piëzo-electrische eigenschappen
genoemd. Zij bestaan hierin, dat b.v. een kwartskristal, wanneer het in een
bepaalde richting wordt samengedrukt, op zijn oppervlakken electrische
ladingen aanneemt. Omgekeerd, wanneer men een lading op het oppervlak van
zulk een kristal brengt, wordt het samengedrukt of uitgerekt. Nu plaatst men
het kristal tussen twee metalen plaatjes, die dus als het ware een condensator
vormen, waarvan het kristal het diëlectricum is. Wordt deze condensator door een
wisselspanning beurtelings in twee rich
<
tingen geladen en ontladen, dan gaat het
kristal mechanische trillingen
uitvoeren, doordat het zich regelmatig uit
zet en inkrimpt. Deze mechanische tril
lingen hebben echter een zeer bepaalde
eigen trillingstijd, zodat alleen indien de
wisselende ladingen en ontladingen nauw
keurig deze zelfde trillingstijd hebben, het
Fig. JO7
kristal in resonantie treedt en zich ge
draagt als een oscillator, waarvan de trillingen uiterst zwak zijn. De opgewekte
mechanische trillingen onderhouden dan de afwisselende ladingen en ontladingen van de condensator.
Men kan de kristal-oscillatoren b.v. opnemen in de roosterketen van een
generator in de Huth-Kühnse schakeling volgens fig. 107, waarbij
men dan het kristal vervangen kan denken door een trillingskring, die bestaat
uit een condensator en een zelfinductie in serie en die weer parallel geschakeld
is aan de condensator, gevormd door de beide metalen plaatjes. Voor tril
lingen, die buiten het resonantiepunt liggen, is echter deze trillingskring niet
aanwezig, maar fungeert alleen de kristalhouder als condensator.
De trillingstijd van een kristal is afhankelijk van zijn dikte, zodat men voor
iedere in te stellen golflengte een afzonderlijk kristal nodig heeft. Voor kwartskristallen kan men de golflengte bij benadering bepalen met behulp van de
formule:
.
2=1.06. 10» d.
(274)

I

ï

waarin d de dikte van het kristal voorstelt. Dit betekent dus, dat voor iedere
100 m golflengte een kristaldikte van ongeveer 1 mm nodig is. Voor grote
golflengten is de kristal-oscillator minder geschikt en in dat geval gebruikt
men andere middelen, b.v. stemvorken, om de frequentie constant te
houden.
De trillingstijd van kristallen is enigszins afhankelijk van de temperatuur.
Daarom wordt de kristalhouder in een thermostaat geplaatst, d.i. een
toestel, waarin de temperatuur automatisch binnen zeer nauwe grenzen con
stant wordt gehouden. Met een kristal-oscillator kan de golflengte van een
zender zonder moeite tot op 0,01 % nauwkeurig worden gehouden.
De afstemming van de anodeketen heeft nagenoeg geen invloed op de fre
quentie van de trillingen van de generator, wel op de sterkte van de trillingen.
Het is daarom niet absoluut noodzakelijk, dat de anodeketen afstembaar is.
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HOOFDSTUK VIII.

Lampzenders.
/
§ 47.

Molulatie.

In § 12 werd reeds de opmerking gemaakt, dat de mogelijkheid van draadloze
telefonie gebonden is aan de opwekking van ongedempte •electrische
trillingen. Waar we nu in de lampgenerator een eenvoudig middel hebben om
zulke trillingen voort te brengen, is het de vraag, op welke wijze hiermee radio
telefonie kan worden verwezenlijkt. Het gaat hier om het natuurgetrouw over
brengen van geluidstrillingen, waarvan de frequenties practisch een gebied
omvatten van ongeveer 30 tot 7000 Hz (zie deel VI, derde druk, § 83).
Wanneer men door middel van een oscillograaf een kromme laat optekenen,
die b.v. de uitspraak van de een of andere klinker voorstelt, dan blijkt, dat
men een periodieke kromme van zeer ingewikkelde gedaante krijgt. De har
monische analyse leert evenwel, dat, hoe samengesteld die kromme
ook moge zijn, hij altijd kan worden ontleed in een reeks sinusvormige tril
lingen van verschillende amplitude, frequentie en p h a s e.
Terloops zij opgemerkt, dat het in het algemeen op de phase van deze trillingen zeer weinig aankomt, omdat gebleken is, dat ons oor voor phaseverschillen niet gevoelig is en het zijn dus vooral de amplitude en de frequentie,
die onveranderd moeten worden overgebracht, wil men een natuurgetrouwe
weergave van de stem of van muziek verkrijgen. Het is gebleken, dat voor het
overbrengen van de menselijke stem alleen rekening behoeft te worden
gehouden met de trillingen van 300 tot 3000 Hz, terwijl voor muziek de gren
zen, zoals boven werd opgemerkt, ongeveer bij 30 en 7000 Hz liggen.
In ieder geval liggen dus de geluidstrillingen, wat hun frequentie betreft,
ver beneden de radiotrillingen of m.a.w. de geluidstrillingen zouden overeen
komen met zeer grote golflengten, van honderden km. Technisch is het zeer
goed mogelijk trillingskringen voor dergelijke lange golven te construeren,
maar omdat bij zulke grote golflengten en de naar verhouding geringe af
metingen, die men aan de antennes kan geven, de uitstraling zeer gering is,
zijn deze golven niet voor practische toepassing geschikt. Trouwens de moei
lijkheid zou zich hierbij ook voordoen, dat men dan feitelijk zou moeten
beschikken over trillingsketens voor alle mogelijke frequenties, die bij de
geluidsoverdraging te pas komen.
Men volgt daarom een geheel ander systeem en wel gebruikt men voor
draadloze telefonie een trilling met een vaste golflengte, die de draaggolf
wordt genoemd en waarvan de frequentie binnen het bereik van de voor
raiodoeleinden bruikbare waarden ligt. Op deze hoogfrequente trilling wordt
dan de eigenlijke geluidstrilling, zoals men zegt, gemoduleerd. Men
verstaat hieronder, dat men h e t z ij de amplitude, h e t z ij de frequentie
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van de draaggolf laat veranderen in overeenstemming met de amplitude en
met de frequentie van de geluidstrilling. Men onderscheidt dus twee vormen
van modulatie, nl. amplitude-modulatie en frequentiemodulatie, maar de laatste vorm van modulatie wordt slechts bij hoge
uitzondering toegepast. In verreweg de meeste gevallen is het dus de amrp 1 i t u d e van de draaggolf, die men laat veranderen met een bedrag,
dat afhangt van de amplitude
van de geluidstrillingen en in een
tempo, dat bepaald wordt door de
a
frequentie van de geluids
trilling.
b
Het beginsel van de modulatie
kan nog nader worden toegelicht
aan de hand van fig. 108. Hierin
stelt de kromme a de laagfrequente
geluidstrilling voor en b de nog onge
moduleerde hoogfrequente draag
golf. De kromme c laat nu zien hoe
Fig. 10S
de amplitude van deze draaggolf ten
gevolge van de modulatie, zowel aan
de positieve als aan de negatieve zijde, verandert in overeenstemming met de
geluidstrilling.
Om de aard van de modulatie nader te onderzoeken zullen we in de eerste
plaats aannemen, dat de modulerende geluidstrilling zo eenvoudig mogelijk
is, d.w.z. een zuiver sinusvormige trilling. We kunnen deze stroom dus voor
stellen door de vergelijking:
z’i — hm sin a)i t.
(275)

w

Op soortgelijke wijze kunnen we de hoogfrequente stroom van de draaggolf
voorstellen door:
ï2 = 4mSinco2t
(276)

waarbij dus de cirkelfrequentie co2 veel hoger is dan co i- Door de modulatie zal
nu de amplitude I2m van de draaggolf toe- en afnemen met een bedrag, dat
gelijk is aan de amplitude van de geluidstrilling en de amplitude van de gemo
duleerde golf kan dus worden voorgesteld door:
hm = hm 4“ hm sin

(277)

Daardoor wordt de vergelijking, die het werkelijke verloop van de gemoduleerde stroom voorstelt, de volgende:
(278)
i2 = hm' sin o)2 t = (hm + hm sin coj t) sin co2 t
Met behulp ‘van de bekende goniometrische formule:

sin a sin b = ’/2 )cos (a — b) — cos (a 4- b)(

(279)

kan (278) als volgt worden herleid:
i2 = hm sin C02 f + hm sin coj t sin co2 £ =
hm sin 0)2 t + ’/2 hm cos (co2 — CO|) t — lhhm cos (co2 4- W1)

(280)

Het blijkt nu, dat er feitelijk drie trillingen optreden, nl. de oorspronkelijke
draaggolf en twee golven, die de halve amplitude van de modulerende trilling
hebben en waarvan de frequenties ter weerszijden boven en beneden die van
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de draaggolf liggen op een afstand, die gelijk is aan de frequentie van de
geluidstrilling.
De verhouding tussen de amplitude
van de geluidstrilling en de amplitude
I2m van de draaggolf, dus de breuk:

_ Am
m~ Am

(281)

wordt de modulatiediepte genoemd. Deze grootheid wordt uitge
drukt in procenten. Bedraagt dus de modulatiediepte 100%, dan wil dit zeggen,
dat in de ogenblikken, waarin de geluidstrilling zijn "maximum waarde heeft,
de amplitude van de draaggolf tot 0 wordt gereduceerd. Zou Ilm groter zijn
dan I2m, dan zou de modulatiediepte meer dan 100% bedragen, maar in dat
geval treedt natuurlijk vervorming op. Zelfs 100% modulatiediepte kan in
de meeste gevallen niet zonder vervorming worden verkregen.
De formule (278) geeft de gemoduleerde stroom in afhankelijkheid van de
tijd. We kunnen hieruit door integreren de middelbare waarde van deze stroom
bepalen (zie deel I, vierde druk, § 61) en vinden dan:

4/'

(282)
^2m + Am sin C01 t)2 sin2 a>2 tdt.
o
waarin T de trillingstijd van de langzame trilling voorstelt. Bij uitwerking
van deze integraal vindt men:
ƒ“

1/

m2

/='/24mK2 . |/1 + T-

(283)

terwijl bij ongemoduleerde stroom zou zijn gevonden:

/='/2/2mKz

(284)

Hieruit blijkt dus, dat de stroomsterkte ten gevolge van de modulatie in de
|/1 -|- — is toegenomen. Omgekeerd kan men uit de toename
verhouding
van de stroom de modulatiediepte berekenen.
Voorbeeld. Indien de sterkte van de ongemoduleerde stroom 10 A
bedraagt, hoe groot wordt dan de stroomsterkte bij een modulatiediepte van
50 %? Men vindt:

ƒ= 10 |/1 + ^ = 10 y 1,125 = 10,6 A.
Het vermogen van een gemoduleerde trilling hangt rechtstreeks af van de
stroomsterkte. Is b.v. Ra de antenneweerstand van een zender (ohmse en
stralingsweerstand) en is de stroomsterkte in de antenne I'at , dan is het vermogen in de antenne, zolang geen modulatie plaats heeft;
(285)
W=I2Ra.
Wordt daarna gemoduleerd met een modulatiediepte m, dan gaat Ia over

in A

y 1 -f-

en dus wordt:

ƒ

m2\

(286)
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Hieruit volgt, dat de toename van het vermogen:
m2

dW=/a2/?a.y

(287)

in de beide nevengolven zetelt. Zelfs indien m = 100% is, kan dit vermogen
niet groter worden dan de helft van het vermogen van de ongemoduleerde
draaggolf.

Bij 100% modulatiediepte bereikt het vermogen van de beide nevengolven
een maximum van 50 % van het vermogen van de ongemoduleerde draaggolf.

§ 48.

Modulatiesystcmen voor telefonie.

Het orgaan, dat dient om de geluidstrillingen in electrische stroomvariaties
om te zetten, is de reeds uit de gewone telefonie bekende microfoon. Wordt
tegen het membraan van een microfoon gesproken, dan ontstaan door de
afwisselende druk, die daarbij op het koolpoeder wordt uitgeoefend, weer
standsveranderingen, die op hun beurt stroomvariaties teweegbrengen in de
keten van een batterij, waarin de
microfoon is opgenomen. Het vol
gende vraagstuk is dus na te gaan,
hoe deze weerstands- of stroomveranderingen kunnen worden dienst
baar gemaakt om de draaggolf van
een zender te moduleren.
De eenvoudigste schakeling, tevens
die, welke het eerst is toegepast, be
staat in het rechtstreeks in de
antenne opnemen van de micro
foon, waardoor dus onmiddellijk de
antennestroom wordt beïnvloed. De
schakeling is in fig. 109 voorgesteld.
De anodeketen van de genererende
lamp is gekoppeld met de antenneFig.io?
keten, zodat, zolang de microfoon
niet wordt besproken, de antenne
een draaggolf van constante lengte en amplitude uitzendt. Een gedeelte van
de aan de antenne toegevoerde energie wordt in de microfoon ten gevolge van
de weerstand in warmte omgezet. Spreekt men in de microfoon, dan verandert
de weerstand en daarmee de warmteontwikkeling in de microfoon, terwijl
tevens de antennestroom varieert in overeenstemming met de geluidstrillingen.
Men noemt deze methode absorptie-modulatie, omdat de antenne
stroom wordt beïnvloed door de absorptie van energie in de microfoon. De
bruikbaarheid van deze methode is beperkt tot zeer kleine antennestromen
en dus ook tot zeer kleine zendervermogens.
Er zijn verschillende andere, meer effectieve methoden om door middel van
een microfoon de antenne-energie te veranderen en wel door rechtstreekse
beïnvloeding van de genererende lamp. Men maakt daarbij gebruik van de
afhankelijkheid van de anodestroom van een versterkerlamp van de roosterspanning en van de anodespanning. Daar een genererende lamp ten slotte ook
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een versterker is, gelden hiervoor soortgelijke betrekkingen. Het blijkt, dat
de stroom in een antenne, die met een genererende lamp gekoppeld is, binnen
zekere grenzen evenredig is met de negatieve roosterspanning van de lamp en
ook, dat die stroom evenredig is met de anodespanning. Hieruit volgt, dat men
de antennestroom kan beïnvloeden door hetzij de negatieve roosterspanning,
hetzij de plaatspanning te laten veranderen in evenredigheid met de stroomvariaties van de microfoon. In verband hiermede onderscheidt men twee
modulatiesystemen, nl. roostermodulatie en plaatmodulatie en van
beide systemen zullen we hier in het kort
HS
enige voorbeelden geven.
Het eenvoudigste systeem van roostermodulatie is voorgesteld in fig. 110.
o
De capaciteit en de zelfinductie van de an
o
tenne vormen hier de trillingsketen, die met
o
o
de anode van de lamp is verbonden. C is een
blokcondensator, die de gelijkstroom van de
C,
parallelvoeding
over
de
hoogfrequente
■4
smoorspoel HS tegenhoudt (zie blz. 134). De
lekweerstand van de roostercondensator Cx
is vervangen door de secundaire wikkeling
van een transformator, waaraan primair de
microfoon is verbonden. Bij het bespreken
van de microfoon varieert de negatieve
roosterspanning en daarmee verandert de
antennestroom in evenredigheid. De methode
is niet vrij van vervorming en men kan er
Fig. 110
moeilijk 100% modulatiediepte mee bereiken.
Daarom geeft men meestal de voorkeur aan
de schakeling van fig. 111, waarbij de roosterlekweerstand vervangen is door een zgn.
C.
1 e k 1 a m p. De inwendige weerstand van
deze lamp treedt nu in de plaats van de lek
weerstand van de generatorlamp en deze in
wendige weerstand is weer afhankelijk van
de negatieve roosterspanning van de leklamp.
Deze laatste wordt weer over een transfor
mator beïnvloed door de microfoon. De
methode laat een betere en diepere modulatie
toe dan de vorige.
De het meest toegepaste plaatmodu
latie is de zgn. Heisingmodulatie,
die ook wel smoorspoelmodulatie
of modulatie met constante
stroom wordt genoemd. Het principe is
weergegeven in fig. 112.
In het schema worden twee lampen ge
bruikt, van welke de ene als oscillator
Fig. 111
werkt, terwijl de andere voor de modulatie
dient en daarom modulatorlamp wordt genoemd. Deze twee
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lampen zijn op dezelfde anodebatterij aangesloten. Het schema en de wer
king van de eigenlijke zendlamp Z zijn in hoofdzaak dezelfde als die van
de vorige schema’s. C is een blokcondensator, die de anodestroom uit de
antennekring houdt, terwijl de hoogfrequente smoorspoel HS dient om de
batterij voor de hoogfrequente trillingen te blokkeren. Het schema bevat
nog een tweede smoorspoel, nl. de laagfrequente smoorspoel LS (met ijzeren
kern, die opgenomen is in de gemeenschappelijke anodevoedingleiding van
de twee lampen. Deze laatste smoorspoel heeft ten doel om de totale
«

c

HS

T
Fig. 112

anodestroom van de beide lampen nagenoeg constant te houden. Wordt
nl. de microfoon, die door een transformator met de roosterketen van de
modulatorlamp M is verbonden, besproken, dan verandert hierdoor de
anodestroom van de modulatorlamp. De smoorspoel L S verhindert, dat
deze laagfrequente stroomvariaties in de anodebatterij doordringen en het
gevolg is, dat de anodestroom van de zendlamp Z juist de omgekeerde ver
anderingen vertoont van die van de modulatorlamp M. Deze zelfde variaties
worden dus op de antennestroom overgedragen. De smoorspoel L S houdt
dus de totale anodestroom constant en hieraan is de naam modulatie
met constante stroom ontleend.
Bij een gewijzigde vorm van Heising-modulatie worden de beide
lampen niet over een gemeenschappelijke smoorspoel gevoed, maar zijn hun
anodeketens door een transformator aan elkaar gekoppeld. Een ver
betering van het rendement kan nog worden verkregen door twee modulatorlampen in balansschakeling te gebruiken en daarbij klasse-Binstelling toe te passen. Op de details van deze schakelingen zal hier niet
nader worden ingegaan.
De plaatmodulatie laat in het algemeen zonder vervorming een
diepere modulatie toe, dan bij roostermodulatie kan worden verkregen.

§ 49.

Lampzenders voor telegrafie en telefonie.

Daar de lampzenders tegenwoordig practisch alle andere vormen van
zenders hebben verdrongen, worden zij zowel voor telegrafie als voor
telefonie toegepast. In beide gévallen wordt daarbij dus gebruik gemaakt
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van een ongedempte draaggolf, die door een lampgenerator wordt voort
gebracht. Hoewel nu de wijze, waarop die draaggolf door de over te brengen
tekens wordt beïnvloed, bij de telegrafie en de telefonie zekere principiële ver
schillen vertoont, zijn er toch ook voldoende punten van overeenkomst, die het
mogelijk maken zenders voor telegrafie en voor telefonie volgens gemeen
schappelijke grondbeginselen te bouwen en zelfs dezelfde zenders soms voor
beide doeleinden te gebruiken.
In § 45 zijn verschillende schakelingen aangegeven, volgens welke het
mogelijk is door middel van een genererende lamp continue trillingen voort te
brengen, maar de daarbij gevolgde schema’s vertonen alle uitsluitend gesloten
trillingskringen, die dus voor uitstraling van de draaggolf niet geschikt zijn.
Het is echter niet moeilijk van de gesloten tot de open trillingsketen over te
gaan en men kan daartoe b.v. een met de anodeketen verbonden trillingskring
vervangen door een trillingskring, gevormd door de antenne en een spoel,
waarmee terugkoppeling op het rooster kan worden verkregen. In de figuren
110, 111 en 112 zijn hiervan reeds enkele voorbeelden gegeven. De op die wijze
ingerichte schema’s stellen alle direct gekoppelde zenders
voor, omdat de antenneketen rechtstreeks door de oscillerende lamp in trilling
wordt gebracht. Deze directe koppeling heeft echter het nadeel, dat in het
algemeen de uitgezonden golven niet geheel zuiver zijn, d.w.z. dat zij ook zgn.
hogere harmonischen bevatten, die door een genererende lamp
altijd in meerdere of mindere mate worden voortgebracht. Deze harmonischen
vertegenwoordigen een gedeelte van de uitgestraalde energie en hebben dus een
ongunstige invloed op het rendement van de installatie. Men kan aan dit
bezwaar tegemoet komen door de eigenlijke lampketen van de antenneketen
gescheiden te houden, maar beide inductief of capacitief aan elkaar te
koppelen. Men spreekt dan van indirect gekoppelde zenders.
Door de antennekring af te stemmen op de uit te zenden draaggolf kan men
de hogere harmonischen grotendeels onderdrukken.
We komen nu echter tot een systeem, dat feitelijk overeenkomt met de
reeds in § 9 besproken gekoppelde ketens en het valt dus niet te verwonderen,
dat zich hier ook het optreden van twee afzonderlijke trillingen als gevolg van
de koppeling doet gelden. Vooral is dit het geval wanneer de koppeling tussen
beide ketens tamelijk vast is, waarbij het kan voorkomen, dat de trillingen
van de antenneketen plotseling van de ene frequentie in de andere overgaan.
Het is daarom in het algemeen van belang om de koppeling niet te vast te
maken.
Een nog scherpere afstemming wordt mogelijk gemaakt wanneer men
tussen de keten van de eigenlijke lampgenerator en de antennekring nog een
afzonderlijke afgestemde keten, een zgn. tussenkring, schakelt. Men
spreekt dan van een tussenkringzender. Ook hierbij is het van
belang om de koppeling niet te vast te maken.
Het direct voortbrengen van het gehele vermogen van een zender door een
oscillerende lamp, die dan hetzij direct, hetzij indirect met de antenneketen
gekoppeld is, wordt alleen bij kleine vermogens, tot ongeveer x/2 kW, toegepast.
Wil men nl. de frequentie nauwkeurig constant houden, dan is het in de eerste
plaats van belang om de temperatuur van de oscillatorkring constant te hou
den. Dit nu is bij een trillingskring van groot vermogen met het oog op de
afmetingen en op de grote warmteontwikkeling in de lamp zelf practisch niet
uitvoerbaar. Een trillingskring van klein vermogen, vooral een kristal-
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os ci 11 a t or, kan echter gemakkelijk in een thermostaat worden
geplaatst, waardoor men een grote mate van constantheid van de frequentie
kan waarborgen. Wil men dus een groot antennevermogen, dan worden detrillingen van de eigenlijke oscillator door een of meer versterkertrappen ver
sterkt. Men spreekt dan van een gestuurde zender en noemt de oscillatorlamp de stuurlamp. Men kan met zulk een zender de primair opgewekte
trillingsenergie, die b.v. van de orde van grootte van 0,1 W is, opvoeren tot
een vermogen van honderden kilowatts. Daarvoor zijn dan echter 8 of meer
versterkingstrappen nodig.
Bij de toepassing van ongedempte zenders voor telegrafie en voor
telefonie liggen de energieverhoudingen enigszins anders. Bij een telegrafiezender wordt de draaggolf volgens het rhythme van de M o r s e-t e k e ns
gesloten en onderbroken. Gedurende de tijd, dat de seinsleutel is neergedrukt,
heeft de antennestroom een constante amplitude. De lampen kunnen daarbij
worden ingesteld op het maximum vermogen, dat zij kunnen afgeven. Bij een
telefoniezender daarentegen wordt de draaggolf gemoduleerd, d.w.z. dat bij
100% modulatiediepte de amplitude varieert tussen 0 en het dubbele van de
normale amplitude van de draaggolf. Gedurende de ogenblikken, waarop de
stroomsterkte de dubbele waarde heeft, is dan het vermogen 4 maal zo groot
als dat van de ongemoduleerde draaggolf. Hoewel de gemiddelde waarde van
het vermogen volgens (286) bij 100% modulatiediepte slechts 1J^ maal zo
groot is als dat van de draaggolf, is het toch duidelijk, dat men bij modulatie
door telefonie het vermogen niet zo hoog kan opvoeren als bij telegrafie,
indien men de lampen niet wil overbelasten en omdat de reikwijdte van een
zender bepaald wordt door het vermogen van de draaggolf in de antenne,
volgt hieruit, dat men met een bepaalde zender bij gebruik als telegrafiezender
grotere afstanden kan overbruggen, dan wanneer dezelfde zender voor tele
fonie wordt gebruikt.
Het sluiten en verbreken van de stroom kan bij telegrafiezenders op ver
schillende wijzen geschieden. Meestal gebeurt dit aan de zijde van het roos
ter van de z e n d 1 a m p. Men onderbreekt de roosterketen geheel of wel
de seinsleutel schakelt de roosterlekweerstand in en uit. Minder gebruikelijk
en alleen voor kleine vermogens toe te passen is het onderbreken van de
anodeketen of het uitschakelen van de a n o d e b a 11 e r ij. In het
algemeen verdient het de voorkeur de stroomonderbrekingen te doen plaats
hebben in een punt, waar de energie gering is. Daarom plaatst men de sein
sleutel liever aan de roosterzijde dan aan de anodezijde van de lamp. Bij
gestuurde zenders laat men de onderbreking plaats hebben aan het rooster van
de oscillatorlamp of van een lamp in een der eerste versterkertrappen.
Een andere methode om met een ongedempte zender te telegra
feren is het moduleren van een constante toon op de draaggolf. Uit
het bovenstaande volgt, dat men hierdoor de reikwijdte van de zender kleiner
maakt dan bij het sluiten en verbreken van de stroom, maar de methode heeft
zekere voordelen, omdat men b.v. de modulatietoon reeds met een kristaldetector kan opnemen, terwijl men voor het ontvangen van een zender
met onderbreking van de draaggolf speciale hulpmiddelen nodig heeft (zie
§ 15). Men noemt de methode van telegraferen met een modulerende toon
gewoonlijk gedempt-ongedempt zenden.
In § 47 is nagegaan wat het resultaat is van het moduleren van een
draaggolf door een geluidstrilling van één enkele frequentie. Het bleek toen,
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dat er naast de draaggolf twee nevengolven ontstaan, waarvan de
frequenties gelijk zijn aan de som en het verschil van de frequenties van draag
golf en modulerende trilling. Bij telefonie is natuurlijk het verschijnsel nog
samengestelder, omdat zowel het gesproken woord als muziek trillingen van
een zeer groot aantal frequenties bevatten. Al die enkelvoudige trillingen, waar
uit men het geluid samengesteld kan denken, zullen dus hun eigen neven
golven ter weerszijden van de draaggolf veroorzaken en hieruit volgt, dat
de door telefonie gemoduleerde draaggolf begeleid wordt door een groot aan
tal golven, die aan weerszijden van de draaggolf een even groot frequentiegebied
beslaan. Men kan dit als volgt grafisch voorstellen (zie fig. 113).
Men zet in horizontale richting de frequenties volgens een bepaalde schaal
uit en geeft door verticale lijnen van gelijke hoogte aan, welke frequenties in
de uitgezonden golven voorkomen. Is n de frequentie van de draaggolf en
neemt men aan, dat het over te brengen geluid frequenties van 30 tot 7000 Hz
bevat, dan wil dit zeggen, dat behalve de frequentie n van de draaggolf
ook de frequenties tussen n — 7000 en n — 30 en tussen n + 30 en n + 7000
moeten worden uitgezonden. Men noemt een dergelijke figuur een fre
quentiespectrum en de gebieden ter weerszijden van de draaggolf
tussen de aangegeven frequenties de
z ij b a n d e n. Bij een goede telefoniezender moet dus als eis worden
gesteld, dat practisch alle frequenties
tussen b.v. n — 7000 en n 4- 7000
in de juiste sterkteverhouding kun
nen worden uitgezonden. We heb
ben reeds in § 22 nagegaan, dat
n-3O n ni3O
nf7000 ƒ r eq.
n-7000
hierdoor een beperking wordt opge
Fig.uj
legd aan de selectiviteit van de in
zenders en ontvangers
gebruikte
ketens en dat in dit geval de toepassing van bandfilters nood
zakelijk kan zijn. Maakt men de doorlaatbreedte van zulk een bandfilter te
nauw of stemt men in het algemeen te scherp af, dan worden de buitenste
gedeelten van het frequentiegebied te zwak ontvangen en dit betekent dus, dat
de hoge tonen verzwakt worden. Hierdoor wordt het geluid in meerdere of
mindere mate vervormd.
Het probleem van de juiste overbrenging van de zijbanden heeft ook veel
betekenis gekregen sedert het aantal omroepzenders zo sterk is toe
genomen, dat het moeilijk is aan al die zenders voldoende uiteenliggende golf
lengten te geven. Men moet er nl. voor zorgen, dat het verschil in golflengte
van twee zenders altijd zo groot is, dat de zijbanden van die zenders in het
frequentiespectrum elkaar niet overlappen, omdat hiervan onvermijdelijk
storingen het gevolg zouden zijn. Vallen nl. de zijbanden van twee zenders
over elkaar heen, dan is het onmogelijk die zenders door scherpe afstemming
van elkaar te scheiden. Het is gebleken nodig te zijn, dat de frequenties van
twee niet te ver van elkaar liggende omroepzenders ten minste 9000 Hz of
9 kHz uit elkaar liggen. Men kan dan feitelijk de ontvangst van twee dergelijke
zenders alleen dan geheel van elkaar scheiden, indien men genoegen neemt
met geen hogere audiofrequentie dan 4500 Hz.
Zoals boven werd opgemerkt zijn de omroepzenders voor telefonie alle
gestuurde zenders, d.w.z. de eigenlijke oscillatorlamp is een lamp van zeer
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gering vermogen (meestal onder controle van een kristal staande) en de daar
door opgewekte constante trilling wordt door herhaalde versterking opgevoerd
tot het grote vermogen, dat men in de antenneketen nodig heeft. Het modu
leren kan dan in één van de trappen van deze versterkerreeks geschieden en
men heeft dus de keuze om dit moduleren te doen plaats hebben in een van
de eerste trappen van de serie of wel in de buurt van de eindversterkingstrap. Men onderscheidt daarom modulatie bij kleine
energie en modulatie bij grote energie en het is dus de
vraag welke methode in het algemeen de voorkeur verdient. In de eerste plaats
moet worden opgemerkt, dat de energie, die rechtstreeks door de microfoon
wordt afgeleverd, gewoonlijk te gering is om direct voor modulatie te worden
gebruikt. Men moet dus deze energie eerst door middel van een microfoonvoorversterker op het juiste niveau brengen. Zulk een microfoonversterker moet natuurlijk als laagfrequente versterker wor
den uitgevoerd. De versterking van de microfoonstromen moet des te hoger
worden opgevoerd naarmate men in een latere trap moduleert.
De versterkertrappen van de oscillator zijn daarentegen hoogfrequente
versterkers, omdat zij de draaggolf moeten versterken. De trappen
echter, die vóór de modulatortrap liggen, hebben alleen de ongemodu
leerde draaggolf te versterken, d.w.z. zij behoeven slechts één enkele
frequentie te versterken en het is zelfs wenselijk de optredende hogere harmonischen zoveel mogelijk te onderdrukken. Deze versterkertrappen kunnen wor
den ingericht met een zo gunstig mogelijk rendement (zie ook § 35). De ver
sterkertrappen echter, die op de modulator volgen, moeten aan geheel andere
eisen voldoen. Zij versterken nl. de gemoduleerde draaggolf, d.w.z. de draag
golf, nadat deze als het ware met de laagfrequente geluidstrillingen gemengd
is. Daarbij moet een veel ruimer frequentiegebied gelijkmatig worden versterkt
en om vervorming te voorkomen is men genoodzaakt in deze trappen met een
veel lager rendement te werken.
Wanneer men dus de beide systemen van modulatie met elkaar vergelijkt,
vindt men, dat bij modulatie met kleine energie de meeste trappen van de
draaggolfversterker met een ongunstig rendement werken en aan hoge eisen
moeten voldoen wat het voorkomen van vervorming aangaat. Hier staat tegen
over, dat men de laagfrequente energie van de microfoontrilling slechts weinig
behoeft op te voeren. Modulatie met grote energie heeft het
voordeel, dat de draaggolfversterkers grotendeels eenvoudiger worden en met
gunstiger rendement werken, maar de microfoonversterker moet uit
veel meer trappen bestaan en de laatste lamp van deze serie, de modulat o r 1 a m p, heeft ongeveer hetzelfde vermogen als de gemoduleerde lamp.
Aan het systeem van modulatie met kleine energie is nog het voordeel
verbonden, dat men gemakkelijker hogere harmonischen kan onderdrukken en
dat men beter in staat is een ongewenste frequentiemodulatie, die
gelijktijdig met de amplitudemodulatie kan optreden, te onder
drukken. Om deze redenen geeft men tegenwoordig dikwijls aan de modulatie
bij kleine energie de voorkeur.
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HOOFDSTUK IX.

De lamp als gelijkrichter en detector.
§ 50.

De werking van een electronenlamp als detector.

In de paragrafen 13 en 14 werd reeds besproken, dat de werking van de
meeste detectoren op gel ij krichting berust. Tevens werd daar de
twee-electrodenlamp van Fleming genoemd, die door zijn
gelijkrichtende werking als detector kon worden gebruikt. Maar ook de d r i e electrodenlamp kan deze zelfde functie verrichten, terwijl daaraan
nog het voordeel is verbonden, dat de lamp althans gedeeltelijk ook zijn
werking als versterker blijft uitoefenen. Toch keert men in de laatste
tijd om verschillende redenen meer en meer tot het gebruik van dioden als
detector terug.
Het volledige detectieproces bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: in de eerste
plaats worden de gemoduleerde hoogfrequente trillingen door de detector
g e 1 ij k g e r i c h t; de tweede helft van het proces bestaat in het onder
drukken van de hoogfrequente trillingen en het toe
voeren van de laagfrequente trillingen aan verdere laagfrequente versterkers.
Men onderscheidt bij de toepassing van een triode als detector twee ver
schillende schakelingen en de daarbij optredende vormen van detectie worden
als rooster gel ij krichting of roosterstroomdetectïe
en plaatgel ij krichting of plaatstroomdetectie aan
geduid.
De schakeling voor roostergel ij krichting is in fig. 114 weergegeven. We kunnen ons voorstel
len, dat door middel van de transfor
mator S een gemoduleerde trilling
aan het rooster van de lamp wordt
toegevoerd en wel over de roosterB2
condensator C. De combinatie gloeidraad—rooster fungeert hier als ge
Rl
Bi
lijkrichter, omdat de electronenstroom in de lamp alleen de richting
van de gloeidraad naar het rooster
Fig. 114
kan hebben, maar niet omgekeerd.
Omdat echter de roostercondensator wel de wisselspanningen doorlaat, maar
geen gelijkstroom, krijgt het rooster een steeds aangroeiende negatieve lading,
daar de electronen, die gedurende de ene helft van iedere periode op het roos
ter terecht komen, dit niet meer door het vacuum kunnen verlaten. Om echter
te voorkomen, dat het rooster steeds sterker negatief zou worden, waardoor de
lamp zou dichtslaan (zie § 28), is een lekweerstand RL tussen
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het rooster en de gloeidraad geschakeld. Door een juiste keuze van de grootte
van deze lekweerstand kan men verkrijgen, dat de negatieve spanning van het
rooster geen te hoge waarde aanneemt omdat per periode evenveel lading
over de lekweerstand wegvloeit, als er door de electronenstroom op wordt
gebracht. Zolang dus de trillingen voortduren, heeft het rooster een negatieve
lading, houden zij op, dan verdwijnt deze lading weer. Verandert de amplitude
van de gemoduleerde trilling, dan verandert ook de spanning, waartoe het
rooster geladen wordt en de spanningsveranderingen van het rooster geven
dus een reproductie van de amplitudemodulatie van de ontvangen draaggolf.
Men moet hierbij echter nog met het volgende rekening houden. Wanneer de
amplitude van de draaggolf afneemt of nul wordt, vloeit de lading van de
condensator over de lekweerstand wreg, maar zoals in deel I, vierde druk, § 50
is besproken neemt de lading volgens een e-kromme af, waarbij feitelijk de
lading eerst na oneindig lange tijd nul wordt. De tijdconstante, die gelijk
is aan het product van capaciteit en lekweerstand, bepaalt daarbij na hoeveel

tijd de lading tot op het — de gedeelte van zijn oorspronkelijke waarde is
e
gedaald. Men moet dus zorgen, dat deze tijdconstante klein genoeg is om de
spanningsveranderingen van het rooster zo snel te doen geschieden, dat zij de
hoogste frequentie van de modulatie kunnen volgen. Door de tijdconstante
worden dus ook de capaciteit van de roostercondensator en de grootte van de
lekweerstand begrensd. Men past meestal een roostercondensator
toe met een capaciteit van enige honderden /j.p. F, terwijl als lekweerstand
een weerstand van enkele MQ wordt gekozen.
De veranderingen van de roosterspanning beïnvloeden op hun beurt
op normale wijze de anodestroom van de lamp en dit wil dus zeggen,
dat de laagfrequente modulatietrillingen door de lamp versterkt in de anodeketen worden overgebracht. Men kan deze laagfrequente trilling verder in
laagfrequente versterkers versterken, of wel onmiddellijk aan een
telefoon of luidspreker toevoeren, zoals in fig. 114 is voorgesteld.
Door de lamp worden echter ook de hoogfrequente trillingen van de
draaggolf versterkt. Om deze hoogfrequente trillingen buiten de laagfrequente
versterker te houden, schakelt men tussen de detector en de volgende lamp
een zeefketen, bestaande uit condensatoren en zelfinducties. Een zelfde
rol vervult ook reeds de blokcondensator CP die parallel aan de
telefoon wordt geschakeld en die de hoogfrequente trillingen veel gemakke
lijker doorlaat dan de laagfrequente.
Bij de roosterstroomdetectie heeft blijkbaar de gelijkrichting
reeds in de roosterketen plaats en de versterking van de laagfrequente trillingen
geschiedt hiervan geheel gescheiden. Het is dus om vervorming te voorkomen
nuttig, dat de lamp bij de gemiddelde waarde van de roosterspanning ingesteld
is op het rechte gedeelte van de karakteristiek. Bij de plaatstroomdetectie daarentegen maakt men juist gebruik van het feit, dat de karakte
ristiek geen rechte lijn is, d.w.z. men stelt in op één van de twee bochten van
de kromme en wel als regel op de onderste. De lamp werkt dan met een nega
tieve roosterspanning, zodat er in dit geval van roosterstromen geen sprake
is, maar gelijke veranderingen van de roosterspanning in positieve en nega
tieve zin hebben nu geheel ongelijke veranderingen van de anodestroom ten
gevolge en daardoor wordt dus hetzelfde effect bereikt als met gelijkrichting.
De lamp werkt tevens nog als versterker, maar het spreekt vanzelf, dat de
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instelling voor versterking thans niet de meest gunstige kan zijn. De steil
heid is nl. in de bocht van de kromme veel geringer dan in het rechte
gedeelte. Daardoor is de plaatstroomdetector veel minder gevoelig dan de
roosterstroomdetector. De laatste wordt daarom veel meer toegepast dan de
eerste.
Het principeschema van de plaatstroomdetectie is in fig. 115 weergegeven.
In plaats van een roostercondensator en lekweerstand ge
bruikt men een roosterbatterij B3. Met behulp van de regelweerstand
W kan men de negatieve roosterspanning op het juiste bedrag instellen. De
schakeling aan de anodezijde is verder geheel dezelfde als in fig. 114. Volgen
op de detector één of meer trappen laagfrequente versterking,
dan moet men weer de hoogfrequente trillingen door middel van een zeefketen tegenhouden.
Roosterstroomdetectie en plaatstroomdetectie
onderscheiden zich door de wijze,
waarop de gemiddelde plaatc,
stroom verandert bij vergroting
of verkleining van de wisselspan
ning op het rooster. Is nl. een
b2
lamp voor roostergelijkB3 1
richting geschakeld, dan zal
vergroting van de amplitude van
de roosterwisselspanning de ne
gatieve spanning van het rooster
doen toenemen en daardoor wordt
p. j
de anodestroom k 1 e i n e r. Bij
plaatstroomdetectie daarentegen veroorzaakt een grotere amplitude
van de roosterwisselspanning een vergroting van de gemiddelde anode
stroom, omdat in verband met de vorm van de karakteristiek juist de positieve hel ft
' van iedere periode een sterke toeneming van de anodestroom ten gevolge heeft.
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Bij roosterstroomdetectie neemt de gemiddelde plaatstroom af, wanneer de
amplitude van de draaggolf toeneemt; bij plaatstroomdetectie neemt de gemid
delde plaatstroom in hetzelfde geval toe.

Wanneer bij roostergel ij krichting de amplitude van de rooster
spanning zeer groot wordt, kan de negatieve roosterspanning zo groot worden,,
dat het werkpunt op de karakteristiek verschoven wordt tot in de nabijheid
van de onderste bocht. Er treedt dan tegelijkertijd plaatgel ij krichting
op, maar volgens het bovenstaande heeft deze op de plaatstroom juist de
tegenovergestelde werking als de roostergelijkrichting, zodat beidé- invloeden
elkaar grotendeels opheffen. Dit is dus een nadeel, dat aan de roosterstroom
detectie is verbonden.
Zoals boven reeds werd opgemerkt, vervult een triode bij rooster
stroomdetectie feitelijk twee functies. In de eerste plaats heeft in de
roosterketen gelijkrichting plaats, maar bovendien werkt de lamp als versterker.
Het is te begrijpen, dat de eigenschappen van een lamp, de vorm van de
karakteristieken en dergelijke, o.a. met het oog op eventuele vervorming, deze
niet altijd voor beide functies even geschikt zullen maken en dit heeft er toe
geleid, dat men in de laatste tijd er weer toe is overgegaan, de beide functies
van elkaar te scheiden. Men past dus weer diodegelijkrichting toe op een

149

E

wijze, die herinnert aan de eerste lampdetector van Fleming (zie blz. 44) en
laat de verdere versterking aan volgende laagfrequente versterkertrappen over,
Men kan bij het gebruik van een diode als detector twee verschillende
schakelingen toepassen, die men als een soort serieschakeling en
parallelschakeling zou kunnen onderscheiden. Bij de schakeling volgens fig. 116 is de diode op een trillingskring aangesloten met tussenschakeling van een grote weerstand ft waaraan parallel een condensator
C is geschakeld. Daar de lamp slechts in één richting stroom doorlaat, wordt
de condensator geladen en vloeit er tegelijkertijd een ontladingsstroom door de
weerstand. Variaties in de amplitude van de gemoduleerde trilling hebben ver
anderingen in de laadspanning van de condensator ten gevolge en de laagfre
quente spanningsveranderingen, die aldus het punt a ondergaat worden op het
rooster van de volgende versterkerlamp overgebracht. De functie van de
weerstand ft komt feitelijk neer op die van een lekweerstand. Deze
weerstand staat hier dus in serie met de afgestemde kring.

naar rooster

R

Kl

a

r
naar

rooster

Fig. 117

Fig. 116

De schakeling van fig. 117 komt meer overeen met die van een triode voor
roosterstroomdetectie. C is hier de roostercondensator en ftL de lekweerstand.
Deze laatste staat hier dus parallel aan de afgestemde kring. Van de anode
voert een verbinding naar het rooster van de volgende versterkerlamp.
Men heeft ook getracht een diode als detector met een triode
of een t e t r o d e als versterkerlamp samen in één ballon op een
gemeenschappelijke kathode onder te brengen. Men heeft dan het voordeel,
dat het gloeistroomverbruik geringer wordt. Toch hebben deze lampen, die
b i n o d e n genoemd werden, in de practijk slechts weinig voldaan.

§ 51.

Lineaire en kwadratische detectie.

Indien een draaggolf met de cirkelfrequentie co2 wordt gemoduleerd door
een enkelvoudige trilling van de audio-cirkel frequentie top heeft de stroom in
de zender een verloop, dat door de formule (278) wordt weergegeven.
Maken we daarbij gebruik van de betrekking (281), dan is deze stroom ook
te schrijven:
i2 = hm (1 + m sin coi t) sin co2
(288)

We nemen verder aan, dat de spanning, die ten slotte op het rooster terecht
komt, een getrouwe reproductie van deze stroom is en dus kan worden voor
gesteld door de vergelijking:
eg = Egm (1 4- m sin
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t) sin co2 t.

(289)

Bij de beoordeling van een detector gaat het er nu ten slotte om, op welke
wijze de anodestroom van de detectorlamp verandert als functie van de span
ning aan het rooster. De grafische voorstelling van de vergelijking (289) wordt
door fig. 118 weergegeven en hieruit blijkt, dat de omhullende kromme van de
eigenlijke trilling een sinuskromme e&
is, waarvan de as boven de tijdas
ligt en die kan worden voorgesteld
door de vergelijking:
e/ = Egm(\ 4-msin coi t).

(290)

t

Wanneer nu de werking van de
detector een zodanige is, dat alle
negatieve stromen werkelijk onder
Kg. 118
drukt worden, terwijl de positieve
anodestromen juist evenredig zijn
met de positieve gedeelten van eR volgens (289), dan vertoont de anodestroom
het beeld van een langzame trilling, die wordt voorgesteld door de vergelijking:
ia = hm (1 4" m sin cot t).

(291)

Deze langzame trilling aan de anodezijde is dan een evenredige weergave van
de langzame trilling, waarmee de zendstroom gemoduleerd is en men spreekt
daarom in dit geval van lineaire detectie. Men maakt dus in dit
geval gebruik van de zuivere gelijkrichtingswerking van de detector, zoals
dit ook in § 14 reeds voor de kristaldetector is besproken.

Een ander resultaat verkrijgt men, wanneer men gebruik maakt van het
kromlijnig verloop van de karakteristiek (zie ook § 14). In dat geval wordt
de anodestroom als functie van de roosterspanning voorgesteld door een
vergelijking van hogere graad van de gedaante:
ia = a 4- b eg 4- c eg2 4- d eg3 -f- . . . .

(292)

In de meeste gevallen zal men met voldoende benadering kunnen volstaan
met het gebruik van de termen tot en met de tweede graad en dus schrijven:
ifl = a4-feep4-ceg2.

(293)

Men spreekt in dit geval van kwadratische detectie. Sub
stitueert men nu in (293) de waarde van eg volgens (289), dan vindt men na
de nodige herleiding een zeer samengestelde trilling, die een groot aantal
frequenties blijkt te bevatten, terwijl bovendien een constante term optreedt,
die dus een gelijkstroomcomponent vertegenwoordigt. De optredende cirkelfrequenties zijn de volgende: co2» 2 a>2> C02 — coi» CO2 4" cüi. 2 (cu2 — ^i)« 2 (co2 — tOj),
2 a)2 4" ca 1, Wi en 2 g)|. Van deze frequenties zijn al diegene, die 0)2 be
vatten, hoogfrequent, terwijl alleen 0)1 en 2 0)1 laagfrequente trillingen voor
stellen. De hoogfrequente trillingen worden door zeefketens tegengehou
den, zodat zij niet in de laagfrequente versterker achter de detector doordringen
en we behoeven hier dus in de eerste plaats slechts rekening te houden met de
frequenties coi en 2o)j. Het blijkt dus, dat zich bij de toon van de frequentie
p die met de modulerende geluidstrilling overeenkomt, een toon gevoegd
heeft, die juist een octaaf hoger is. Dit betekent dus een vervorming van het
geluid. Gaat men nu echter verder na hoe groot de amplituden van deze twee
trillingen zijn, dan vindt men dat deze voor de toon met de frequentie co ! gelijk
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is aan m c Egm2 en voor de een octaaf hogere toon gelijk is aan
m2 c Egm2Hieruit volgt, dat de invloed van de boventoon des te geringer is, naarmate m
kleiner is, dus naarmate de draaggolf minder diep gemoduleerd is. Enige ver
vorming is echter van de optredende octaaf altijd het gevolg.
Bij telefonie wordt natuurlijk de draaggolf niet door één enkele laagfrequente trilling gemoduleerd, maar door een zeer groot aantal verschillende
frequenties. Het nadere onderzoek leert, dat dan behalve de octaven ook nog
trillingen optreden, waarvan de frequenties gelijk zijn aan de sommen en de
verschillen van de grondfrequenties. Ook hier geldt echter de regel, dat de
invloed van deze storende frequenties geringer is naarmate de modulatiediepte
minder groot is.
Bij de verschillende detectiemethoden treden beide vormen van detectie, de
lineaire en de kwadratische, op. Omdat de laatste altijd enige vervorming
veroorzaakt, tracht men in het algemeen de lineaire detectie zoveel mogelijk
te benaderen.

Bij kwadratische detectie treden verschillende nevenfrequenties op, die ver
vorming veroorzaken. De invloed van deze vervorming is des te geringer, naar
mate de modulatiediepte kleiner is. Bij lineaire detectie treedt geen vervor
ming op.
§ 52.

Zwevingsontvangst of heterodyne ontvangst.

We hebben in § 15 reeds geconstateerd, dat voor de ontvangst van ongedempte telegrafie bijzondere maatregelen nodig zijn. De tot dusverre
beschreven detectiemethoden met lampdetectoren zijn zeer goed bruikbaar voor
de ontvangst van gedempte telegrafie en van telefonie. Zo
wordt bij de ontvangst van een door telefonie gemoduleerde draaggolf door
de gelijkrichtende werking van de detector een laagfrequente trilling voortge
bracht, die een tamelijk natuurgetrouwe nabootsing is van de laagfrequente
trilling, die voor het moduleren van de draaggolf is gebruikt. Bij gedempte
telegrafie kan men de vonkfrequentie beschouwen als een laag
frequente modulatie, die dus door een detector eveneens in een telefoon kan
worden hoorbaar gemaakt.
Wanneer men echter telegrafeert met een ongedempte zender, dan
wil dit zeggen, dat gedurende het neerdrukken van de seinsleutel een draaggolf
met constante amplitude aanwezig is, welke weer ophoudt zodra de sleutel
wordt losgelaten. Treffen zulke golven een ontvangketen met detector, dan zal
deze laatste een toeneming van de anodestroom vertonen, zolang de ongedempte
trilling wordt uitgezonden, maar zodra de draaggolf wordt onderbroken, keert
de anodestroom tot zijn oorspronkelijke waarde terug. Dit betekent, dat wan
neer met een telefoon wordt ontvangen, deze telefoon zijn membraan sterker
aantrekt, zolang de steinsleutel is neergedrukt, maar dat bij het loslaten van de
sleutel het membraan weer in zijn oorspronkelijke stand terugkeert. Op die
wijze krijgt men echter geen hoorbare tekens in de telefoon, hoogstens een
klikken bij het neerdrukken en loslaten van de seinsleutel. Wel zou men door
voldoende versterking in dit geval de tekens door een schrijftoestel kunnen
laten optekenen, maar daar de ontvangst per telefoon of luidspreker meer
gebruikelijk is, wordt ongedempte telegrafie meestal met bijzondere ontvang
toestellen opgenomen.
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In § 15 is ook reeds het beginsel van de zgn. zweving s- of heterodyne ontvangst, die in dit geval meestal wordt toegepast, beschreven.
Zoals de naam aanduidt berust deze methode op het ontstaan van zwevingen
door interferentie van twee trillingen van verschillend trillingsgetal.
Een dier trillingen is de trilling, die als inkomend signaal wordt ontvangen,
terwijl de tweede trilling door een in het ontvangtoestel aanwezige genere
rende lamp wordt opgewekt. Laat men beide trillingen op een zelfde keten
werken, dan ontstaat hierin een samengestelde trilling met veranderlijke ampli
tude en wel zo, dat de verandering van de amplitude geschiedt met een
frequentie, de zgn. zwevingsfrequentie, die gelijk is aan het ver
schil van de frequenties van de interfererende trillingen. Men kan de
resulterende trilling ook beschouwen als een hoogfrequente grondtrilling, die
door een trilling van de zwevingsfrequentie is gemoduleerd. Door detectie kan
men uit deze samengestelde trilling de laagfrequentc zwevingsfrequentie afzon
deren en wanneer men dus zorgt, dat het verschil tussen de interfererende
frequenties zo klein is, dat de zwevingsfrequentie binnen het gebied van de
hoorbare tonen valt, wordt een toon van de zwevingsfrequentie in de telefoon
waargenomen, althans zolang er inkomende signalen zijn. Gedurende de tijd,
dat de signalen ontbreken, bestaat wel de constante trilling van de genererende
lamp, maar deze is in de telefoon niet hoorbaar.
Onderstellen we, dat de wisselspanning, die door de inkomende trilling aan
het rooster van de detectorlamp wordt toegevoerd, kan worden voorgesteld
door:
eg\ - -EimSincu t

(294)

en dat de wisselspanning op het rooster, die een gevolg is van de hulptrilling
van de genererende lamp, kan worden geschreven:
eg2 = E2m sin (co + <3)

(295)

Hierin is dus <5 een cirkelfrequentie, die binnen het gebied van de hoorbare
tonen ligt. De totale spanning op het rooster wordt dus voorgesteld door:
eg = Eïm sin cd t -j- E2m sin (cd -f- d) f.

(296)

Onderstellen we verder, dat de detector kwadratisch werkt, dan wil dit zeggen,
dat de anodestroom wordt voorgesteld door (293):

(297)
Substitueren we hierin de uitdrukking (296) voor eg, dan vindt men na uit
werking, dat een samengestelde trilling ontstaat, waarin behalve een constante
stroom de volgende cirkelfrequenties voorkomen: cd, 2 cd
CD,, co
CD + <5, 2 co + <5,
2 (cd + ö) en <5- Alleen de laatste trilling is laagfrequent en hier dus van belang,
Gaat men verder na, hoe groot de amplitude van deze trilling is, dan blijkt,
dat deze evenredig is met het product van Elm en E,'2m-

Bij zwevingsontvangst is de sterkte van de laagfrequente trilling recht even
redig zowel met de amplitude van het ontvangen signaal als met die van de

hulptrilling.
Dit is van groot belang, omdat men dus door een voldoend sterke hulptrilling te gebruiken als het ware de ontvangen trilling belangrijk kan ver-
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sterken. Door wijziging van de frequentie van de hulptrilling kan men de
verschilfrequentie <5 en dus de toonhoogte van het ontvangen signaal naar
willekeur regelen.

§ 53.

Golflengtetransformatie of superheterodyne ontvangst.

Op de beginselen van de zwevingsontvangst is ook een andere methode van
ontvangen gebaseerd, die tegenwoordig algemeen toepassing vindt en die
golflengtetransformatie of superheterodyne ont
vangst wordt genoemd. Een ontvangtoestel, dat voor deze wijze van
ontvangen is ingericht, bevat weer een genererende lamp, die een
hulptrilling voortbrengt, welke wordt gemengd met de ontvangen hoog
frequente trilling. In plaats dat nu. echter de hierdoor ontstane zwevingsfrequentie binnen het bereik van de hoorbare tonen valt, wordt die zwevingsfrequentie zo hoog gekozen, dat de door detectie ontstane toon onhoorbaar
is. Men heeft hierdoor de ontvangen trilling als het ware omgezet in een
middenfrequente trilling, die dus met een veel grotere golflengte over
eenkomt, dan die van de zender. Het is aan deze verandering van golflengte,
dat de naam golflengtetransformatie ontleend is.
De middenfrequente trilling wordt nu in een of meer trappen versterkt en
ten slotte aan een tweede detectorlamp toegevoerd, die de midden
frequente trilling in een hoorbare laagfrequente omzet.
De superheterodyne ontvangst heeft verschillende voordelen. In
de eerste plaats kan men hier weer gebruik maken van de versterking
van de ontvangen signalen, die een gevolg is van de grotere sterkte van de
hulptrilling. Bovendien kan men er een veel grotere selectiviteit door
verkrijgen, die vooral voor omroepontvangers van groot belang is in verband
met de kleine verschillen in golflengte van de omroepzenders. Deze grote
selectiviteit wordt bereikt door de middenfrequente versterker zo te constru
eren, dat deze slechts een beperkte band van frequenties doorlaat. Door instel
ling van de trillingsketen van de genererende lamp kan men zorgen, dat voor
iedere waarde van de ontvangen golflengte de zwevingsfrequentie dezelfde is.
De middenfrequente versterker, die dus altijd dezelfde frequentie moet verster
ken, kan veel eenvoudiger en beter geconstrueerd worden, dan mogelijk is met
een hoogfrequente versterker, die een veel groter gebied van frequenties moet
omvatten. In de middenfrequente versterker kan een bandfilter worden
opgenomen, dat ter weerszijden van de middenfrequentie slechts die frequen
ties doorlaat, die voor het overbrengen van de geluidstrillingen nodig zijn. Ook
wordt wel een bandfilter geschakeld in het hoogfrequente gedeelte, b.v. tussen
de antenne en de eerste lamp.
In plaats van twee afzonderlijke lampen te gebruiken voor de generator
en de eerste detector, gebruikt men tegenwoordig dikwijls voor deze
beide functies een enkele lamp, die als het ware op te vatten is als een com
binatie van een t r i o d e en een schermroosterlamp. Zulk een
lamp heeft dan 5 roosters en dus 7 electroden en wordt daarom h e p t o d e
genoemd. In § 58 wordt een schema voor een superheterodyn ontvangtoestel
nader beschreven en toegelicht.
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HOOFDSTUK X.

Ontvangtoestellen.
§ 54.

De schermroosterlamp als hoogfrequente versterker.

De lampen, die in een ontvangtoestel worden gebruikt, verrichten verschillende functies en wel ondergaan de radiotrillingen op hun weg van de
antenne tot de luidspreker achtereenvolgens de volgende bewerkingen:

1°.
2°.
3°.
4°.

hoogfrequente versterking,
detectie,
laagfrequente versterking en
eindversterking.

De reden, waarom men altijd hoogfrequente versterking aan de detectie doet
voorafgaan, is gelegen in de omstandigheid, dat een detector zeer onvolkomen
werkt, wanneer de amplitude van de spanningsvariaties op het rooster zeer
klein zijn. In dit geval immers doorlopen deze spanningsveranderingen slechts
een zeer klein gedeelte van de karakteristiek en binnen dat gebied is de karak
teristiek altijd met grote benadering als een rechte lijn te beschouwen. Wil men
b.v. bij plaatstroomdetectie de gelijkrichtende werking van de detector tot zijn
recht laten komen, dan moet men er voor zorgen, dat zich de spanningsver
anderingen op het rooster uitstrekken over een gedeelte van de karakteristiek,
dat een duidelijk verschil in helling vertoont. Men drukt dit uit door te zeggen,
dat de amplitude van de trilling, die aan de detector wordt toegevoerd, boven
de zgn. drempelwaarde van de detector moet liggen. Om dus ook zeer
zwakke signalen te kunnen ontvangen past men zo goed als altijd hoogfrequente
versterking toe.
Nu is een triode als hoogfrequente versterkerlamp weinig geschikt en wel
vooral wegens de betrekkelijk grote capaciteit tussen het rooster en de anode.
Deze capaciteit brengt nl. een terugkoppeling tot stand tussen de
anode en de roosterzijde van de lamp, waardoor zeer licht ongewenst gene
reren kan ontstaan. Vooral bestaat dit gevaar bij hoogfrequente lampen,
omdat hier de impedanties in de rooster- en de anodeketen op dezelfde fre
quentie zijn afgestemd, terwijl ze slechts een geringe demping hebben.
In plaats van een triode wordt daarom voor hoogfrequente versterking
tegenwoordig algemeen een schermroosterlamp toegepast, welke
in dit opzicht verschillende belangrijke voordelen bezit. Bij voorkeur gebruikt
men dan een penthode van het type, dat een stuurrooster, een
schermrooster en een remrooster bevat (zie § 33). Het schermrooster is een kap met nauwe mazen, die de gloeidraad en het stuurrooster
geheel omvat en die tot aan de lampvoet reikt. Het wordt voor hoogfrequente
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trillingen met aarde, dus met de gloeidraad verbonden (zie fig. 119), maar
om tegelijkertijd de mogelijkheid te hebben, om aan het schermrooster een
gelijkstroomspanning te geven, geschiedt de verbinding over een condensator
met grote capaciteit.
Het schermrooster vormt nu een electrostatische afscherming van het stuurrooster, d.w.z. het laat slechts weinig krachtlijnen door naar de anode en daar
door is de capaciteit tussen het stuurrooster en de anode zeer gering, zodat'
ook de terugkoppeling zeer klein is. Als een verdere maatregel om de capaciteit
tussen stuurrooster en anode
klein te houden, wordt de ver
binding met de anode niet door
1
de lampvoet naar buiten gevoerd,
maar door middel van een afzon
derlijke klem boven op de ballon
van de lamp. Ook wordt wel het
stuurrooster met een klem boven
op de lamp verbonden, terwijl
dan de anodeverbinding door de
lampvoet loopt.
H
De invloed van de afscherming
door het schermrooster doet zich
ook gelden ten opzichte van de
Hg.U9
capaciteit tussen gloeidraad en
anode. Ook deze wordt zeer klein
en dit betekent, dat de versterkingsfactor van de lamp zeer groot
wordt (zie § 26). Het schermrooster verandert echter niets aan de capaciteit
tussen de gloeidraad en het stuurrooster en dit wil zeggen, dat de spannings
veranderingen op het stuurrooster dezelfde invloed op de emissiestroom
behouden, m.a.w. de steilheid van de lamp blijft dezelfde. In verband
met de grote waarde van g moet dan ook volgens de lampenformule van
Barkhausen (170) de inwendig^ weerstand van de lamp
zeer groot zijn.
Om te zorgen, dat de verse huivingsspanning en daarmee de
roosterruimte van de lamp groot genoeg worden, moet men aan het
schermrooster een positieve spanning geven ten opzichte van de gloeidraad.
Deze spanning moet echter steeds lager zijn dan die van de anode, vooral omdat
anders gevaar bestaat, dat de door de anode uitgezonden secundaire
electronen (zie § 33) door het schermrooster worden opgenomen. Als
middel om dit tegen te gaan brengt men daarom een remrooster aan, dat
met de kathode verbonden is en dus door zijn lage spanning in staat is om de
secundaire electronen naar de anode terug te zenden.
Door de kleine capaciteit tussen anode en stuurrooster bij een schermroosterlamp wordt niet alleen de kans op genereren van deze lamp aanzienlijk ver
kleind, maar bovendien wordt voorkomen, dat er een terugkoppeling ontstaat
tussen de detectorlamp en de antenne. Zulk een terugkoppeling brengt, als de
detectorlamp genereert, ook de antenne in ongedempte trilling, zodat deze
laatste trillingen gaat uitzenden. In naburige ontvangtoestellen kunnen die
trillingen door interferentie met de trillingen opgewekt door de eigen gene
rerende detectorlamp storende huiftonen veroorzaken, die onder de naam van
de Mexicaanse hond een zekere beruchtheid hebben verkregen. De
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toepassing van schermroosterlampen als hoogfrequente lampen heeft dit dier
onschadelijk gemaakt.
Zoals boven bleek heeft de schermroosterlamp ook nog als voordelen een
grote versterkingsfactor en een grote inwendige weerstand. Door de grote
waarde van g is ook de spanningsversterking groot (zie § 36),
terwijl de grote inwendige weerstand de selectiviteit verhoogt
(zie § 40).

§ 55.

Afscherming, ontkoppeling, neutrodynisering.

Bij de bespreking van de voordelen van de schermroosterlamp in de vorige
paragraaf is in het licht gesteld, dat ongewenst genereren het gevolg kan zijn
van terugkoppeling van de anode- op de roosterzijde van de lamp. Men moet
daarom angstvallig alle oorzaken vermijden, waardoor een dergelijke terug
koppeling kan optreden. Een effectief middel hiertoe is de afscherming,
niet alleen binnen in de lamp, maar ook van de trillingsketens buiten de lampen.
Men onderscheidt i nd uctieve en capacitieve afscherming,
al naarmate men inductieve of capacitieve koppeling wil tegengaan. Voor de
inductieve afscherming gebruikt men metalen bussen of dozen, die
de spoelen, transformatoren e.d. zo goed mogelijk omsluiten, die dus zo weinig
mogelijk openingen bevatten en die uit goed geleidend materiaal bestaan. De
afscherming geschiedt in dit geval door de wervelstromen, die in het metalen
omhulsel worden opgewekt en die zodanige velden voortbrengen, dat deze het
magnetische veld buiten de doos neutraliseren. Hoe minder weerstand de
wervelstromen ondervinden, des te volkomener is de afscherming en daarom
gebruikt men voor inductieve afscherming meestal rood koper, soms ook
aluminium.
Capacitieve afscherming kan eenvoudiger worden verkregen,
omdat in dit geval de afschermende doos niet geheel gesloten behoeft te zijn.
Zelfs kan zulk een scherm uit gaas bestaan
(kooi van Faraday), omdat dit reeds alle
electrische krachtlijnen tegenhoudt. Het is in
dit geval echter noodzakelijk, dat het scherm
goed geleidend met aarde is verbonden. De bui
ten de afschermdozen tredende toevoerdraden
worden dikwijls uitgevoerd in loodkabel, waar
van dan de loodmantel eveneens geaard wordt.
Behalve voor inductieve en capacitieve be
staat ook gevaar voor galvanische kop
peling door de gemeenschappelijke batte
rijen van verschillende lampen. Men kan zulke
koppelingen tegengaan door te zorgen, dat de
wisselstromen buiten de batterijen worden
gehouden. Daartoe wordt b.v. een smoorFig. 12 o
spoel in serie met de anodebatterij gescha
keld, terwijl de batterij en de smoorspoel ge
zamenlijk door een condensator worden overbrugd (zie fig. 120). Men
spreekt in dit geval van ontkoppeling. In plaats van een smoorspoel kan
men ook een weerstand gebruiken, maar deze heeft het nadeel, dat er een
spanningsverlies in optreedt, waardoor de anodespanning wordt verkleind.
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Er bestaat nog een tweede middel om de invloed van de anode-roostercapaciteit tegen te gaan, dat vooral werd toegepast, toen de schermroosterlampen nog niet in gebruik waren, nl. neutrodyniseren. Hieronder
verstaat men een schakeling, waardoor voorkomen wordt, dat de spanningsvariaties van de plaat door de plaat-rooster-capaciteit heen spanningsver
schillen op het rooster teweegbrengen. Men verbindt daartoe het rooster door
een kleine condensator, de zgn. neutrodyne condensator, met
een punt van de anodekring, waar de
spanning altijd juist tegengesteld is aan
de plaatspanning. Zulk een schakeling
is b.v. in fig. 121 voorgesteld. Men ver
bindt de positieve pool van de anodeZ. batterij met het midden van een spoel,
welks uiteinden met de plaat en over
de neutrodyne condensator met het
rooster zijn verbonden. Deze beide uit
einden van de spoel zijn, wanneer tril
lingen in de anodeketen optreden, altijd
juist tegengesteld in phase en wanneer
men dus zorgt, dat de capaciteit van
Hg. 12 X
de neutrodyne condensator juist gelijk
is aan de anode-rooster capaciteit, zullen de hierdoor ontstane ladingen op
het rooster elkaar juist opheffen. Men kan deze schakeling ook opvatten als
een soort brugschakeling, waarbij spanningsvariaties in de anodekring geen
spanningsvariaties op het rooster kunnen veroorzaken. Sedert men in de
schermroosterlampen een eenvoudig middel heeft gevonden om de
koppeling tussen anode en rooster tegen te gaan, worden neutrodyne
schakelingen nog slechts in bijzondere gevallen toegepast.
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§ 56.

Volumeregeling en automatische sterkteregeling.

De spanningen, die door een verwijderde zender 'in een ontvangantenne
worden opgewekt, kunnen zeer uiteenloopend van sterkte zijn en omdat in
verband hiermee ook de door de luidspreker afgegeven energie zeer verschil
lend kan zijn, moet men over middelen beschikken, om het volume van het
voortgebrachte geluid naar willekeur te regelen. Zijn de ontvangen signalen
zeer zwak, dan moet men de versterking tot de hoogste waarde opvoeren, maar
zijn de signalen afkomstig van een naburige krachtige zender, dan moet men
om overbelasting en vervorming te voorkomen het geluidsvolume tot een
kleinere waarde terugbrengen.
Eenvoudige middelen om de geluidsterkte te regelen zijn het gebruik van
een transformator met aftakbare secundaire zijde,
indien transformatorversterking wordt toegepast, of van een r e g e 1 weer
sta n d voor de gloeistroom van de versterkerlampen. In het alge
meen verdient het meer aanbeveling de regeling uitsluitend aan de hoogfre
quente zijde te doen geschieden, omdat indien b.v. de detector overbelast wordt,
een regeling aan de laagfrequente zijde zonder uitwerking blijft.
Men kan op eenvoudige wijze de hoeveelheid energie, die aan de hoogfrequente lamp wordt toegevoerd, regelen met behulp van een zgn. d i f fe158

rentiaalcondensator. Hieronder verstaat men een condensator met
één draaibaar stel en twee vaste stellen platen, die volgens fig. 122 in de
antenne wordt geschakeld. Door de condensator te verdraaien kan men meer
of minder energie aan de hoogfrequente lamp toevoeren, terwijl gezorgd wordt,
dat de capaciteit in de keten antenne-aarde onveranderd blijft.
Een andere, veel toegepaste methode bestaat in het regelen van de
negatieve roosterspanning van de hoogfrequente
lamp. Vergroot men de negatieve roosterspanning, dan komt het werkpunt
op de karakteristiek dichter bij de onderste knik van de kromme, waar de
steilheid geringer is dan in het rechte gedeelte. Men gebruikt voor dit doel bij
voorkeur een lamp, waarvan de steilheid zeer geleidelijk verandert, een zgn.
selectode (zie § 34).
Niet alleen kunnen de van verschillende stations ontvangen signalen zeer
ongelijk van sterkte zijn, maar het komt ook dikwijls voor, dat de van een
zelfde station ontvangen tekens van ogenblik tot ogenblik van sterkte ver
anderen. Dit verschijnsel, dat sluiereffect of fading (zie § 66)
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wordt genoemd, vindt zijn oorzaak niet in ongelijke sterkte van de uitzending,
maar in de toestand van het tussenliggende medium. Het komt vooral bij
korte golven voor, dat de geluidsterkte nu en dan beneden de hoorbaarheidsgrens wegzinkt. Om aan dit euvel, dat vooral bij de ontvangst van telefonie
en muziek zeer hinderlijk kan zijn, tegemoet te komen, past men tegenwoordig
in ontvangtoestellen dikwijls een zgn. automatische sterkteregeling toe, waardoor een althans nagenoeg constante geluidsterkte kan
worden verkregen. Voor deze automatische sterkteregeling maakt men eveneens gebruik van een regeling van de negatieve roosterspanning van de hoogfrequente lamp. Bij de ontvangst van telefonie bestaan de ontvangen trillingen
uit de draaggolf en het gebied van de beide zijbanden, welke dus een groot
aantal frequenties vertegenwoordigen. Door de modulatie veranderen de zij
banden voortdurend van samenstelling en intensiteit, maar de draaggolf blijft
constant, zolang althans geen fading optreedt. Hieruit volgt, dat men de
automatische sterkteregeling alleen kan ontlenen aan de veranderingen in
sterkte van de draaggolf. Nu is de intensiteit van de gelijkstroom, die na
de detectie ontstaat, een maat voor de sterkte van de ontvangen draaggolf en
hiervan moet dus de negatieve roosterspanning van de hoogfrequente lamp
worden afgeleid. In fig. 123 is aangeduid hoe dit kan geschieden. Als detector
is hier een diode gedacht, die in serie met een weerstand
is aangesloten op
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een trillingskring, die met de anodekring van de hoogfrequente lamp is gekop
peld. Denken we ons een ogenblik de batterij B niet aanwezig, dan is het
duidelijk, dat de diode stroomloos zal zijn, zolang er geen draaggolf wordt
ontvangen. Is dit laatste echter wel het geval, dan wordt de diode doorlopen
door stromen in de richting van de anode naar de kathode. Daardoor treedt
in de weerstand
een spanningsverlies op, tengevolge waarvan het linker
uiteinde van die weerstand negatief wordt ten opzichte van het rechter. Wordt
de draaggolf sterker, dan neemt het spanningsverlies toe en het linker uiteinde
van
wordt sterker negatief. Dit punt staat in verbinding met het rooster
van de hoogfrequente lamp en dus wordt dat rooster meer negatief, naarmate
de ontvangsterkte groter is. Dientengevolge wordt dan de versterking kleiner.
De batterij B legt een negatieve spanning aan de plaat van de diode en hier
door wordt verkregen, dat er pas een stroom door de diode gaat vloeien,
wanneer het spanningsverschil ten gevolge van de ontvangen draaggolf groter
wordt dan de spanning van deze batterij. Dit betekent, dat de regeling eerst
werkt, wanneer de ontvangen signaalsterkte een zeker minimum heeft over
schreden. Dit dient om te voorkomen, dat gedurende de tijd, dat de draaggolf
geheel verdwijnt, de versterking te zeer wordt opgevoerd, waardoor alleen
storende nevengeluiden e.d. onnodig versterkt zouden worden. De weerstand
cn de condensator C3 vormen een zgn. vertragingsketen, welke
belet, dat de hoogfrequente lamp al te snel reageert op veranderingen in de
ontvangen sterkte. Deed men dit niet, dan zou het gevaar bestaan, dat de
veranderingen in sterkte door de modulatie reeds door veranderlijke verster
king van de hoogfrequente lamp zouden worden weggedempt.
In de moderne uitvoeringsvormen van dergelijke schema's is men er op uit
om het gebruik van hulpbatterijen, ook van die, welke dienen om aan het
rooster van een lamp een negatieve voorspanning te geven, te ontgaan. Alle
hulpspanningen worden dan aan de gemeenschappelijke anodespanningsbron ontleend. In fig. 124 is een schema gegeven, waarin gebruik
gemaakt is van een duodiode, d.w.z. een lamp met twee anoden tegen
over een gemeenschappelijke kathode. Deze lamp is dus op te vatten als een
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dubbele diode, van welke de ene helft als detector, de andere als
regeldiode voor de automatische sterkteregeling dient. Als anodespanningsbron is hier nog eenvoudigheidshalve een batterij getekend. In § 62 zal
worden besproken, hoe de anodespanning tegenwoordig aan een zgn. plaatspanningsapparaat, dat op het wisselstroomlichtnet wordt aangeslo
ten, kan worden ontleend.
De werking van het schema van fig. 124 is de volgende.. Getekend zijn de
d u o d i o d e DD, de voorafgaande hoogfrequente lamp HF en de
volgende laagfrequente lamp LF. De beide versterkerlampen zijn pent hod e n, maar eenvoudigheidshalve zijn de aansluitingen voor de gloeistroom en
die van het schermrooster en het remrooster weggelaten. De
negatieve voorspanning van de stuurroosters wordt verkregen met behulp van
de weerstanden
en
die tussen de kathode en de negatieve pool van de
anodebatterij zijn geschakeld. De parallel geschakelde condensatoren dienen
om de wisselstromen door te laten. Zolang geen draaggolf wordt ont
vangen, vloeit alleen door deze weerstanden Rr en R2 een stroom en dus
treedt daarin een spanningsverlies op, waardoor de kathoden positief worden
ten opzichte van de stuurroosters (zie § 63). Het stuurrooster van de HFlamp, dat over de weerstanden 7?3, R± en Rb met de negatieve pool van de
batterij is verbonden, heeft dezelfde spanning als die negatieve pool, omdat
deze weerstanden stroomloos zijn. De kathode van dezelfde lamp is positief
ten gevolge van het spanningsverlies in Rv
De linker helft van de duodiode heeft de normale detectorschakeling
van fig. 116. Alleen is om aanstonds te bespreken redenen de aansluiting
van het rooster van de LF-lamp variabel. Wat de rechter helft van DD betreft,
merken we op, dat de kathode dezelfde spanning heeft als het boveneinde
van R2. De anode a2 heeft over de stroomloze weerstand R§ dezelfde span
ning als het ondereinde van R2 en is dus negatief ten opzichte van de kathode.
Het bedrag van het spanningsverlies in R2 vertegenwoordigt de drempel
waarde van de spanning, waarboven de automatische sterkteregeling begint
te werken, d.w.z. indien dit spanningsverlies b.v. 10 V bedraagt, moet de
spanning van de anode 'a2 10 V stijgen, voordat er stroom door dit gedeelte
van de duodiode kan gaan.
Wordt nu een draaggolf ontvangen, dan komen er wisselspanningen
op de duodiode, die wat het detectorgedeelte betreft, op de normale wijze
worden gelijkgericht. Door middel van de koppelingscondensator C4 komen
deze spanningswisselingen ook op de anode a2 van de regeldiode terecht.
Zijn de spanningsvariaties zo groot, dat de anode positief kan worden ten
opzichte van de kathode, dan gaan stroomstoten door de weerstand R5 en wel
van beneden naar boven. Er treedt dus een spanningsverlies op in deze weer
stand, zodat de spanning van het punt a daalt. Daardoor zakt over de weer
standen R3 en
ook de spanning op het stuurrooster van de HF-lamp. Hoe
sterker de ontvangen draaggolf is, des te meer daalt de spanning van a en die
van het rooster en des te kleiner wordt dus de versterking.
De spanning in het punt a zal natuurlijk ook de invloed ondergaan van de
laagfrequente variaties ten gevolge van de modulatie. Om te voorkomen, dat
deze spanningsvariaties eveneens de sterkteregeling zouden beïnvloeden, zijn
de weerstand R4 van ongeveer 1 MQ en de condensator C3 van ongeveer
0,1 /xF aangebracht. Zelfs voor audiofrequenties is de reactantie van C3 slechts
gering, vergeleken met de weerstand van R4, zodat de laagfrequente spannings-
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variaties van het punt b veel geringer zijn dan die van het punt a. Voor de
hoogfrequente spanningsveranderingen, die op het rooster van de HF-lamp
worden gebracht, zou de condensator C3 practisch een kortsluiting vormen.
Daarom is tussen het punt b en het rooster van de HF-lamp nog een weer
stand 7?3 van ongeveer 1 M Q geschakeld.
Daar in verband met de automatische sterkteregeling aan de HF-lamp een
verdere regeling uit de hand van het volume niet wel mogelijk
is, geschiedt deze volumeregeling hier aan de laagfrequente lamp en wel door
middel van het verplaatsbare contact op de weerstand T?7. Door vergelijking
met fig. 116 ziet men onmiddellijk in, dat naarmate dit contact naar links wordt
verschoven, de laagfrequente spanning aan het rooster van de LF-lamp groter
wordt en dus het volume groter wordt.

§ 57.

Negatieve terugkoppeling of tegenkoppeling.

Wanneer men in een ontvangtoestel één of meer trappen laagfrequen
te versterking toepast, schuilen in het niet geheel recht zijn van de
karakteristieken van de daarbij gebruikte lampen oorzaken voor het optreden
van vervorming. Vooral de eindlamp kan tot een dergelijke vervorming licht
aanleiding geven.
Men onderscheidt in het algemeen twee soorten van vervorming, nl.
lineaire en niet-lineaire. Onder lineaire vervorming
verstaat men vervorming, die optreedt, wanneer de trillingen van verschillende
frequenties, waaruit een laagfrequente geluidstrilling samengesteld gedacht
kan worden, ongelijke versterking ondergaan. De verhouding van de samen
stellende trillingen is dan niet meer dezelfde als in het oorspronkelijke geluid.
Men kan een dergelijke vervorming dikwijls grotendeels opheffen door langs
andere weg ongeveer de tegengestelde verhouding in de versterking van de
verschillende frequenties in het leven te roepen.
Onder niet-lineaire vervorming daarentegen verstaat men het
optreden van nieuwe frequenties, die in het oorspronkelijke geluid niet voor
kwamen en wel voornamelijk van hogere harmonischen van de reeds aanwezige
grondfrequenties. Het spreekt vanzelf, dat men een dergelijke vervorming
nooit geheel kan opheffen. Gaat het voornamelijk om het optreden van de
tweede harmonischen, dan spreekt men ook wel van kwadratische
vervorming.
Nu heeft men toch een middel gevonden om het optreden van hogere har
monischen zoveel mogelijk tegen te gaan en wel door negatieve terug
koppeling of tegenkoppeling, die dan in één of meer laagfre
quente versterkertrappen wordt toegepast. Men verstaat hieronder het vol
gende: een gedeelte van de uitgangsenergie van een versterker wordt naar de
ingangszijde teruggevoerd, maar zo, dat de teruggevoerde energie in tegenp h a s e is met de primair toegevoerde energie. Men onderscheidt hierbij twee
schakelmethoden, die stroomtegenkoppeling en spanningstegenkoppeling worden genoemd.
Bij de stroomtegenkoppeling, die in fig. 125 schematisch is
voorgesteld, wordt een weerstand R in serie geschakeld met de belastingsimpedantie Z aan de uitgangszijde van de versterker. Het spanningsverschil,
dat tussen de uiteinden van deze weerstand ontstaat, wordt in tegenphase in
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serie met de ingangsspanning gelegd. De tegenkoppelingsspanning is dus in dit
geval evenredig met de uitgangsstroom: vandaar de naam stroomtegenkoppeling.
Bij de spanningstegenkoppeling daarentegen, die in fig. 126
schematisch is voorgesteld, ligt
parallel aan de belastingsimpedan- o—
-O
otie Z een grote weerstand R. Een
E.
Eu
z
gedeelte van het tussen de uitein Eo
/?
den van deze weerstand aanwe
zige spanningsverschil wordt nu
in tegenphase in serie met de in
gangsspanning geschakeld. Omdat
Fig.uj
dus de tegenkoppelingsspanning
evenredig is met de uitgangsspan
oo—
-o
ning, spreekt men van s p a n R
Z
Eu
ningstegenkoppe- Eo
1 i n g.
oDat inderdaad door de toepas
sing van tegenkoppeling de ver
vorming kan worden verminderd,
Bg. u.6
zij het ten koste van een deel
van de versterking, kan als volgt
worden beredeneerd. Beschouwen we b.v. het geval van spanningstegen
koppeling. Zij Eo de toegevoerde signaalspanning, die blijkbaar
niet gelijk is aan de eigenlijke ingangsspanning van de versterker Ef
(fig. 126). Noemt men de tegenkoppelingsspanning Et, dan is dus
Ei = Eo-Et.

(298)

Nu is E( een bepaald gedeelte van de uitgangsspanning Eu en we
kunnen dus stellen
Et = pEa,

(299)

indien p een grootheid is, die kleiner is dan 1. Verder is, indien v de spanningsversterking van de versterker voorstelt,

Ea = v E.

(300)

Et = pv E^

(301)

en dus

Uit (298) en (301) volgt:

Ei = Eo — pv Eit
dus
E,=

1 4-pu

(302)

en in verband met (300)

1 +pv *

(303)

Het kan zijn, dat de uitgangsspanning Eu niet alleen in grootte, maar: ook
in phase verschillend is van <de ingangsspanning E,. In dat geval gelden boven-
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staande betrekkingen vectorieel, of wel men kan v als een complexe grootheid
opvatten. Was er geen tegenkoppeling, dan zou
Eo = Et

zijn en dan zou volgens (300)

E„ = vEo

(304)

zijn. Door vergelijking van (303) en (304) vindt men dus, dat ten gevolge van
de tegenkoppeling de versterking als het ware door het bedrag 1 + p v wordt
gedeeld. Is p v reëel en positief, dan betekent dit, dat de versterking wordt
verkleind. Nu is volgens (214) voor een versterkerlamp
(305)

u = g R, + Z

en bij lampen met een grote v<ersterkingsfartor is dus ook v een vrij groot
getal. De grootheid p stelt het percentage van de tegenkoppeling voor en het
is dus een grootheid, die kleiner is dan 1. Neemt men dus p niet al te klein,
dan is pv veel groter dan 1, zodat men bij benadering voor (303) kan
schrijven:
1
vEc
E
__Z = _E
(306)
pv
p
In dit geval is dus het verband tussen Eu en E
. o geheel onafhankelijk van de
eigenschappen van de lamp. Het hangt alleen af van de grootheid p, die de
sterkte van de tegenkoppeling bepaalt en lineair is. Hieruit volgt, dat in E’uL
geen hogere harmonischen optreden, die in Eo niet voorkomen. De overblij
vende versterking is overigens des te groter, naarmate p kleiner is, d.w.z. naar
mate de tegenkoppeling zwakker is.

Voorbeeld. Stel de spanningsversterking van
v = 100. Is dan p = 20 % of l/5, dan volgt uit (303)
100 Eo
E’~~2Ï~~ ^5E°-

een

lamp bedraagt

De versterking is dus belangrijk geringer dan zonder tegenkoppeling, maar
men kan door het gebruik van een lamp met een grote versterkingsfactor hier
aan tegemoet komen. Verlaagt men echter de graad van tegenkoppeling tot
p = 5 % of i/20’ dan wordt reeds
100 R'o
- co 17 Eo,

E° = ~1T

dus belangrijk groter.
Wil men bij tegenkoppeling dezelfde uitgangsspanning verkrijgen als zonder
tegenkoppeling, dan moet men zorgen, dat de signaalspanning Eo door voor
afgaande versterking, dus eventueel door het toevoegen van een versterkertrap, wordt vergroot.
Dat ook voor het geval, dat pv niet zeer groot is, vergeleken met de een
heid, de niet-lineaire vervorming door toepassing van tegenkoppeling aanzien
lijk kan worden verminderd, blijkt uit de volgende overweging. Wordt geen
tegenkoppeling toegepast, dan zal ook indien de signaalspanning Eo zuiver
sinusvormig is, een zeker bedrag aan harmonischen in de uitgangsspanning
optreden. Nemen we eenvoudigheidshalve aan, dat in de uitgangsspanning een
bedrag H als tweede harmonische optreedt. Past men wel tegenkoppeling toe,
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dan zal het bedrag van de tweede harmonische in de uitgangsspanning een
andere waarde aannemen, b.v. h. Door de tegenkoppeling wordt een bedrag
p h naar de ingangsszijde van de versterker teruggevoerd. Aan de ingangszijde
zijn geen verdere harmonischen aanwezig, omdat Eo zuiver sinusvormig is ge
dacht en dus wordt alleen het bedrag p h versterkt tot pvh. Hierbij voegt zich
het bedrag H, dat door de versterker aan de sinusvormige signaalspanning
wordt toegevoegd en dat dus een gevolg is van de onvolkomenheden van de
karakteristiek. Met het oog op het feit, dat de tegenkoppelingsspanning in
tegenphase met de ingangsspanning is, wordt dus
h = H— p v h.
waaruit volgt
H
h = TZ—’
(30?)
Het blijkt dus, dat het bedrag van de tweede harmonische in de uitgangs
spanning in dezelfde verhouding is verkleind als waarin de versterking is
verminderd. Nu zou men geneigd zijn te menen, dat hierdoor dus generlei
voordeel zou zijn bereikt, omdat men in de uitgangsspanning evenveel zou
verliezen als de vermindering van de harmonischen bedraagt. Men moet even
wel bedenken, dat de vergelijking dient te geschieden bij gelijke waarden van
de uitgangsspanning. Wel moet men in het geval van tegenkoppeling een
hogere signaalspanning aan de versterker leggen om dezelfde uitgangsspanning
te verkrijgen, maar het bedrag aan harmonischen in deze uitgangsspanning is
dan veel lager dan wanneer dezelfde uitgangsspanning zonder tegenkoppeling
was verkregen.
Voor het geval van stroomtegenkoppeling komt men tot nage
noeg dezelfde uitkomsten, zoals een eenvoudige berekening leert.
Men kan verder nog aantonen, dat ook de inwendige weerstand
van de versterkerlamp een schijnbare wijziging ondergaat en wel wordt bij
spanningstegenkoppeling de inwendige weerstand verkleind in dezelfde
verhouding als de versterking, terwijl omgekeerd bij stroomtegenkop
peling de inwendige weerstand in dezelfde verhouding wordt vergroot.
We zullen echter op deze berekeningen hier niet verder ingaan.
Men kan zelfs door een bepaalde combinatie van stroom- en spanningstegen
koppeling aan de inwendige weerstand binnen zekere grenzen iedere wille
keurige waarde geven. Daarbij is het ook mogelijk de inwendige weerstand
op bepaalde wijze afhankelijk te maken van de frequentie. De grootte van de
inwendige weerstand is echter van invloed op de versterking, zoals uit (305)
blijkt, terwijl deze versterking eveneens afhangt van de grootte van de belastingsimpedantie Z, b.v. die van een luidspreker. De impedantie van een luid
spreker is in het algemeen afhankelijk van de frequentie in die zin, dat bij
hogere frequentie de impedantie toeneemt. Dit zou een ongelijke versterking
bij verschillende frequenties ten gevolge hebben, waardoor de hoge tonen
meer zouden worden versterkt. Door nu op de boven aangeduide wijze de
inwendige weerstand afhankelijk van de frequentie te maken, kan men de
invloed van de wijziging van de impedantie gedeeltelijk te niet doen en daar
mede dus een zekere tooncorrectie verkrijgen.
Door toepassing van negatieve terugkoppeling of tegenkoppeling wordt de
versterking verkleind, maar de in de uitgangsspanning aanwezige hogere har
monischen worden in dezelfde verhouding verzwakt.
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Bij spanningstegenkoppeling wordt de inwendige weerstand van de versterkerlamp schijnbaar verkleind in dezelfde verhouding als waarin de versterking
afneemt; bij stroomtegenkoppeling wordt de inwendige weerstand in dezelfde
verhouding vergroot. Door combinatie van beide vormen van tegenkoppeling
kan een zekere tooncorrectie worden verkregen.

Hoe men b.v. op eenvoudige wijze bij een eindpenthode stroomtegen
koppeling kan verkrijgen, blijkt uit het schema van fig. 127. De weerstand 7?
dient voor het instellen van de juiste negatieve roosterspanning op een wijze,
die reeds in § 56 ter sprake kwam
(zie ook § 63). Bij de normale
schakeling wordt deze weerstand
overbrugd door een condensator
L
C, die voor
vlakking dient. Laat men echter
deze condensator weg, dan ont
Eo
staat tussen de uiteinden van de
weerstand/? een spanningsvariatie
Et g =t= C
ten gevolge van de veranderingen
I ? i
in
de anodestroom, die door deze
>
R
Kg.
weerstand vloeit. Deze spanning
Et is echter tegen de ingangsspanning Et in geschakeld. Wordt nl. op een zeker ogenblik door de signaalspanning Eo het rooster sterker negatief, dan daalt de anodestroom en het
spanningsverlies in 7? wordt kleiner, zodat ook de spanning van het onder
einde van 7? zich in negatieve richting verplaatst.
Een nadeel van het schema
van fig. 127 is gelegen in de om
standigheid, dat bij sterke anodestromen, zoals die in een eind
penthode
kunnen
voorkomen,
ook in de schermroosterketen stroomveranderingen
optreden. De spanning aan de
weerstand R moet echter alleen
R
van de anodestroom afhangen en
daarom brengt men in de ver
binding tussen het schermrooster
pjg x
en de anodebatterij een tamelijk
grote weerstand Rj^ aan (fig. 128), terwijl een condensator Cv tussen het
schermrooster en de kathode gelegd, dient om spanningsvariaties tussen deze
beide af te vlakken.
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§ 58.

Schema’s van ontvangtoestellen.

De verschillende onderdelen van radio-ontvangketens, waarvan wij in de
voorafgaande paragrafen en hoofdstukken de werking hebben nagegaan,
kunnen in een oneindige verscheidenheid tot een geheel worden verenigd.
Zelfs van een overzicht van de ontelbare schema's, die hiervoor in de laatste
jaren zijn ontworpen, kan hier dan ook geen sprake zijn en wij zullen ons er
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daarom toe bepalen, enkele niet te ingewikkelde schema’s te bespreken, die
als voorbeeld kunnen dienen voor de wijze, waarop men uit de verschillende
eenheden en onderdelen een volledig ontvangtoestel kan opbouwen.
In de eerste plaats stelt fig. 129 een drietrapsontvangtoestel voor met één
trap hoogfrequente versterking, een detector en twee in balans geschakelde
laagfrequente eindversterkerlampen.
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Fig. 129

De trillingsketen Lx Cx wordt door middel van de regelbare condensator op
de ontvangen golven afgestemd. C2 is een condensator met kleine capaciteit,
die als het ware een losse koppeling vormt met de antenne, die overigens zelf
niet is afgestemd. Daardoor is de sterkte van de signalen, die door de antenne
op de keten
Cj worden overgedragen, slechts zeer gering, maar de selectivi
teit wordt door de losse koppeling belangrijk verhoogd en ten slotte kan men
door de lampen de sterkte toch altijd voldoende ophalen. De aldus aan de
keten
ontstane spanningen worden aan het stuurrooster en de kathode
van de hoogfrequente lamp H gelegd. Deze lamp is een penthode met een
schermrooster en een remrooster. Hierbij dient de weerstand
om zonder
gebruik van een afzonderlijke batterij aan de hoogfrequente lamp de nodige
negatieve roosterspanning te geven (zie § 57). De condensator C3 dient om
de wisselstroom ongehinderd door te laten.
Het schermrooster is door middel van twee weerstanden R2 en
^ic a^s
spanningsdeler fungeren, over de anodebatterij aangesloten, waardoor men
aan dit rooster de juiste spanning kan geven. De condensator C5 dient voor de
ontkoppeling (zie § 55). De hoogfrequente lamp heeft een afgestemde anodekring C4 L2, die over de ontkoppelingsweerstand R4 (verbonden met C6) met
de anodebatterij is verbonden.
D is de detectorlamp, waarvan het rooster verbonden is met de roostercondensator C7 en de lekweerstand 7?5. De anodeketen van deze lamp is door
de terugkoppelingsspoel
veranderlijk gekoppeld met de anodeketen van de
’ : zo ingesteld, dat de lamp
hoogfrequente lamp H. Deze terugkoppeling wordt
nog juist niet genereert. Met de anodezijde van de
< detectorlamp is de primaire
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zijde van de transformator TT verbonden. /?6 en C8 vervullen hier weer de rol
van ontkoppeling.
De beide eindlampen zijn weer schermroosterlampen met remrooster, die
in balans geschakeld zijn. Door middel van de weerstand T?7 met de parallele
condensator C9 wordt weer de vereiste negatieve roosterspanning ingesteld.
Daarbij zijn de stuurroosters over het midden van de secundaire spoel van T1
met het ondereinde van
verbonden. De schermroosters en de anoden van
deze lampen krijgen de nodige spanning uit de anodebatterij, de laatste over
de primaire wikkeling van de uitgangstransformator T 2, waarop de luidspreker
is aangesloten.
In fig. 130 is het enigszins vereenvoudigde schema van een superheter o d y n ontvangtoestel getekend. De in dit schema gebruikte lampen zijn
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bestemd om op een wisselstroomnet te worden aangesloten en het zijn daarom
zgn. indirect verhitte lampen. Zou men de gloeidraad van een
gewone lamp op een wisselspanning aansluiten, dan zou ten gevolge van de
wisselende spanningen in de verschillende delen van de kathode een bromtoon
ontstaan met de frequentie van het wisselstroomnet, die slechts met moeite
onderdrukt kan worden. Bij de indirect verhitte lampen (zie ook § 61) bestaat
de kathode uit een nikkelen buisje, waarop een laagje emitterende oxyden,
b.v. bariumoxyde is aangebracht. Binnen dit buisje, maar geheel daarvan
geïsoleerd, ligt een gloeidraad, die dienst doet als verwarmingselement om
het metaaloxyde op de voor de emissie vereiste temperatuur te brengen. De
verbindingen, die bij een gewone lamp op de kathode worden aangesloten,
worden hier natuurlijk met het nikkelen buisje gemaakt. De gloeidraad
ontvangt stroom van een kleine transformator, die een secundaire spanning
van enkele volts levert.
De eerste lamp G is een gecombineerde generator-detector1 a m p of h e p t o d e (zie § 53), die door middel van een bandfilter, bestaande
uit de condensatoren Clt C2, C3 en de spoelen L2 en L3 met de antenne is
gekoppeld. Het eerste rooster van de lamp G maakt deel uit van de generator,
die verbonden is met de trillingskring C5, C6, L4. Het tweede rooster vormt
voor dit generatorgedeelte de anode. Over de ontkoppelingsweerstand jR3 is
deze electrode met de positieve pool van de anodebatterij verbonden. De weer
168

standen
en /?2 dienen om de roosters de juiste negatieve voorspanning te
geven. Het stuurrooster van het detectorgedeelte van deze lamp is het vierde
rooster, aan weerszijden waarvan zich een schermrooster bevindt, welke onder
ling zijn doorverbonden. Zij ontvangen door middel van de potentiometer,
gevormd door de weerstanden /?4 en /?5, de juiste spanning van de anodebatterij.
De anodekring van de heptode is, door middel van een afgestemde
transformator Tr met variabele koppeling, met het rooster van de tweede lamp,
de middenfrequentversterker M, verbonden. Deze lamp is eveneens een schermroosterlamp. C10 en
dienen voor het verkrijgen van de negatieve roosterspanning. De spanning van dit rooster is echter ook nog, zoals aanstonds zal
blijken, afhankelijk van de tweede detectorlamp, waardoor automatische
sterkteregeling wordt verkregen. C12 en
dienen voor ontkoppeling van de
plaatkring. Deze laatste is weer met een afgestemde transformator met
variabele koppeling T2 verbonden met de tweede detectorlamp D.
Deze lamp is een zgn. duo-diode-triode, d.w.z. tegenover de kathode
staan twee platen, waardoor als het ware twee parallele dioden worden
gevormd. De meest rechtse van deze anoden, die door de condensator C14
van de linker is gescheiden, dient voor de automatische sterkteregeling. Door
dat de stroom, die in deze keten vloeit en die afhankelijk is van de sterkte
van de draaggolf, in de weerstand /?8 een veranderlijke spanningsafval teweeg
brengt, wordt de roosterspanning van de lamp M zo beïnvloed, dat bij zwak
kere ontvangst de versterking wordt opgevoerd en omgekeerd (zie ook § 57).
C16 is de roostercondensator van de lamp D, Rl0 is de lekweerstand. Het
rooster van het triodegedeelte van de lamp D is op een potentiometer /^12 aan
gesloten, met behulp waarvan men het volume nader kan regelen.
De transformator T3 vormt de koppeling met de eindlamp E, een schermroosterlamp, die aan de anodezijde met de luidspreker is verbonden. R'14 en
C18 dienen weer voor de negatieve roosterspanning. De smoorspoel L5 <en de
condensator C houden de gelijkstroom buiten de luidspreker.
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HOOFDSTUK XI.

Hulptoestellen.
§ 59. Microfonen.

Wij hebben ons bij onze voorafgaande beschouwingen over radiotelefonie
uitsluitend bezig gehouden met het electrische- gedeelte van de overbrenging
van het geluid. Van niet minder belang zijn echter de organen, waardoor ener
zijds de energie van het gesproken woord of van muziek in electrische energie
wordt omgezet en waardoor omgekeerd in de ontvanger uit de electrische
energie weer geluidsenergie wordt voortgebracht. De toestellen, waardoor
geluid in electrische energie wordt omgezet, worden samengevat onder de naam
van microfonen. Zij vervullen nagenoeg dezelfde rol als bij de telefonie
met draad en voor het beginsel van de microfoonwerking kan dus naar deel
VI, Hoofdstuk XI worden verwezen.
Aan de microfonen, die voor radiotelefonie worden gebruikt, in het
bijzonder aan die, welke in omroepzenders voor het reproduceren van muziek
dienen, worden echter veel hogere eisen gesteld dan aan de microfoon van een
telefoontoestel. Men kan die eisen ongeveer als volgt samenvatten:
1. de stroomveranderingen in de microfoon moeten nauwkeurig even
redig zijn met de geluidstrillingen;
2. de eigen trilling van het microfoonmembraan moet ver
buiten het gebied van de over te brengen frequenties liggen, opdat niet bij een
bepaalde frequentie resonantie zal optreden, waardoor de uitwijkingen
van het membraan onevenredig zouden worden vergroot;
3. de microfoon mag geen storend nevengeruis voortbrengen.
Wil men aan deze verschillende eisen voldoen, dan zal niet altijd een grote
gevoeligheid van de microfoon kunnen worden gewaarborgd, maar met het oog
op de mogelijkheid om door middel van een microfoonversterker
of voorversterker de energie bijna onbegrensd op te voeren, geldt
dit niet als een bezwaar.
De gewone koolmicrofoon voldoet slechts in geringe mate aan de
boven genoemde eisen. Meer speciaal veroorzaakt de koolmicrofoon dikwijls
hinderlijk geruis. Men heeft getracht de koolmicrofoon in verschillende op
zichten te verbeteren voor het gebruik als omroepmicrofoon. In de eerste
plaats kan men door een gespannen membraan te gebruiken zorgen,
dat de eigen trilling daarvan zeer hoog ligt, buiten het gebied van de hoorbare
frequenties of althans van de frequenties, die in het over te brengen geluidsspectrum voorkomen.
Door de Western Electric Companyis een omroepmicrofoon ge
construeerd, waarin een gespannen membraan van duraluminium wordt
gebruikt. Bovendien ligt het membraan op een zeer kleine afstand (0,001") van
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een vaste plaat en daardoor wordt verkregen, dat de beweging van het mem
braan wordt gedempt door het dunne luchtkussen tussen membraan en plaat,
zodat het optreden van resonantietrillingen wordt belet. De W e s t e r n
Electric microfoon bevat verder twee kapsels met koolpoeder en wel
een aan weerszijden van het membraan. Het kapsel, dat zich aan dezelfde zijde
van het membraan bevindt als de vaste plaat, is in deze plaat ingelaten (fig.
131); het andere bevindt zich tegenover het midden van het membraan, zodat
een voldoende groot gedeelte van dit laatste wordt vrijgelaten voor het op
vangen van de geluidstrillingen. De schakeling van deze microfoon
is in fig. 132 schematisch weergegeven. De stroom van de batterij
gaat van het membraan op de beide kapsels over en keert dan
door de twee helften van de primaire wikkeling van een trans
formator naar de andere pool van de batterij terug. Nu zullen
de trillingen van het membraan steeds in het ene kapsel een ver
hoging, in het andere een verlaging van de weerstand teweeg
brengen, maar men zorgt door de schakeling, dat de hierdoor
ontstane stroomveranderingen elkaar versterken. De schakeling
%
komt in beginsel overeen met de balansschakeling van
twee versterkerlampen (zie §43) en de microfoon wordt daarom
ook wel ,,p u s h-p u 1 l”-m i c r o f o o n genoemd. Men bereikt
met deze schakeling evenals bij de push-pull-schakeling van lampen
het onderdrukken van hogere harmonischen.
De grondstof voor het in deze microfonen gebruikte koolpoeder
Fig.iji
is anthraciet, dat men nog verschillende chemische be
werkingen doet ondergaan, Daardoor
wordt het microfoongeruis, dat
een gevolg is van de warmteontwikkeling
bij de overgang van de stroom tussen de
kooldeeltjes, tot een minimum terugge
bracht. De gevoeligheid van deze koolmicrofoon is slechts zeer gering, niet meer
Fig.iji
dan ongeveer i/1000 van die van een ge
wone microfoon, maar zoals boven reeds
werd opgemerkt, kan men de intensiteit van de ontstane stromen door verster
king opvoeren. Aan de mate van versterking wordt slechts een grens gesteld
door het eveneens versterkte koolgeruis.
Op een geheel ander principe berust de eveneens door de W e s t e r n
Electric Cy. geconstrueerde condensatormicrofoon. In
beginsel bestaat deze uit een membraan, dat zich op een zeer geringe afstand
van een vaste plaat bevindt en hiermee een condensator vormt. Door de tril
lingen van het membraan verandert de capaciteit van de condensator en de
laad- en ontlaadstromen van de condensator, die aan een constante spanning
ligt, vormen aldus een natuurgetrouwe weergave van het geluid. Hoewel het
beginsel van deze microfoon reeds zeer lang bekend was, kreeg het instrument
wegens zijn geringe gevoeligheid eerst betekenis sedert men over versterkers
beschikt, waardoor de intensiteit van de trillingen kan worden opgevoerd. We
vinden bij de uitvoering van de condensatormicrofoon enige van
dezelfde principes terug, die ook bij de push-pull-microfoon zijn
toegepast. Evenals daar is het membraan gespannen en zijn beweging
wordt door het tussen membraan en vaste plaat liggende luchtkussen gedempt.
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Om de traagheid van het membraan zo gering mogelijk te doen zijn, maakt men
het van een aluminiumlegering, terwijl de dikte niet meer dan 0,03 mm bedraagt,
Het membraan wordt gespannen doordat het tussen twee ringen van ongelijke
diameter wordt geklemd en daardoor wordt de
eigen frequentie tot ongeveer 5000 verhoogd. De
afstand van de bekleedsels van de condensator
is ongeveer i/40 mm.
Ten slotte moet nog de electrodynam i s c h e microfoon genoemd worden,
welke een aan het membraan bevestigd spoeltje
fng J33
bevat (fig. 133), dat zich in een nauwe spleet
tussen de polen van een sterke magneet bevindt.
Doordat het spoeltje zich in dit magnetische veld beweegt worden er stromen
in geïnduceerd, die naar een versterker worden gevoerd. De e 1 e c t r od y na
mis c h e microfoon is gevoeliger dan de condensatormicrofoon.
Op nagenoeg hetzelfde principe als de electrodynamische
microfoon berust de bandmicrofoon. Deze bevat een dun alumi
nium bandje, dat in het veld van een sterke staalmagneet is geplaatst. Geraakt
dit bandje door de geluidsgolven in trilling, dan snijdt het krachtlijnen en er
worden spanningen in opgewekt, die dan verder worden versterkt.
De kristalmicrofoon berust op de piëzo-electrische
eigenschappen van sommige kristallen, zooals die van kwarts en Rochel1 e z o u t, die reeds in § 46 bij de bespreking van de kristal-oscillatoren genoemd
werden. Vervaardigt men een membraan uit dunne plaatjes van zulk een kristal,
dan zullen bij de trillingen van dit membraan, die samendrukkingen en uitrek
kingen veroorzaken, spanningen worden opgewekt, die een zeer zuivere repro
ductie van de geluidstrillingen vertegenwoordigen.

I

§ 60.

Telefonen en luidsprekers.

Terwijl de microfoon dient om geluidsenergie in electrische energie om te
zetten, wordt de telefoon gebruikt om het omgekeerde proces te bewerk
stelligen. Omdat de functies van de microfoon en de telefoon dus in zekere
zin aan elkaar tegengesteld zijn, valt het niet te verwonderen, dat, in zoverre
het in de microfoon voltrokken proces voor omkering vatbaar is, hetzelfde
instrument ook als telefoon kan worden gebruikt. Deze mogelijkheid bestaat
inderdaad bij de condensatormicrofoon en bij de e 1 e c t to
dynamische rnier o f oo n, maar practische betekenis heeft tot dusverre alleen de e 1 e c t rodynamische telefoon gehad. Bij de
koolmicrofoon is uit den aard der zaak het proces niet omkeerbaar.
Oorspronkelijk gebruikte men voor radio-doeleinden uitsluitend telefonen
van hetzelfde type als bij de telefonie met draad in gebruik zijn (zie deel VI,
§48) en wel voornamelijk in de uitvoering als, meestal dubbele, hoofdtele
fonen. Naarmate men echter aan de geluidsweergave na de invoering van
radiotelefonie en de reproductie van muziek hogere eisen is gaan stellen, bleek
de telefoon met weekijzeren ingeklemd membraan niet meer te voldoen, nog
afgescheiden van de bezwaren, die het langdurig gebruik van een hoofdtelefoon
meebrengt.
De bezwaren van de telefoon zijn in de eerste plaats gelegen in de mogelijk-
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heid van het optreden van resonantie bij de eigen frequentie van het
ingeklemde membraan. Bovendien bestaat kans op vervorming, doordat
de aantrekking van de magneet op het membraan evenredig is met het kwadraat
van de stroomsterkte in de spoel. De wens om de geluidsweergave voor een
aantal personen hoorbaar te maken zonder genoodzaakt te zijn de telefoon
onmiddellijk tegen het oor te houden, heeft ten slotte geleid tot de ontwikkeling
van de luidsprekende telefonen of luidspreke r s.
Het is begrijpelijk, dat men bij de constructie van luidsprekers in de eerste
plaats de gewone telefoon als uitgangspunt heeft gekozen. Daarbij kon men
twee wegen-inslaan om het geluidsvolume te vergroten, d.w.z. men kon de
amplitude of wel de afmetingen van het trillende membraan ver
groten. In het begin heeft men een oplossing in de eerste richting gezocht,
Men plaatste dan een hoorn tegenover het membraan om het geluid te
versterken, maar het nadeel was, dat de hoorn bepaalde frequenties meer versterkte dan andere, waardoor een vervorming ’van het geluid optrad.
Bovendien is een bezwaar, dat bij zeer grote amplitude
□
het membraan zeer dicht bij de polen komt en dan
verandert de magnetische weerstand niet meer even
redig met de amplitude, wat ook weer vervorming
veroorzaakt. Om deze redenen heeft men de hoornluidsprekers weer verlaten behalve voor zeer
d
grote vermogens, waarbij hoorns van zeer grote afme
z
tingen worden toegepast.
Bij de meeste tegenwoordig in gebruik zijnde luid
sprekers heeft men daarom de tweede weg ingeslagen
en het membraan vergroot. Nu vervult bij de telefoon
het membraan eigenlijk een dubbele functie: het dient
als anker van de magneet maar tevens als tril
lend membraan. Het is nuttig gebleken deze
beide functies van elkaar te scheiden, waardoor men
F«g-B4
de twee onderdelen beter aan hun speciale bestemming
kon aanpassen. Het membraan, dat düs een grote oppervlakte krijgt, wordt
van papier vervaardigd en wel in de vorm van een conus of dubbele
conus, waardoor de stijfheid wordt verhoogd.
Naar de constructie onderscheidt men in hoofdzaak drie typen van luid
sprekers, nl.:
1. electromagnetische luidsprekers,
2. inductordynamische luidsprekers en
3. electrodynamische luidsprekers.
Bij de eerste twee soorten is met de papieren conus een ankertje verbonden;
bij de electrodynamische luidsprekers wordt de conus door een spoeltje be
wogen (moving-coil - luidsprekers).
De electromagnetische luidspreker sluit zich het dichtst bij de
telefoon aan. Om te zorgen, dat de amplitude van het anker gering blijft,
moet men dit door een sterke veer naar zijn evenwichtsstand laten terug
drijven. Hierdoor krijgt het bewegende systeem een hoge eigen frequentie,
waardoor bepaalde hoge tonen onevenredig versterkt kunnen worden. Een
verbetering vormt in dit opzicht de luidspreker met gebalanceerd
anker, waarvan het principe in fig. 134 is weergegeven. De staalmagneet
heeft dubbele poolschoenen, waardoor het weekijzeren ankertje ongeveer in
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evenwicht wordt gehouden. Het ankertje wordt door het spoeltje gemagneti
seerd, waarbij het om een door zijn midden gaand asje kan draaien en door
een verbindingsstaafje de conus in beweging kan brengen. Een tamelijk slappe
veer is nu voldoende om het ankertje naar zijn evenwichtsstand terug te voeren,
zodat de eigen frequentie van het stelsel veel lager ligt dan in het vorige geval
en de lage tonen meer versterkt worden. Dit is juist nodig, omdat bij lage
frequentie de energie groter moet zijn om een bepaalde geluidsterkte te weeg
te brengen dan bij hoge tonen. Dit is het gevolg van het feit, dat ons oor voor
die lage tonen minder gevoelig is.
Bij de zgn. inductordynamische luidspreker (de naam is feite
lijk minder juist) heeft men eveneens een staalmagneet met dubbele pool
schoenen, maar er zijn twee ankertjes, die door een staafje onderling verbonden
zijn en die zich nu evenwijdig aan de poolschoenen kunnen verplaatsen
(fig. 135). De beide ankertjes bevinden zich elk in een magneetveld, dat tracht
hen naar zich toe te trekken — maar daardoor blijft het geheel, dat ook nog
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Fig. 136

onder de invloed van een paar veertjes staat, juist in evenwicht. Door de
spoeltjes, die op de poolschoenen zijn aangebracht, wordt nu het ene veld
versterkt en het andere verzwakt en daardoor zal het stel ankertjes zich gaan
bewegen. Het voordeel is, dat men hier een veel grotere amplitude kan ver
krijgen, dan bij aantrekking in de richting van de polen mogelijk is.
Zoals boven reeds werd opgemerkt is de electrodynamische
luidspreker niets anders dan de omkering van de electrodynamische microfoon.
Het principe is in fig. 136 weergegeven. De magneet heeft hier een speciale
vorm, waardoor een ringvormige ruimte ontstaat tussen de noord en de zuidpool. In deze ruimte beweegt zich het spoeltje, dat aan <de
J conus is bevestigd.
Het voordeel is hier, dat de kracht op het spoeltje zuiver evenredig is met de
stroom, die er doorheen gaat. De magneet kan een s t a a l m a g n e e t of
een electromagneet zijn. In het eerste geval spreekt men ook wel van
een permanentdynamische luidspreker. De electromagneet heeft
het nadeel van de afzonderlijke bekrachtiging.

174

HOOFDSTUK XII.

Stroombronnen.
§ 61.

Gloeistroomvoeding.

Voor het functionneren zowel van zend- als van ontvanglampen zijn ver
schillende stroombronnen nodig. Men kan in hoofdzaak stroombronnen voor
drie doeleinden onderscheiden, nl.:
1. voor het verhitten van de kathode;
2. voor het leveren van de anodespanning en van de positieve
spanning voor verschillende roosters;
3. voor de vereiste negatieve roosterspanningen.
In het algemeen is het van belang, dat men stroombronnen met constante
spanning gebruikt en het meest hiervoor geschikt zijn accumulatoren
ba 11 e r ij e n. In zendinstallaties vinden zulke batterijen dan ook veel toepas
sing. In Amerika onderscheidt men de batterijen, die voor de drie bovenge
noemde doeleinden dienen als A-, B- en C-b a 11 e r ij e n.
Bij ontvanginstallaties liggen de verhoudingen dikwijls geheel
anders, vooral bij de omroepontvangers, die aan niet-deskundig publiek in
handen worden gegeven en die dus met de minst mogelijke moeite moeten
kunnen worden behandeld. Voor de gloei
1
stroomvoeding van ontvangtoestellen zijn
accumulatorenbatterijen met een spanning van 2 of
Z
van 4 V ook veel toegepast. Zulke batterijen wer
den dan door middel van een kleine lampgelijkrichr
ter uit het wisselstroomnet geladen.
r
Accumulatorenbatterijen vormen echter altijd een
complicatie en men is er daarom al spoedig op uit
geweest om ze door eenvoudiger hulpmiddelen te
L
vervangen. Door lampen te vervaardigen voor ge
ringe gloeistroomsterke (=*= 60 mA) kon men in
sommige gevallen de accumulatoren door droge
elementen vervangen, een methode die ook
Kg. 137
voor transportabele toestellen voordelen
biedt. Daar tegenwoordig echter practisch overal wisselstroom ter bebeschikking is, zou het nog eenvoudiger zijn, indien men de lampen rechtstreeks
uit het wisselstroomnet zou kunnen voeden. Zonder meer de gloeidraad door
middel van een transformator op wisselstroom aan te sluiten, is echter
niet wenselijk, omdat daardoor een b r o m t o o n met de frequentie van de
wisselstroom ontstaat, die moeilijk is te onderdrukken. De oorzaak van deze
bromtoon is gelegen in de veranderlijke spanning, die bij wisselstroomvoeding
de delen van de
< gloeidraad voortdurend aannemen, waardoor ook de tempe175

ratuur van de draad en de emissiestroom voortdurend periodiek veranderen.
Bij lampen met een dikke gloeidraad, die voldoende warmtecapaciteit heeft om
een nagenoeg constante temperatuur te houden, kan men aan dit bezwaar tege
moet komen door de verbindingen met de gloeidraad niet aan een van zijn
uiteinden te maken, maar in het midden van een parallelweerstand of in het
midden van de secundaire wikkeling van de gloeistroomtransformator (zie
fig. 137). Bij eindlampen wordt deze methode dikwijls toegepast.
Een ander middel om de gloeidraad uit een wisselstroomnet te voeden bestaat
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in de toepassing van een kleine g e 1 ij k r i c h t e r. Hiervoor worden vooral
zgn. droge of metaalgelijkrichters toegepast, die een minimum
aan toezicht en onderhoud vereisen. In hun werking komen deze gelijkrichters
ongeveer met de contactdetectoren overeen, maar zij verschillen
daarvan in zoverre, dat het contact niet uit een enkel punt bestaat, maar uit
een groter oppervlak. Men gebruikt
>/O
verschillende combinaties: koper3E
koperoxydule (Cupro x-gelijkrichter), selenium tegenover
een speciale metaallegering (seleniu mcellen) enz. De eenvou
digste schakeling is die van fig. 138.
De gelijkrichter laat de stromen van
de secundaire zijde van de transfor
mator slechts in één richting door,
zodat een stroom zou ontstaan als
Fig.l 40
in fig. 139 door de positieve gedeel
ten van de sinuslijn voorgesteld. De condensator C (fig. 138) wordt door die
positieve spanningen geladen, maar kan zich niet weer over de gelijkrichter
ontladen. Deze ontlading geschiedt dus gedurende de negatieve helft van de
periode over het verbruikstoestel en daarbij daalt de spanning zoals in fig. 139
is aangegeven. De condensator
dient dus om de stroom van de
gelijkrichter af te vlakken.
Men verkrijgt een beter
rendement door dubbele
gelijkrichting toe te
passen. Hiervoor bestaan ver
Fig. 141
schillende schakelingen. Fig.
140 stelt de zgn. middelpuntschakeling voor, waarbij de transformator in het midden van de
secundaire zijde een aftakpunt heeft. Een voordeel van deze schakeling is,
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dat de beide helften van de sinuskromme worden gelijkgericht, waardoor
met een afvlakcon densator het verloop van de stroom wordt
zoals fig. 141 aangeeft. De totale spanning aan de secundaire zijde van de
transformator is hier ongeveer tweemaal zo groot als de verkregen gelijkspanning. In dit opzicht is de Gr a et z- -----of brugschakeling
(fig. 142)
gunstiger, omdat hier de gelijkspanning
ongeveer even hoog is als de spanning
aan de transformator, terwijl boven- -----dien geen middenaftakking nodig is.
Ten slotte is in fig. 143 de zgn. spanningsverdubbelingsschakeling (Greinacher-ofDelonsch akeling) voorgesteld. Men
,8’’42
gebruikt hier twee gelijkrichtercellen en twee condensatoren, die beurtelings
door de gelijkrichters worden opgeladen. Wanneer nu b.v. de rechter gelijkrichter de stroom van de transformator doorlaat, staat deze stroom in serie
met de ontlading van de linker condensator. Daardoor krijgt men ongeveer de
dubbele spanning aan de gelijkstroomkant.
In het algemeen verdient het aanbeveling om de verkregen gelijkspanning
nog meer af te vlakken, dan met een enkele condensator mogelijk is. Men
gebruikt hiervoor een eenvoudig filter, bestaande uit twee condensatoren
en een smoorspoel (fig. 144). Men
kan de gelijkgerichte stroom opvatten
als de superpositie van een zuivere ge
* -H
lijkstroom en een min of meer samenge
stelde wisselstroom. Deze wisselstroom
vindt een nevensluiting over de conden
satoren, maar wordt door de smoorspoel
bijna niet doorgelaten. Daarentegen
vindt de gelijkstroom over deze laatste
+ een gemakkelijke weg, terwijl de con
Fig-14\
densatoren geen gelijkstroom doorlaten.
Hoe groter de capaciteit van de con
densatoren is, des te volkomener is de afvlakking. Daarom gebruikt men in
dit geval meestal electrolytische condensatoren (zie § 18), die een
capaciteit hebben van enkele duizenden microfarads.
Bij de verschillende typen van droge gelijkrichters mag men niet meer dan
een bepaalde spanning aan elke cel leggen, b.v.
ftllll
—
bij de seleniumcellen niet meer dan 18 V. Moet
men dus hogere spanningen gelijkrichten, dan
moet men twee of meer cellen in serie scha
kelen. Ook mag elke cel met niet meer dan een
zekere maximum stroomsterkte belast worden en
voor stroomsterkten, die deze grens te boven
Fig.144
gaan, moet men dus parallelschakeling
van cellen toepassen.
De voor de practijk meest afdoende oplossing van het vraagstuk van de
wisselstroomvoeding van lampen hebben ten slotte de indirect ver
hitte lampen gebracht. De electronen-emitterende laag en de gloeidraad
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zijn hier geheel van elkaar gescheiden door een isolerend buisje, zodat de
gloeidraad alleen nog de functie van een verwarmingselement vervult. Het
principe is in fig. 145 voorgesteld. De gloeidraad a is door een isolerend
c
buisje b van magnesiunioxyde gestoken, dat aan de
/
buitenzijde een nikkelen buisje c draagt, dat
weer met e
bedekt. Bij ee
rect verhitte kathode bestaat deze uit een n i k k e 1 e n buisje, dat aan de buitenzijde over zekere
fig-»45
lengte de emitterende bariumoxydelaag
draagt en waarbinnen een schroefvormig gewonden gloeidraad van wol
fram ligt. De wolframdraad is geïsoleerd door bespuiten met een dun laagje
alumiumoxyde. Er verloopt bij deze lampen altijd een korte tijd, voor
dat ze voldoende emitteren, omdat de emitterende laag eerst op temperatuur
moet komen. De vereiste stroomsterkte is in het algemeen groter dan bij de
direct verhitte lampen, maar daar de verwarmingsstroom door middel van een
kleine transformator aan het lichtnet wordt ontleend, is dit in de practijk geen
bezwaar.

§ 62.

i

Plaatstroomvoorziening.

Ook voor het leveren van de nodige plaatstroom hebben accu
mulatorenbatterijen het grote voordeel, dat zij een zeer constante spanning
kunnen leveren. Een groot bezwaar is echter, dat voor de anode een veel
hogere spanning nodig is, dan voor de gloeistroom, zodat b.v. voor omroepontvangtoestellen het gebruik van een accumulatorenbatterij voor de plaat
stroom zeer kostbaar en omslachtig zou zijn. Ook bij zendlampen, die een zeer
hoge plaatspanning vereisen, brengt het gebruik van accumulatoren in dit
geval veel bezwaren mede.
Bij ontvangtoestellen is de sterkte van de plaatstroom slechts gering en dit
heeft er toe geleid de plaatstroom in dit geval aan droge elementen te ontlenen.
Men heeft tot dit doel een aantal kleine droge elementen tot zgn. a n o de
bat t e rij e n of anodeblokken samengebouwd, die zo waren inge
richt, dat men door middel
van een stekertje verschil
+
lende spanningen kon afne
men. Wanneer dergelijke
batterijen zijn uitgeput, zijn
ze waardeloos en dit maakt
hun gebruik vrij kostbaar.
Men heeft daarom omge
zien naar middelen om ook
de anodespanning aan het
Fig. 146
wisselstroomnet te, ontlenen
en hieraan hebben de zgn. plaatspanningsapparaten, die tegen
woordig voor ontvangtoestellen algemeen worden toegepast, hun ontstaan te
danken. Deze plaatspanningsapparaten dienen om de wisselspanning van het
lichtnet gelijk te richten. Hoewel voor dit doel ook droge gelijkrichters worden
gebruikt, zijn toch de meeste plaatspanningsapparaten van een gelijkricht1 a m p voorzien. Als zodanig fungeert dan een diode, die> daar hij de
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electronen alleen in de richting van de kathode naar de anode doorlaat, als
een ideale gelijkrichter werkt. De eenvoudigste schakeling met zgn. enkele
gelijkrichting is in fig. 146 voorgesteld. De transformator heeft twee
secundaire wikkelingen, één voor de voeding van de gloeidraad en één voor
het leveren van de gelijk te richten spanning. De positieve pool wordt gevormd
door het midden van de gloeistroomwikkeling en de negatieve door het uiteinde
van de tweede wikkeling, dat niet met de plaat verbonden is. Een condensator
dient voor afvlakking. Een betere afvlakking wordt verkregen met twee
condensatoren en een daartussen liggende smoorspoel (zie fig. 144).
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Bij enkele gelijkrichting gebruikt men slechts één helft van de wisselstroomkromme en daardoor is het rendement laag. Men kan dit verbeteren door
dubbele gelijkrichting toe te passen, d.w.z. door twee gelijke
lampen te gebruiken, die dan elk een helft van de wisselstroomkromme gelijkrichten. Het schema is in fig. 147 voorgesteld. De beide gloeidraden worden in
serie door een der secundaire
wikkelingen van de transformator
gevoed. De tweede secundaire
wikkeling moet tweemaal zoveel
windingen hebben als bij het
gebruik van een enkele lamp. De
condensatoren Cx en C2 en de
smoorspoel L dienen weer voor
de afvlakking. Om voor verschil
lende lampen verschillende span
ningen aan het plaatspanningsFig.148
apparaat te kunnen ontlenen
gebruikt men voorschakelweerstanden
en 7?2, die ook regelbaar kunnen zijn. De condensatoren C3 en C4
dienen om ongewenste hoogfrequente stromen onschadelijk te maken.
In plaats van twee lampen kan men ook een enkele lamp gebruiken met twee
anoden, waarvoor een eenvoudige schakeling in fig. 148 is voorgesteld.
Plaatspanningsapparaten hebben boven anodebatterijen nog het voordeel,
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dat ze gemakkelijk hoge spanningen kunnen leveren. Het streven naar een
verlaging van de anodespanning (dubbelroosterlampen) is daarom sedert de
invoering van de plaatspanningsapparaten van minder betekenis geworden.

§ 63.

Instelling van negatieve roosterspanning.

Om een versterkerlamp zuiver lineair te doen versterken moet men zorgen,
dat geen roosterstroom kan optreden en dat dus het rooster altijd negatief
blijft ten opzichte van de gloeidraad. Op eenvoudige wijze kan men deze
negatieve roosterspanning instellen door middel van een kleine
droge batterij, b.v. een batterijtje van een zaklantaarn. Zulk een batterij
behoeft alleen maar spanning te geven en dus geen stroom te leveren, zodat
hij een vrij lange levensduur heeft. Toch heeft men er ook hier de voorkeur
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aan gegeven om geheel onafhankelijk van batterijen te zijn en dus ook de
negatieve roosterspanning op de een of andere wijze aan het sterkstroomnet
te ontlenen.
Een eenvoudig en daarom zeer veel toegepast middel om automatisch
de nodige negatieve roosterspannin g’e n te verkrijgen bestaat in
het gebruik maken van het spanningsverlies, dat de plaatstroom in een daartoe
bestemde extra weerstand veroorzaakt. Deze methode, waarvan in § 57 reeds
enkele voorbeelden zijn gegeven, wordt door fig. 149 nog eens nader toege
licht. Men sluit de negatieve zijde van de anodebatterij of van het plaatspanningsapparaat niet rechtstreeks op de kathode aan, maar onder tussenschake
ling van een weerstand
van passende grootte. Nu loopt de electronenstroom
in de keten in de richting van de gestippelde pijlen, maar dat wil zeggen, dat
de gewone stroomrichting die van de getrokken pijlen is. Hieruit volgt onmid
dellijk, dat het punt a een lagere spanning heeft dan b en dus heeft ook het
rooster een negatieve spanning ten opzichte van de kathode. De weer
stand R vormt natuurlijk een ongewenste koppeling tussen de anode en het
rooster en men moet dus voor ontkoppeling zorgdragen. Hiervoor dient de
condensator C, die de wisselstromen om de weerstand R heen leidt. In fig. 150
is aangegeven, hoe men aan een plaatspanningsapparaat ook twee verschillende
negatieve roosterspanningen kan ontlenen. De weerstanden R3 en 7? 4 en de
condensatoren Cx en C2 dienen voor de ontkoppeling.
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HOOFDSTUK XIII.

Voortplanting
van de electromagnetische golven.
§ 64.

Electromagnetische golven.

We hebben ons in de voorafgaande hoofdstukken bijna uitsluitend bezig
gehouden met de inwendige inrichting van zenders en ontvangers en met de
electrische verschijnselen, die in de daartoe behorende apparaten optreden.
Van even groot belang is echter de overdracht door het tussenliggende medium,
d.w.z. de voortplanting van de electromagnetische golven in de ruimte, die
zender en ontvanger van elkaar scheidt. Nadat wij in §§ 1, 7 en 8 reeds
enkele onderwerpen, die op deze voortplanting betrekking hebben, hebben
aangeroerd, moeten wij thans op verschillende onderdelen van dit overigens
zeer samengestelde verschijnsel iets nader ingaan.
Zoals reeds in § 8 werd opgemerkt, vormen de golven, die door een open
trillingsketen worden uitgezonden, een e lectromagnetisch verschijnsel, d.w.z. de ruimte om de stralende antenne is tegelijkertijd een wisselend
magnetisch en een wisselend electrisch ve 1 d. Men kan
zich deze wisselvelden op de eenvoudigste wijze als volgt voorstellen: Stel
een rechte, verticale, met de aarde verbonden antennedraad trilt volgens een
staande golf, die een stroombuik vertoont aan het ondereinde en een stroomknoop aan de top. In deze dra^d vloeien dus stromen, die voor elk punt een
sinusvormig verloop hebben, maar waarvan de amplitude naar boven toe,
eveneens met een sinusvormig verloop naar de plaats, afneemt. Om deze
verticale, stroomvoerende draad vormt zich een eveneens wisselend magne
tisch veld, waarvan de krachtlijnen horizontale cirkels zijn met hun middelpunt
in de draad. De ladingen op de antennedraad brengen echter ook een wisselend
electrisch veld voort, waarvan de richting aan de oppervlakte van de aarde
juist verticaal is. Beschouwt men dus een punt aan de aardoppervlakte op
enige afstand van de zendende antenne, dan wisselt hier het magnetische veld
in een horizontale richting, die loodrecht staat op de verbindingslijn met de
antenne, terwijl het electrische veld in verticale richting wisselt. De vectoren,
die de grootte van de magnetische en electrische veldsterkten aangeven, staan
dus voortdurend loodrecht op elkaar en zij liggen in een vlak dat loodrecht
staat op de verbindindslijn met de antenne. De beide veldsterkten zijn in een
bepaald punt voortdurend met elkaar in phase, d.w.z. zij hebben tegelijkertijd
hun maximum- en hun nulwaarde, maar de phase is ongelijk in punten, die op
verschillende afstanden van de antenne liggen, omdat de wisseling van de
velden zich slechts met een eindige snelheid (die van het licht, 300.000 km/sec.)
in de ruimte voortplant. Men noemt het vlak, dat door de electrische en de

181

magnetische veldsterkten wordt bepaald, het golffront. Het staat in dit
geval blijkbaar loodrecht op de richting van de straling.
Men heeft deze wisselingen van het electromagnetische veld wel beschouwd
als transversale trillingen van de deeltjes van een overigens geheel hypothe
tische middenstof, de a e t h e r, maar omdat deze voorstelling ten slotte toch
geen nader inzicht in de werkelijke aard der verschijnselen geeft, zullen wij
op deze theorie hier niet verder ingaan.
De mogelijkheid van voortplanting van de electromagnetische
straling door de ruimte berust juist op de gelijktijdige aanwezigheid van
een wisselend electrisch en een wisselend magnetisch
veld. Het wisselende electrische veld is nl. gelijkwaardig met een heen- en
weergaande electrische stroming, die een wisselend magnetisch veld teweeg
brengt en het wisselende magnetische veld veroorzaakt volgens wetten, die in
de grond met de inductiewetten overeenkomen, weer een wisselend electrisch
veld. Men kan aantonen, dat op deze wijze het wisselende electromagnetische
veld zich door de ruimte voortplant met een snelheid, die gegeven wordt door
de formule:
c

(308)

V = —7= .

Hierin zijn c de snelheid van het licht, e de diëlectriciteitsconstante en p, de magnetische permeabiliteit
van het medium. Voor lucht, waarvoor e en
practisch gelijk zijn aan de een
heid, wordt dus de snelheid v dezelfde als die van het licht.
Bevindt zich in het stralingsveld van een antenne een geleider, b.v. een
ontvangantenne, dan zal het ter plaatse heersende wisselende electromagne
tische veld in die geleider spanningen en stromen induceren, die dezelfde
frequentie hebben als de stromen in de zender.
We hebben vroeger de werking, die de zender op de ontvanger uitoefent,
met het inductieverschijnsel vergeleken. In werkelijkheid is er echter wel enig
verschil, omdat bij de inductie altijd een terugwerking op de inducerende
keten plaats heeft, waardoor, afgescheiden van verliezen door verwarming
■
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e.d., de energie in het gehele systeem constant blijft. Bij de straling van een
open trillingsketen echter is op enige afstand van terugwerken geen sprake
meer en de stralingsenergie heeft zich dan inderdaad van het stralende stelsel
losgemaakt en plant zich onafhankelijk door de ruimte voort. Dit wordt het
best geïllustreerd door fig. 151, waarin het verloop van de electrische kracht
lijnen rondom een verticale antenne is voorgesteld, zoals dit door een dieper
gaand mathematisch onderzoek kan worden afgeleid. Men moet zich daarbij
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voorstellen, dat de getekende krachtlijnenfiguren zich met de snelheid van het
licht naar buiten uitbreiden, terwijl zij steeds grotere afmetingen aannemen
en terwijl zich uit de zendende antenne voortdurende nieuwe krachtlijnlussen
losmaken. Men moet verder bedenken, dat deze voortplanting gelijkmatig
naar alle richtingen geschiedt en dat dus de golffronten een ongeveer bol
vormige gedaante hebben.
§ 65.

De invloed van het aardoppervlak.

De in de vorige paragraaf gegeven beschouwingen gelden slechts voor een
geïdealiseerd geval, nl. voor een zeer goed geleidend aardoppervlak. Dit is
b.v. het geval bij zeewater en inderdaad zijn bij voortplanting over de
zee de golven in de nabijheid van de zee nagenoeg bolvormig, terwijl de electrische kracht overal loodrecht op het aardoppervlak staat. Bij zoet wa ter
echter en in nog sterkere mate bij een droge, slecht geleidende bodem, gaat
het golffront voorover hellen, zodat de electrische veldsterkte niet meer zuiver
verticaal is, maar een component in horizontale richting heeft.
De door de antenne uitgezonden golven bestaan eigenlijk uit twee gedeelten,
nl. een ruimtegolf, die zich bolvormig in de ruimte uitbreidt en een
oppervlaktegolf, die zich langs het aardoppervlak voortplant.
Eigenlijk treedt nog een derde golf op, onder het aardoppervlak, die een ge
deelte van de energie absorbeert en die des te groter invloed heeft, naarmate
de grond droger is.
Men kan op theoretische gronden aantonen, dat bij een golf, die zich langs
een volkomen geleidend oppervlak voortplant, de sterkte van de trilling, die
b.v. gemeten kan worden door de sterkte van het electrische veld (in mV
per m), evenredig is met de antennehoogte van de zender en met de
stroomsterkte in de zendantenne en verder omgekeerd evenredig met
de golflengte en met de afstand tot de zender. Men zou dus kunnen
schrijven:
Ih
(309)
E=CVd.
Proeven van A u s t i n hebben echter uitgewezen, dat men aan deze theore
tische formule nog een factor moet toevoegen, die rekening houdt met het feit,
dat de lucht geen absolute isolator is en omgekeerd de aarde geen volkomen
geleider. Volledig luidt de door Austin gegeven formule:
ad

Ih

E = crae yr.

(310)

Hierin stellen voor:
1
h
2
d
a

de stroomsterkte in de zendende antenne in A;
de hoogte van de zendende' antenne in m,
de golflengte in km;
de afstand in km;
een constante, die voor zeewater ongeveer 0,0015 be
draagt en
C een constante, die nog van de vorm van de antenne afhan-

kelijk is.

183

Deze formule geldt echter alleen voor de oppervlaktegolf, terwijl gebleken is,
dat vooral voor korte golven de ruimtegolven van veel meer belang zijn.
Van grote betekenis is het feit, dat de golven het gekromde aard
oppervlak blijken te volgen. Ware dit niet het geval, dan zou er nooit
sprake kunnen zijn van telegrafie of telefonie met onze tegenvoeters. Zelfs zou
alleen verkeer mogelijk zijn, wanneer de beide stations voor elkaar zichtbaar
waren. Alleen zeer korte golven, zgn. microgolven, van slechts enkele
cm lengte, waarmee men in de laatste tijd proeven heeft genomen, blijken zich
alleen rechtlijnig te kunnen voortplanten, zodat hierbij de voorwaarde van
onderlinge zichtbaarheid der stations steeds vervuld moet zijn. Alle andere
golven echter blijken in meerdere of mindere mate het aardoppervlak te kun
nen volgen.
Wanneer de zich langs het aardoppervlak bewegende golven hindernissen
ontmoeten, zoals bergen, worden zij gedeeltelijk doorgelaten, gedeeltelijk langs
de oppervlakte geleid. De vorm van de berg en de aard van het gesteente zijn
hierbij van invloed.

§ 66.

l

De invloed van de atmosfeer.

Het spreekt vanzelf, dat ook de geaardheid van de atmosfeer een rol moet
spelen bij de voortplanting van electromagnetische golven. De atmosfeer
vertoont nl. grote afwijkingen van de theoretische toestand, waarbij hij te
beschouwen is als een homogeen en absoluut isolerend medium. In de eerste
plaats heeft de vochtigheidstoestand invloed op de absorptie, terwijl verder,
zoals aanstond zal blijken, de afstand, waarover getelegrafeerd kan worden,
in hoge mate afhankelijk is van de ionisatietoestand van de
hogere luchtlagen.
Natuurlijk zal de invloed van de atmosfeer zich in de eerste plaats doen
gelden ten opzichte van de bovengenoemde ruimtegolven en het is
begrijpelijk dat, voor zover deze golven een rol spelen, de ontvangsterkte niet
meer kan voldoen aan de formule van A u s t i n. Men heeft waargenomen,
dat, vooral bij de kortere golflengten, de ontvangst op betrekkelijk kleine af
stand van de zender zeer zwak of zelfs onmogelijk wordt, terwijl dezelfde
zender op veel grotere afstanden uitstekend wordt ontvangen. Past men in dit
geval de formule van A u s t i n toe, dan blijkt, dat inderdaad de opper
vlaktegolf practisch niet verder kan reiken dan die zgn. stille zone
en men moet daarom de ontvangst op groter afstand uitsluitend aan de
ruimtegolven toeschrijven. Men heeft ook ervaren, dat des nachts veel
grotere afstanden kunnen worden overbrugd dan overdag, maar ook, dat ter
wijl de sterkte van de overgebrachte signalen overdag vrijwel constant is, die
sterkte des nachts aan sterke schommelingen onderhevig is. Vooral gedurende
de tijden, die onmiddellijk voorafgaan aan en volgen op zonsop- en ondergang
treden sterke variaties op. In het algemeen heeft men ook opgemerkt, dat
overdag langere en des nachts kortere golven beter overkomen. Van al deze
verschijnselen tracht de volgende theorie een verklaring te geven:
Voornamelijk onder de invloed van de ultraviolette stralen van het
zonlicht wordt de lucht geïoniseerd, d.w.z. de moleculen worden ge
splitst in negatieve electronen en positieve ionen en dientengevolge
wordt de lucht geleidend. Naarmate de zonnestralen dieper in de dampkring
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doordringen worden echter de ultraviolette stralen steeds meer geabsorbeerd en
daardoor neemt de ionisatie van de lucht naar beneden toe af. Naarmate men
echter hoger in de atmosfeer komt, neemt de dichtheid van de lucht, dus het
aantal moleculen per cm3 af en dit verhindert, dat de ionisatie naar boven toe
onbeperkt blijft toenemen. Er zal zich op een hoogte van misschien 100 km
een laag bevinden, waar de ionisatie een maximum bereikt en deze laag moet
dus als een bijzonder goed geleidende worden beschouwd. Deze laag nu, die
de Heaviside-laag of Heaviside-Kennelly-laag wordt
genoemd, werkt als een spiegel voor de ruimtegolven en kaatst ze naar de
aarde terug, mits zij die laag onder een voldoend kleine hoek treffen. Golven,
die de Heaviside-laag bijna loodrecht treffen, worden niet terugge
kaatst, maar doorgelaten en deze zijn dus voor de ontvangst verloren (fig. 152).

Kg.iji

Dit verklaart ook het bestaan van een stille zone, omdat de teruggekaatste stralen de aarde eerst voorbij een zekere minimum afstand kunnen
bereiken.
Latere onderzoekingen op het gebied van de voortplanting van radiogolven
hebben er toe geleid aan te nemen, dat er zich boven de Heaviside- laag
op een hoogte van ruim 200 km nog een tweede geleidende laag bevindt, die
de Appleton-laag wordt genoemd. Men noemt de Heavisidelaag en de Appleton - laag ook wel resp. de E-laag en de F-laag. De laatstgenoemde laag splitst zich des zomers overdag nog weer in twee geleidende
lagen, die de F^ én de F2-laag worden genoemd. De F2-laag ligt dan op meer
dan 300 km hoogte. Des nachts verenigen zich dan de F±~ en de F2-laag weer.
De hoogte van de geïoniseerde lagen is overigens niet constant, maar
afhankelijk van de bestraling door de zon. Overdag liggen zij dieper dan
’s nachts, omdat overdag de ionisatie verder in de atmosfeer doordringt. Dit
verklaart ook, dat ’s nachts grotere afstanden kunnen worden overbrugd, want
hoe hoger de terugkaatsende laag ligt, des te verder treffen de teruggekaatste
stralen het aardoppervlak (zie fig. 152). Het is ook begrijpelijk, dat bij de
overgang tussen dag en nacht en omgekeerd allerlei onregelmatigheden optre
den, doordat de het sterkst geïoniseerde laag zich dan in op- en neerwaartse
richting verplaatst.
De theorie geeft ook nog een mogelijke verklaring van het zgn. sluiereffect (fading), dat reeds in § 56 ter sprake kwam. Men verstaat hier
onder de onregelmatige sterkteveranderingen gedurende de nacht, die zich
vooral bij korte golven voordoen en die soms de signalen tijdelijk geheel doen
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verdwijnen. Men stelt zich voor, dat in dit geval zowel de oppervlakte-,
als de ruimtecomponent van de straling de ontvanger treffen. De
ruimtegolf, die b.v. tegen de Heaviside - laag wordt teruggekaatst, heeft
echter een langere weg af te leggen en daardoor zullen de beide golven bij de
ontvanger een zeker phaseverschil vertonen, dat overigens verandert indien de
Heaviside - laag in beweging is. Gedurende de ogenblikken nu, waarin
dit phaseverschil juist 180° is, zullen de beide golven elkaar tegenwerken, zodat
de ontvangst zeer zwak wordt. Bedraagt echter het wegverschil voor de beide
golven juist een geheel aantal golFl engten, dan zijn de beide trillingen
in phase en zij versterken elkaar.
Afgescheiden van de meerdere of mindere sterkte van de overgebrachte
tekens is de ontvangst nog in hoge mate afhankelijk van het al of niet aanwezig
zijn van luchtstoringen. Men verstaat hieronder onregelmatige
ratelende of sissende geluiden in de ontvangtelefoon, die soms de ontvangst
zeer moeilijk of zelfs onmogelijk kunnen maken. Deze luchtstoringen vinden
vermoedelijk hun oorzaak gedeeltelijk in potentiaalverschillen in de atmosfeer
op verschillende hoogte bij de ontvangantenne, gedeeltelijk in ver verwijderde
onweders. Men heeft verschillende schakelingen uitgedacht om de hinderlijke
werking van de luchtstoringen tegen te gaan, die ook met meer of minder
succes worden toegepast.
Het vraagstuk van de voortplanting der golven door de atmosfeer bevat
overigens nog vele onopgeloste problemen.

186

■

I
L. ^££1

HOOFDSTUK XIV.

Antennes.
§ 67.

Antennevormen.

We hebben in § 7 een ideaal geval beschouwd, waarbij de antenne bestond
uit een rechte, verticaal omhoog gevoerde draad, die aan zijn ondereinde ver
bonden was aan een geleidende bol met zeer grote straal. Het spreekt vanzelf,
dat zich in de praktijk niet onbelangrijke afwijkingen van deze onderstellingen
voordoen.
In § 9 werd er op gewezen, dat het in het algemeen van belang is de capaci
teit van een zendantenne zo groot mogelijk te maken, opdat men er zoveel
mogelijk energie in zal kunnen ophopen. Dit is te bereiken door de antenne
uit meerdere draden, die gedeeltelijk ook horizontaal of schuin, lopen, samen te
stellen. Hieraan hebben verschillende typen van antennes hun ontstaan te
danken, zoals: waaier- en kegelantennes, waarbij de draden,
van één punt uitgaande, zich naar boven toe uitspreiden; verder T- en Lantennes, o.a. veel aan boord van schepen toegepast, die bestaan uit een
horizontale bundel evenwijdige draden, door verticale draden met de zender
verbonden; ten slotte de schermantenne, bestaande uit een van de
aarde geïsoleerde toren, van welks top isolerend aan de aarde afgespannen
draden uitgaan.
De stroomverdeling in deze verschillende antennevormen wijkt slechts
weinig af van die in de enkelvoudige antenne: aan de voet ligt een stroomb u i k, aan het boveneinde een s t r o o m k n o o p. Bij de schermantenne moet
men er rekening mee houden, dat de stromen in de omlaag gerichte draden
van het scherm tegengesteld zijn aan die in het verticale gedeelte* waardoor
de uitstraling wordt verminderd.
Van belang is het maken van een goede aardverbinding. Dit levert geen
moeite op bij schepen, of wanneer de bodem vochtig is, of wanneer zich op
geringe diepte een grondwaterspiegel bevindt. Men graaft b.v. een koperen
of zinken plaat van enkele m2 oppervlakte in de grond, zo mogelijk tot onder
de grondwaterspiegel of wel men legt een draadnet van grotere oppervlakte
op ongeveer een meter diepte. Bestaat echter de bodem uit harde rots of droog
zand, dan is het beter van een directe aardverbinding af te zien en een zgn.
tegenwicht of tegencapaciteit toe te passen. Het aanbrengen
van een tegenwicht komt feitelijk neer op het inschakelen van een condensator
met grote capaciteit in de verbinding antenne-aarde. De antenne wordt ver
bonden met een horizontaal uitgespannen, uit metaalgaas bestaand draadnet,
dat op een halve a één meter afstand van de grond geïsoleerd op paaltjes is
bevestigd. Dit draadnet vormt het ene bekleedsel van de condensator, ter
wijl het andere gevormd wordt door de aarde, eventueel door de op enige
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diepte aanwezige grondwaterspiegel of anders door op grotere afstand gelegen
geleidende aardlagen. In fig. 153 is de overgang van aardverbinding tot tegen
wicht voor een verticale antenne nader toegelicht.
Bij de bouw van antennes moet men er voor zorgen, dat zich in de nabijheid
geen grote metalen geleiders bevinden, omdat deze licht in medetrilling zouden
geraken en daardoor energie zouden absorberen. Tot deze geleiders behoren
in de eerste plaats deafspandraden of tuien, die dienen om de
antennepalen te ondersteunen of de draden van een schermantenne gespannen
te houden. Daarom worden dergelijke afspandraden altijd door speciale
afspanisolatoren in korte stukken verdeeld. De golflengte van de
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eigen trilling van elk stuk is dan zo klein, dat voor resonantie met de antenne
zelf niet behoeft te worden gevreesd.
Aan antennes voor luchtschepen en vliegmachines worden
bijzondere eisen gesteld, in de eerste plaats omdat de mogelijkheid ontbreekt
om een aardverbinding te maken. Men kan nu twee wegen inslaan.
Vooreerst kan men als antenne een neerhangende draad gebruiken en als
tegenwicht het metalen gestel van de vliegmachine of een draadnet over de
ballon. Ook kan men twee evenwijdige draden van ongelijke lengte naar bene
den laten hangen, waarop zich dan staande golven van bepaalde gedaante
instellen. Samengestelde antennes kan men in dat geval bezwaarlijk toepassen,
omdat de neergelaten antennedraad bij het landen moet kunnen worden opge
haald. De draad, die door een kogel verzwaard is, wordt dan op een haspel
gewonden.
Een antenne, die in alle richtingen symmetrisch van bouw is, zal ook in alle
richtingen evenveel energie uitzenden, hetgeen een zeer groot verlies betekent,
indien men berichten wil uitzenden, die voor een enkel station bestemd zijn.
Reeds van de eerste jaren der draadloze telegrafie af heeft men er zich daarom
op toegelegd de uitgezonden energie in een bepaalde richting te concentreren.
Hoewel op het gebied van de gerichte radiotelegrafie langs
verschillende wegen enige resultaten zijn bereikt, moet men dit toch niet zo
opvatten, dat het mogelijk zou zijn de energie-uitstraling werkelijk in een
enkele richting te doen plaats hebben. Ten hoogste kan men door bijzondere
antenneconstructies bereiken, dat een onsymmetrische energie-uitstraling
wordt verkregen, d.w.z. dat in een of meer bepaalde richtingen veel meer
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energie wordt uitgestraald dan in andere richtingen. Reeds de T- en de Lantenne vertonen een zeker richteffect, doordat zij sterker stralen
in hun eigen vlak, dan loodrecht daarop. Nog betere resultaten bereikt men
met. de geknike antenne van M a r c o n i, die in fig. 154 enigs
zins schematisch is voorgesteld. Deze antenne bestaat uit een verticaal gedeelte,
dat aan de top verlengd is met een veel langer horizontaal gedeelte. Dit laatste
is dikwijls ettelijke kilometers lang. Het meeste effect wordt verkregen in de
r'
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richting, waarvan het horizontale gedeelte is afgewend. Omgekeerd worden
uit die richting komende golven het- sterkst ontvangen. Het gebruik van ge
knikte antennes heeft alleen dan zin, wanneer overwegend of uitsluitend
berichten met een bepaald station worden gewisseld, zoals dit o.a. bij de
verbinding Nederland-Indië het geval is.
De eisen, die aan een antenne voor ontvangst moeten worden
gesteld, zijn geheel verschillend van die, waaraan een zendantenne dient te
voldoen. Voor het zenden is nodig, dat de antenne een zo groot mogelijke
hoeveelheid energie kan opnemen en uitstralen. Daarom moet de antenne een
grote capaciteit hebben en een grote werkzame stralingshoogte. Een groot
stralingsvermogen betekent echter voor een ontvangantenne een verlies en
daarom is voor ontvangst een lagere, gedeeltelijk horizontale antenne met
geringe capaciteit gunstiger, vooral ook omdat daardoor de invloed van de
atmosferische storingen wordt verminderd.
Waar het er dus op aankomt het nuttig effect door het vermijden van
onnodige verliezen zo hoog mogelijk op te voeren, gaat men er dikwijls toe
over voor het zenden en ontvangen afzonderlijke antennes te gebruiken. Zelfs
bouwt men voor telegrafie over zeer grote afstanden afzonderlijke stations
voor het seinen en het ontvangen, die ettelijke kilometers van elkaar ver
wijderd liggen. Men kan dan door speciale antenne-constructies bereiken, dat
het ontvangstation de seinen van het eigen zendstation niet hoort, zodat het
mogelijk is tegelijkertijd in beide richtingen te seinen. Dit beginsel wordt o.a.
toegepast bij de verbinding Nederland-Indië. Aan de Nederlandse
zijde bevindt zich de zender te K o o t w ij k, het ontvangstation te Noordw ij k (No ra), terwijl beide van Amsterdam uit bediend worden. In
Indië zendt men vanuit M a 1 a b a r en ontvangt te T j a n g k r i n g.
Men is er zelfs toe overgegaan bij de ontvangantenne het beginsel
van de open trillingsketen geheel te laten varen en als antenne
een grote vlakke spoel te gebruiken. Men spreekt in dit geval van een r a am
ant e n n e, omdat de draden op een houten raam worden gewikkeld, dat
verticaal wordt opgesteld. Het vlak van het raam, dat om een verticale as
draaibaar is, wordt gesteld in de richting, van waar de golven komen, zodat
de magnetische krachtlijnen, die zich om de zendantenne als cirkels uitbreiden,
loodrecht door het raam gaan (fig. 155). De uiteinden van de wikkelingen van
een raamantenne worden rechtstreeks met het ontvangtoestel verbonden,
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zodat de aardverbinding vervalt. Dit betekent een aanzienlijke verlaging van
de antenneweerstand en veel grotere onafhankelijkheid van atmosferische
storingen. Toch is de energie, die door een raamantenne wordt opgevangen,
uiterst gering en veel kleiner dan bij een gewone antenne. Het gebruik van
een raamantenne is daarom slechts
mogelijk in verbinding met een
intensieve hoog- en 1 a a g fre
quente versterking.
De raamantenne heeft een sterk
richtingseffect. Draait men
het raam nl. zo, dat het vlak met
de magnetische krachtlijnen samen
valt. dan wordt niets meer ont
vangen. Dit is tevens een gunstig
hulpmiddel om de invloed van
storingen uit de atmosfeer en door
andere zenders te ontgaan. Voor
de ontvangst bij de verbinding
Nederland-Indië worden
ook grote raamantennes gebruikt.
Fig MS
Voor lange-afstandsverbindingen
met ultra-korte golven gebruikt men
tegenwoordig veel zgn. beam-antennes. Deze bestaan uit een aantal
evenwijdige dubbele antennes, die op afstanden van elkaar staan, welke een
bepaalde verhouding hebben tot de golflengte. Zulke antennes vertonen een
sterk richteffect.
§ 68.

Zelfinductie, capaciteit en weerstand van antennes.

Bij een antenne, als zijnde een open trillingsketen, zijn zowel de
zelfinductie als de capaciteit over de gehele keten verdeeld en in verband
daarmee treedt in zulk een antenne een stroomverdeling op; die nietstationnair wordt genoemd en waarbij de stroomsterkte en de spanning
van punt tot punt veranderlijk zijn (zie § 6). De begrippen zelfinductie
en capaciteit over de keten als geheel genomen verliezen daardoor
enigszins hun betekenis, omdat die begrippen afgeleid zijn voor gesloten ketens,
waarin de stroom en de spanning voortdurend in alle punten gelijk zijn. Nu
is het echter in veel gevallen gemakkelijk om de open trillingsketen vervangen
te denken door een aequivalente gesloten keten, dat is dus een keten, waarin
als hij aan zichzelf wordt overgelaten, een eigen trilling kan optreden, die wat
frequentie en demping betreft, geheel met de eigen trilling van de
open keten overeenstemt.
Bij een gesloten keten worden de dempingsconstante en de
cirkelfrequentie van de eigen trilling gegeven door de formules:

R
M=2L

P=

I
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(311)

R2
4L2

(312)

(vgl. § 4, form. (21) en 22)). Zijn dus deze beide grootheden bekend, dan
heeft men hieraan nog niet voldoende gegevens om de drie grootheden C, L
en R van de aequivalente keten te bepalen. Hiertoe is blijkbaar nog een derde
voorwaarde nodig. Men stelt daarom nog de voorwaarde, dat de weerstand R
zo groot moet zijn, dat het product ƒ2
waarin ƒ de stroomsterkte in de
stroombuik van de open keten voorstelt, juist gelijk is aan het werkelijk in de
open keten verbruikte vermogen. De waarden van L, C en R, die men zo voor
de antenneketen kan bepalen, noemt met de werkzame zelfinductie,
capaciteit en weerstand van de keten.
Wanneer de weerstand niet te groot is, kan men de formule (312) bij benaring vervangen door:
1
= 2 71 v

~ VCL

(313)

en hieruit volgt voor de eigen frequentie van de keten:
v=

1

2n/cZ'

(3H)

Voor de golflengte vindt men, indien c de voortplantingssnelheid en T de
trillingstijd is:
2 = c T = — = c.
v

2 Ti /CL.

(315)

Stelt men c = 3.1010 cm/sec en drukt men L en C in plaats van in henri’s en
farads uit in microhenri's en microfarads, dan vindt men:

2 = 1885

CL meters,

(316)

een eenvoudige formule om uit de werkzame zelfinductie en capaciteit van een
antenne de golflengte van de eigen trilling te berekenen.
Wanneer men de werkzame weerstand van een antenne vergelijkt
met de ohmse weerstand, dan blijkt, dat de eerste belangrijk groter is.
De reden hiervan is, dat in de trillingsketen niet alleen electrische energie in
warmte wordt omgezet, maar dat ook een gedeelte van de toegevoerde energie
in stralingsenergie overgaat. Het is alsof de weerstand van de
antenne ten gevolge van de straling met een zeker bedrag vergroot is en deze
vermeerdering van de weerstand noemt men de stralingsweerstand,
van de antenne.
Men kan aantonen, dat de stralingsweerstand voor een geaarde verticale
antenne gegeven wordt door de formule:

/?,= 160 tt

(317)

Hierin is he niet de werkelijke hoogte van de antenne, maar de zgn. e f fectieve hoogte. De formule is nl. afgeleid in de onderstelling, dat de
stroomsterkte in de antenne overal dezelfde waarde heeft als in de stroombuik.
In werkelijkheid neemt de stroomsterkte naar boven toe af en men kan hiermee
rekening houden door in plaats van de werkelijke hoogte de kleinere hoogte
hc in te voeren. Voor antennes van andere gedaante zijn de verhoudingen
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natuurlijk minder eenvoudig, maar men kan dan dezelfde formule blijven
toepassen, indien men weer met een effectieve hoogte rekent.
Wanneer men de eigen golflengte voor een uit een enkele verticale draad
bestaande antenne berekent, dan blijkt, dat deze bij eerste benadering gelijk
kan worden gesteld aan het viervoud van de hoogte. In elk geval neemt ook
bij antennes van andere gedaante de golflengte toe met de hoogte. Voor lange
golven zou men dus zeer hoge antennes moeten gebruiken, hetgeen niet alleen
bezwaarlijk is, maar ook tot onoverkomelijke moeilijkheden zou leiden, indien
men de uitgezonden golflengte zou willen veranderen. Men kan echter op een
voudige wijze de golflengte van een antenne veranderen door het inschakelen
van zelfinductiespoelen of condensatoren aan de voet. Door het inschakelen
van een zelfinductiespoel vergroot men de totale zelfinductie van de open trillingsketen, waardoor zoals uit (316) blijkt, ook de golflengte vergroot wordt.
Men spreekt in dit geval van een verlengingsspoel. Schakelt men
daarentegen een condensator in de antenne, dan staat deze capaciteit in serie
met de capaciteit van de antenne zelf en daardoor wordt de totale capaciteit
verkleind. Uit (316) volgt dan weer, dat door zulk een condensator de golflengte wordt verkort; vandaar de naam verkortingscondensator.

§ 69.

Gerichte ontvangst.

In § 67 is er reeds op gewezen, dat met een raamantenne het sterkst
wordt ontvangen, wanneer het zendende station in het vlak van de winding van
het raam ligt, terwijl in de richting loodrecht daarop de ontvangst nul is. Men
krijgt het beste inzicht in de ontvangsterkte in verschillende richtingen door
het tekenen van een zgn. antennekarakteristiek. Dit is een
kromme om de antenne in een horizontaal vlak beschreven, waarvan de
voerstraal voor iedere richting een maat is voor de sterkte van de ontvangst
uit die richting. Voor een verticale, uit één draad bestaande antenne is die
karakteristiek natuurlijk een cirkel.
Bij een raamantenne is de ontvangsterkte evenredig met het aantal door
het raam omsloten magnetische krachtlijnen, welk aantal blijkbaar weer
evenredig is met de cosinus
van de hoek, die het raam
maakt met de voortplantingsrichting (zie fig. 156). In ver
vüüxlp&L/nti/rup
.aband hiermee is het gemak
kelijk in te zien, dat de karak
teristiek voor een raamantenne
moet bestaan uit twee cirkels,
die elkaar bij de antenne
raken (fig. 157). Immers in
dit geval is het stuk, dat van
Fig.156
een willekeurige voerstraal
wordt afgesneden, altijd gelijk aan de middellijn van de cirkel, dus de grootste
waarde van de voerstraal, vermenigvuldigd met de cosinus van de hoek a
tussen de voortplantingsrichting en het raam. Uit fig. 157 blijkt ook, dat de
ontvangsterkte in een richting loodrecht op het raam nul is.
Het gebruik van een antennesysteem voor gerichte ontvangst kan om ver192

schillende redenen van belang zijn. In de eerste plaats verhoogt het de selec
tiviteit, doordat men b.v. in staat is om twee stations, die even sterk en
met gelijke golflengte ontvangen worden, maar die zich in verschillende rich
tingen bevinden, van elkaar te scheiden. Tevens kan men er in het alge
meen een gunstiger verhouding mee verkrijgen tussen de ontvangen signaal
sterkte en de sterkte van de luchtstoringen. Maar bovendien kan men met be
hulp van een gerichte antenne de richting bepalen, waarin zich de zender
bevindt. Op dit beginsel gebaseerde richtingzoekers zijn van groot
belang voor de plaatsbepaling bij de zee- en luchtvaart. Men kan nl. óf de
richting peilen, waarin zich twee zenders bevinden, óf wel door twee kuststations de richting van de eigen zender laten peilen. In beide gevallen vindt
men dan de juiste plaats, waar men zich bevindt, als het snijpunt van twee
richtingen op de kaart.
De richtingzoeker is dus een ontvangtoestel voorzien van een draaibare
raamantenne. Draait men dit raam om zijn verticale as, dan neemt men waar,
dat de geluidsterkte voor een bepaalde
richting maximaal wordt en in een
richting loodrecht daarop geheel ver
dwijnt of althans tot een zeer zwak
"
1
I
minimum daalt. Daar het instellen op

Fig-157

Fig.158

dit minimum scherper kan geschieden dan op het maximum, wordt het altijd
toegepast en de richting van de zender is dan loodrecht op die van het raam.
Deze methode laat den waarnemer echter nog enigszins in het onzekere
omtrent de juiste richting, waarin zich de gepeilde zender bevindt, in zoverre
dat men niet weet of deze zich links of rechts, voor of achter bevindt. Draait
men nl. het raam 180° dan verdwijnt het geluid opnieuw. Men kan deze moei
lijkheid oplossen door de richtingzoeker ook nog te voorzien van een gewone
verticale antenne met een cirkelvormige karakteristiek en dan de signalen van
de raamantenne en van de gewone antenne beide op de ontvanger te laten
inwerken. In fig. 158 is dit schematisch voorgesteld. Men moet nu bedenken,
dat de karakteristiek van de raamantenne feitelijk niet symmetrisch is, in
zoverre, dat wanneer men het raam 180° draait, de stromen juist tegengestelde
phase krijgen. Omdat het diagram alleen de geluidsterkte weergeeft, is dit in
de figuur niet te onderkennen, maar wanneer men nu de ontvangst combineert
met die van de gewone antenne, waar de stromen voor alle richtingen wel in
phase zijn, zal men bemerken, dat voor de ene halve cirkel de voerstralen bij
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die van het cirkeldiagram moeten worden opgeteld, maar voor de andere
afgetrokken. In fig. 159 is dit nader toegelicht. Het is wenselijk er voor te
zorgen, dat de geluidsterkte voor de verticale antenne alleen juist even groot
is als de maximum geluidsterkte voor de raamantenne. Dan is de straal van
de grote cirkel juist gelijk aan de middellijn van de kleine cirkels en het resul
terende diagram wordt een c a r d io ï d e, die in één richting een maxi
mum, in de tegenovergestelde een
voerstraal nul heeft. De ontvangst
op de gewone antenne is altijd veel
sterker dan die op de raamantenne
en daarom moet men deze gelijkheid
instellen door de koppeling van de
gewone antenne zeer los te maken
en eventueel een regelbare weer
stand voor te schakelen (fig. 158).
Wanneer het ontvangraam zeer
*8‘159
groot is, kan het bezwaarlijk zijn om
het draaibaar te maken. Men gebruikt dan twee vaste, loodrecht op elkaar staan
de ontvangramen en verbindt deze door middel van een zgn. radiogoniometer met het ontvangtoestel. Deze goniometer bestaat uit twee vast
staande en een draaibare of zoekspoel. De twee vaste spoelen staan weer lood
recht op elkaar en elk staat evenwijdig met een van de twee ontvangramen en
is daar ook mee verbonden. Daardoor is de stroom in elk van de vaste spoelen
dezelfde als die, welke in het overeenkomstige ontvangraam door de ver
wijderde zender wordt geïnduceerd en het veld dat zulk een vaste spoel voort
brengt is weer met die stroom evenredig. Men kan nu aantonen, dat de stroom
in de zoekspoel weer maximaal wordt als die spoel evenwijdig aan de voortplantingsrichting wordt geplaatst en nul in de richting, die daar loodrecht
op staat.
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HOOFDSTUK XV.

Meetinstrumenten.
§70.

Golf- of frequentiemeters.

Onder de speciale instrumenten, die in de radiotechniek, toepassing vinden,
neemt de golfmeter een belangrijke plaats in. De golfmeter, die ook als
een frequentiemeter kan worden beschouwd, is principieel geheel
anders geconstrueerd, dan de in de sterkstroomtechniek gebruikelijke frequen
tiemeters. Hij bestaat in hoofdzaak uit een trillingsketen, gevormd uit een
zelfinductiespoel en een condensator, waarvan de trillings
tijd continu kan worden geregeld. Daartoe wordt in den regel een variabele
draaicondensator gebruikt, verbonden met een zelfinductiespoel, die nog in
trappen kan worden vergroot of verkleind. Bij voorkeur wordt de condensator
zo ingericht, dat de schaal golflengte-lineair of frequentielineair is (zie § 18), omdat hierdoor het aflezen wordt vergemakkelijkt.
Door meer of minder trappen van de zelfinductiespoel in te schakelen kan men
dan bovendien het meetbereik veranderen. Het instrument kan zowel in m
(voor de golflengte) als in Hz of kHz (voor de frequentie) geijkt zijn. In het
eerste geval heeft men werkelijk met een golfmeter te doen, in het tweede
is de naam frequentiemeter meer op zijn plaats. Dikwijls worden de
meters van een dubbele schaalverdeling voorzien, een voor de golflengte en
een voor de frequentie.
De golfmeter kan als zender, maar ook als ontvanger worden
ingericht en meestal kan men het instrument in beide functies gebruiken. Wan
neer de golfmeter als zender werkt, wordt de trillingsketen verbonden met een
zoemer of met een genererende lamp om de trillingen op te wekken, waaraan
men dan door instellen van de capaciteit iedere gewenste golflengte kan geven.
Men kan dan meten op welke golflengte de een of andere keten is ingesteld
door na te gaan bij welke instelling van de golfmeter in de te onderzoeken
keten een maximum effect optreedt.
Gebruikt men omgekeerd de golfmeter als ontvanger, dan wordt de trillings
keten verbonden met de een of andere indicator, waarmee kan worden aange
toond, wanneer de keten in resonantie is met de te onderzoeken trillingen.
Als indicator wordt dikwijls een klein neonlamp je gebruikt, een met
verdund neongas gevuld buisje, dat oplicht, zodra de aangelegde spanning
een zeker minimum overschrijdt. Men verbindt het lampje met de beide klem
men van de condensator, waarbij men dikwijls nog een hulpspanning aanlegt,
die het buisje bijna tot oplichten brengt. Een kleine toename van de spanning
is dan voldoende om het lampje te doen oplichten. Het resonantiepunt is met een
neonlampje nooit geheel nauwkeurig vast te stellen, omdat het lampje over
een zeker gebied ter weerszijden daarvan oplicht. Men kan hieraan tegemoet
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komen, door de koppeling tussen de golfmeter en de zender losser te maken,
waardoor het oplichten over een steeds kleiner gebied plaats heeft.
In plaats van een neonlampje kan men ook een kristaldetector
met telefoon gebruiken. Voor ongedempte trillingen zonder modulatie
is deze schakeling echter alleen bruikbaar in verbinding met een afzonderlijke
onderbreker. Vervangt men de telefoon door een gevoelige milliampèremeter, dan is deze onderbreker overbodig en men heeft bovendien het
voordeel, dat men gemakkelijker op het maximum kan instellen. Voor nauw
keurige metingen gebruikt men als indicator ook wel een thermokoppel
of thermokruis met een gevoelige galvanometer (zie deel II,
4e druk, § 19).
Behalve dat men met een golfmeter de uitgezonden golven van een zender
en de afstemming van een ontvanger kan controleren, kan men er ook ver
schillende andere metingen mee verrichten. Zo kan men er op eenvoudige wijze
zelfinducties en capaciteiten mee meten, wanneer men be
schikt over een vergelijkingscondensator van nauwkeurig bekende capaciteit.
Wil men b.v. de zelfinductie van een spoel meten, dgn verbindt men deze met
de condensator tot een trillingskring, waaraan verder een kristaldetector met
telefoon wordt gelegd. Door de golfmeter als zender te gebruiken bepaalt
men nauwkeurig de golflengte van de gevormde trillingsketen. Met behulp
van formule (316):

2= 1885/CL
kan men dan gemakkelijk de zelfinductie van de spoel berekenen. Op soortgelijke wijze kan men met behulp van een bekende zelfinductie b.v. een draaicondensator ijken.

§ 71.

Triodevoltmeters.

Bij metingen met hoogfrequente stromen kunnen verschillende meet
instrumenten, die voor metingen met gelijkstroom en laagfrequente wissel
stroom worden gebruikt, niet dienen. De reden hiervan is, dat bij zeer hoge
frequenties de impedanties van spoelen en capaciteiten geheel andere waarden
aannemen dan bij lage frequenties. In het algemeen zal men dus voor hoogfrequente metingen instrumenten gebruiken, die van de frequentie onafhankelijk
zijn en hiervoor komen in de eerste plaats de
hittedraadinstrumenten
en
de
thermokoppels in aanmerking.
Speciale vermelding verdient nog een
instrument, dat bij radiometingen veel wordt
A o
gebruikt, nl. de triodevoltmeter. Dit
is een voltmeter, die practisch geen stroom
verbruikt en die dus met voordeel gebruikt
T
wordt in alle gevallen, waarin de voltmeter
parallel met een zeer hoge weerstand zou
Fig.160
worden geschakeld.
De lampvoltmeter is eigenlijk een combi
natie van een gewone triode met een milliampèremeter. De lamp wordt als
een plaatstroomdetector geschakeld en de milliampèremeter
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dient om de grootte van de anodestroom te meten. De schakeling is in fig. 160
weergegeven. Men stelt door de keuze van de negatieve roosterspanning de
lamp zo in, dat het werkpunt in de onderste bocht van de karakteristiek komt
te liggen. Legt men dan een wisselspanning tussen de punten A en B, dan
neemt de gemiddelde anodestroom toe en wel is deze toename afhankelijk van
de amplitude van de wisselspanning. Het instrument wordt nu geijkt door
verschillende bekende wisselspanningen aan te leggen en voor elk de waarde
van de anodestroom te bepalen. Ook kan men direct het meetinstrument van
een schaalverdeling voorzien, waarop de wisselspanning kan worden afgelezen.
Wel moet men er rekening mee houden, dat bij het gebruik van een triodevoltmeter de gloeistroom en de anode- en roosterspanningen altijd nauwkeurig
op het juiste bedrag moeten zijn ingesteld. Het voordeel van dit instrument
is nu voornamelijk gelegen in het feit, dat het nagenoeg geen energie
verbruikt, zolang men zorgt, dat geen roosterstroom kan optreden. Een bezwaar
is echter, dat indien de spanning niet zuiver sinusvormig is, de aanwijzingen
niet meer betrouwbaar zijn.
De triodevoltmeter kan alleen worden gebruikt wanneer de klemmen A en B
op de een of andere wijze door een weerstand zijn verbonden, omdat anders
de roosterketen van de lamp open is. Wil men dus b.v. de spanningsvariaties
aan een condensator meten, dan moet men zorgen, dat de klemmen van de
condensator over een hoge weerstand met elkaar zijn verbonden.
De triodevoltmeter reageert ook op gelijkspanningen. Wil men dus b.v. een
op een gelijkspanning gesuperponeerde wisselspanning meten, dan moet men
de gelijkspanning buiten de triodevoltmeter houden door middel van een
condensator.
De triodevoltmeter wordt dikwijls gebruikt om de spanningsversterking van
een lamp te bepalen. Men verbindt daartoe, zowel aan het rooster, als aan de
anodeketen, een afgestemde kring, bestaande uit een spoel en een draaibare
condensator. Met de triodevoltmeter wordt dan de spanning aan de condensator
in de roosterkring en die aan de condensator in de plaatkring gemeten en uit
de verhouding van beide volgt dan de grootte van de spanningsversterking.

§72.

Kathodestraaloscillografen.

Het meest volledige inzicht in het verloop van wisselspanningen en wissel
stromen krijgt men altijd door middel van een oscillografische opname. De
voor laag frequente metingen gebruikte oscillografen zijn echter in de
meeste gevallen voor het onderzoek van hoogfrequente verschijnselen niet
bruikbaar, omdat de traagheid van de bewegende delen veel te groot is voor de
uiterst snelle trillingen. Alleen bewegende electronen hebben een traagheid, die
gering genoeg is om nauwkeurig de snelste variaties van electrische en magne
tische velden te kunnen volgen.
Op dit beginsel berust de zgn. kathodestraaloscillograa f,
waarvan de samenstelling in fig. 161 enigszins schematisch is geschetst. Het
apparaat bestaat uit een luchtledige buis, die aan het ene uiteinde trechtervormig verwijd is. De glaswand, die dit uiteinde afsluit, is met een fluoresceren
de stof bedekt, welke oplicht wanneer hij door electronen wordt getroffen. In
het nauwe uiteinde van de buis bevindt zich een gloeidraad of kathode K, die
een electronenstroom uitzendt. Deze electronenstroom wordt aangetrokken
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door de buisvormige anode A, welke een spanningsverschil van enige honder
den volt met de kathode heeft. Tussen de kathode en de anode bevindt zich
een scherm 5 met een kleine opening, waardoor slechts een dunne bundel
electronen wordt doorgelaten. De hoge spanning van de anode geeft aan de
electronen een grote snelheid, maar daar de anode buisvormig is, worden zij
grotendeels doorgelaten en zij vliegen dus volgens een rechte lijn naar het
fluorescerende scherm P en treffen dit met grote snelheid. Zij doen hier in
het midden van het scherm een kleine ronde lichtvlek ontstaan.

5 A

C

D

K

P

H

E
Fig. 161

De electronenstroom passeert echter, voordat hij het scherm treft, nog twee
stellen platen B—C en D—E, welke in twee onderling loodrechte richtingen
aan weerszijden van de straal staan. Geeft men aan deze plaatjes ladingen,
dan trekken zij de electronenbundel naar zich toe of stoten hem af en daar
door zal de lichtvlek op het scherm in de een of andere richting uitwijken.
Legt men b.v. tussen de plaatjes B en C een wisselspanning, dan beschrijft de
lichtvlek een horizontale lijn. Legt men een wisselspanning aan D en E, dan
is de beschreven lijn verticaal. Legt men gelijktijdig aan beide stellen platen
wisselspanningen, dan beschrijft de lichtvlek een figuur, waarvan de gedaante
van de frequenties, amplituden en phasen van de wisselspanningen afhangt.
Zijn de frequenties en de amplituden gelijk en alleen de phasen verschillend,
dan beschrijft de lichtvlek een ellips, die bij een phaseverschil van 90° in een
cirkel overgaat. Zij de frequenties niet gelijk, maar hebben zij eenvoudige
verhoudingen, dan ontstaan meer samengestelde regelmatige figuren, die bekend
zijn onder de naam van figuren van Lissajous.
Wanneer men nu aan een van de stellen platen een zuiver sinusvormige
wisselspanning, afkomstig van een lampgenerator, legt, waarvan de frequentie
nauwkeurig bekend is, dan kan men uit de ontstane figuur afleiden hoe het
spanningsverschil tussen de andere platen verloopt. Men heeft hierdoor in
deze oscillograaf een eenvoudig middel om het verloop van allerlei hoog
frequente spanningen en stromen na te gaan.
Hoewel de eigenschappen van trillingen uit de figuren van Lissajous
zijn af te leiden, is het eenvoudiger en overzichtelijker, indien men een licht
beeld kan verkrijgen, dat op de gebruikelijke wijze het verloop van een span
ning of stroom in een rechthoekig coördinatenstelsel als functie van de tijd
afbeeldt. Daartoe is echter noodig, dat men de spanning aan een der stellen
platen op geheel andere wijze laat veranderen dan volgens een sinuskromme.
Die spanning moet dan lineair aangroeien tot een zeker maximum en daarna
plotseling op nul terugvallen. Een spanning, die op die wijze verloopt, wordt
een zaagtandspanning genoemd. Het apparaat, door middel waar
van met behulp van een lampschakeling, die een condensator lineair oplaadt
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en daarna plotseling ontlaadt, zulk een zaagtandspanning wordt verkregen,
wordt een zaagtandspanningsapparaat of t ij dasapparaat
genoemd. Wanneer men zorgt, dat de periode van de zaagtandspanning dezelf
de is als die van de te onderzoeken wisselspanning of een eenvoudig veelvoud
daarvan is, ontstaat op het lichtscherm van de kathodestraaloscil1 o g r a a f een nauwkeurig beeld van de grafische voorstelling van het ver
loop van de spanning als functie van de tijd.
De kathodestraaloscillograaf heeft in de laatste jaren voor
het onderzoek van allerlei periodieke verschijnselen, ook mechanische, uitge
breide toepassing gevonden.
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(Standard Telephones and Cables, Ltd.).
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Ontvangtoestel voor een vliegtuig.
(Standard Telephones and Cables, Ltd.).

Plaat 18

Scheeps-richtingzoeker.
(International Marine
Radio Co.).
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Draagbare richtingzoeker.
(Telefanken).

Plaat 19
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Plaat 20
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Binnenwerk van electronenstraalbuizen.

( Philips).

Foto's: Philips' Centraal Foto-archief

