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INLEIDING
Samenvatting

van enkele begrippen uit de electrostatica

Twee lichaampjes bezitten de electrostatische eenheid van lading,
wanneer ze bij gelijke lading — bij 1 cm afstand — een kracht op elkaar
uitoefenen van 1 dyne (lucht als middenstof ondersteld).

Wet van Coulomb'.

K =

dyne.
er2
waarin: K —- kracht in dyne.
Q = lading in e.s.e.
r = afstand in cm.
e = diëlectrische constante.
De coulomb (C) is de practische eenheid van hoeveelheid electriciteit.
1 coulomb = 3.109 e.s.e.
Een atoom bestaat uit een positief geladen kern, omringd door negatief
geladen electronen, die door de kern worden aangetrokken en zich er
omheen bewegen (te vergelijken met de beweging van de planeten om
de zon).
De lading van een electron is 16.10-20 coulomb.
1
De massa van een electron bedraagt ~^Er\ x
massa van een
1800
1
1
waterstof-atoom = ———
gram.
1800' 102Ï
De veldsterkte in een punt van een electrisch veld is de kracht, die
in dat punt zou worden uitgeoefend op de positieve e.s.e. van electriciteit.
De veldsterkte is ook gelijk aan het aantal krachtlijnen per cm 2 (het
vlakje loodrecht op de krachtlijnen genomen).
Van de e.s.e. van lading gaan 4k krachtlijnen uit.
De potentiaal in een punt van een electrisch veld is gelijk aan de e.s.e.
van potentiaal, als een arbeid van één erg moet worden verricht om
de e.s.e. van lading van het oneindige (of aarde) naar dat punt te brengen.
Is deze arbeid V erg, dan is de potentiaal V e.s.e.
De practische .eenheid van potentiaal is de volt.

1 volt = —e.s.e. van potentiaal.
óuu

Mi
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Wordt een zeer kleine lading van q e.s.e. overgebracht van een plaats
met een potentiaal Vt e.s.e. naar een plaats met Iz2 e.s.e., clan is de
verrichte arbeid: A — q(Vy — V2) erg.
(De lading q moet dan zo klein zijn, dat zij practisch geen verandering
van potentiaal in het veld veroorzaakt).
Wordt een zeer kleine lading van q coulomb overgebracht van een
punt met potentiaal V^. volt naar een punt met potentiaal V2 volt,
dan wordt een arbeid verricht:
A = q (Ki— K2) joule = 3.109 . q .
Hieruit volgt:

10^ (Ki — R2) erg.

300

1 joule = 1 volt, coulomb = 107 erg.

De potentiaal van een geleider is overal even groot.
De potentiaal V op een afstand r cm van een punt, geladen met Q e.s.e.,
Q
— — e.s.e.
r
Voor een geleidende bol met een straal van rem en een lading van
Q
Q e.s.e. geldt: V
r ’
De lading, die een geleider nodig heeft, o m m e t
één eenheid in potentiaal toe te nemen, heet
zijn capaciteit.
Is de capaciteit C e.s.e. en de potentiaal V e.s.e., dan is de lading
in e.s.e.: Q = CV.
|

Kiest men het practische stelsel, dan wordt Q in coulomb en V in volt
uitgedrukt.
De practische eenheid voor capaciteit is de farad.
Q in practische eenheden
3.109 X zo groot in e.s.e.
1
V in practische eenheden =
x zo groot m e.s.e.
öUU

Hieruit volgt: C in practische eenheden = 300.3.109 = 9.1011 X zo
groot in e.s.e.
1 farad = 9.1011 e.s.e.
De farad is onpractisch groot.

1

p.F (microfarad) — 9.105 e.s.e.

1 ppF (picofarad)

Voor een bol geldt: V

= 0,9 e.s.e.

£
ese
r

Daar Q — CV, geldt eveneens: V —

Q

e.s.e.

i
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De capaciteit van een bol in e.s.c. is dus gelijk aan de straal in cm.
De capaciteit wordt ook wel in cm üitgcdrukt.
1 e.s.c. — 1 cm
1 pp.!7 = 0,9 e.s.e. — 0,9 cm.

Berekening van de capaciteit van een condensator.
De bolcondensator (fig. 1).
De straal van de binnenste bol A — r. t cm, die
van de buitenste bol B — r2 cm.
B wordt geaard, A wordt niet geaard.
Krijgt A een lading 4- Q e.s.c., dan krijgt B
een lading — Q e.s.e.

Q
Q
De potentiaal in M is ten gevolge van A: ~
ri

Q
e.s.c. en ten gevolge van B:------- e.s.e.

Fig. 1.

r2

De potentiaal in M door de lading Q wordt dus:

Q

Q

Q^2 — n)

^2

^1^2

e.s.c.

Voor de eenheid van de potentiaal is dus nodig een lading:

Q
---------------- =---------- c s e
Q^-rJ
r2-rY
.’
rj

De lading, die een geleider nodig heeft, om met één eenheid in poten
tiaal toe te nemen, heet zijn capaciteit.
Voor de bolcondensator is dus C =-----------e.s.e.
r2 —
Wanneer
en r.> weinig verschillen, kunnen we zetten voor rp'2 = z2.
r2
4tcz2
en r2 — rv = d, dus C = -j- of
e.s.c.

Het oppervlak van een bol — 47rr2, dus: C =

0

e.s.e.

Voor een ander diëlectricum dan lucht geldt:
eO
C = -—- e.s.e.
4nd
Hierin is e de diëlectrische constante.
C is de capaciteit in cm of e.s.e.

Deze formule geldt ook voor een vlakke condensator, daar we deze kunnen
beschouwen als een deel van een bolcondensator, wanneer de straal
maar groot genoeg genomen wordt.

1I
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Parallelschakeling van condensatoren.
Schakelen wc een aantal condensatoren parallel (fig. 2), dan is het
potentiaalverschil tussen de platen van alle condensatoren even groot;
de ladingen zijn echter ongelijk, wanneer
+ -T
de parallel geschakelde capaciteiten ongelijk
v
zijn.
c,
c?
c3
De vervangingswaarde Cv van de capaciteit
van deze condensatoren vinden we nu door
van de lading uit te gaan.
c.
Qv =
+ (?2 + Qs

Q == cv,

T

= ^7 + c2v + c3k
Cv

= Cj + C2 + C3.

De totale capaciteit is bij parallelschakeling gelijk aan de som van
de deelcapaciteiten.
De vervangingswaarde is groter dan de capaciteit van de grootste
condensator, die in deze parallelschakeling is opgenomen.

Voor een condensator met n 'platen (fig. 3) geldt:
C = ^(n— 1) e.s.e. (er zijn nu n
4~d

1 condensatoren parallel geschakeld)

of
C =

1,11 zO(n — 1)
pF.
4tt^
Fig. 3.

Serieschakeling van condensatoren (fig. 4).
Bij serieschakeling is de totale spanning
c,
Ca
ca
gelijk
aan de som van de deelspanningen,
!l' 11
dus:
Vi
-1- ó
Vt = Ki + v2 + V3.
(1)

If

Cv

De lading voor alle condensatoren is
gelijk.
Verder geldt:

II-

Q = cv

of

y = ^-

c'

1) wordt nu:
Vt

Fig. 4.

of

~

l
=

dus

Fig. 2.

i

Q_

Q_

cv

c,

Q_
^2

c3
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1
1
1
Cv “ c, + c2 4

1

c3

Bij serieschakeling van condensatoren is de totale capaciteit (ver
vangingswaarde) kleiner dan de capaciteit van de kleinste condensator
die in deze serieschakeling is opgenomen.
De condensator bij wisselstroom.
Leggen we aan een condensator een wisselspanning:

V
r mom = V
r max sin co/,

■■

dan zien wc, dat de condensator bij toenemende spanning wordt ge
laden, terwijl hij bij afnemende spanning wordt ontladen.
Bij wisselstromen heb
ben wc dus te maken met Qmom
laad- en ontlaadstromen
van de condensator; een
stroom doorgang
vindt
niet plaats!
Fig. 5 stelt Q, resp. V als functie
van de tijd voor.
Q en V zijn in fazc.

Q = cv,

dus

Q mo m

= CV
v mom’

Fig. 5.

Nu geldt:
= Imom A/

Uit fig. 5 zien we, dat

•
Voor Qmax is

A<2
At

AO

of

I

moin

AZ ’

maximaal is voor Q == 0.

= 0.

&Q

—— = pos. max.
AZ
r

We krijgen dus: voor t = 0

t = iT

^0
At

t = ±T

— = neg. max.

t = IT
t =

T

aq

A<2

= pos. max.
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We zien hieruit, dat de stroom 90° v o o r ij 1 e n
op de spanning.
Dit is in fig. 6a afgezet. Fig. 6b geeft de vector-voorstelling.

-

^mom
Oritom

I
^mar '3

-

=

Fig. 6b.

Fig. 6a.

Wisselstroomiveerstand van de condensator (fig. 7).
Voor

t = 0:

V
r in o m — O en Q — O

t = iT-.

vr mo in =

V
r max en

i

Qmo m

Q inax'

Bepalen we nu Iaem , dan geldt:
Q inax
I o e in

t

7
2

Iac m

~

inax

dus:

CV
v inax
— =
T
4

’ inax'

2
— I inax

4v(7

inaa;.

I max

= 2mCVmar

cff

— hlvCVeff .

Vmom

Veff
I eff

1
CóC

1
= v en 2-v = w;
T
hieruit volgt:

waarin

Fig. 7.
1
XC= — .
u>C

Condensatoren, loegepast in de radiotechniek.
In de radiotechniek maakt men voor het afstemmen gebruik van
variabele condensatoren.
De verandering in capaciteit kan men o.a. verkrijgen door een stel

I

r

17

beweegbare platen over een zekere hoek tussen een stel vaste platen
te draaien (draaibare condensatoren).
De capaciteit is maximaal, wanneer de platen geheel ingedraaid zijn.
Wanneer de platen geheel uitgedraaid zijn, blijft een zekere nulcapaciteit over.
Het diëlectricum is hier lucht, dus e = 1.
Door de vorm van de platen kan men bepalen, hoe de capaciteit
met de draaiingshoek verandert.
Wanneer de capaciteit evenredig is met de draaiings
hoek, zegt men: de condensator is capaciteitslin e a i r (fig. 8a). De draaibare platen zijn dan halfcirkelvormig.
nplaten

J

Fig. 8a.

Fig. 8ó.

Fig. 8c.

Bij de logarithmische condensator (fig. Qb) is de
procentuele capaciteitsverandering per graad verdraaiing even groot.
Deze condensatoren worden toegepast, wanneer een aantal condensa
toren op één as wordt gemonteerd (éénknopsafstemming).
B ij de frequentielineaire condensator (fig. 8c) is

Fig. 9. Twee in elkaar passende plaatstelsels
van een schui (condensator.

de frequentie voor een trillingsketen (zie hoofdstuk I) binnen de bereik
bare grenswaarden evenredig met de draaiingshoek van de condensator.
B ij d r u k k n o p a f s t e m m i n g maakt Philips tegenwoordig
Jedeloo, Radiotechniek

.

2 .
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gebruik van schuifcondensatoren1). Deze regelcondensatoren
(b.v. 3 op één as) bestaan uit spiralen van dun messing (0,1 mm), die
mét geringe speling in elkaar worden geschoven.
Fig. 9 geeft een afbeelding van twee in elkaar passende plaatstelsels
van de schuifcondensator.
Ieder stelsel bestaat uit een band, die in de vorm van een spiraal
van Archimedes is opgewikkeld.
Heeft men twee gelijke spiralen en draait men de éne een halve slag, |
dan komen de windingen van de éne spiraal •
precies midden tussen de windingen van de
andere te liggen (fig. 10). De afstand tussen j
de twee spiralen bedraagt 0,2 mm, terwijl
een maximale capaciteit van 500 p.p.F wordt
bereikt, wanneer twee plaatstelsels 10 mm
over elkaar worden geschoven.
De grootste diameter bedraagt 35 mm.
Fig. 11 geeft drie schuifcondensatoren,
die een eenheid vormen.
De drie beweegbare plaatstelsels zijn ge
Fig. 10.
monteerd op één gemeenschappelijke as,
die door een krachtige veer steeds in de stand van maximale capaciteit
wordt gedrukt.
Fig. 12 geeft het volledige mechanisme voor drukknopafstemming.
Geheel rechts bevindt zich de golflcngteschakelaar, die door de as A
via de hefboom L wordt bediend.
Daarnaast vinden we de schuifcondensator, waarvan de stand wordt
bepaald door de kruk K.
Van de rij toetsen T is de derde toets van links neergedrukt.
De draaiknop D dient voor handafstemming.
Papiercondensatoren.
Deze condensatoren vervaardigt men van aluminiumfolie of dun blad
tin, terwijl papier het diëlectricum vormt. .
Twee stroken aluminiumfolie vormen de condensatorplatcn en worden
door geparaffineerd papier gescheiden.
Worden deze door papier gescheiden stroken opgerold, zodat ze in een
koker kunnen worden geschoven, dan noemt men de op deze wijze ge
vormde condensatoren cilinder- of k o k c r c o n d e n s a t o r e n.
Bij het vervaardigen van blokcondensatoren rolt men de
door papier gescheiden stroken van aluminiumfolie eveneens op, waarna
deze rol onder een pers wordt platgedrukt. Men beschermt nu dit pakket
door een metalen doosje.
Electrolytische condensatoren.
Plaatst men een aluminium plaat in een electrolyt en zendt men daarna
‘) Philips techn T.TV.321 .'39.
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Fig. 11. Drie schuifcondensatoren, die een eenheid vormen.

Fig. 12. Mechanisme voor drukknopafstemming (van onderen gezien).
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een stroom door deze oplossing, er voor zorgende, dat het aluminium de
positieve pool vormt, dan ontwikkelt zich aan deze positieve pool zuur
stof, die het aluminium oxydeert (vorming ^4/203).
Het dunne oxydelaagje (10~5cm) vormt een zeer hoge weerstand
tegen verdere stroomdoorgang.
Bij een constant gehouden aangelegde spanning wordt de stroom,
die nog wordt doorgelaten, tenslotte minimaal (lekstroom).
De diëlectrische constante van het oxydehuidje is zeer hoog (e = 10).
Uit het voorgaande blijkt, dat, wanneer we zo’n aluminium plaat i
met oxydehuidje in een electrolyt plaatsen, het geheel als condensator
is te gebruiken, mits het aluminium de positieve en het electrolyt de
negatieve elcctrode vormt. Ompoling mag
niet plaats vinden, daar dan een stroompje
H
G
K
in
tegengestelde richting gaat vloeien, waar
$
door het oxydehuidje geheel wordt verwoest.
Hieruit volgt, dat deze condensatoren
niet in een wisselstroomkring
zijn te gebruiken.
Voor afvlakking past men ze echter veel toe.
Door het oxydehuidje, dat een zeer dun
diëlectricum vormt, is de capaciteit gemak
A

kelijk groot te maken.

c -

)

4-d)'
Fig. 13 stelt een electrolytischc condensa
c
tor van Philips voor.
De anode (A) bestaat uit een ster vormig
lichaam van aluminium, dat bij klein volume
een groot oppervlak bezit (groter oppervlak
— groter capaciteit).
Het oppervlak van de anode wordt verder
A
nog
vergroot door het langs chemische weg
_E
ruw te maken.
De anode is door formatie van een oxydelaag voorzien.
Het huis van de condensator (E), dat
tevens
dienst doet voor kathodeaansluiting,
Fig. 13
bestaat uit een aluminium cilinder, waar- :
van de bodem door een „Philitc”-dop (C) wordt afgesloten.
De anode is door de stift B onwrikbaar verbonden met de dop C.
De rubber plaat D zorgt voor een vloeistofdichte afsluiting, zowel van
de anode tegen de „Philite”-dop als van deze laatste tegen het alu
minium huis.
«De aluminium bus bevat aan de bovenkant een ventiel, bestaande
uit een klokvormige uitstulping (F), in welks opstaande wand enkele
openingen (G) voorkomen.
Deze openingen worden afgesloten door een rubber band H: ontstaat
B
_ 0

£1
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in de condensator een overdruk, dan kan gas door de openingen G
langs de rubber H ontwijken.
De aluminium kap K sluit het geheel af.
Binnen deze kap bevindt zich een absorberende stof, die eventueel
door het ventiel naar buiten gekomen vocht opneemt.
De gehele bus is tot boven de rand van de anode gevuld met een
electrolyt.
Men noemt deze condensatoren ter onderscheiding wel natte
electrolytische condensatoren, daar ook droge
electrolytische condensatoren voorkomen.
Bij de vervaardiging van deze droge electrolytische condensatoren
worden aluminium stroken opgerold met een tussenlaag van ongelijmd
papier.
De strook, die dienst doet als anode, is weer voorzien van een laag
aluminiumoxyde (Al2O3). Het geheel wordt gedrenkt in boorzuur,.
dat door het ongelijmde papier wordt vastgehouden.
Arbeid, in het electrostatische veld.
Welk electrisch arbeidsvermogen bezit een condensator, die door een
lading Q een potentiaal V heeft?
Wanneer door een lading Q de potentiaal — V wordt, dan zal, wan
neer bijvoorbeeld de lading \Q is, de
potentiaal -IV zijn.
v
a
Want Q = CV, dus
= C . $V.
/ i
De samenhang tussen Q en V kunnen
l
we dus weergeven door figuur 14.
i
i
De totale lading wordt hier door
i
i
OA voorgesteld, de totale spanning
i
i
door AB.
Wordt een kleine lading <\Q op de
i
G/
• i
condensator overgebracht (voorge
I
>D
steld door EF), dan zal, mits deze
I
i
/i
j
I i
lading maar klein genoeg is, de po
i
! i
« i
tentiaal EC practisch niet stijgen.
__ !_
o
A
Q
E F
We kunnen deze potentiaal dus
constant aannemen tijdens het over
Fig. 14.
brengen van dit ladingdeeltje.
De verrichte arbeid is dan V . A(J = EC . EF.
We denken ons nu de condensator geladen door het opbrengen van
zeer kleine hoeveelheden lading tegelijk.
De totale verrichte arbeid zal dan voorgesteld kunnen worden door
de som der oppervlakken van zeer vele kleine rechthoekjes, die te samen
het oppervlak OAB hebben.
De totale arbeid is dus:
>4=iOA. AB = 4QV.
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Daar Q

CV, kunnen we voor de totale arbeid eveneens schrijven
of

A = '2 CV-

A “ 2C

In het practische stelsel is deze arbeid in joule, in het e.s. stelsel in
erg uitgedrukt.
Deze arbeid zit nu opgehoopt in het electrostatische veld.
Wordt de condensator bijvoorbeeld over een weerstand ontladen,
dan wordt die energie in warmte omgezet.

Zelfinductie.
Als de stroom in een winding verandert, ondergaat het magnetische
veld eveneens een wijziging.
Hierdoor treedt in de winding een e.m.k. van zelfinductie op.
Een stroomtoename veroorzaakt, volgens de Wet van Lenz, een tegen
werkende zelfinductiespanning; een stroomafname veroorzaakt een
meewerkende spanning.
J0
e, = —
. 108 volt.
At
Voor een spoel met ze/ windingen, waardoorheen een stroom I gaat,
geldt:
1,25 ze/s
0 =-• —------ . / maxwell,
b

waarin l de lengte in cm en s de doorsnede van de spoel in cm2 voorstelt.
In één winding van die. spoel wordt bij verandering van de kracht
stroom met z!0 in een tijd AZ een spanning geïnduceerd:

- z!0
= AZ. 108 '

1,25 ws A7
j
7TÏ08 ‘
vo l’

In w windingen wordt dan een spanning geïnduceerd:

A0
E. ~ - — w . AZ.108

l,25z02s A/
— volt.
l. 108~ ‘ AZ ™

1,25 ze/2s
7—77^— noemen we L, de coëfficiënt van zelfinductie.

Voor een spoel met w windingen geldt dus:

AZ
Es = — L . — volt.

De eenheid voor zelfinductie in het practische stelsel is de hcnry (H).
In het electromagnetische stelsel is dit de cm.
1 henry

109 cm.

-

L
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Opmerking:
Voor een spoel met ijzeren kern is

0 =;

1,25 w.1.s.p

ï

De coëfficiënt van zelfinductie wordt dan

T
1,25 w2. s. p
L ==
l . 108 '
Daar p, afhangt van de verzadiging van het ijzer, is L dan niet meer
als een constante te beschouwen.
Wederzijdse inductie.
Twee spoelen (fig. 15) zijn magnetisch gekoppeld, wanneer een deel
van de krachtlijnen van de eerste spoel ook door de tweede
wordt omvat.
De door de 2c spoel omvatte krachtstroom, veroor
zaakt door een stroom in de le spoel, is evenredig metZj.
Evenzo is de krachtstroom, door de le spoel omvat
en veroorzaakt door een stroom in de 2e spoel, evenredig met Z2.
Fig. 15.
Een stroomverandering in de 1 e spoel zal
door de veldverandering, zowel in de le als in de 2e spoel,
een inductiespanning veroorzaken.
Een stroomverandering in de 2e spoel heeft een overeenkomstig gevolg.
De inductiespanning in de 2e spoel door een stroomverandering in
de le spoel wordt voorgesteld door:

AZ,
,
e = — M . ——- volt.
AZ
De verhouding tussen de inductiespanning en de stroomverandering
por tijdseenheid noemen we de coëfficiënt van wederzijdse inductie.
Deze coëfficiënt wordt voorgestcid door M en wordt in het practische
stelsel uitgedrukt in henry.
Een stroom
in "de le spoel geeft een veldsterkte

\>25w1sl1
= =------- .
Hr = 1,25 —~ , dusdus 01=0!
I

t

Wordt dit veld geheel door de 2e spoel omvat, dan is de
geïnduceerde spanning in één winding van de 2e spoel door een stroomverandering AZ,:
— 1,25 wYs
. —— volt.
e —
AZ
l . 108
AM O8

De totale geïnduceerde spanning in w2 windingen wordt nu:
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1,25 wxw2s

Z10j

Et — — w.
2 ' AZ . 108

,r

l . 108 ”

’

A/i

- M . —— volt.
Et

Et

Hieruit volgt:
M =

1,25 zc^ze^s
l . 108

Nu is
1,25 tPj2 s

l. 108~

en

l2

=

1,25 z^22 s
l . 108 ”

dus
M = VL.L^
In het algemeen omvat de 2e spoel niet het volle veld van de le spoel, ?
|i
dus M is meestal kleiner dan VLXL2.

M = kVL,L'2*
koppeling nadert k tot 1; I
Hierin is k de koppelfactor. Voor zeer vaste
1
voor zeer losse koppeling nadert k tot 0.
Dus 1 > k > 0.

Arbeid in het magnetische veld.
Sluiten we een gelijkstroomketen, waarin een spoel is opgenomen,
dan weten we, dat de stroom niet
j
A
onmiddellijk zij
'I
reikt.
I
Welke energie wordt nu door het
l
I
I
veld opgenomen?
I
We nemen aan, dat de stroom
I
/i
I
recht
evenredig met de tijd toe
/1
I
/ i
I
neemt !) en in Tsec zijn volle waarde
4-JE I
I
bereikt (fig. 16).

•o

1
ót --

I

We weten: Ez

I
I
I

—

,

r

Et

hier gelijk aan ----- ƒ----- .

B

p.<r

De zelfinductiespanning is tijdens
deze stroomtoename dus constant,
evenzo de spanning E = —Es welke nodig is om de zelfinductiespanning
te overwinnen.
Gedurende een zeer klein tijdsdeeltje Et kunnen we de stroom constant
beschouwen. De arbeid, die dan geleverd wordt, is gelijk aan
j6

EI Et

of

’) Dit geldt bij benadering.

Ex oppervlak CDEF.
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De totale arbeid, die nu door het veld wordt opgenomen, kunnen we
dan opvatten als E X de som van zeer vele kleine rechthoekjes of E X
oppervlak OAB.
Totale arbeid dus
E. WB. AB = E . -\Imax . T.

Nu is
LI max

E = -

T

dus:
A =--

LI max

~T~

• "2 Imar T = 2*

max

HOOFDSTUK I
Mechanische en electrische trillingen — Resonantie

3ƒechanische trillingen.
Wordt een kogeltje aan een dunne draad opgehangen, dan benaderen
we de z.g. enkelvoudige slinger (fig. 17).
Wordt deze slinger nu uit de evenwichtstoestand MA in de stand MB
gebracht, dan zal onder invloed van de zwaarte
kracht en wel door de ontbondene BE het lichaam
in beweging komen.
We krijgen nu een slingering, die door wrijvingsinvloeden gedempt zal zijn.
Zou er geen wrijving zijn, dan konden we spreken
van een vrije ongedempte slingering of trilling.
De tijd, waarin een volledige slingering wordt
doorlopen, heet de eigen slinger- of trillingstijd.
De afstand AC wordt amplitude genoemd.
Het bijzondere nu is, dat de slingertijd onaf
hankelijk is van de amplitude, maar alleen afhan
kelijk van de lengte (MB) van de slinger.
Fig. 18 stelt een ongedempte trilling voor.
T geeft de trillingstijd weer, /ó, de amplitude.
Fig. 17.
Een dergelijke ongedempte trilling ontstaat,
wanneer juist zoveel energie wordt toegevoegd als b.v. door wrijving
verloren zou gaan. (Vergelijk de slinger van een klok).

t

Fig. 18.

Fig. 19.

De gedempte trilling wordt weergegeven door fig. 19.
De amplitude van iedere volgende slingering is hier kleiner dan de
voorgaande.
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Wanneer een lichaam, na uit zijn evenwicht gebracht te zijn, de even
wichtstoestand weer bereikt zonder slingering, dan noemt men zo’n
beweging aperiodisch (fig. 20).
Men spreekt van een gedwongen
trilling, wanneer deze trilling een an
dere frequentie heeft dan door de
lengte van de slinger wordt bepaald.
Bij verhoogde frequentie moet dan
t
bij de beweging van de slinger van
Fig 20
het hoogste punt naar het laagste punt
energie worden toegevoerd. Bij verlaagde frequentie vindt het omge
keerde plaats.
Electrische trillingen.
Wij kunnen ook spreken van electrische vrije en gedwongen trillingen.
Deze kunnen eveneens gedempt en on gedempt zijn.
Een vrije trilling kan optreden in de LC-keten, die door fig. 21 wordt
voorgesteld.
In stand 1 van de schakelaar wordt de condensator geladen. De
energie, in het electrostatische veld opgehoopt,
kunnen we dan voorstellen door £CV2m.
Zetten wc nu de schakelaar in stand 2, dan
T
ontlaadt
de condensator zich over de spoel. Er
L
-r-0
wordt een magnetisch veld gevormd, de electro
statische energie wordt in magnetische energie
omgezet.
Deze magnetische energie wordt voorgesteld
Fig. 21.
door
Wanneer de condensator zich ontlaadt over de spoel, bereikt de
stroom ten gevolge van de zelf inductie niet direct de maximale waarde.
Evenzo zal, wanneer de condensator ontladen is, de stroom nog
even doorgaan onder invloed van het magnetische veld. Hierdoor wordt
de condensator dan in tegengestelde richting geladen.
Wc krijgen dus een heen- en weergaan van energie. Zouden er geen
verliezen zijn, dan zou hier een ongedempte trilling ontstaan.
Doordat de condensator en de spoel niet verliesvrij zijn, is de trilling
gedempt.
Voor een verliesvrije spoel en verliesvrije condensator zou gelden:

-A-

iCV2in

= 11/?,..

Nu is:

TZ „I --- (&LI
Dit in (1) geeft:

±Cu2L2I2m =

(1)
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dus
<o2£C = 1.
' 1
<0 —

dus

co — 2~v,

V =

Tc

2—v

2nVÏC'

De eigen frequentie der keten is dan:

1
V = ------V ” lixVlc'

=

I
t-

De trillingstijd
T= v

dus:

!

T = 2nV£C.

L wordt uitgedrukt in henry.
C in farad.
T in sccunde.

Serieschakeling van spoel en condensator — Serieresonantie.
Een ongedempte trilling kan optreden in een keten, bestaande uit
de serieschakeling van een spoel en
een condensator (fig. 22). Aan deze
keten wordt dan
Jd)L
een kleine span
ning aangelegd
o
meteen frequen
v
tie, overeenko
Fig. 22.
mende met de
y ƒ
eigen frequentie van die keten.
J
JR
Bij serieschakeling is de stroom in elk deel van
de kring even groot.
Bij het tekenen van het vectordiagram (fig. 23)
gaan we dan ook van de stroom uit.
u)C
We stellen nu eerst de vraag: Welke spanning
Fig. 23.
moet worden aangelegd om een bepaalde stroom
door de keten te sturen ?
Deze spanning zal gelijk moeten zijn aan de vectorsom van Ohms,
inductief en capacitief spanningsverlies.
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Het Ohms sparningsverlies heeft de richting van de stroom I (is
daarmede in faze). Het inductief spanningsverlies I<x>L moeten we 90°
vóórijlend óp de stroom afzetten (de stroom in de spoel ijlt 90° na op dereactantiespanning I&L).
1
De condensatorspannmg — - moet 90° naijlend op I worden afgezet
COU*

(ƒ ijlt 90° vóór op de condensatorspannmg).
De resultante V — IZ geeft dus de spanning weer, waardoor de
stroom I in de keten wordt opgewekt.
De stroom I ijlt nu een hoek 9 na op dc spanning V.
Uit fig. 23 zien we:

V= Z.

|/

2

I-R2 4-

I^L —
1
wC

z = I R2 +
5

ioC

2

Dc impedantie Z zal zo klein mogelijk zijn, wanneer co/. =■—-W;
CO O

dan is
2

z=

___

VR2 = R.

|

Wanneer Z gelijk is aan R, treedt dus in deze keten bij een bepaalde
aangelegde spanning een zo groot mogelijke stroom op.
V

V
'=R'

wordt nu

Uit de voor waarde wL — —volgt, dat de frequentie van de aangecoC
legde spanning een zeer bepaalde waarde moet hebben.
Deze frequentie vinden we als volgt:
co£ — —7,
coC

G>2

1

Tc ;

of

co2XC

2kv =

co ---

V =

1.

1

Tc

i
2tiVLC ’

Deze frequentie, die we de eigen frequentie van de keten noemen,
wordt dus bepaald door de zclfinductie en capaciteit van die keten.

-
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Heeft de aangelegde scanning nu de resonantiefrequentie, dan is Z
en is I zo groot mogelijk.
Voor het resonantiegeval wordt in fig. 23:
I^L =

- R

I

i

(óC

/ 9 wordt dan 0°.

V en ƒ vallen in richting samen (fig. 24).
1
I
Daar bij resonantie mL
<
kunnen dc condensatorspanning
en de spoelspanning 1 . VR2 + co2//2 groot zijn, ter
wijl dc aangelegde spanning V — IR zeer klein is.
Van deze serieschakeling van spoel en condensator
maken we gebruik bij d$ afstemming van een ont
vangtoestel (fig. 25).
We zorgen door middel van een variable conden
sator, dat de eigen frequentie der LC-keten over
eenkomt met dc frequentie van de zender.
Aan dc uiteinden van de spoel en van de conden
sator krijgen we dan een spanning, die vele malen
groter is dan dc door die zender in de ontvangantenne geïnduceerde spanning.

t
Ja)L

V^JR

Voorbeeld:
Een spoel met L - 0,35 mH en R -- 4 D is in
serie geschakeld met een condensator van 450 pF.
De aangelegde spanning is 12 mV.
G e v r.: De resonantiefrequentie, de spanning
condensator en de stroom in de keten.
O p 1.: Bij resonantie geldt:
Fig. 24.

1

2~'V/LC
Vullen wc de gegeven waarden in:
v =

1
2~

I'-

1

0,35 . 10-3.450 . 10“12

— 401140 hertz.
Fig. 25.

De stroom in deze keten wordt nu:
■

/=K

z

V
R

12

4

= 3 mA.

De condensatorweerstand

1

1

CoC

2.7C . V . C

2.7Ü

----------- ----------------- - == 882 O.
. 401 140.450 . 10~12

■

=
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De reactantie van de spoel
/_

vc =

coC

= coL =

1

dus eveneens 882 Q.

882 x 0,003 = 2,646 V.

Hieruit zien wc, dat bij een aangelegde spanning van 12mV een
spanning aan de spoel en aan de condensator ontstaat van 2,646 V. (De
spoelspanning — I . R2 4- co2L2 is bij de gegeven waarden practisch
gelijk aan layLi).

Wordt de frequentie 1 % hoger, dan is

= |/R* -f-fwL

Z

waarin coL niet meer gelijk is aan

—V

1
gjC

Nu wordt:

coL = 1,01 . 882 = 890,8 Q.

Z = |/t?2 + (g>L

1

882

coC

Ï.ÖÏ
1
cöC

12
I = - o- = 0,67 mA.
1o

= 873,2 Q.

| = V42 + 17,62 = 18 Q.

vc

0,67.873,2
1000~

We vinden nu de volgende waarden:
Voor resonantie:
ƒ=3
mA,
v 1 %lager dan res. freq.: I = 0,67 mA,
V 2%
,,
„
„
„
I = 0,33 mA,
v 5%
„ „
„
„
I = 0,13 mA,
v 1% hoger ,,
,,
„
I = 0,67 mA,
v 2%
„ „
„
„
I = 0,34 mA,
v 5%
„ „
„
,,
/ = 0 14mA,

= 0,582 volt.

Vo = 2,646
Vc = 0,59
Ve = 0,3
Vo = 0,12
Vc = 0,58
Vc = 0,29
Vc = 0,117

volt,
volt,
volt,
volt,
volt,
volt.
volt.

Zetten we nu het verband uit tussen de stroom en de frequentie (bij
constante spanning), dan vinden we een z.g. resonantiekromme (fig. 26).
Naarmate de piek steiler uitvalt, is de selectiviteit van de keten groter.
De weerstand heeft dus grote invloed op het verloop van de
resonantiekromme; een grote weerstand geeft een kleine waarde voor
^max-

Zetten we de condensatorspanning af als functie van de frequentie,
dan vinden we een overeenkomstige figuur.
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Opgave 1 : Bepaal de eigen frequentie van een serieketen,
bestaande uit een condensator van 500 pF en een spoel van 0,2 mH,
R spoel = 4 Q. De aange
legde wisselspanning is 6 mV,
ü
(mA)
de frequentie komt overeen
met de eigen frequentie van
de keten. Welke stroom ont
staat nu in de keten en welke
spanning heerst er aan de
klemmen van de spoel?
Vraag 2: Hoe 'worden
deze waarden bij een fre
quentie, die 2% groter is dan
de resonantiefrequentie ?
Vraag 3:
Hoe groot
wordt de resonantiefrequen
tie, wanneer de capaciteit van
K *
de condensator 50 pF is in
Fig 26.
plaats van 500 pF ?

Parallelschakeling van spoel en condensator (fig. 27) — - Parallelresonantie.
Aan een parallelschakeling van een spoel en een
condensator wordt een wisselspanning V aangelegd.
Fig. 28 geeft het vectordiagram
voor het geval, dat
Jc
spoel en condensator verliesvrij zijn.
J
Ic ijlt nu 90 vóór op de
spanning
V.
v
Isp ijlt 90° na op de span
Fig. 27.
ning V.
Fig. 28.

1 =-- 1 sj>
1

ƒ
x c

1

V
V
— = -7- - - Vo>C

of:

Z

CiiJL

cöL

of

Z

1 — <SLC

Nu wordt Z — oo voor

1 — o>2£C = 0

of

co ---

1

Zc’

dus bij
1

2~ VLC
We zien in dit voorbeeld, dat Z -- oo wordt en I = 0, wanneer
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do frequentie van de aangelegde spanning gelijk is aan de eigen fre
quentie van dc keten.
Een verliesvrije spoel komt echter niet voor, want ter voorkoming
van warmteverliezen zou de weerstand R = 0 moeten zijn, hetgeen
ónmogelijk is.
Een variabele condensator met lucht als diëlectricum kunnen we practisch als verliesvrij beschouwen.
In het algemeen treden ook in condensatoren verliezen op, waardoor
de condensatorstroom iets minder dan 90° zal voorijlen op de condensatorspanning.
In hierna volgende berekeningen wordt de condensator als verliesvrij
aangenomen.

Gaan we nu uit van een parallelschakeling van
een spoel (7?
0) en een r
v
gelbare condensator, dan
kunnen wc dc vraag stellen: welke
waarde moet de capaciteit van de
condensator hebben om I minimaal te
irA
o
krijgen? De aangelegde spanning is
constant en haar frequentie eveneens.
0
Fig. 29 geeft voor genoemde schake Oc
ling het vectordiagram.
Fig. 29.
S1> ijlt een / cp na op de spanning.
Ic ijlt 90° vóór op de spanning.
sp H I c
Veranderen we nu C, dan verandert Ic, ISJ) verandert niet; zodat
I blijft op een horizontale lijn door A.
v’
I wordt minimaal, wanneer hij in
richting samenvalt met V (fig. 30). De
totale stroom is dan I' en de conden
satorstroom //.
r'A
---Gaan we na, wat de eigen frequentie
van de LC-keten is voor I = I', dan
zien we, dat deze resonantiefrequentie
CTc
ö
gelijk is aan de frequentie van de
Fig. 30.
aangelegde spanning.
Uit fig. 30 blijkt:
Zc' = OC = AB = ISJ) sin <p. (zie A OAB)

// is dan gelijk aan de wattloze componente van de stroom in de spoel.

= VR2 + <o!£2.
Jedeloo, Radiotechniek

Ic “ Ap sin ?•
<ü£
sin <p

(1)

<*L

~Z~ ~ VR2 + <o2£2 '

(fig- 31)
3
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Zc

coC

Vullen we deze waarden in (1) in:
V

VcoC =

_

<jiL

VR2 4- co2/,2 ' VË* 4- co2Z 2
C =

L
R2 4- co2Z2‘

(2) ■

Uit (2) volgt :
L
T’

R2 -F m2L2
(o

1

T

1'1

co2L2 =

— R2

CO

co =

L

— R2.

co2

R2

/_!_
LC
1

1 -

— R2

w=kzcO

T2

Tc ’

L2 \ C

CR2

~T

CR2\

(3)

CR2
Nu is --—-voor practisch voorkomende waarden zeer klein. We kunnen
L
CR2
—j— gelijk stellen aan 1, zodat (3) nu wordt:
daarom

co —

i

Tc

of

___ i_
V =

(De re sonant ie frequent ie).

2nVLC

Resonantie treedt op, wanneer de frequentie van de aangelegde span
ning en de eigen frequentie van de ZC-keten gelijk zijn.
De stroom I' is dan minimaal.
Hoe groot is nu de impedantie voor het resonantie-gevall
V

(1)

Z = T'
Nu is

V = ^
coC ■

Dit in (1)
Z =

Ic

(2)

r^c '

Uit fig. 30 volgt:

OC =
Ic______

r

OB

AB

OB

tg cp.
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Uit fig. 31 volgt:

tg 9 =

coL

•
ut

Dit in (2)

z=

toRC

= -A..
RC

De impedantie bij parallelresonantie is dus

R

L

Fig. 31.

Hoe kleiner de weerstand van de spoel, des te groter de impedantie.
Voor R --- 0 wordt Z dus --- oo!
Parallelresonantie wordt eveneens in radioschakelingen toegepast en wel voor afstemming op een be
antenne
paalde zender.
Voor het onderdrukken van een storende zender
past men parallelresonantie toe in de sperkring (fig. 32).
De sperkring wordt dan afgestemd op het storende
sperMrthQ
station en vormt een zo groot mogelijke impedantie

voor die trillingen, waar

van de frequentie gelijk is aan de
eigen
frequentie van de sperkring,
toestel
zodat deze storende trillingen buiten
het toestel gehouden worden.
Men kan ook een storende zender
“=■ aarde
buiten de ontvanger houden door
gebruik te maken van een absorptieFig. 32.
kring (fig. 33).
Hier wordt de serieketen I op de storende zender
afgestemd.
Voor de storende frequentie (niet voor afwijkende
frequenties) heeft deze keten een zeer kleine impedantie
Fig. 33.
(Z = 7?); zij vormt hiervoor dus een kortsluiting. De
storende frequentie wordt dus buiten het toestel gehouden en direct
naar aarde afgeleid.
I
I

Ll- -

Voorbeeld:
We moeten een sperkring instellen op een frequentie van 106 hertz.
Voor de spoel geldt:
£ — 0,1 mH,
R — 5 Q.
Welke waarde moet de condensator hebben en hoe groot is de impe
dantie van de sperkring?
O p 1.:
1
1
V = 2k Tc'

■
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dus
1

1_________ _ 104
4“2 . 1012.0,1 . To-3 F = 4Ï?

4-2v2L

250 pF.

De condensator moet dus een waarde hebben van 250 pF.
De impedantie
0,1 . 10-3
5 . 250 . 10 112

7 =

~~ RC

80 ooo n.

Bij serieresonantie werd een resonantiekromme gevormd, voorstel
lende het verband tussen I (of Tzc) en de frequentie (aangelegde spanning
V = constant).
Bij parallelresonantie kunnen we het verband tussen Z en de frequentie aangeven (V = constant).
Z bij 1,02 x de resonantiefrequentie (2% hoger) bepalen we op de
volgende manier:
Stel V = 10 mV, dan is:

Jr == FcoC = 10.2- . 1,02 . 10G . 250 . 10"12 - - 16 . 10-3 mA = 16 (iA.

De wattloze componente van de stroom in de spoel (OA fig. 34)
V
uL

10

2tt . 1,02 . 106710--‘

OC = I c —

V
oiL

16 - 15,6

v

15-6P-A-

0,4 (xA,

j

Om 1 te bepalen, moeten we nu nog de
watteomponente van Isvoei — OB vinden.
Nu is

128.

r

OB — watteomponente

OA
tg ?

15,6
= 0,12 |xA.
Ï28

ƒ = voc2 4- OB2 = Vo,42 -4-Ó, 122

4

10-2

OaTóTÏcF6

o

Fig. 34.

c<)L

tg snoei

c

Jc

-

0,416 p.A.

24000 Q.

Uit berekening op overeenkomstige wijze volgt:

Z bij
-Z „
Z „

5%hoger frequentie = 6250 O.
2%lager
„
= 24000 O.
5% ,,
,,
= 6250 O.

1•

r„-M"
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Zetten we nu de impedantie als functie van de frequentie af, dan
vinden wc fig. 35.
Ook hier heeft de weerstand grote invloed op het verloop van de
L
resonantiekromme Zr —
z
X \O

Grote waarde van R geeft
kleine waarde voor Zr.

Vraag 1. Een spoel met
L
1,5 mH, R = 12 O en een
condensator C — 450 pF zijn
parallel geschakeld. Wat is de
eigen frequentie van deze keten?
V r a a g 2. Een condensator
is regelbaar van 50—500 pF.
Deze condensator wordt pa
— y
rallel geschakeld met een spoel
+ 5%
-5
+2
Yr
en het geheel wordt gebruikt
Fig. 35.
als sperkring.
Welke waarde moet L hebben, wanneer de laagste afstembare frequen
tie 105 hertz moet zijn?
Wat is de hoogste frequentie waarvoor men deze keten nog kan toe
passen ?
Selectiviteit van een afgestemde kring.
Fig. 26 (serieresonantie) geeft aan op welke wijze de stroom in de
serieketen kleiner wordt, naarmate de aangelegde frequentie meer af
wijkt van de eigen frequentie van de keten.
Fig. 35 (parallelresonantie) toont dit aan voor de impedantie van de
parallelkring. Door een trillingsketen op een bepaalde freqtientie af te
stemmen is het mogelijk een keuze te maken uit stromen of spanningen
van verschillende frequentie.
Het vermogen om deze keuze scherper of minder scherp te doen zijn, noemt
men de selectiviteit van de kring.
De selectiviteit wordt bepaald door de selectiviteitsfactor (S) en de resonantiebreedte (B).

De selectiviteit s factor (S) van een kring is de verhouding
van de resonantiefrequentie (vr) tot de verstemming (Av), die nodig
is om de stroom in een seriekring of de spanning in een parallelkring
terug te brengen tot 1/19 van de waarde, die bij resonantie optreedt.

S=

Av

Men noemt thans een kring selectief, wanneer bij een verstemming

MM
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van 4500 perioden/sec de stroom, of bij parallelresonantie de spanning,
tot 1/io van de waarde bij resonantie wordt teruggebracht.
De resonantiebreedte (B) (bandbreedte) geeft aan het verschil tussen
beide frequenties, waarbij stroom of spanning tot op 1/i0 van de resonantiewaarde is teruggebracht. (De versterhming is aan beide zijden van de
resonaritiefrequentie mogelijk!)
Hieruit volgt:
B = 2 . Av.
Voor de selectiviteitsfactor S kunnen wc een uitdrukking afleiden,
die het verband weergeeft met de z.g. kringconstanten. (7?, L, C).
We weten, dat voor een serieketen geldt:

V

I =

1

R2 + (<oL

gTc

i
V
— want birL — c^C
R

I r es

dus
V

I

1

1 res

1Ö

1

gjC

R

/

V
R

1 Y

l/r?2 +(coL—yr
coC
I
\
coC ƒ

2

R

10

—Ï2

R- 4- <»L

Lï

| 7? 2

-Ï •

100 /?2 = R2

of

GiCl

coC /

Verwaarlozen we 7?2 t.o.v. ( coL —

100 /?2 = (WL

—Y
coC /

1
coC

f

dan vinden wc:
1

of

10 7? = coL-------- TT.
6)C

(1)

Voor resonantie geldt:
i

co

= (2?rvr)2 =

Vlc ’
1

LC ’

dus

C =

i

(2)

-
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Dit, in (1) ingevuld, geeft:

10 7? — L | co

L(

10 R

L (co -f- CoJ (iD

GO2 — GJ2r

/

co

— Wr)

(3)

co

CO ----- GJr — Aco.

~r co..
In
- stellen we gj en co,, gelijk (zeer kleine afwijkende waarden
co
van co t.o.v. cor).
(3) wordt nu:
CO

UJ z.

10 7? = 2LAco

10 R

Aco

Agj = 2— Av,

2L~’

dus:

de verstemming zlv

107?

R
0,8—.

~7~r
4

JL*

De sélectiviteitsfactor
V-

V-r

°’2

107?

L
R ■

4 —L

De resonantiebreedte of bandbreedte

7?

107?

B-2.Av= -^- = 1,6T.
2 tzL
L
Uit de formules voor S en B volgt dus, dat de selectiviteit van een
L
kring door de verhouding — wordt bepaald.

Voor een serieketen geldt bij resonantie:
V
1 ~"R'

De reactantiespanning
2itvrL
I. X = 1.2-vrL = V . ~R~~

De verhouding

is dus een maatstaf voor de reactantiespanning,

die bij resonantie zal optreden.
i
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De waard e

■ ■

n o e m t men d e kwaliteitsfactor van de kring.

Daar de resonantiebreedte gelijk is aan

moet een kring met

grote kwaliteitsfactor een resonantiekromme hebben, die hoog en smal is.
In een resonantieketen worden de waarden van R en L door de spoel
bepaald, vandaar dat men ook wel spreekt van de kwaliteitsfactor van de
spoel', deze is gelijk aan

waarin R in ohm en L in henry worden

uitgedrukt.
De kwaliteitsfactor van de spoel is een kleine waarde, deze kan bijv.
1
bedragen.
30 000

L
Daar de weerstand van een spoel met de frequentie toeneemt, is -r
bij lage frequenties groter dan bij hoge frequenties.
Hierdoor is de selectiviteit van een kring bij lange en middengolven
in ’t algemeen beter dan bij korte golven.

V oorbeeld:
Een spoel heeft een kwaliteitsfactor

1

30000 ‘

Wanneer deze spoel in een LC-keten staat, waarvan de resonantiefrequentie 106 hertz bedraagt, vinden we voor de resonantiebreedte
R

'■6z

1,6.30 000 = 48 000 Hz.

De selectiviteilsfactor van de kring = 0,2

L

0,2.2-. 106

333»^

= 41,8.

■

HOOFDSTUK II
Voortplanting der electromagnetische golven

Door een electrische trillingsketen kan energie worden uitgestraald.
Deze straling is des te groter, naarmate het electrische en het magne
tische veld van de keten een grotere uitgebreidheid hebben en de fre
quentie hoger is.
Bij een' gesloten trillingsketen beperkt het electrische veld zich in
hoofdzaak tot het diëlectricum van de condensator en het magnetische
veld tot een kleine ruimte binnen en om de spoel.
Daar deze velden een kleine uitgebreidheid hebben, stralen gesloten
ketens weinig. Bij een open trillingsketen (antenne) hebben het electrische
en het magnetische veld een grote uitge
breidheid en is ënergieuitstraling over grote
afstand mogelijk.
Beschouwen we thans eens een verticale
^mom
zendantenne, waarin een wisselstroom
vloeit (fig. 36).
^mom
De momentele waarde van de stroom is
in de figuur aangegeven.
Het magnetische veld loopt buisvormig
om de geleider, de magnetische veldsterkte
in P wordt door Hmom voorgesteld.
Antenne en aarde vormen een conden
sator; behalve een magnetisch veld is er
dus ook een electrisch veld. De elec
trische veldsterkte wordt in P door Fmom
Fig. 36.
weergegeven.
Vlak bij de antenne zijn electrisch en magnetisch veld 90 in faze
verschoven.
De „condensatorspanning” en bijgevolg ook het electrische veld zijn
nl. maximaal, wanneer Imom = 0. Het magnetische veld is maximaal,
wanneer Imom = Imax.
Om ons een beeld te kunnen vormen van het electrische en magne
tische veld direct om de zendantenne, beschouwen we eerst eens een
dipoolantenne; deze kan uit een rechte draad bestaan, waarvan de
uiteinden verbonden zijn met bolvormige geleiders (zie fig. 37a).
Treedt in de geleider een wisselspanning op, dan zullen a en b~ onder
~
-

1

42

invloed hiervan periodiek positief en negatief geladen worden en wel
zó, dat a en b of een gelijke, doch tegengestelde lading bezitten of beide
ontladen zijn.
Voor Imoi„ — 0 is de lading van a juist positief of negatief maximaal,
terwijl de lading van b gelijktijdig een tegengestelde maximale waarde
bezit.
De spanningslijnen in fig. 37a worden weergegeven voor het geval,
dat de lading van a positief maximaal is.
a
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Fig. 37c.

Op het moment, dat Iinom — O, is er geen magnetisch veld direct
om de geleider aanwezig.
Gaat nu de stroom van a naar b, dan neemt het electrische veld af en
wordt een magnetisch veld gevormd. (Fig. 37d geeft H, I en F als functie
van de tijd /.)

1
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Het magnetische veld loopt nu buisvormig om de geleider; de richting
van dit veld kan men bepalen met de „kurketrekkerregel”.
Fig. 37ó geeft het verloop van de spanningslijnen direct om de ge
leider weer op het moment, dat Imom = Iinax.
In dit geval is het magnetische veld maximaal (het verloop van dit
veld is in de figuur met een stippellijn aangegeven) terwijl de spanningslijnen van het clectrische veld in zichzelf zijn kortgesloten.
Neemt nu I mom geleidelijk af, dan wordt b positief geladen en wordt
weer een electrisch veld gevormd,
terwijl het magnetische veld verdwij nt.
De spanningslijnen van dit electrische veld hebben dezelfde richting
\
als de aangrenzende spanningslijnen
van het tevoren gevormde electrische veld (met de in zichzelf geslo
ten spanningslijnen); dit wordt weergegeven door fig. 37c. Hierdoor
oefenen deze velden een afstotende
werking op elkaar uit. Door
afstoting wordt nu een
stralingsveld gevormd
(zie fig. 40).
Bij het magnetische veld doet zich
Fig. 37rf.
een overeenkomstig verschijnsel voor.
B ij omkering van het e■ 1 e c t r i s c h e en het m a gn e t i s c h e v e 1 d ontstaan
afstoting
r e g ei
door
matig st ralingsveldcn.
Deze stralingsvelden
planten zich voort met
van
c a.
een
snelheid
300 000 k m/s e c (d e licht/
/
\
snelheid).
/
/ /
Terwijl we het clectrische veld
•\\ \
/
en
het magnetische veld direct bij
\
/ /
\ de zender periodiek in elkander
/ / / / \ X \\'
zien overgaan en deze velden 90°
•//f/ // / /' // •
\
/ / / /
in faze verschillen, b 1 ij k e n de
\
\ \ \ \ \
i
/ // /
/
\ \ \
stralingsvelden in faze
te z ij n.
Fig. 38.
Daar steeds een electrisch en een
magnetisch stralingsveld aanwezig is, spreekt men wel van een e 1 e ctro magnetisch stralingsveld.
Fig. 38 geeft een deel van het clectrische veld direct om een verticale
antenne op het moment, dat de spanning maximaal is.

I
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i

1.

Vergelijken we nu fig. 37a met fig. 38, dan zien we, dat de bovenste helf
ten der spanningslijnen in fig. 37« overeenstemming vertonen met fig. 38.
Onder invloed van het aardoppervlak, dat goed geleidend verondersteld
wordt, staan de electrische spanningslijnen practisch loodrecht op het
aardoppervlak.
Figuur 39 geeft het verloop weer van het magnetische stralingsveld
van een verticale antenne.
Punt A stelt het bovenaanzicht van deze antenne voor.
Er worden nu velden gevormd met beurtelings tegengestelde richting.
De veldsterkte Hmom is bijv, tussen AB
en BC tegengesteld gericht.
De magnetische krachtlijnen lopen, zo
als uit de figuur blijkt, de ene halve
periode rechtsom, de andere halve periode
linksom.
De golflengte A 1 s n u d c
afstand, waarover het s t r a1 i n g s v e 1 d zich in •één p e r i ode voortplant.
Deze uitbreiding wordt voor het mag
netische stralingsveld in fig. 39 door AC,
.Fig. 39.
BD enz. voorgesteld.
Hieruit zien we, dat we de golflengte ook als volgt kunnen definiëren:
de golflengte is de kleinste afstand tussen
twee punten in het stralingsveld, waarbij de
veldsterkten in faze zijn.
Zo zijn bijv, in B en D in fig. 39 de magnetische veldsterkten in faze.
Wanneer de wisselstroom in een antenne een frequentie (v) heeft
van bijv. 106 Hz, dan kunnen wc de golflengte als volgt bepalen:
De golflengte is de afstand, waarover het veld zich uitbreidt in één
periode.
De voortplantingssnelheid (Tz) —■ 3.108 m/sec, dus

X = VT. (Vergelijk S = rZ).

T= v

dus

X

3108

300 meter.

Wanneer bijv, in E in fig. 39 een verticale ontvangantenne is geplaatst,
dan bevindt deze zich in een wisselveld en zal de in deze antenne geïn
duceerde spanning dezelfde frequentie hebben als de antennestroom in
de zendantenne bij A.
Figuur 40 stelt voor de uitbreiding van het e.Icctrische veld
van een verticale antenne, die in A is geplaatst.
Ook hief is de veldsterkte F tussen AB en BC tegengesteld gericht.
De golflengte wordt eveneens voorgesteld door AC, BD enz.
Het magnetische veld is dus steeds aanwezig
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t e g e 1 ij k met het electrische veld, dat er 1 o o drecht op staat.
De horizontaal uitgestraalde golven noemen we bodemgolven. Mede
door de antenne vorm wordt de energie naar alle richtingen uitgestraald.

A

«ifl

Fig. 40.

De naar boven uitgestraaldc golven noemt men ruimtegolven.
De langs het aardoppervlak uitgestraalde golven worden sterk ge
absorbeerd en wel des te m^er, naarmate de golflengte kleiner is. Voor
korte golven hebben de bodemgolven weinig, de ruimtegolven daaren
tegen een grote betekenis. De korte golven overbruggen door de weer
kaatsing tegen hoger gelegen geïoniseerde gaslagen de grootste afstanden.
Om het aardoppervlak
bevindt zich een 10 km
------ — -===-»-*e»’*!22=!fiaa
dikke laag, waarin wolkionosfeer
vorming kan optreden;
.ca.230km
deze laag noemen we de
Heaviside-laag
troposfeer.
stratosfeer
\ca.100km
\\ ^IQkrn.
Hier daalt de tempera
troposfeer
tuur met 5|°C per km stijging (zie fig. 41).
Het gebied boven deze
laag noemen we de stra
tosfeer.
Fig. 41.
Op ca. 100 km hoogte
treffen we een geïoniseerde gaslaag, de Heaviside-laag of E-laag aan.
Een tweede geïoniseerde gaslaag vinden we op ca. 230 km hoogte, de
z.g. Appleton- of F-laag. Op zomerdagen komt er nog een derde laag
bij, doordat de F-laag zich splitst in twee lagen Fj en F2. De Fj-laag
bevindt zich dan op een hoogte van 230 km, de F2-laag op ca. 360 km
boven de a£rde. Het gehele geïoniseerde gebied wordt ionosfeer genoemd.
Deze laatste lagen spelen de grootste rol bij kortegolfontvangst,
aangezien reflectie van de uitgestraalde golven tegen deze lagen plaats
vindt. Dc kortste golven worden door de hoogst gelegen lagen gereflec
teerd. De invalshoek, waaronder de stralen een geïoniseerde laag treffen,
speelt eveneens een rol.
Zo komt het voor, dat van een zender golven met grote invalshoek de
Heaviside-laag doorboren en tegen de tweede laag gereflecteerd worden,

p
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terwijl golven van dezelfde zender met kleine invalshoek reeds tegen de
Hcaviside-laag weerkaatst worden.
Hierdoor is het mogelijk, dat golven met ongel ij ke faze elkaar bij het
ontvangstation treffen
—12:------- Aopleton-laaq
(zie fig. 42).
Dit verschijnsel noe
invalshoek,
men we selectie
ve sluiering; het
-A Heaviside-laag
kan ernstige vervor
ming veroorzaken. In
fig. 42 is in A de zender,
in B de ontvanger ge
A
dacht .
De normale sluie
ring ontstaat door
Fig. 42.
verandering in het re
flectie vermogen der ionosfeer. Bij deze sluiering verandert het signaal
met een langzame of snelle periode.

I

Werkzame weerstand, zelfinductie en capaciteit van een antenne.
In een gesloten trillingsketen is de momentele waarde van de stroom,
op een willekeurig tijdstip, in alle punten van de keten even groot.
Dit is niet het geval in een open trillingsketen (antenne). De capa
citeit is niet op een bepaalde plaats geconcentreerd, doch over de geleider
verdeeld.
Hieruit volgt, dat op zeker tijdstip de laadstroom niet overal even
groot zal zijn.
Figuur 43 geeft de stroom verdeling in de antennedraad. De voor de
gesloten trillingsketen afgeleide formules, kunnen
we dus niet zonder meer gebruiken voor open trillingsketens.
Wel kunnen we de open keten vervangen denken,
door een gesloten keten, die dezelfde eigen frequentie
\
heeft. Voor R, L en C moeten we dan in die keten
invoeren de z.g. werkzame weerstand, werkzame zelf
inductie en werkzame capaciteit der antenne.
Eigen golflengte.
De eigen frequentie der antenneketen is dan:

Fig. 43.

1

VLaCa
waarin La en Ca resp. werkzame zelfinductie en werkzame capaciteit
der antenne voorstellen.
De trillingstijd T — 2- \/LaCa.

«■
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Hel veld, door zo'n keten uitgeslraald, heeft dus een bepaalde golflengte.
Wc weten: A = VT.
De eigen golflengte is dus:

A = 3.108.2k VZaCa meter.

Hierin A in meter, L in henry en C in farad.
Wordt L in p.H en C in p.F uitgedrukt, dan wordt de vergelijking voor
de eigengolflengte van een LC-keten:
A =3.108 . 2- |

L
C
Tö8 ’ foG

1885 VLC meter.

Drukken we golflengte, capaciteit en zelfinductie in cm uit en bedenken
we: 1 henry = 109cm en 1 farad = 9.1011 cm, dan vinden we voor de
golflengte:
L
C
A
3.1010.22nVLC cm.
10» ’ 9.1011

Door het opnemen van een spoel in de antennekring vergroot men
L en daarmede X (fig. 44).
Een condensator verkleint de eigen golflengte (fig. 45).

1
Fig. 44.
X = 3. 108.2k VZ(La 4- k)Ca meter.

Fig. 45.
X = 3. 10*.2k

La

meter.

Zijn spoel en condensator parallel geschakeld, dan kan men La tegenover
L verwaarlozen (fig. 46). De antennecapaciteit staat hier parallel aan de
variabele condensator.
De spoel vergroot hier de golflengte, de condensator eveneens.
De antennecapaciteit Ca is groter, naarmate we de antenne hoger maken.
Men maakt onderscheid tussen : lange golven 800—2000 meter, midden
golven 200—800 meter, korte golven 10—200 meter en ultrakorte
golven beneden 10 meter.
Hoewel het opgeven van de golflengte min of meer traditie is, is er
veel voor te zeggen de frequentie van de zender op te geven.
Het rekenen met de frequentie is in vele gevallen eenvoudiger.

F
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Bovendien is 3.108 m/sec voor de voortplantingssnelheid een benaderde waarde.
Vandaar, dat men tegenwoordig de frequentie van de zender dikwijls
eenvoudig aanduidt in hertz of kilohertz.

/

Fig. 47.

Fig. 46
X = 3.1 0\2k VL(C + Ca) meter.

X

3.10.-27r Vl

meter.
G -f- Ga

We weten:

V
X - V . T =-■ —
V

dus

3.108
X

v = --------

Een zender. werkende op een golflengte van 300 meter, heeft dus
3.108
— - -- 106 hertz of 1000 kilohertz.
een frequentie v
300

Laagfrequente trillingen.
Trillingen met een frequentie 20—20 000 (practisch 30-—10 000)
zijn hoorbaar.
Deze trillingen noemt men laagfrequent in tegenstelling tot de hoog
frequente trillingen.

Gerichte ontvangst.
Vooral in de scheep

r

S

en luchtvaart speelt de gerichte ontvangst een
belangrijke rol.
Gerichte ontvangst krijgt men met een
veld
raamantenne. De eenvoudigste vorm is
een bewikkeld raam, draaibaar om ver
8
A
ticale as.
Staat het vlak van de windingen in de
richting van de zender (fig. 48), dan
worden zoveel mogelijk krachtlijnen om...
.
Q
vat en wordt een maximale spanning
1' ] g. 4 0.
geïnduceerd.
In de getekende stand maakt het raam een hoek a met de richting A—B.
In richting A of B kan de zender gedacht zijn.
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Voor a = 90° is de omvatte krachtstroom en ook de geïnduceerde
spanning minimaal.
De geïnduceerde spanning is nu evenredig met O cos a, waarin O het
oppervlak van het raam voorstelt.
Fig. 49 geeft het ontvangdiagram van
dit type raamantenne.
Dit polaire diagram ontstaat, wan
neer men het raam over 360° draait en
bijv, voor a resp. 0°, 20°, 40° enz. de
waarden der geïnduceerde spanningen
afzet. Bij volledige wenteling over 360°
Fig. 49.
wordt dan het achtvormige diagram
doorlopen.
Met dit raam vindt men wel de richting van de zender, maar niet
de richtingszin.
Opgave:
In een antenneketen is een spoel opgenomen, waarvan L = 1 mH.
De capaciteit van de antenne bedraagt 250 pF.
De afstemming geschiedt met een condensator, die regelbaar is tussen
50 en 450 pF.
Tussen welke golflengten is de antenne afstcinbaar, wanneer:
1°: de condensator parallel aan de spoel wordt geschakeld,
2°: spoel en condensator in serie staan in de antenneketen?

Jcdeloo, Radiotechniek
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HOOFDSTUK III

Gemoduleerde hoogfrequenttrillingen
i

!

Bij lijntelefonie zet de microfoon geluidstrillingen om in laagfrequente
wisselstromen, terwijl aan de ontvangzijde (telefoon) het omgekeerde
gebeurt.
Nu zijn bij draadloze telefonie de functies van microfoon (zender) en
telefoon (ontvanger) precies gelijk aan die bij lijntelefonie.
De wijze van overdracht tussen microfoon en telefoon is echter ver
schillend.
Bij de draadloze telefonie wordt dc verbinding door middel van electromagnetische golven tot stand gebracht.
De telefoniezender (omroepzender) is een ongedempte zender (buiszender), die, zolang de microfoon geen geluid ontvangt, een ongedempte
golf de z.g. draaggolf uitzendt.
De stroom in de antenne verandert sinusvormig met de tijd. De ogenblikswaarde van deze hoogfrequente wisselstroom kan men
voorstellen door:
-^1 max sin co/ (fig. 50).
11 mom
CO

co stelt nu de hoeksnelheid, dus — de frequentie van de draaggolf voor.
2tt

^tmom

/ ’2fZPPyn

t

draaggolf

I______
t

\

Jimom

vnüjt

Fig. 50.

Nu wordt bij het moduleren van de draaggolf de amplitude van de draaggolf
beïnvloed *).
De amplitude van de draaggolf laten we veranderen op dezelfde manier
als de microjoonstromen.
*) Althans bij de z.g. amplitudemodulatie. Bij de modernere frequentiemodulatie is de gang van zaken geheel anders.
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(Een principe-schema geeft fig. 53).
De laagfrequcnt luchttrillingen, voor de microfoon van een omrocpzender voortgebracht, kunnen variëren van 30—10 000 hertz.
Wordt een bepaalde toon voor de microfoon voortgebracht, bijvoor
beeld de a van een stemvork die 435 Hz maakt, dan kunnen we do
laagfrequente wisselstroom die hierdoor ontstaat, voorstellen door:
lïinöin
-- /27»axSin qt (fig. 51).
2 in o in

q stelt hier de hoeksnelheid, dus 7 de frequentie van deze trilling voor.
2—
Deze trilling is nu de modulerende trilling.
^2 mom
<nf_
O2 mom

\K

T

^2rn_a>

. <7'

O2 mom ‘rJ2max sJnq t

modulerende trilling

Fig. 51.

De gemodelleerde trilling wordt weergegeven door fig. 52. De ogenblikswaarde wordt gegeven door
Z3 mom

1 max

2 max

sin qt) sin co/.

De amplitude van de gemoduleerde trilling is IXinax

2 mar

sin qt.

n
1max*^2max smqt

gemoduleerde trilling

^3mom=(0imax * Jjmox sin Q t)sinü)t

Fig. 52.
In tegenstelling tot fig. 50 en fig. 51 is hier dus de roterende vector
(de amplitude) niet constant, maar wisselt tussen Ix max 4-Z2»na® en
1 1 m ar

-

—

...

.

Z2 inax

...

— e^max- De verhouding der amplituden

noemt men de

1 mar

de modulatiegraad k. Wordt deze in % uitgedrukt, dan spreekt men van
modulatie-diepte.
De momentele waarde (projectie op verticaal) wordt voorgesteld door:
Aj mom

(11 max ~I- A max Sin qt) . sin Cd/.

of
■A mom = A max s'n

i

“F A max

sin qt. sin cot.

(1)

1
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Nu kunnen we I2 max sin ql . sin co/ als een verschil van 2 termen
schrijven, wanneer we gebruik maken van de goniometrische formule:

cos a — cos b

— 2 sin

a—b
a 4- b
. sin
~2~
~2~

' . a—b
- | cos a 4- & cos b = sin — 4-* . ' sin —-—.
2
'
2
2 12iuax COS Cï 4-i/2max

cos b = /2ra(IX . sin

. .a — b
a 4- b
. sin
2
2

(2)

Nu is
■*2 max

a—b
a
sin ql. sin co/ = 7 2 ,wox. sin . sin

±
b
2 "

wanneer
a—b

cn

0)1 =

a 4- b
~2~

of

a 4- b -- 2<ot
a — b — 2ql
2a = 2(co 4" <1)1

a = (co 4- q) t.
1'2. max

sin qt . sin cot

evenzo

b =

— q) t.

— \I2max cos a 4- 4 12 max COS b
max cos (cd 4~ q) t 4“ 2

De vergelijking

I

■^3 mom

(■^1

max

max COS (<O

q) t.

2 wax sin ql} sin co/

wordt nu:
mom —

max sin cot

2 1-2 max COS ^Cx) 4“ q)^ 4“ 2 -*2 max COS (co---- q)^-*

We zien dus uit het bovenstaande, dat de gemoduleerde trilling uit drie
trillingen bestaat:
nl. 1°. de draaggolj'. (Ij max sin co/).
2°. de bovenste modulatieband\ [4 /2 ,„ax cos (co 4-c/) /]; deze heeft een
frequentie, gelijk aan de som der frequenties van draaggolf cn
modulerende trilling.
3°. de onderste modïtlatieband : \_\I2 max cos (co — q) /]; deze heeft een
frequentie, gelijk aan het verschil van draaggolf- en modulaticfrequentie.
Een omroepzender neemt dus door de gemoduleerde draaggolf een bepaalde
jrequentieband in de aetJier in beslag.

dan is de bandbreedte
2tc
2n
Voor zuivere weergave van muziek zou de hoogste modulatiefrequentie 104 hertz en de bandbreedte (kanaalbrecdte) 2.104 hertz moeten
bedragen.
Is de frequentie van de hoogste toon

I
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Door het grote aantal zenders, kan slechts, een bandbreedte van 9000
hertz worden toegelaten.
Dit betekent dus, dat boven een modulatiefrequentie van 4500 Hz.
een frequentie-afsnijding moet plaats vinden.
Hoewel de zenders hieraan in het algemeen niet voldoen, moeten
de ontvangers wel zo’n sterke begrenzing hebben om zonder storing
te kunnen ontvangen.
Om dit te bereiken past men z.g. bandfilters toe.
Voorbeeld:
Een zender heeft een draaggolf met een frequentie van 106 hertz. De
3.108
golflengte is dus 10
q6--’ --= 300 meter. Gemoduleerd frequentiegebied van
co — q
Z7C

tot

2—

q
Nemen we voor —- = 4,5 . 103 Hz.
2.71

<o ~]-q

2tz

— 106 -t-4,5. 103 Hz. De golflengte is nu

<o — q

3 . 108

ÏÖr+4“57ÏÖ3
3.108

io6 — 4,5 . 103 Hz. De golflengte is nu 106_4 5'Yq5
__ == io®

299 meter.
301 meter.

De bandbreedte van 9 kilohertz geeft hier een verschil in golflengte
van ongeveer 2 meter. In dit gebied mogen we geen storing hebben van
een nabijgelegen zender.
Een niet storende nabijgelegen zender mag nu een frequentie hebben van

10® -p 9.103 Hz

of

106- 9 . 103 Hz.

Hoewel de bandbreedte, uitgedrukt in hertz, voor lange, midden- en
korte golven gelijk blijft, blijkt uit eenzelfde berekening als hierboven
uitgevoerd, dat het golflengtegebied, in nieter uitgedrukt, links en rechts
van de draaggolf, waarin geen storende zender mag optreden, groter
wordt, naarmate de golflengte van de draaggolf groter en dus de fre
quentie van de zender kleiner is.
Het aantal beschikbare kanalen in het korte-golfgebied is dus veel
groter dan in midden- of lange-golfgebied.
De Heising-modulalie 1).
Om een indruk te geven van de wijze, waarop een gemoduleerde draaggolf ontstaat, behandelen we hier als voorbeeld de Heising-modulatie.
Figuur 53 geeft het principe-schema van deze modulatie-methode.
Bij dit systeem verandert de plaatspanning van de zendbuis (Z) in over
eenstemming met de microfoonstroomveranderingen.

') Deze modulatiemethode nagaan na bestudering van hoofdstuk VI.
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Hierdoor wordt de amplitude van (de
’ draaggolf,
'
overeenkomende met
de microfoonstroomverandcringen, gewijzigdI en wordt dus de draaggolf gemoduleerd.
Dc zendbuis (Z) en <de
’ modulatorbuis (M) krijgen hun plaatspanning
over de spreek- of modulatiesmoorspoel Sp

s,
FaYaYaI

C

u

Ji
+ HS

M

Fig. 53. '

Deze spreeksmoorspoel heeft een zeer hoge inductieve weerstand,
zodat veranderingen in de microfoonstromen geen verandering in de
stroom
veroorzaken.
Noemen we nu de stroom in dc plaatkring van de modulatorbuis I2 en
in de plaatkring van de zendbuis /3, dan geldt:
A — ^2 4" I-3-

Wordt voor de microfoon geen geluid voortgebracht, dan brengt de
zendbuis een ongemoduleerde ongedempte trilling op de antennekring
en wordt dc draaggolf uitgezonden.
Wordt voor de microfoon gesproken, dan verandert Z2 in overeen
stemming met de If-roosterspanningsveranderingen.
Daar de spreeksmoorspoel dc toevloeiende stroom Ix constant houdt,
beïnvloeden variaties van I2 de anodestroom I3 van de zendbuis.
Veranderingen van I3 betekenen plaatspanningsveranderingen aan de
zendbuis.
Deze plaatspanningsveranderingen beïnvloeden de amplitude van dc
stroom in de antenne en moduleren de draaggolf.
Bij een hogere plaatspanning van de zendbuis krijgt deze stroom een
grotere, bij een lagere spanning een kleinere amplitude.
De hf-smoorspocl S2 zorgt er voor; dat de hf-trillingen in de plaatkring
van de zendbuis niet in de plaatkring van de modulatorbuis komen.
De condensator C is een blokkeringscondensator. Hij is nodig om kort
sluiting van de anodeketen via de antenne te voorkomen.

_______

HOOFDSTUK IV

Koppeling

van kringen

— Bandfilter

In de inleiding hebben wij de magnetische koppeling van 2 spoelen
besproken (fig. 15). Twee spoelen zijn magnetisch gekoppeld, wanneer
een deel van de krachtlijnen van de eerste spoel door de tweede gaat.
Voor zeer vaste koppeling is k bijna = 1. Voor losse koppeling nadert
k tot nul.
In fig. 54 zijn nu twee trillingsketens gekoppeld door de spoelen
Lj en L2. Onderstel, dat aan AB een wissel
M
spanning met een frequentie = eigen fre ArI
n
quentie van keten I wordt aangelegd. (Met
behulp van de variabele condensator kun
C( =
L2
—f-C2
nen we, binnen zekere grenzen, de eigen
7
frequentie in overeenstemming met de aan
gelegde frequentie brengen!).
Bo
De wisselspanning, door I in II geïndu
Fig. 54.
ceerd, heeft de frequentie van kring I. De
electrische trillingen, in II opgewekt, zullen dus het grootst zijn, wanneer
de eigen frequentie van II overeenkomt met de frequentie van de
geïnduceerde spanning (freq. van I). Bovendien hangen de geïnduceerde
spanningen in II af van de koppelingsgraad.
Daar de spoelen Lr en L2 hier een koppeling vormen, die op inductie
berust, noemt men deze koppeling magnetische
Acof inductieve koppeling. Zoals we later zullen
i
n
/
/ zien speelt deze schakeling een belangrijke rol
als middenfrequentbandfilter.
Wanneer we de spoelen
en L2 door één
spoel
vervangen,
ontstaat
eveneens
een koppe
Bcling van kring I met kring II (fig. 55).
Fig. 55.
Deze koppeling noemt men direct (ook wel
primair, in tegenstelling tot de koppeling in fig. 54, die ook wel indirect
of secundair wordt genoemd).

Twee kringen kunnen ook worden gekoppeld door een condensator.
Men spreekt dan van een capacitieve koppeling (fig. 56).
Wanneer kring I een eigen frequentie heeft, gelijk aan de frequentie

56
van de tussen A en B aangelegde spanning, dan is kring I weer in resonantie.
We krijgen dus spanningsvariaties tussen C en D, die des te groter
zullen zijn, naarmate de capaciteit van de koppelCi
Cj
condcnsator Ck kleiner is. Deze spannings
Ao
variaties hebben de frequentie van kring I en
zullen dus II in trilling brengen, wanneer kring I
> I
H
en
kring II gelijk zijn. Is de condensator Ck
f-z
groot, dan krijgen we een lage spanning tussen
Cen D en is de energieoverdracht klein.
Bo
Een kleine waarde van Ck geeft een z.g. vaste
o
koppeling en een grote waarde van Ck geeft een
Fig. 56.
losse koppeling.
Deze schakeling komt eveneens bij bandfilters voor.

HA-IF

Door het moduleren van de draaggolf van een zender ontstaan hoogjrequenttrillingen met frequenties, die weinig verschillen van de draaggolffrequentie. Deze hoogfrequenttrillingeri vormen de zijbanden. De gemo
duleerde trilling bestaat uit de draaggolf: Ix inax sin co/-, de bovenste
modulaticband 4I2 max cos (co -f- q) t en de onderste modulatieband
COS (w — <?) t.

Daar co en q hoeksnelheden voorstellen, stelt — de frequentie van
Z7I

de draaggolf voor en

X
2—

de frequentie van de modulerende trilling.

De frequentie van de modulerende trilling

mag practisch variëren

van 30 tot 4500 hertz, hoewel het zeer wenselijk zou zijn, dat tonen tot
104 hertz nog konden worden weergegeven.
Stel de draaggolffrequentie = 106Hz; een modulerende trilling van
103 Hz geeft in de zijband frequenties van:

<■-> -4- q
= 106 4- 103 Hz
2—

en

co — q
= 10° — 103 Hz.
2tc

Een modulerende trilling van 4,5 . 103 Hz (grenswaarde) geeft in de
zijband frequenties van:

+ q'
2tc

= 106 + 4,5 . 103 Hz

en

g>

— q'
— 106 — 4,5 . 103 Hz.
2tt

De afgestemde kring (LC-keten) bij de radio-ontvangsttechniek wordt
nu zo gebruikt, dat de resonantiefrequentie in overeenstemming wordt
gebracht met de draaggolf frequent ie van de zender.
Nu verloopt de resonantiekromme zoals in fig. 57 is aangegeven.

...

—
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De draaggolffrequentie wordt het meest versterkt (a—b); de zijbandfrequenties, door de lage tonen veroorzaakt, worden nog goed versterkt
doorgegeven (c—d en e—f), terwijl de zijbandfrequenties, door de
hoge tonen veroorzaakt, veel minder versterkt worden doorgegeven
(g—h) en (i—j).

moet
z—
gelijk zijn aan 4500 Hz.
De resonantiebrecdte B is hier
gelijk aan g—i = 9000 Hz.
Het spreekt vanzelf, dat deze
ongelijke versterking de kwali
teit van de weergave zeer on
gunstig beïnvloedt. Door de
zwakke weergave van de hoge
tonen ontstaat een holle klank.
Het meest ideale geval is, dat
de frequenties over de gehele
g
bandbreedte van 9000 Hz even
veel versterkt worden doorge
Fig. 57.
geven (g—k—1—i fig. 57).
Dit ideaal tracht men nu te benaderen met behulp van -bandfilters.
Wanneer de hoogfrequenttrillingen in een radiotoestel verscheiden
LC-ketens doorlopen, die door buizen gekoppeld zijn, dan spreekt,men
van cascadeschakeling. (fig. 58).
9
De spanningsvariaties in de eerste
kring (tussen a en b) komen, door
de buis versterkt (zie hoofdstuk VI),
! ' I\
in de tweede kring.
De afstand a—i =

V

(1)

A
I

!! i-V

!i '

a

n
i

a

b

b

Fig. 58.

K
Fig. 59.

Deze twee kringen zijn~op dezelfde draaggolffrequentie afgestemd.
De resonantiekrommen van kring I en II zijn echter niet gelijkvormig,
(fig. 59). In kring I worden de frequenties, die het dichtste bij de draag
golffrequentie liggen, het meeste versterkt en de frequenties, die er
het verste van verwijderd liggen, het minste.
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Dit heeft tot gevolg, dat kring II de frequenties, die aan I worden
toegevoerd, niet gelijk versterkt ontvangt.
De resonantiekromme van II wordt daardoor smaller dan die van I.
De resonantiebreedte van II (c—d) wordt J deel van de resonantiebreedte van I (a—b).
Indien geen verdere hoogfrequent versterking plaats vindt, vormt
nu c—d de bandbreedte van het toestel (e—f moet l/10 bedragen van de
maximale versterking g—f, die optreedt).
Met een cascadeschakeling wordt dus de selectiviteit verhoogd, doch
dit geschiedt ten koste van de geluidskwaliteit.
Het bandfilter met capacitieve koppeling.
Met behulp van een bandfilter tracht men een gelijke versterking van
alle frequenties over de bandbreedte van 9000 Hz te benaderen.
Fig. 60 geeft twee volkomen gelijke LC-ketens, die met elkaar gekoppeld
zijn door de condensator Ck,
B
A
c
a
c
e
de z.g. koppelcondensator. a_
e
De spoelen en condensa
toren moeten zo worden
zS
1 Ck"“k”* n I1 S= il2 opgesteld
IL?
C>< 1 1
en afgeschermd, L>
1 s=
) I
I
i c
dat onderlinge ongewenste
koppelingen niet kunnen oJliirJ
b
optreden. Wanneer de mo
4- - —
mentele waarde van de
Fig. 61.
Fig. 60.
lading Q der condensatoren
C\ en C2 gelijk is en het teken, zoals in fig. 60 is weergegeven en onder
stellen we verder, dat de lading van Cx en C2 positief toenemend is, dan
moet de stroom positief afnemend zijn (vergelijk fig. 6 van de inleiding).
De richting van de stroom op dat ogenblik is in de figuur aangegeven.
Cj—C2—L2—Lx staan in de beschouwde toestand A in serie.
De resonantiefrequentie van deze keten wordt nu:

JPL

HF-.

en:
jL* i

— L 2 — L. .

1
V" = 2=

/
/

Cx

C2 = C.

1 |/2— I LC

Onderstellen we nu de lading van Cx en C2 weer gelijk, maar met een
teken, zoals in fig. 61 aangegeven (toestand B).
Er zijn nu twee volkomen gelijke kringen, elk met een zelfinductie

—
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L. De capaciteit van beide kringen is echter kleiner dan in fig. 60, daar
met de condensatoren
respectievelijk C2, in serie staat een capaciteit
met de waarde %Ck. Nu is de vervangingscapaciteit:
_

v

C.jCk

Cv is kleiner dan C (vergelijk fig. 4).

c+tck-

De resonantiefrequentie wordt nu:

VrI' ~ 2—

1
LC/

Deze frequentie vr// is dus groter dan vr/, daar Cv kleiner is dan C.
Des te kleiner Cv, des te groter verschil in beide frequenties.
De resonantiekromme van
B
c
toestand A is weergegeven
/15
door de getrokken kromme
iï
in fig. 62, toestand B wordt
i1 >
! 1
weergegeven door de gestip
pelde kromme. Een nog klei
nere waarde van Ck geeft C.
I losse koppeling
1 vaste koppeling
Ter verduidelijking heb
\
ben we hier de gevallen A
\
\
en B geheel op zichzelf
\
staand behandeld; dit geeft
de indruk, alsof deze resonantiekrommen gescheiden
I
optreden.
y
y
In werkelijkheid beïnvloe0
den de kringen I en II elkaar
1&’
zo, dat tenslotte één kromme wordt gevormd uit de gevallen A en B.
Deze kromme, de koppelï\''A
kromme genaamd, heeft een be
1 Vi. '
•
langrijk verbrede top; dit duidt
I i p !i A t
erop,
dat een gelijkmatiger ver
I ï \"'l I__| koppel kromme
!
sterking
over de gehele frequcni 1 ' l' V l
tieband plaats vindt, (fig. 63).
ƒ 1 1 '
Vergelijken we de koppclkromme bij losse en vaste kop
I I'. & II \
peling, dan geeft losse koppeling
/ II’ /" ‘l'I \
\
ƒ1 / I \-l
(grotere waarde van Ck), een
\
\
lagere topspanning en kleinere
resonantiebreedte, dus geringere
1
!
i
versterking, maar grotere se
i
i
■
K
lectiviteit.
afstemfrequentie
Een vaste koppeling (kleine
Fig. 63.
re waarde van Ck) geeft een

,' '

'1/

'

I

II

60

hogere topspanning en grotere resonantiebreedte, dus grotere versterking,
maar geringere selectiviteit.
De koppelkromme is dus bij losse koppeling smaller en lager clan bij
vaste koppeling.
Bij afname van Ck (vaster koppelen) bereiken we tenslotte een toestand,
waarbij de topspanning niet meer stijgt; deze koppeling noemen we de
kritieke, koppeling. Gaan we nog verder met verkleinen van Ck, dan
treedt een vervorming der koppelkromme op, waarbij twee pieken ont
staan, zodat de afstemming bemoeilijkt wordt (z.g. overkritieke koppeling).
Voor twee golfgebieden kan men voor L, resp. Ck, in het bandfilter
(fig. 60) niet dezelfde waarden gebruiken.
L moet voor hogere frequenties (lager golfgebied) een kleinere waarde
hebben. Slechts een deel van de spoel wordt dan gebruikt.
Bij de ontvangtoestellen vindt deze omschakeling gelijktijdig plaats
met het omzetten op een lager golfgebied.
Wat de nauwkeurige afstemming van kring I en kring II in fig. 60
betreft, zij opgemerkt, dat dit dikwijls geschiedt met behulp van trim
mers, die parallel op Cx en C2 worden geplaatst. Een trimmer is een
kleine regelbare condensator, die men op eenvoudige wijze kan instellen.
Deze instelling behoeft slechts één keer (in de fabriek) te geschieden.
Het bandfilter met inductieve koppeling.
Fig. 64 toont een bandfilter, waarbij de koppeling van de kringen I
m en II op inductie berust.
Ao
Overigens zijn in beide kringen de waarden
van L en C weer gelijk.
/ i Li X
' n
Bij toepassing van bandfilters in de mf-krin><
L2
/
c? gen van superheterodyne-ontvangers spreekt
men van middenfrequentbandfilters of ook
Bcwel van middenfrequenttransformatoren.
FiS- 64.
zijn je spoelen Lx en L2 ten opzichte van
elkaar verplaatsbaar, dan krijgen we een band
filter met regelbare bandbreedte.
Hf
Brengen we de spoelen naar elkander toe, **
n
i
dan ontstaat een vastere koppeling en wordt
de bandbreedte groter.
c, =±= L>
Grotere energieoverdracht gaat dan samen
met kleinere selectiviteit.
Figuur 65 geeft het schema van een tegen- '
Z±c?
woordig veel toegepaste mf-transformator met
regelbare bandbreedte.
Hierbij is het verplaatsen van de spoelen Lx
L., t.o.v. elkaar niet meer nodig.
Het bandfilter heeft twee ijzerpoederkernspoelen Lx en L.2 en vaste condensatoren Cx
Fig. 65.
en C2.
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De windingen L3 en Lx, die in serie staan met L2, liggen om de kern
van Lx.
In stand ,,1” van de schakelaar zijn de spoelen Lx en L2 met elkaar
gekoppeld, terwijl £3 en
over de schakelaar kortgesloten zijn.
In deze stand is de bandbreedte het kleinste.
In stand ,,2” van de schakelaar wordt de koppeling gewijzigd, doordat
L3 in serie staat met L2 (vastere koppeling, dus grotere bandbreedte).
In stand ,,3” van de schakelaar is de bandbreedte het grootste.
L3 en L4 staan hu in serie met
De afstemkringen I en II kan men regelen (trimmen) door de ijzerpoederkernen in of uit de spoelen te draaien.
Bij hel capacitieve bandfilter geeft een vaste koppeling (kleine waarde
van C,.) een verbreding van de koppelkromme; de versterking wordt
groter (grotere tophoogte), de selectiviteit echter wordt kleiner. Een
losse koppeling heeft bij dit bandfiltcr het tegenovergestelde resultaat.
Bij het inductieve bandjilter (b.v. mf-bandfilter) heeft vastere koppeling,
eveneens een breder worden van de koppelkromme ten gevolge, de
selectiviteit wordt dan kleiner.
Een losse koppeling heeft weer het omgekeerde resultaat.

I

HOOFDSTUK V
Ontvangst van radiogolven

i

In de ontvangantenne worden door de elcctromagnetische golven
gemoduleerde hoogfrequentspanningen (in de orde van enkele microvolt)
en dientengevolge stromen geïnduceerd. Hoewel ze veel zwakker zijn,
hebben deze stromen dezelfde vorm als de gemoduleerde hf-stromen
in de zendantennes.
Enkelvoudige en gekoppelde kringen (bandfilters) stellen ons nu in
staat een scherpe selectie toe te passen en de frequentieband van één
gemoduleerde zender vrij gelijkmatig te versterken.
Hoewel dit reeds een zeer belangrijk resultaat is, is een verdere ver
sterking van deze gemoduleerde hf-trillingen gewenst.
In hoofdstuk VI zullen we zien, dat men deze versterking kan verkrij
gen door toepassing van clectronenbuizen in passende schaj$£lilfg (hoog
frequent versterking).
Zoals wc in hoofdstuk III hebben besproken, heeft de gemoduleerde
hf-trilling een variatie in de amplitude, die overeenkomt met de modu
lerende If-trilling.
Kunnen we nu deze If-amplitudcvariatics der gemoduleerde hf-tril
lingen in de ontvanger weer gebruiken om een overeenkomstige Ifstroom door telefoon (of na versterking door de luidspreker) te verkrijgen,
dan hebben we ons doel bereikt. Detectoren stellen ons hiertoe in staat.
Kenmerkend is, dat bij elke detectie vorm een zeker gelijkricht-effect
optreedt.
Een van de oudste typen van detectoren is de kristaldctcctor.
Betere detectie is bereikbaar met behulp van electroncnbuizen.
Een uiteenzetting over kristaldetectie moge dienen als inleiding
tot de behandeling der detectievormen met behulp van clectronenbuizen.
De krislaldetector.
De kristaldetector bestaat uit een kristal, waartegen een ander kristal
of een metalen of grafieten stift drukt.
Als kristal kan loodglans (PbS) dienen met grafieten stift.
Uit de karakteristiek (fig. 66a) blijkt, dat het kristal aan de stroom in
de ene richting belangrijk meer weerstand biedt dan in de andere
richting.
Bij -j-2 volt gaat er bijv. 0,2 mA door en bij —2 V slechts —0,03 mA.
Wordt aan het kristal een wisselspanning aangelegd, bijv, een trilling,
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overeenkomende met de draaggolf van een zender, dan kan de stroom
als functie van de tijd worden geconstrueerd (fig. 66b).
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Fig. 66a.

Fig/666.

In fig. 67 zijn naast elkaar grafisch voorgesteld: a) een gelijkstroom,
b) een sinusvormig veranderlijke wisselstroom, c) en d) twee gevallen,
j

j

j

o

t

o

a

c

Fig. 67.

waarbij een wisselstroom
op een gelijkstroom is
gedrukt (pulserende ge
lijkstroom).
Beschouwen we nu nog
eens fig. 66b, dan zien we,
dat de door het kristal
doorgelaten stroom be
staat uit een gelijk
stroom (OA) en een hfwisselstroom op AB. OA
is dus het gelijkrichteffect van het kristal.
Wordt nu aan het kristal
een gemoduleerde tril
ling aangelegd (fig. 68),
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dan wordt weer een hf-stroom doorgelaten en vindt eveneens gelijkrichting plaats.
De verbindingslijn der middens (A—B) van de verschillende perioden
loopt niet meer horizontaal. A—B heeft nu een laagfrequente verandering in overeen stemming met de a mplitudevariaties van de gemoduleerde draaggolf.
Door de detectie van de gemoduleerde trilling is dus ontstaan:
1°. een hf-stroom.
2°. een If-variatie (overeenkomende met de modulerende trilling).
3°. een gelijkstroom.
Wanneer we ervoor zorgen, dat de hf-stroom afvloeit en de laagfrequente stroom door de telefoon gaat, dan is het uitgezondene weer
hoorbaar geworden.
Door middel van een passende condensator, parallel aan de telefoon
(ongeveer 1000 cm), is dit mogelijk. De hoogfrequente variaties ondervin
den de minste weerstand in de condensator. (Xc = 2—TjC' ^us
voor hoge frequenties). De laagfrequente stroom ondervindt de minste,
weerstand in de telefoon. (X = co£ klei
ner, naarmate v kleiner is). De condensa
tor, parallel aan de telefoon, brengt dus
K
b
a
een frequentiescheiding tot stand.
Fig. 69 is het schema voor een kristal/
V
ontvanger,
(indirecte, inductieve of secunC, = L,
j-2 C2
daire
ontvanger).
’ n
I
De antennekring is afstembaar.
De koppeling tussen I en II is inductief.
De spoelen Lr en L2 zijn beweegbaar,
Fi<r 69
zodat koppeling en selectiviteit geregeld
kunnen worden.
Wanneer in fig. 69 Lr en L2 vervangen worden door één spoel, dan zijn
de kringen I en II direct gekoppeld en spreekt men van een primair
toestel; condensator C2 of C\ vervalt dan ook (vergelijk fig. 55).
Wanneer in fig. 69 de spoelen niet nastelbaar zijn en geen inductieve
koppeling plaats vindt, maar wel de punten a en b door een kleine con
densator (z.g. koppelcondensator) zijn verbonden, dan spreekt men
van een tweekringsontvanger met capacitieve koppeling. Via de koppel
condensator worden dan de spanningsvariaties van I op II overgebracht.

I

HOOFDSTUK VI
Theorie van de electronen buizen
Electronen-emissie door verhitting.
In de moleculen van een stof bevinden zich veel electronen, die voort
durend in beweging zijn.
Wordt nu een stof verhit, dan komen de electronen in snellere beweging.
Worden deze electronen gedwongen zich in een bepaalde richting
te verplaatsen, dan spreken wc van een electrische stroom.
Aan het oppervlak van het materiaal is een kracht werkzaam — de
oppervlaktespanning — die het naar buiten treden der electronen be
lemmert.
Zal nu, bij een daartoe geschikt materiaal electronen-emissie plaats
vinden, dan moet de snelheid der electronen zo groot zijn, dat de opper
vlaktespanning wordt overwonnen (grotere snelheid, dus meer kinetische
energie der electronen).

Secundaire emissie.
Treffen vrije electronen met grote snelheid een of ander materiaal,
dan kunnen uit dat materiaal weer electronen worden vrijgemaakt.
Daar reeds vrijgemaakte (primaire) electronen andere electronen vrij
maken, spreken we van secundaire emissie.
Bij de in de radiotechniek toegepaste electronenbuizen hebben wij in
de eerste plaats te maken met electronen-einissie ten gevolge van ver
hitting.
Een electronenbuis bestaat uit een bijna luchtledig glazen of metalen
omhulsel (ballon), waarbinnen een draad tot gloeiing kan worden ge
bracht.
Emitteert deze draad zelf (wanneer de temperatuur hoog genoeg is),
dan noemt men hem de kathode (gloei-electrode) en spreekt men van een
direct verhitte buis.
Verwarmt de gloeidraad de eigenlijke emitterende kathode, dan spreekt
men van indirect verhitte buis.
Bevindt zich om de kathode in de buis op zekere afstand alleen een
metalen omhulsel (soms van metaalgaas), dan spreekt men van een
diode (twee electrodenbuis).
Het metalen omhulsel — anode of plaat genaamd — krijgt een posi
tieve spanning t.o.v. de kathode.
Jedeloo, Radiotechniek
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Worden tussen kathode en 'plaat een, twee, drie of meer electroden
aangebracht (roosters), dan spreekt men resp. van triode of drie-electrodenbuis (kathode, rooster, plaat), tetrode (vier electroden), penthode
(vijf electroden) enz.

De diode.
Fig. 70 stelt een diode voor. In een luchtledig gemaakte ballon zijn de
kathode (gloeidraad) en anode (plaat) gemonteerd.
De anode krijgt een positieve spanning t.o.v. de
kathode.
Zou de buis slechts gedeeltelijk luchtledig zijn
gemaakt, dan zouden de uit de kathode wegge
slingerde electronen tegen de nog in de buis aan
wezige gasmoleculen botsen.
Bij voldoende snelheid zouden zij hieruit electro
nen
vrijmaken, zodat ionenvorming (ionen zijn mo
Fig. 70.
leculen die één of meer electronen missen) zou optreden. Men spreekt dan van stootionisalie. Nu wordt door ionenvorming
de stroomdoorgang (electronenstroom van kathode naar plaat) inconstant.
Voor een stabiele werking (een regelmatige electronenstroom) is echter
een zodanig vacuum nodig, dat er practisch geen stootionisatie meer
plaats vindt. Dit vacuum bedraagt 10~° atmosfeer, soms nog minder.
Buizen met een dergelijk hoog vacuum noemt men harde buizen.
In de buis wordt dikwijls wat magnesium gebracht met het doel de
gasresten, die uit de electroden treden, te binden, zodat het vacuum, ook
na langdurig gebruik, constant blijft. Dit magnesium laat men in de bal
lon verdampen en het zet zich tegen de binnenwand af, zodat daar een
spiegel wordt gevormd.
Is de plaatspanning Va
0 en de kathode verhit, dan vullen de uit
gezonden electronen de gehele ballon.
fmA,
In de ballon ontstaat dan een z.g.
9
ruimtelading.
Daar deze electronen alle een ne
1
gatieve lading hebben, belemmeren
I
zij al heel spoedig de verdere emissie
I
I
van electronen door de kathode (ge
lijknamig geladen deeltjes stoten el
Tkaar af).
Wordt nu een spanning aangelegd
Fig. 71.
tussen kathode en plaat — bijvoor
beeld met behulp van een batterij — (fig. 71), dan krijgt de plaat, die
met de + is verbonden en met de kathode eigenlijk een condensator
vormt, een positieve lading. De electronen in de omgeving van de
plaat worden nu aangetrokken.
Bij lage anodespanning is de afstand, waarover de electronen worden
aangetrokken, klein. Verhogen we de plaatspanning, dan komen ten-
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slotte cle electronen bij het verlaten van de kathode direct onder invloed
van de aantrekkende werking der anode.
Het ruimteladingsgebied, dat bij Va = 0 door de gehele ballon werd
gevormd, wordt bij toenemende anodespanning geleidelijk naar de kathode
teruggedrongen.
Daar bij toenemende plaatspanning meer electronen worden aangetrok
ken, neemt de stroom bij verhoging van de plaatspanning toe. Is de posi
tieve spanning op de plaat zo hoog, dat alle electronen direct bij het verla
ten van de kathode onder de invloed komen van de aantrekkende werking
van de anode dan is de z.g. verzadigingsspanning bereikt en heeft ver
dere verhoging van Va geen toename der anodestroom tot gevolg. De
stroom, die thans ontstaat, is de verzadigingsstroom 13, waarbij alle door
de kathode geëmitteerde electronen naar de plaat worden getrokken.
Zoals vanzelf spreekt, wordt de emissie ook beïnvloed door de tempera
tuur der kathode.
Wordt de temperatuur van de kathode verhoogd (stroom door gloei
draad verhogen door hogere spanning aan te leggen!), dan neemt de
emissie toe.
De gloeidraad wordt geconstrueerd voor een maximaal toelaatbare
spanning. We kunnen dus bij deze
Ja
spanning en bij enkele lagere (mA)
m
waarden het verband nagaan tus
I
sen anodestroom (7n) en plaat
n
I
I
spanning (Ko).
I
I
In fig. 72 geven I, II en III
I
I
I
I
het verband aan tussen la en Va,
I
I
de z.g. anodestroom-anodespanI
I
nings-karakteristiek, die bij 3
i
I
constante gloeidraadspanningen
i
I
i
I
i
i
I
is opgenomen.
I
i
I
I
I
i
De kromme I werd opgenomen
I
0L
VJjCvOll)
bij de laagste, III bij de hoogste
T B
C
D
temperatuur van de gloeidraad.
|Fig. 72.
Aanvankelijk is bij dezelfde
plaatspanning de anodestroom voor alle drie de gevallen gelijk tot aan
de waarde Va = O—A.
Bij Va = OB bereikt I de verzadigingsstroom.
Bij Va = OC, resp. OD, bereiken II en III de verzadigingsstroom.
A nodedissipalie.
Bedraagt de anodespanning Va volt en de anodestroom Ia ampère,
dan is het vermogen tussen kathode en anode VaIa watt. Deze energie,
in fig. 71 onttrokken aan de anodebatterij, komt voor een groot deel
aan de anode als warmte vrij, doordat de electronen met zeer grote
snelheid tegen de anode botsen (omzetting arbeidsvermogen van be
weging in warmte).
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bij ontvangbuizen kan deze warmte door de anode worden uitgestraald;
bij grote zendbuizen moeten maatregelen worden getroffen om deze
warmte af te voeren, treffen de clectronen met zeer grote snelheid de
plaat, dan bestaat de mogelijkheid, dat z.g. secundaire electronen hieruit
worden vrijgemaakt. Wanneer de anode de ontwikkelde warmte niet in
voldoende mate kan afvoeren, wordt de mogelijkheid der vorming van
deze electronen nog bevorderd.

De direct verhitte kathode.
Bij direct verhitte buizen, waarbij de gloeidraad zelf emitteert, komen
als passende materialen voor de gloeidraad wolfraam en thorium in aan
merking.
De juiste temperatuur voor emissie ligt voor wolfraam bij ongeveer
2100°C. De draad is dan witgloeiend. Deze helgloeiende gloeidraden werden
indertijd, behalve voor zendbuizen, ook voor ontvangbuizen toegepast.
Bij wolfraam, voorzien van een dun laagje thorium, begint de emissie
bij een lagere temperatuur (1500°C). Meestal wordt echter de oxydkathode
(b.v. bij de gelijkrichterbuis) toegepast, waarbij de draad van nikkel of
molybdeen bedekt is met een laagje bariumoxyde. Deze kathode heeft
bij ca. 800° een zeer behoorlijke emissie.
Deze buizen zijn zwakgloeiend.
Wolfraamdraad geeft een emissie van 4 tot 5 mA/W; dit betekent,
dat, wanneer de wolfraamdraad tot de juiste temperatuur is verhit, de
gloeidraad, per watt opgenomen vermogen, 4 tot 5 mA kan emitteren.
Voor oxydebuizen nu is dit 100—125 mA/W!

De indirect verhitte kathode.
De invoering van wisselstroom voor voeding van het radiotoestel
leidde tevens tot ontwikkeling en toepassing van electronenbuizen met
indirect verhitte kathode.
De direct verhitte kathode is in het algemeen niet zeer geschikt voor
wisselstroomvoeding. De warmteontwikke
ling in de gloeidraad is gedurende een perio
de niet constant (fig. 73). Vooreen tijdsdeeltje A/ is deze warmteontwikkeling 7?„o,n PA/
~
joule. Zoals men weet, varieert I*nom tussen
Ima* en nul.
Een direct verhitte kathode krijgt dus
bij wisselstroomvoeding een inconstante
n emissie, waardoor bij een netfrequentie van
-------------- L_______ ÏJ j
50 Hz een bromtoon ontstaat met een fre
Fig. 73.
quentie van 100 Hz.
Naarmate de gloeidraad dikker is, blijft de temperatuur constanter,
Gebruiken wc echter de gloeidraad om de eigenlijke kathode te verhitten,
dan behoudt de kathode door de grotere massa in vergelijking met die
van de gloeidraad, een constante temperatuur.

1
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De emitterende stof bestaat uit een laagje bariuinoxyde, aangebracht
op een dun nikkelen buisje. In dit nauwe cylindertje
bevindt zich de gloeidraad, die uit een bifilair gewik
kelde draad bestaat. De draad zelf is voorzien van
een laagje isolatiemateriaal (fig. 74).
nikkelen cilinder
tr
Aanvankelijk was de massa van de kathode zo groot,
met bariumoxyi
fd»
dat er een minuut verliep, voordat de kathode haar
gloeldraad
emissietemperatuur bereikte.
Bij de moderne constructies heeft men, mede door
verkleining van de massa, deze tijd tot ca. 15 secunde kunnen terugbrengen.
Bij deze buizen zijn kathode, roosters en anode
Fig. 74.
verticaal geplaatst.
Fig. 75 geeft een voorbeeld van wisselstroomvoeding bij een indirect
verhitte diode.
De kathode en het electrische midden van de voedings(gloeistroom) transformator zijn met elkaar verbonden.
M vormt het electrische midden. De potentiaal van M
gL4£
verandert niet. Men legt dit punt in de ontvangers direct
aan ,,aarde”.
Wanneer op zeker moment de spanning van C positief
is t.o.v. M, dan heeft B op dit tijdstip een even grote
negatieve potentiaal. Een halve periode later is de poten
Fig. 75.
tiaal in C en B omgewisseld.

De anode.
De anode (a) bestaat meestal uit een zwartgemaakte eylindervormige
of vlakke plaat.
Bij een zwarte plaat is de warmteafgifte groter.
Een gaasanode geeft nog grotere koeling en wordt daarom toegepast
voor buizen van groter vermogen. Wanneer echter electronen door het
gaas heen gaan en de glaswand treffen, kunnen uit het glas secundaire
electronen worden losgemaakt. Om dit te voorkomen bedekt men de
glaswand met een halfgeleidend laagje grafiet.

Afschuiving van de buis.
Met het doel de werking van de buis te beschermen tegen uitwendige
invloeden, bijv, electrostatische velden, wordt bij verscheidene buizen
een bedekking van metaalverf van zink of koper aan de buitenzijde
van de ballon aangebracht (metallisering).
Deze bedekking wordt met de kathode verbonden of direct geaard.
I Iet geheel wordt dikwijls door een laag lak beschermd, waardoor de
buis bijv, een gouden of rode tint krijgt.
De diode als detector (diodegelijkrichting).
Daar de diode slechts in één richting stroom doorlaat (wanneer de
anode positief is t.o.v. de kathode), kan men haar gebruiken als detector.
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De gelijkrichting is te vergelijken met die van het kristal.
Fig. 76 geeft nog eens de anodeslroom—anodespannings-karakterisliek
van de diode, thans geïdealiseerd tot een rechte lijn.
Wordt nu in O een hf-wisselspanning aangelegd, veroorzaakt door een
ongemoduleerde draaggolf,
Ja
7q
dan ontstaat in de anodekring een hf-stroom en een
hf-verandering
gelijkstroom (OA).
De positieve helften der
sinusvormige wisselspannin
t
0
0
gen veroorzaken nu een
rK»
stroom in de anodekring.
Deze stroom kunnen we
I
weer opvatten als een ge
/
lijkstroom, waarop een wis
selstroom is gesuperponeerd.
Zoals zal blijken, wordt
t
van ditzelfde effect gebruik
Fig. 76.
gemaakt in de gclijkrichtbuizen, die in gelijkrichters
voor het laden van accu’s en in plaatspanningsapparaten zijn geplaatst.
De aangelegde wisselspanning heeft in dat geval de net frequentie (50
Hz) en is dus laagfrequent.
Wordt nu in O een gemoduleerde hf-wisselspanning aangelegd (fig. 77),
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dan krijgen wc, evenals bij het kristal, door de gelijkrichtende werking
van de diode: 1 °. een hf-stroom; 2°. een If-variatie, overeenkomend met de

r

modulerende trilling; 3°. een gelijkstroom (het eigenlijke gelijkrichteffect).
Zorgen we nu weer, dat de hf-stroom afvloeit en de laagfrequente stroom
door de telefoon of na versterking door de luidspreker gaat, dan is,
evenals door de detectie bij het kris
tal, het uitgezondene weer hoorbaar
geworden.
Fig. 78 geeft een schema, waarin
de diode als detector is opgenomen.
I
Daar hier de weerstand (telefoon)
in serie staat met de diode, spreekt
men wel van diodedetectie met seriea
iv eerstand.
Tussen anode en kathode ligt de
Fig. 78.
ZC-kcten (II). In deze keten kunnen
gemoduleerde hf-trillingen worden geïnduceerd, doordat deze kring met
de antennekring (I) is gekoppeld.
Is nu de anode positief t.o.v. de kathode, dan worden clectroncn door
gelaten. Dit geschiedt dus elke halve periode.
De hoogfrequente verandering gaat door Clt de laagfrequente door
de telefoon (T).
Doordat Cx opgeladen wordt, is a negatief t.o.v. b.
Willen we na detectie de trillingen eerst versterken om deze daarna
aan een luidspreker toe te voeren, dan zetten we tussen a en b in plaats
van de telefoon een weerstand, (ca. 500 000 Q). Men verbindt a dan met
het rooster en b met de kathode van de buis, die als versterker werkt.
Toepassing van de diode als gelij'krichtbuis voor plaatspanningsapparalen.
Fig. 76 geeft weer, hoe de ,,gelijkgerichte” stroom er uit ziet, wanneer
tussen anode en kathode een wisselspanning (in dit geval 50 Hz) wordt
________________
aangelegd. Hoewel deze scha
keling voor het laden van
accu’s geen bezwaren oplevert,
3
moet voor plaatspanning een
afvlakinrichting worden toe
o.
+ gevoegd.
Fig. 79 geeft een schema
L
voor enkelfazige gelij krichFig. 79.
ting.
Ci doet hier dienst als energie-reservoir, terwijl de smoorspoel L en
de condensator C2 dienen om de aanwezige rimpelspanning te verlagen
(verdere afvlakking).
De invloed van Cj is te zien in fig. 80, die het verloop geeft van de
spanning aan deze condensator, indien over
een belastingsweerstand
wordt geplaatst (L en C2 buiten dienst). Hoever de condensator zich
ontlaadt, hangt af van de waarde van de belastingsweerstand.
CM
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VtJ stelt de gemiddelde waarde der gelijkspanning voor.
De maximale spanning aan de condensator C\ = VC1 inax.
De minimale spanning aan de condensator Cl = VCl min.

^max

"V/ \\
/

I
I
I
I
I

V<Jmax
l
I

I11 '1

._

tZZï

/
/
/

l
I

J.

i
i
i

\
\
i

\

i
i
t-

Fig. 80.

-2 X de maximale waarde der
Het verschil tussen VCl max Cn
min
rimpelspanning.
De invloed van de smoorspoel (L) en de condensator (C2) blijkt uit
onderstaand voorbeeld.
Gegeven:
De transformatie verhouding van de voedingstransformator in fig. 79
— 1:1. De netfrequentie 50 Hz.
C1 = 16 p.F, C2 = 8 p.F, L = 30 henry. De belasting van het toestel
bedraagt 40 mA.
Gevraagd:
1°. J 'i ucm aan Ci, FCl max ®n Vci min2°. De maximale waarde van de wisselspanning (rimpelspanning) bij Clt
evenals de maximale en effectieve waarde van de rimpelspanning
bij C2,
3°. De uitgangsspanning.
O p 1.: Netspanning (K
(Vef/
,nax — 220 y/2 = 310 volt.
c//) = 220 volt. V inax
De transformatieverhouding is 1 : 1, dus de topwaarde der gelijk
spanning =-- VCl max = 310 volt.
Nu bevat
maximaal een hoeveelheid electriciteit Qi = CCl lliax
en minimaal: Q2 — CiVCimin. (zie fig. 80).
In één periode (T in fig. 80) wordt lading aan de condensator C2 toe
gevoerd en weer onttrokken.
De onttrokken hoeveelheid electriciteit in de tijd van één periode T
is nu:
<2i -- Ö2 = CiVCl max — CiVC1 min = Ci(VC1 max — VCl min) | IT (1).
— Tz
Nu blijkt eveneens uit de figuur: VC1„iax—VCi min = 2Vi max (hierin
stelt K1Tnoa. de maximale waarde voor van de rimpelspanning bij C,).
(1) wordt nu:
?C 1 V
*

J max

= IT = v

--
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Nu is I

40 mA, v = 50 Hz; C\ = 16 p.F,

dus
1 1 max ~ 2C~Ï

40 . 10~3
= 25 volt.
2 . 16~ '10-« . 50

De gemiddelde gelijkspanning is dus 310 — 25 = 285 volt (zie fig. 80).
De wisselspanning F] max staat nu op de serieschakeling van L en C2.
De wisselstroom door Lx en C2 is:
I max

V 1 max
___
mL

Co 6 2

De maximale waarde van de wisselspaning aan de klemmen van (?.>
wordt dus:
^2 max

= *rmax

r

* max

CO C 2

T,r
V 1 IIHIJC

— 1

Daar co2LC2 = (2-50)2.30.8.10_(J = 24, kunnen we voor V2 „,ax schrijven:
25
^2 max
= 1,1 volt.
24^ï
^2»// = “\/2
75= °>8 volt.

Wc zien nu, dat de effectieve waarde van de rimpelspanning bij C 2
slechts 0,8 volt bedraagt!
a
c
De uitgangsspanning —= y{l-ir F2<s„ = 285 4-0,8
==c(
= 285,8 volt.
Fig. 81 geeft een schema
voor dubbele gelijkrichting.
Daar nu iedere halve pe-

b

WW
L

Fig. 81.

j

Fig. 82.

riode één der platen positief wordt
t.o.v. de kathode, ziet de niet
afgevlaktc stroom eruit zoals in
fig. 82 is aangegeven (belastingsweerstand tussen a en b gedacht;
7 deze bevindt zich normaliter tus- •
sen c en dl)

—
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Fig. 83 geeft het verloop van de spanning aan de condensator C1 weer.
De belasting in de vorm van
een weerstand, bevindt zich
-dan tussen c en cl.
\
/
Uit deze figuur volgt, dat
/ \
\ / \\ / i I
de ontlading van de conden
\ /
Vg gettm
^min 1
sator
bij dubbele gelijk
! I
I/
richting en eenzelfde belasting
IJ
\l
' T
minder diep is dan bij de éént
T
faze-gelijkrichting.
L en C2 dienen, evenals in
Fig. 83.
fig. 79, voor verdere afvlakking van de rimpelspanning.
Vc,

•j LX
l'V

\I

Voorbeeld van afvlakking bij dubbelfazige gelijkrichting.
Nemen we nu dezelfde gegevens als bij het voorbeeld voor enkelfazige gelijkrichting, dan blijkt bij dubbelfazige gelijkrichting de rimpel
spanning bij eenzelfde belasting nog lager te worden.
De frequentie van de rimpelspanning (T') is nu 2x de net frequentie,
dus 100 hertz (zie fig. 83).
2C 1^1 m ax

= IT' = ƒ . T/2 (vergelijk voorgaand voorbeeld!)

max = 12,5 VOlt.

vr </ src m

bij Cx = 310 — 12,5 = 297,5 volt.
^2 max

max
üy'2LC — 1 ’

Hierin
co

2~ v’ = 2.

V2max =

. 100.

co'2£C = 95.

12,5

94“ = °’13 VO1L

V2eff

= 0,1 volt.

De uitgangsspanning wordt nu 297,5 + 0,1 = 297,6 volt.
De triode of drie-electrodenbuis.
In de triode is een derde electrode, het rooster, bestaande uit een
spiraal om de kathode, aangebracht.
De electronen moeten op hun weg van kathode naar anode dit rooster
passeren. Door een spanning aan dit rooster te leggen, kunnen we de
electronenstroom regelen; vandaar dat dit rooster stuurrooster wordt
genoemd.
Terwijl bij de diode de anodestroom geregeld wordt door de anodespanning (de gloeidraadspanning wordt constant gehouden), wordt bij
de triode de anodestroom geregeld door roosterspanning en anodespanning.

-

=

i

I
«

—

75
Fig. 84 geeft het symbool voor een direct verhitte triode.
De roosterspanning is het spanningsverschil tussen het roos
ter en het negatieve einde van de gloeidraad.
In een schakeling wordt de roosterketen gevormd door de
ruimte in de buis tussen rooster en gloeidraad en de uitwen
dige keten tussen rooster en gloeidraad.
Zo bestaat de anodekring uit de inwendige ruimte tussen Fig. 84.
anode en glocidraad en de uitwendige keten, die anode en
gloeidraad verbindt.
De anodespanning is hier weer de spanning tussen anode en negatief
einde van de gloeidraad.
De eigenschappen van de triode gaan we na aan de hand van karakmA

T
Fig. 85.

tcristieken. Fig. 85 geeft een schakeling, waarbij het mogelijk is deze ka
rakteristieken op te nemen. De anodespanning is regelbaar van b.v.
0—300 volt. De roosterspanning van b.v. 0—30 volt. Door aansluiten van
de roosterspanningsbatterij op een dubbelpolige omschakelaar met kruis
verbindingen is het mogelijk aan het rooster zowel een positieve als een ne
gatieve spanning aan te leggen.
De roosterspanning wordt met Vg gemeten.
Treedt er een roosterstroom op, dan wordt deze met de mA-meter I
aangetoond. Va geeft de anodespanning en de mA-meter II de anodestroom
aan.
De meting geschiedt bij een constante waarde van Va.
De anodestroom wordt bepaald door de hoeveelheid electronen, die
naar de plaat wordt getrokken.
Treffen electronen het rooster, dan kunnen ze (zie fig. 85) over de mAmeter I naar de glocidraad teruggaan.
Of werkelijk een roosterstroom zal optreden, hangt af van de rooster
spanning (Fff).
Wanneer Vg positief is t.o.v. de kathode, ondersteunt de roosterspan
ning de anodespanning en worden meer electronen aangetrokken.
Voor het grootste deel gaan deze electronen door het rooster naar de
plaat, zodat de positieve spanning van het rooster de anodestroom ver
groot. Een klein gedeelte komt op het rooster terecht en veroorzaakt de
roosterstroom
De totale stroom Ic bestaat dus bij positieve roosterspanning uit de
anodestroom Ia en de roosterstroom Ia.
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e. ~ /a

Is I' <j -- 0, clan noemt men de optredende anodestroom de ruststroom
(■^o) (^y is dan practisch nul). Wordt nu V„ negatief, dan drukt deze aan
gelegde spanning de electronen-emissie en neemt I(l af.
Het is mogelijk V„ zo sterk negatief te maken, dat de emissie totaal
onderdrukt wordt. Bij negatieve waar
Ja
(mA)
den van V „ zijn er dus geen roosterst romen.
Fig. 86 geeft de Ia—V„-karakteris
tiek (anodestroom-roosterspanningskarakteristiek). Gedurende de meting
V£j=constan»
is Tza constant.
Daar roosterstromen aanleiding ge
ven tot vervorming (zie: de triode als
versterker; blz. 81) wordt de triode
steeds gebruikt met een aangelegde
negatieve voorspanning, behalve bij
roosterst roomde tect ie.
♦VgCVOlh
o
Het linkerdeel der Ia—^-karakte
Fig. 86.
ristiek (zie fig. 86) is dus het belang
rijkste; dikwijls wordt door de fabrieken alleen dit deel verstrekt.
De statische Ia—V„-karakteristiek (rustkarakteristiek).
Zolang geen weerstand in de anodekring wordt opgenomen, zodat
de spanning van de batterij direct
Ja
(mA)
op de plaat komt, blijft de anode
spanning bij verschillende waarden
van V„ practisch constant (de bat20
terijspanning).
De Ia—P'j-ka.rakteristiek, op
Vqj=250V
/ /-V-aoov
deze manier opgenomen, noemt
/Ü/‘L50V_
men de statische Ia—^-karakte
ristiek (rustkardkteristiek) van de
'12
triode.
In fig. 87 treffen wc drie Ia—V„karakteristieken van dezelfde buis
8
aan.
I werd opgenomen bij een con4
stante plaatspanning van
150 V.

B

II bij Va — 200 volt.
2
0
-2
*4
-10
-8
•♦6
Kr
III bij Va — 250 volt.
Fig. 87.
Voor hogere anodespanning be
houdt de karakteristiek dezelfde vorm, doch verschuift zij meer naar
links.
Om bij 250 volt plaatspanning de anodestroom te onderdrukken,

I

—
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moet een negatieve roosterspanning OB = —10 volt worden aangelegd.
Men noemt OB hier de roosterruimte.
Bij 200 volt anodespanning is de roosterruimte 8 volt; bij Va =- 150 volt
moet Vu —6 volt zijn om de anodestroom te onderdrukken.
Voor eenzelfde buis wordt dus door een hogere anodespanning de
roosterruimte vergroot.
Inwendige weerstand, steilheid en versterkingsfactor. Formule van Barkhousen.
Inwendige weerstand /?,.
In fig. 88 worden weergegeven de statische Ia—^-karakteristieken
van dezelfde triode bij Val — 150 volt (I) en
Ja
(mA)
Va2 --- 250 volt (II). Uit de figuur zien wc, dat
B 20
een plaatspanningsverandering van 100 volt bij
een constante roosterspanning een verhoging
van de anodestroom veroorzaakt van 8 mA
16
(vergelijk bij Va = 0).
De ruimte tussen kathode en anode in de
6/ - - A 12
buis vormt een weerstand voor de clectronen/
! i
stroom.
I
Daar we steeds met s t r o o m- e n
8
n
s p a n n i n g s v e r a n d e r i n g e n te maken
hebben, wordt de inwendige w c e rstand Rj gedefinieerd als het q u oanodespanningsveranti ë n t
van
d c r i n g en de anodestroomveran0 -2 Vg
-6 -4
-2
-10 -8
d c r i n g die daarvan het gevolg is
Fig. 88.
b ij
= constant.

i\

AVq

Ri =

Dit wordt voor fig. 88:
100
A\- =

ëTTö27

= 12500 D.

De inwendige weerstand /?, is hier bepaald voor het rechte deel der
karakteristiek. Voor het rechte deel is 7?, constant, in het gebogen deel
is de inwendige weerstand groter.

Steilheid S.
Onder de s t e i
de verandering
dering van die
der in g v a n de
a nodespa n nin g

1 h e id S v c r s t a a n w e het quotiënt v a n
van de anodestroom A/a en de veran
roosterspanning AVO,'welke de vc r an
anodestroom ten gevolge heeft; de
is h ier b ij_co nst an t.

ï
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S=

Mg

hvs

In dit voorbeeld bijv.

BA
CA

8
33 ^ 214 mA/V’

Voor elk punt op de karakteristiek is de steilheid dus gelijk aan de
tangens van de hoek, gevormd door de raaklijn aan de karakteristiek in
het beschouwde punt en de Fff-as. Op het rechte deel is de steilheid con
stant, in het gebogen deel wordt zij kleiner.

Versterkingsfactor g1).
In figuur 88 is bij Vg
0 en Va = 150 V (I)
Ia = 1 2 mA.
Verhogen we de anodespanning met 100 volt, dan neemt Ia toe met
8 mA.
Wordt V 0 nu —3,3 volt, dan is Ia weer 12 mA. Hieruit zien we: 100 volt
anodespanningsverandering heeft op de anodestroom evenveel invloed
als 3,3 volt roosterspanningsverandering.
Men noemt nu de versterkingsfactor g, het quotiënt
van die anodespannings- en roosterspanningsveran 
dering, die de anodestroom Ia met eenzelfde bedrag
doen toe- of a f n e m e n.
AVq

g=
In dit voorbeeld:

100
* = 33 = 30'
g is eveneens:

OI) =

OD ’

Va.

s

250
-30 = 8 Volt'

Een negatieve roosterspanning van ongeveer 8 volt onderdrukt dus
de anodestroom, hoewel een anodespanning van 250 V is aangelegd.
Willen wc de anodestroom totaal onderdrukken, dan moet V0 iets groter
Va
worden gekozen dan —daar geen rekening is gehouden met het
ö

gebogen deel der karakteristiek.

*) De versterkingsfactor wordt ook wel met jx aangeduid.
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Uit
AVa
AZa
volgt:

AZ„ =

S =

AFO
R<

(1)

AA

AF/

dus:
AZa = S . AUtf.

(2)

Uit (1) en (2) volgt weer:

S . AE, =

z?. ’

AF o

= RiS

of
g = RiS.
Deze betrekking (de formule van Barkhausen) geeft het verband tussen
de drie buisconstanten aan. Wordt de steilheid, zoals gebruikelijk, op
gegeven in mA/V, dan geldt:

1000 g = RiS.
Figuur 89 stelt een triode voor. De anode is direct aan de batterij ge
legd. Het rooster krijgt een negatieve voorspanning.
(OA in fig. 90), terwijl tussen rooster en kathode een
sinusvonnigc wisselspanning wordt aangelegd. De ne
gatieve voorspanning moet zo zijn, dat bij het aanleg
gen van een wisselspanning slechts een recht gedeelte
van de karakteristiek wordt gebruikt (E—D in fig. 90).
In de plaatkring is geen weerstand aanwezig, terwijl
de weerstand van de anodebatterij zeer klein is. We
kunnen dus aannemen, dat een verandering van de anodestroom practisch
geen verandering van de anodespanning ten gevolge heeft.
Wc hebben hier dus nog te maken met de statische Ia—F^-karakteristiek (fig. 90).
Een sinusvormige roosterspanningsverandering geeft nu een sinus
vormige anodestroomverandering. De optredende anodestroom is echter
steeds kleiner dan de ruststroom. (De ruststroom is Ia bij Va = 0).
Plaatsen we echter in de anodekring een uitwendige weerstand Ru,
dan kunnen we niet eenvoudig volstaan met de statische Ia—^-karak
teristiek.
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De dynamische Ia- I y-karakteristiek (werkkarakteristiek).
Wanneer zich in de anodekring een uitwendige weerstand Ru bevindt,
wordt de anodespanning:
Ja
* a

'

IX1YCL1 CL1S.LV1 IC'LIVIS.y .

'J

QnA)

(jmAj

Va= Vb — IaRu.

>20

vao25oy

Fig. 91 geeft de statische ka
rakteristieken van een triode
bij verschillende anodespanningen.
Stel
Ru = 5000 Q.
Ia = 10 mA.
= 300 V,
V.batterij =

□/_ _

A

12

/
/

/
-10

~-8

I
I

I

!

4

i

I
.I
|'aa

F®

1
A

i

dan is:

I

J

0

Va=Vb — IaRu = 300 —
10.10"3.5000 = 250 volt.

Vg

Oa
(mA)

Ja
(pA)

40

ea=3ooV

t

Fig. 90.

35

Het punt, waarbij Va - 250
volt en Ia — 10 mA, vinden
we op de statische karakteris
tiek van Va = 250 volt bij A.
Voor Ia — 20 mAen Ru —
5000 D vinden we:
Va

300 —20.10"3.5000

Va=250V
30
Va=200V

-25

/B/

20

V^n150V

200 volt.
statische
karakteristieken

I/J1L .15__

o

Dit punt vinden we op de
statische karakteristiek van
10
A/-/4
V„ = 200 volt bij B. Verder dynamische
I
I /I
I
I / I
blijkt uit fig. 91, dat bij een karakteristiek
voor
5000^2
I.
1/ i
5
negatieve roosterspanning
i
van —12 volt Ia = 0. Dit
I
i
punt C is het snijpunt van de
c,
D
0
7
statische karakteristiek bij ~vg -12 -10 -8
I
300 volt met de Tza-as.
V
De dynamische karakte
t
ristieken voor deze buis moe
Fig. 91.
ten, wanneer de batterijspanning 300 volt bedraagt, door dit punt C gaan, onverschillig of Ru 5000 Q

-
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bedraagt, een veel grotere of een veel kleinere waarde heeft. In punt
C valt nl. het beginpunt van de statische karakteristiek bij 300 volt
samen met elke werkkarakteristiek, omdat Ia daar nul is.
Vergelijken we deze dynamische karakteristiek bij Ru — 5000
met de statische karakteristiek, dan zien we, dat de eerste minder steil
is dan de rustkarakteristieken.
Naarmate Ru groter wordt gekozen (Ru = 5000 Q is in ’t algemeen een
kleine waarde !), maakt de dynamische karakteristiek een kleinere hoek
met de Kf/-as. De steilheid wordt dus kleiner.
In geval Ru = co, kan geen anodestroom vloeien en valt de dynamische
karakteristiek samen met de U^-as.
In geval Ru = 0, valt de dynamische karakteristiek samen met de
statische karakteristiek Va = Vb = 300 volt. In het laatste geval
kunnen we dus eigenlijk niet meer spreken van een dynamische karakteris
tiek. De dynamische karakteristieken voor de waarden A’
0 tot R = oo
liggen in fig. 91, dus alle — uitgaande van C — begrensd tussen de stati
sche karakteristiek voor Va = 300 volt en de U^-as.
De formule van Barkhausen gaf voor de statische karakteristiek:
g = A\ . S

of

(O

S =—
R<

Voor de dynamische karakteristiek wordt de steilheid nu:

S = ---- - -----1
A, +AU

(2)

Uit (1) en (2) volgt:

S, = S

Ri
Ri 4- Ru

De triode als versterker.
Uit fig. 91 zien we, dat een sinusvormige wisselspanning, toegevoerd
aan het rooster, dat een negatieve voorspanning OD heeft, een sinus
vormige anodestroom veroorzaakt, die kleiner is dan bij afwezigheid van
Ru (statische karakteristiek).
Nu ontstaat echter, door de daarin optredende spanningsverliezen aan
de uiteinden van Ru (fig. 92) een sinusvormige wis
selspanning.
Naarmate Ru groter wordt, worden de stroomvariaties in Ru kleiner en de spanningsvariaties aan
de uiteinden van Ru groter.
Aan de hand van de statische karakteristiek heb
ben wc de versterkingsfactor (g) van een buis be
Fig. 92.
paald en gezien, dat de invloed van een roosterspanningsverandering
te niet kon worden gedaan door een anodespanningsverandering AUa = g .

r

Jedeloo, Radiotechniek
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In het beschouwde voorbeeld (bij figuur 88) was de vcrsterkingsfactor 30.
Een roosterspanningsverandering van 3,3 volt had hetzelfde resultaat
als een anodespanningsverandering van 100 volt.
We weten nu: als R„ = 0, dan is bij een aangelegde wisselspanning
op het rooster de spanningsvariatie in de anodekring 0 en de stroomvariatie in deze kring maximaal.
Wanneer R =£ 0, treden anodestroom- en anodespanningsvariaties op.
Wordt nu Ru zeer groot (limietwaarde Ru = oo), dan naderen de
stroomvariaties tot nul en de spanningsvariaties tot

AVx = g . AVg.
Voor waarden van Ru tussen 0 en oo geldt:

Wa = g.l±Vs.

Ru
Ri + Ru

Is dus in de anodekring een weerstand Rn aanwezig, dan geeft een
spanningsvariatie AF. op het rooster in de anodekring aan de uitRu
einden van Ru een spanningsvariatie, die g —-—5— maal zo groot is.
K-t ~r Ku
De spanningsversterking, die door middel van een triode in het toe
stel tot stand komt, is dus te allen tijde kleiner dan de versterkingsRu
factor g van de buis zelf en wordt bepaald door -=—-——.
Ki + Ku
Men kan g . AF3 opvatten als een emk, die werkt in een keten gevormd
door de inwendige weerstand van de buis en de weerstand van de buiten
keten (Ru in de anodekring).
Door aan het rooster van de triode een negatieve voorspanning te ge
ven, kunnen we het werkpunt van de buis instellen.
In het voorbeeld (fig. 91) kreeg het rooster een negatieve voorspanning
OD. Door deze instelling van het werkpunt heeft de versterking plaats
op het rechte deel der dynamische karakteristiek; een sinusvormige
roosterspanning veroorzaakt nu een sinusvormige anodestroom.

Klasse A-, B-, A/B- en C-versterking.
Naar de instelling van het werkpunt van de buis worden versterkers
verdeeld in klasse A, klasse B, klasse A/B en klasse C. Bij een versterking
klasse A veroorzaakt een sinusvormige wisselspanning op het rooster
een sinusvormige anodestroom. De anodestroomverandering is recht
evenredig met de roosterspanningsverandering.
Fig. 91 en fig. 93 geven hiervan een voorbeeld.
De negatieve roosterspanning bij versterking klasse A is dus zo, dat
het lineaire deel der dynamische Ia—F^-karakteristiek wordt gebruikt.
Bij de versterkers klasse B is de verandering van de anodestroom ge
durende de helft der roosterwissclspanningspcriode recht evenredig met
de roosterspanningsverandering.

1
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De buis krijgt nu een negatieve voorspanning (OP, fig. 94) gelijk aan de
roosterruimte. Dit wordt wel toegepast wanneer twee buizen in z.g.
balansschakeling worden gebruikt (zie fig. 113).
De versterking klasse A/B (fig. 95) komt veel voor bi^ automatische
sterkteregeling (a.s.r.).

Ja

/ I

ƒ4p/_

/!

I

1

l-j-

:4
! I

I

Ja

1

t

I

o

o'

t

Klasse B

Klasse A

Fig. 94.
Fig. 93.
Sterke hf-trillingen zullen hierbij grotere neg. voorspanning krijgen dan
zwakke hf-trillingen. Het werkpunt der buis wordt dus voor sterke
trillingen naar links verschoven (P'). Voor zwakko trillingen is de versterking het grootste (werk
JQ
Ja
punt P).
Opvallend in fig. 95 is, dat
de Ia—Pp-werkkarakteristiek *
geen lineair verloop heeft.
Speciale hf-buizen, zoals de
penthode-selectoden AF3 en
EF5 (Philips) bezitten een zo
p/1
--danige Ia—V9-karakteristiek,
Zi J____
/: I 1
dat A/B-versterking is toe te
Z-LL1
___
passen. De variabele steilheid
/l
' I T
fZ i
___
wordt verkregen bij deze regelpenthoden door het stuurroos- __ .
t
O'
ter te wikkelen met een ver- % i
\
I
'iQj
anderlijke spoed.
i >2
Bij versterking klasse C is
Klasse fl/B
de negatieve voorspanning
groter dan de roosterruimte,
zij vindt voornamelijk toepassing bij hf-versterkers voor zenders (zie
fig- 96).
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Zoals we in Hoofdstuk V hebben besproken, worden de hf-trillingen
dikwijls versterkt, voordat detectie plaats vindt; deze versterkingj noe
men we hoogfrequent-(hf)-verster
Jq
Ja
king. Na detectie worden de laagfrequenttrillingen eerst versterkt,
voordat ze aan de luidspreker wor
den toegevoerd; deze versterking
wordt laagf requent - (If) - verster
king genoemd.
Zowel van hoog- als laagfrequentversterking wordt verlangd,
dat ze zonder vervorming ge
schiedt.
~vg
O
O'
Bij laagfrequent versterkers moet
een groot frequentiegebied gelijk
Klasse C
matig worden versterkt en wel
minimaal van 30—4500 Hz (band
breedte 9 kHz); kunnen we een
grotere bandbreedte toepassen,
dan van 30—7500 Hz (toestellen
Fig. 96.
met regelbare bandbreedte hebben minimaal een bandbreedte van 9 kHz en maximaal 15 kHz).
Bij hoogfrequentversterkers wordt de draaggolffrequentie versterkt
en bovendien een gebied links en rechts daarvan, dat er procentueel
niet zo veel van verschilt. Bij de 300 meter golf bijv, is de draaggolf
frequentie 106Hz; het frequentiegebied dat minstens moet worden
versterkt, loopt dus van 106 Hz—4500 Hz tot 106Hz + 4500 Hz. Boven
dien is de amplitude der hf-trillingen veel kleiner dan die der If-trillingen.
Voor laagfrequentversterking komt
y
________ _
nu versterking klasse A in aanmerking
en worden buizen gebruikt, waarvan de
|y=5'
werkkarakteristiek voor een groot deel
lineair is. Bij hoogfrequentversterking
speelt niet alleen de spanningsversterking een grote rol, maar ook de selecti
viteit. Versterking en selectiviteit vor
men dikwijls tegenstrijdige voorwaar
den. Speciaal met het oog op de selec
tiviteit neemt men voor hf-versterking
dikwijls buizen, waarvan de dynami
sche Ia—^^-karakteristiek niet lineair
X
is en wordt vaak klasse A/B-versterO
king toegepast.
Fig. 97.
De karakteristiek van een hf-buis
kan men dikwijls voorstellen door een exponentiële functie. Een expo
nentiële functie wordt voorgesteld door y — ax. In fig. 97 is deze functie
voorgesteld voor a = 3, dus y — 3® en a = 1,5 dus y = 1,5®.
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Dikwijls hebben
^„-karakteristieken voor een deel de vorm van
een tweede- of derdemachtskromme (y = c . x2 resp. y = c x3)
Fig. 98 geeft een kwadratische, fig. 99 geeft een derdemachtsfunctie
weer.
Y
Y

'y=cx2

n

y-cx2

o

X

X

i_

E

Fig. 98.

Fig. 99.

Voor karakteristieken, die grotendeels een lineair verloop hebben,
is het gebogen deel dikwijls meer door een 2e of 3e machtsfunctie te
benaderen.
De triode als detector — Anodedetectie.
Bij anodedetectie maken we gebruik van de steilheidsverandering der
Ia—Fy-karakteristiek. We geven aan het rooster een grote negatieve
voorspanning, zodat de roosterspanningsveranderingen gedeeltelijk in het gebied van de sterke
kromming der karakteristiek vallen.
Fig. 100 geeft een eenvoudig scheƒ
/
n
i
ma voor anodedetectie.
7"
i
Wordt in kring I door afstem- '
i
i
ming de draaggolf van een zender
ontvangen, dan wordt deze door I
T
weer in II geïnduceerd. Nu is II,
evenals I, in resonantie gebracht
met de te ontvangen frequentie.
Fig. 100.
Deze ongedempte trilling komt nu op het rooster van de triode. Dit
rooster heeft reeds door de negatieve roosterspanningsbatterij een nega
tieve voorspanning OA (fig. 101).
In fig. 101 zien we, dat in de anodekring een stroom is ontstaan, die
niet symmetrisch is t.o.v. de horizontale lijn door B.
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Bij deze anodegelijkrichting is door de toegevoerde wisselspanning een
vergroting van de gelijkstroom ontstaan gelijk aan DC (dit is het eigen
lijke gelijkrichteffect). Ontleden
we de anodestroom, dan ontstaan
Oa
een hoogfrequente wisselstroom en
een gelijkstroom. De gelijkstroom
gaat door de telefoon, de wissel
stroom door de telefooncondensator C.
In fig. 102 is in A een gemodu
/1
leerde
trilling aangelegd. Deze ge
C
b/_J__
moduleerde trilling kan in fig. 100
- afkomstig zijn van de gemoduleer
~V9
I
IA
O
o"
de draaggolf van een zender. Even
als bij diodedctectie, ontstaan hier
in de anodekring der triode een
hf-stroom, die door de telcfooncondensator gaat en bovendien een
Flg' l0L
If-veranderingen een gelijkstroom,
die door de telefoon gaan. Het uitgezondene wordt op deze manier weer
in de telefoon hoorbaar gemaakt. De detectie in de figuren 101 en 102is
lineair, d.w.z. een x X zo sterke roosterwisselspanning geeft een x X zo

a

2a

2C

■n hf-verandenng

h.

/I
I

aZ

~V9

I
T

I
X
I
I
I
I
t

I
I
—I—
I
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I
I

-r--

1- 3 U-verandermg
|
(door telefoon)

i
i
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I
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gelijkrichteffect
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Fig. 102.
groot gelijkrichteffect, (CD
x X zo groot in fig. 101). Deze lineaire gelijkrichting komt voor bij een buis met Ia—E ^-karakteristiek, die groten-

r
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deels lineair verloopt. Wanneer we- een kwadratische
/-^-karakteristiek hebben (fig.
is het ge
(Hg. 98), dan
d
lijk r i c h t e f f e c t eveneens kwadratisch.
Voor zwakke roosterspanningsvariaties is het gelijkrichteffect echter
klein en treedt bovendien vervorming op. Wanneer de roosterspanningsvariatie x X zo klein is, treedt een x2 x zo klein gelijkrichteffect op.
In het algemeen verdient lineaire gelijkrichting dus de voorkeur; bij
onvoldoende selectiviteit zou een zeer kleine versterking van zwakke
zenders, dus kwadratische gelijkrichting, iets gunstiger kunnen zijn
(minder worden gestoord).
Roosterstroomdetectie.
Kenmerkend voor roosterstroomdetectie is, dat de eigenlijke omzetting
van een hoogfrequente gemoduleerde trilling in een gelijkstroom, een laagfrequente- en een hoogfrequente trilling in de rooster kring
plaats vindt en door de buis verder wordt versterkt.
Bij roosterstroomdectectie werken we op het rechte deel der Ia—Vgkaraktcristiek, terwijl het rooster geen of hoogstens een zeer kleine
negatieve voorspanning krijgt. Het werkpunt van de buis moet nl. zo
worden gekozen, dat bij het aanleggen van een wisselspanning op het
rooster, roosterstromen van niet te grote waarde kunnen optreden.
Noodzakelijk voor roosterstroomdetectie is de roostercondensator
(Cr) en de lekweerstand (J?^.
Fig. 103 geeft een eenvoudig schema voor roosterstroomdetectie.
We onderstellen nu eerst
weer, dat in fig. 103 een on
Cr
gemoduleerde trilling (draagc
a
golf) wordt ontvangen. Deze
wisselspanningsvariaties tre
den ten slotte versterkt op •
n
i
tussen a en b. Onderstellen we ,
nu een ogenblik, dat de lek
b
d
weerstand Rt wordt weggela
ten, dan gaan we na, wat het
gevolg is van deze aangelegde
Fig. 103.
wisselspanning inO (fig. 104a).
Wordt de momentele waarde der wisselspanning positief, dan wordt
de linkerzijde van de roostercondensator positief, de rechterzijde negatief,
het rooster zelf dus weer positief.
Doordat het rooster positief wordt, gaan electronen van de kathode
naar het rooster, hierdoor wordt het rooster negatie] geladen, zodat het
een negatieve spanning krijgt (zie fig. 1046). Een positief deel der roosterwisselspanning bewerkt steeds, dat meer electronen worden aangetrokken.
Wanneer nu de lekweerstand ontbreekt, wordt het rooster hierdoor
dermate negatief, dat tenslotte geen electronen meer van de kathode
naar het rooster kunnen gaan. De negatieve roosterspanning is nu OA
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geworden (fig. 1046). Wordt nu de lekweerstand
aangebracht, dan kan
men er door juiste keuze van Rt en natuurlijk ook van Cr voor zorgen,
dat steeds een kleine electronenstroom van het rooster door Rt naar de
kathode vloeit, zodat het rooster minder sterk negatief wordt.
l
I

I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
l
I
~V9

=1
L------- >

I

t

t

Fig. 1046.

Fig. 104a.

Voor Rz komen waarden van 1—3 MQ in aanmerking, voor Cr waarden
van 50—500 cm.
Er ontstaat nu een spanningsverlies aan de uiteinden
van de lekweerstand, over
eenkomende met het span
ningsverschil tussen rooster
en kathode.
/ i
i !
Het spanningsverlies in de
weerstand bepaalt dus, hoe
sterk het rooster negatief zal
I
I
zijn t.o.v. de kathode.
I
I
In fig. 104c zien we, dat de
7" toepassing van een lekweer
0‘
01 !
stand tot resultaat heeft, dat
nog steeds kleine hoeveelhe
den electronen van kathode
naar rooster blijven vloeien,
wanneer de ene helft der roost
terwisselspanningsvariaties in
de
buurt van de t opwaarden
Fig. 104c.
is.
Hierdoor blijven bij de ongemoduleerde trilling de electronenstroom
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naar het rooster, het spanningsverlies in de lekweerstand en dus ook
de negatieve roosterspanning OA constant.
Treedt echter een gemoduleerde trilling op in het schema van fig. 103,.
dan is het gevolg, dat de electronenstroom naar het rooster en dus het
spanningsverlies in Rt niet meer constant is. De negatieve roosterspanning
wordt nu groter of kleiner, naarmate de amplitude der gemoduleerde
trilling groter of kleiner wordt. We kunnen dus ook zeggen: de rooster
spanning (OA in fig. 105) varieert nu laagfrequent in overeenstemming
met de modulatie der hf-trilling (gebogen lijn B—C), zodat ook het
spanningsverlies over Rt op dezelfde wijze zal variëren.
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Fig. 105.

Deze veranderingen vinden we nu versterkt terug in de anodekring
der detectorbuis (If-verandering B'—Cz).
De laagfrequentveranderingen en de gelijkstroom gaan weer door de
telefoon (fig. 103), de hoogfrequentveranderingen door de telefooncondensator. Het gelijkrichteffect is bij roosterstroomdetectie het ontstaan
van een negatieve roosterspanning OA. In de anodekrhag wordt dit DB/.
We zien hieruit, dal de. gemiddelde waarde van de gelijkstroom bij rooslerslroomdelectie ivordl verkleind. Deze waarde was nl. O"D en wordt
O"B'. Bij anodedetectie (triodc) en diodedetectie werd de gemiddelde
anodestroom vergroot.

HOOFDSTUK VII
Laagfrequentversterking
I 'ersterker met weerstandskoppelvng.
Bij de bespreking van de triode als versterker (blz.81) hebben we ge
zien, dat een spanningsvariatie AVfJ op het rooster een spanningsvariatie
veroorzaakt in de anodekring aan de uiteinden van een weerstand Ru,
idie

.
•
A
—-—— groter
is;
dus:

Hiervan maakt men gebruik bij If-versterkers met weerstandskoppeling.
De weerstanden in de anodekring worden anodeweerstanden of koppelweerstanden genoemd. De waarden zijn meestal van 100 000 O tot
300 000 O, en wel ongeveer 3 maal de inwendige weerstand van de buis.
Weerstandskoppeling vereist dus in verband met de optredende verliezen
in de koppel weerstanden hoge batterijspanningen.
Wordt deze spanning te laag gekozen, dan krijgt de buis een te lage
anodespanning. Door het gebruik van plaatspanningsapparaten kan
men zonder practisch bezwaar hogere spanningen verkrijgen.
Fig. 106 geeft een schema van een primair toestel, waarbij roosterstroomdetectie en weerstandskoppeling zijn toegepast.
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Fig. 106.

In de anodekring van de detectorbuis is de koppelweerstand Ru opgenomen.
Om te voorkomen, dat de anodespanning van dedetectorbuis op het
rooster van de versterkerbuis (hier tevens eindbuis) komt, is de roostercondensator Cr„ (koppelcondensator) opgenomen.
Bovendien moet bij de versterkerbuis aan het rooster over een lekweerstand Ru een negatieve spanning worden gelegd. Het rooster zou anders
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door de spanningsvariaties over Ru positief kunnen worden en electronen
kunnen opnemen, tenslotte zouden zoveel electronen worden opgenomen,
dat de anodestroom geheel werd onderdrukt.
Bij de buis als versterker moet, zoals reeds besproken, de negatieve
voorspanning van het rooster zo zijn, dat geen electronen worden opge
nomen. Het werkpunt van de buis komt dan in het midden van het rechte
deel der dynamische Ia—Ftf-karakteristiek.
De hier toegepaste versterking behoort dus tot de klasse A.
Nu kan de vraag worden gesteld, waarom legt men die negatieve voor
spanning niet direct aan het rooster, maar wel via een lekweerstand aan ?
Werd de negatieve voorspanning direct aan het rooster gelegd, dan kon
geen spanningsvariatic tussen rooster en kathode van de 2e buis optreden.
De condensator Cu dient om te voorkomen, dat hf-variaties in het Ifgedeelte doordringen. (In fig. 103 gingen deze hf-stromen door de telefooncondensator). Ook in moderne toestellen wordt voor If-versterking weerstandskoppcling toegepast, aangezien hierbij de minste vervorming
optreedt.
Vroeger werd voor anodespanning, negatieve roosterspanning en gloeispanning, gebruik gemaakt van batterijen. Door de invoering van de wisselstroomvoeding is het toepassen van batterijen voor normale ont
vangtoestellen practisch vervallen.
In hoofdstuk VI (fig. 75) hebben wij de gloeidraadvoeding bij indirect
verhitte buizen besproken; fig. 81 geeft weer, hoe we door gelijkrichting
anodespanning kunnen verkrijgen.
We zullen nu nagaan, op welke wijze de automatische negatieve rooster
spanning tot stand komt.
Wordt bij een indirect verhitte triode, de kathode over een weerstand
R aan aarde gelegd, dan krijgt a ten opzichte van b
een positieve potentiaal (fig. 107).
De anodestroom gaat nl. van anode naar kathode
door R naar de minusleiding van het plaatspanningsapparaat (electronenstroom in tegengestelde richtingl).
In R ontstaat nu een spanningsverlies, waardoor c
de kathode positief wordt t.o.v. het rooster, wanneer
dit aan aarde wordt gelegd. Het rooster is dan
— voedmgsapparaat
negatief t.o.v. de kathode.
Fig. 107.
Om nu te voorkomen, dat tussen a en b spanningsvariaties optreden, overeenkomende met de hf- en If-stroomvariaties
in de anodekring, wordt een condensator C parallel geschakeld aan R ;
hierdoor vloeit practisch steeds de gemiddelde waarde van Ia door R,
zodat de negatieve roosterspanning constant blijft.
Fig. 108 geeft nog eens twee trappen weerstandskoppeling met indirect
verhitte buizen. Hier is automatische negatieveroosterspanningtoegepast.
De tweede buis heeft grotere roosterruimte en heeft dus een grotere nega
tieve voorspanning nodig; dit kan men regelen door de grootte van R>.
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Uit de figuur zien we, dat de roostercondensator Cr en de lekweerstand
Rt in serie staan; deze tak staat weer parallel met de koppelweerstand Ru.
Als men behoorlijke versterking wil krijgen, moeten dus zo groot mogelijke
spanningsvariaties aan de uiteinden van 7?z optreden. Bij lage frequenties
(lage tonen) is de weerstand van Cr tamelijk groot (Xc — ——•];
er gaan dan kleine stromen door de roostercondensator en lekweerstand,
waardoor
kleine
spanningsvariaties
Cr
ontstaan aan de uit
einden van deze
weerstand.
Bij hogere fre
quenties (hogere to
nen) zijn de span
ningsvariaties aan
j 08
------- ------ de uiteinden van de
lekweerstand gro
ter, dus verkrijgt men betere versterking. Voor hj-versterking is weerstandskoppeling practisch niet bruikbaar, daar voor deze zeer hoge frequenties
de capaciteit tussen rooster en kathode in de buis als een kortsluiting
werkt en dus geen voldoende spanningsvariaties aan de uiteinden van
Rt zullen optreden.
Om voldoende spanningsversterking te verkrijgen, moeten bij wcerstandskoppeling buizen worden gebruikt met een grote versterkingsfactor.

uLI

4= 4S-

I
I

De eindbnis.
Aan versterkcrbuis en cindbuis worden niet dezelfde eisen gesteld.
Bij de versterkcrbuis wordt in de anodekring een weerstand opgenomen,
waardoor de verschillende If-trillingen vrij gelijkmatig worden versterkt.
De inwendige weerstand van de buis is dan meestal J deel van de koppclweerstand.
In de anodekring van de eindbuis is de luidspreker opgenomen, het
zij direct of anders door tussenschakeling van een transformator.
Onderstellen we eerst, dat de luidspreker direct in de anodekring is
opgenomen. Nu willen we, dat de spanningsvariaties, onafhankelijk
van de frequentie op het rooster van de eindbuis, overeenkomstige
stroom variaties in de anodekring geven.
Nu is de impedantie (Z j) van de luidspreker niet onafhankelijk van de
frequentie.
Om de versterking zo gelijkmatig mogelijk te doen zijn, moet de
invloed van de luidspreker-impedantie dus zo klein mogelijk zijn. Dit
bereiken we door een buis te kiezen met een grote inwendige weerstand.

AKO = g .l\V

R
Z
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c . AP
R.+—----Ru wordt
WO1CK hier
mer-----------------------------------------

=

!

93

Om behoorlijke versterking bij de eindbuis te krijgen, wensen we een
buis met grote versterkingsfactor, grote ruimte en grote inwendige
weerstand, een buis dus met vermogen van voldoende grootte.
Een triode voldoet niet aan al deze opgesomde voorwaarden; een
penthode (zie hoofdstuk VIII, fig. 120) kan hieraan wel voldoen.
Wat het vermogen van een buis betreft dienen wij nog het volgende
op te merken: in hoofdstuk VI hebben wij reeds vastgesteld, dat tussen
anode en kathode van een buis een vermogen ontwikkeld wordt van
IaVa watt. Dit anodevermogen vinden we door de stroom, die normaliter
in de buis optreedt, te vermenigvuldigen met de toe te laten anodespanning. Voor een groot deel wordt dit anodevermogen (in het Engels
input genoemd) in warmte omgezet (anodedissipatie).
Het wisselstroomvermogen (output) ontstaat, doordat een wisselspanning
op het rooster een wisselstroom door de anodeweerstand Ru veroorzaakt .
Het product van de effectieve waarden van de anodewisselstroom en de
wisselspanning aan de uiteinden van Ru noemt men het wisselstroomvermogen.
Het rendement wordt bepaald door de verhouding van beide vermo
gens en bedraagt 20% tot 50%.
De anodedissipatie is dus het verschil tussen anode-en wisselstroom
vermogen. .Hoe groot is nu het wisselstroomvermogen P,v ontwikkeld
in een anodeweerstand Ru?
Noemen we weer de amplitude (maximale waarde) der roosterwisselspanning kV a en AV0 de amplitude der anodewisselspanning, dan geldt:

• ^f°__
Ru“ .
w — 2g_____
R, + RU ’

A/rt =

g-AV,
Rf
Ru

Het wisselstroomverniogen Pwbedraagt nu (daar Vt„ =

vr max

I TH (IX \ e
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U2 •
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P w is dus evenredig met het kwadraat van de roosterwisselspanning
Pw
en het kwadraat van de steilheid van de buis. v T“.> noemt men wel de
AT/;
kwalileitsjactor van de buis.
De uitgangstransjormator.
Meestal heeft de luidspreker niet de impedantie, die een zo gunstig
mogelijke energieontwikkeling in de anodekring van de eindbuis geeft.
We sluiten in dat geval de luidspreker aan via een uitgangstransformator.
Stel de gunstigste belastingsweerstand is R'n (bij de penthode AL4
bijvoorbeeld 7000 £1), dan is:

Nu onderstellen we gemakshalve, dat de gebezigde transformator
verliesvrij is (geen' spanningsverlies door de gelijkstroom in de primaire
wikkeling).
Het vermogen van de transformator is dan primair en secundair gelijk,
dus:
i A/2 7?; = .1 ƒ2 Ri
(1)
(hierin is Is de maximale waarde der secundaire stroom en Rt de weer
stand van de luidspreker).
Nu geldt:

^Ia™l

ISIV2

of

I == — . ƒ
a
8

Vullen we dit in (1) in :
4- \R’u = ^R,
of

w2
w’i

- i'F

waarin: Wj — aantal windingen primair.
w2 = aantal windingen secundair.
Stel R'u
7000 Q en 7?z = 4 Q, dan is de transformatieverhouding :

w1

= |/-±= —’
I
7000

42
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1

Smoorspoelkoppeling.
Wanneer we in fig. 108 de uitwendige weerstand Ru door een smoor
spoel vervangen, dan kunnen we spreken van smoorspoelkoppeling.
De gelijkst roomweerstand van een smoorspoel is klein, de wisselstroomweerstand groot. Z = VR2 -4-X2; hierin heeft X een grote waarde.
Het nadeel bij smoorspoelkoppeling is, dat de impedantie afhangt
van de frequentie (X = 2~vL), terwijl juist een gelijkmatige versterking
van het gehele frequentiegebied van 30—10 000 Hz (soms 30—4 500 Hz)
wordt nagestreefd.
Een voordeel zou hier zijn, dat door de kleine gelijkstroomweerstand
lage spanningen kunnen worden gebruikt.
Door toepassing van plaatspanningsapparaten (gehele wisselstroomvoeding) is dit voordeel practisch van weinig betekenis.
Bij smoorspoelkoppeling moeten we rekening houden met de capaciteit
van deze spoel.
De spoelcapaciteit kan worden opgevat als een condensator, die pa
rallel aan de spoel is geschakeld.
Voor een bepaalde frequentie kan dus resonantie optreden (zie hoofdL
stuk I, parallelresonantie). Voor deze resonantiefrequentie is Z —■

en zeer groot.
Daar dit een abnormaal grote versterking tegenover de andere fre
quenties betekent, is het noodzakelijk er voor te zorgen, dat deze re
sonantiefrequentie buiten het te versterken frequentiegebied valt.

R
+ HS

Fig. 109.

In het algemeen worden dus bij smoorspoelkoppeling de hoge tonen
(hogere frequenties) meer versterkt dan de lage.
•”
Fig. 109 geeft nog een voorbeeld van smoorspoelkoppeling.
De toegepaste detectie is diodedetectie, terwijl de luidspreker door
middel van een uitgangstransformator op de eindtriodc is aangesloten.
Vervangen wc in dit schema de smoorspoel door een passende anodeweer-
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stand en wordt de juiste anodespanning toegepast, dan zou dit voorbeeld
ook kunnen dienen voor weerstandskoppeling.
De potentiometer R kan worden gebruikt voor regeling van de geluidssterkte.

Trans)ormatorkoppeling bij Ij-versterking.
Bij transformatorkoppeling hebben we, evenals bij de smoorspocl, te
maken met de impedantie Z der spoelen.
De versterking is dus ook hier afhankelijk van de frequentie-. Om bij
lage frequenties een redelijke versterking tc krijgen, moet L van de
primaire spoel voor 50 hertz minstens 30 henry bedragen.
Deze waarde is bij de If-transformatoren bereikbaar, daar deze trans
formatoren van een gelamelleerde ijzeren kern zijn voorzien. Bovendien
moet er voor worden gezorgd, dat het ijzer niet verzadigd raakt door
de gelijkstroom (anodestroom), die door de primaire wikkeling vloeit.
Door juiste keuze van de doorsnede en het gebruik van speciale ijzersoorten kan men dit bereiken. Bij een speciale schakeling, de z.g. balans
schakeling, kunnen we er voor zorgen, dat de invloed van deze gelijk
stroom wordt gecompenseerd en dus geen magnetisch veld ten gevolge
van de gelijkstroom ontstaat (zie fig. 111).
Evenals bij de smoorspoel, speelt de capaciteit der spoelen een rol.
Naarmate de transformatie verhouding groter wordt, neemt deze ca
paciteit toe door het grote aantal windingen. Om deze hinderlijke invloed
zoveel mogelijk te ontgaan, neemt men de transformatieverhouding meest
al niet groter dan 1 : 3.
Om het optreden van capaciteitsstromen in de secundaire keten tc
beperken, moet de capaciteit tussen rooster en kathode in die keten zo

klein mogelijk zijn, dus Xc =

2tcv . C

maximaal.

In het algemeen moet er een goede ,,aanpassing” zijn van buizen en
transformatoren.
Fig. 110 geeft een voorbeeld van transformatorkoppeling.

ü
Fig. 110.

De If-variaties worden door de transformator op het rooster van de eindbuis gebracht. In de anodekring van deze buis is de luidspreker opgenomen.

I
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De balansschakeling.
Een balansschakeling, waarbij van klasse A-versterking wordt gebruik
gemaakt, vinden wc in de figuren 111 en 112.
Ja

I

Ja

, i

Z-4-

B

rf4
I 1
I

1

I

I

O

Fig. 111.

De roosters van twee trioden
zijn elk verbonden met de uit
einden der secundaire wikkeling
O
1 1
van de koppeltransformator (bat
lansingangstransformator).
De negatieve roosterspanning
(O—A) wordt, óf uit een afzon
B-------I--/—
derlijke stroombron óf met be
1/
hulp van een kathodeweerstand
verkregen. In moderne batterij n
ontvangers wordt mede wegens
stroombesparing balansschake
Ja
□
ling toegepast, (in klasse A-,
Fig. 112.
A/B- of B-versterking). Philips
dubbele eindtriodc KDD1, (twee trioden met gemeenschappelijke ka
thode in één ballon) is hiervoor in de handel gebracht.
De vergroting van de anodestroom in de triode I, veroorzaakt door
een wisselspanning op het rooster van deze buis, is even groot als de
verkleining der anodestroom, die gelijktijdig ten gevolge van deze wis
selspanning in II optreedt. De totale anodestroom, door de voedingscombinatie (plaatspanningsapparaat) geleverd, blijft dus constant.
Vandaar de naam balansschakeling (push-pull, Gegentaktschaltung).
De stroom verandering (III) in de primaire wikkeling van de trans
formator T2 is nu steeds gelijk aan de som van de stroomvcranderingen
in de anodeketens van I en II.
Een voordeel van dit systeem is, dat er geen magnetisch veld ontstaat
door de anodcruststromcn (O—B), doordat deze stromen in de primaire
spoelhelften van T2 tegengesteld zijn gericht.
De aansluiting voor de anodespanning van I en II geschiedt in het
midden der primaire wikkeling van T2.

r4
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Komt nu een wisselspanning op de roosters van I en II, dan ontstaat
geen vervorming door verzadiging, die bij gelijkstroom-voormagnetisatic
wel zou kunnen optreden.
Fig. 113 geeft: een voorbeeld van balansschakeling volgens klasse 13versterking. Het werkpunt van de buizen
3,
moet nu in P worden gelegd. Dit punt
bereiken we door de kathode een positieve
spanning t.o.v. het rooster te geven (bij
indirect verhitte buizen) die gelijk is aan
de roosterruimte.
B
Gebruiken we voor balansschakeling
twee aparte trioden, dan moeten deze, zoals
vanzelf spreekt, volkomen gelijk zijn en
I ! I i
eenzelfde dynamische karakteristiek be
zitten.
De balansschakeling met B-versterking
t
geeft als voordeel bij batterijontvangers,
dat de anodestroom zeer klein is, (zie fig.
I I
I I
o LJp
113 O—B) en er geen anoderuststroom
O'
\f
optreedt.
Zeer kleine roosterspannings\J
variaties worden echter te veel vervormd.
Bi—l—
Een oplossing hiervoor is verkregen bij
de klasse A/B If-balansversterker, waarbij
de negatieve roosterspanning zo wordt
ingesteld, dat de buizen bij kleine roosterwisselspanningcn als A-versterkers en bij
grote wisselspanningen als B-versterkers
Ja
Ja
werken.
Fig. 113.
Het werkpunt van de buizen stelt zich
dus in naar de grootte van de roosterwisseïspanning.

rr4

Lineaire en niet-lineaire vervorming.
Lineaire vervorming.
We spreken van lineaire vervorming, wanneer enkelvoudige trillingen
van verschillende frequenties aan een versterker worden toegevoerd en
daar weer uitkomen als enkelvoudige trillingen,
die een ongelijke versterking hebben ondergaan. anode
etndlamp
Lineaire vervorming kan dikwijls gecorrigeerd
IQ
worden met behulp van filters. Fig. 114 geeft
een filter, dat veel voor toonregeling (klankregeling) wordt gebruikt.
R
Wanneer R is uitgeschakeld, staan C\ en C2
parallel; de hoge tonen worden dan zeer ver
Fig. 114.
zwakt.
Cx = 0,03 pF

en

C2 = 0,002 p.F; R = 50 000 Q.
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Wordt nu voor C\ dc weerstand R geschakeld, dan is de impedantie
voor dc hogere frequenties zo groot, dat de hoge tonen slechts weinig
worden verzwakt.
L
L
“ ll
Bij groter selectiviteit (geringer band
breedte) wordt dc klank eveneens ,,hol MITT
c
c ZZmZ
c
ler” (lage tonen het meest versterkt!).
Wanneer we nu voor lagere frequenties
L
L
de tegenkoppeling (zie hoofdstuk XI)
Fig. 115.
groter maken en daardoor de lagere tonen
minder laten doorkomen, bereiken we een belangrijke verbetering.
Fig. 115 geeft nog een filter, waarbij de lage fre
quenties worden doorgelaten en de hoge door de
condensatoren worden afgevoerd.
Het kettingfilter volgens fig. 116 beoogt het tegen
overgestelde; hier worden juist de lage frequenties
afgevoerd. Parallelschakeling van een condensator
bevordert de afleiding van hoge frequenties, parallel
schakeling van een zelfinductie bevordert de afvoer
van lage frequenties.
Fig. 116.

N i e t-1 i n e a i r e vervorming.
Bij lineaire vervorming worden geen nieuwe trillingen toegevoegd;
bij niet-lineaire vervorming komen er nieuwe, meestal hogere frequenties
bij. In hoofdstuk VI hebben wij reeds besproken, dat naast radiobuizen
met hoofdzakelijk lineaire dynamische karakteristiek, ook buizen voor
komen met een dynamische karakteristiek, die geheel of gedeeltelijk
een 2e of 3c machtskromme benadert.

/^y. samengestelde Inllmq

Wanneer bij deze laatstge•
noemde buizen enkelvoudige
ƒ
\
trillingen op het rooster komen,
1
\
dan ontstaan in de anodekring
ƒ
V grondloon oi
variaties, die men kan terug
//
^•h«™>n.sche
brengen tot dc grondtrilling en //
y.
de 2e, respectievelijk 3c harmo- / X------- x. Vi
t
nische hiervan.
In de geluidsleer spreken we
van grondtoon en boventonen.
De frequentie van de 2e har\
monische is 2 X zo groot als die
van de grondtoon, die van de 3e
.
\
harmonische 3 X zo groot als die
van de grondtoon.
Big. 117.
De amplitude der hogere harmonische trillingen is gewoonlijk veel
kleiner dan die van de grondtoon en neemt af met toenemende frequentie
(4e of 5c harmonische bijvoorbeeld). Fig. 117 stelt een trilling voor,
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bestaande uit grondtoon en 2e harmonische, fig. 118 geeft een trilling,
die uit grondtoon en 3e harmonische is samengesteld.
Deze toegevoegde harmonische
rondtnliing
trillingen veroorzaken een veran
dering in klank.
Door deze harmonische trillingen
kunnen combi natietonen ontstaan,
samengestelde trilling
die een zodanige dissonantie geven,
dat een ruw, dikwijls schel geluid
3* harmonische
ontstaat.
x y? *
Terwille van de geluidskwaliteit
wordt bij de penthode-eindbuizen
meestal ten hoogste 10% vervor
ming toegestaan.
Behalve de buizen kunnen ook
toestelonderdelen, als smoorspocl
en transformator, niet-lineaire ver
vorming veroorzaken.
Fig. 1 18.
De mate van niet-lineaire ver
vorming wordt uitgedrukt in de z.g. distorsie]actor (ver vormingsfactor).Deze factor geeft de • verhouding aan van de effectieve sterkte der
gevormde harmonischen tot de sterkte der oorspronkelijke trilling. Wan
neer wede amplitude der grondtrilling of eerste harmonische noemen,
.42cn/l3de amplituden van 2e en 3e harmonische, dan is de distorsiefactor d, uitgedrukt in %:
o

d

— . 100%.

=

?-

i

HOOFDSTUK VIII

Meerroosterbuizen
De tetrode met niimleladingsrooster. (R-tetrode).
In hoofdstuk VI zagen we reeds, dat een positieve roosterspanning
de anodestroom deed toenemen.
Door een positieve spanning van het stuurrooster wordt de invloed
van het ruimteladingsgebied, dat zich direct om de gloeidraad bevindt,
verkleind.
In verband met het optreden van roosterstromen, die vervorming ten
gevolge hebben, kunnen we om practische redenen het stuurrooster geen
positieve spanning geven.
Brengen we echter een 2e rooster direct om de kathode aan en geven
we dit rooster een positieve spanning, dan wordt de
invloed van het ruimteladingsgebied voor een groot deel
opgeheven.
Men noemt dit 2e rooster het ruimteladingsrooster.
Daar deze buis vier electroden bezit, spreekt men
van een tetrode (4electroden). Fig. 119stelt een R-tetrode
(tetrode met ruimteladingsrooster) voor.
Door de positieve spanning van het ruimteladings
Fig. 1 1 9.
rooster krijgen de electronen grote snelheid, zodat bij
lage anodespanning reeds een grote anodestroom optreedt. Deze R-tetroden, die men vroeger eenvoudig aanduidde als dubbelroosterbuizen, wor
den weinig meer gebruikt.

'IH

De tetrode niet schermrooster (S-tetrode).
Bij de S-tetroden bevindt zich tussen anode en stuurrooster een 2e
rooster, het z.g. schermrooster.
Dit schermrooster krijgt een positieve spanning t.o.v. de kathode;
een condensator C van grote capaciteit zorgt ervoor, dat eventuele wissel
spanningen direct worden afgevoerd, zodat er geen spanningsvariaties
aan het schermrooster optreden (zie fig. 120).
Het doel van dit schermrooster blijkt uit het volgende: bij de triode
zijn de anodestroomvariaties niet uitsluitend afhankelijk van de span
ningsvariaties op het stuurrooster.
Door de spanningsvariaties aan de uiteinden van de anodeweerstand
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Ru blijft de anodespanning niet constant, hetgeen natuurlijk de anodestroom beïnvloedt.
Door het aanbrengen van een schermrooster wordt deze z.g. anodereactie gering.
f
De grootte van de anodestroom wordt nu hoofd
zakelijk bepaald door de waarde der schermrooster
spanning.
Een verandering van de schermroosterspanning
heeft clan ook veel meer invloed op de anodestroom
dan een verandering van de anodespanning. Daar
anodespanningsvariaties kunnen optreden zonder
de anodestroom practisch te beïnvloeden, volgt
hieruit, dat bij schermroosterbuizen van terugwer
king van de anodekring op de roosterkring vrijwel
Fig. 120.
geen sprake is (anodereactie gering).

\f

Voor de S-tetrode geldt: Rt

AI’.,
waarbij
A/„’

constant

en

V,j2 — constant.
Daar een verandering van de anodespanning met AEO slechts een uiterst
kleine verandering van Ia ten gevolge kan hebben, volgt hieruit: schermroosterbuizen hebben een grote inwendige weerstand.

s=

en V„ zijn constant.

Deze buizen h e b b e n niet alleen een grote i nw e n d i g e weersta» cl, m a a r ook een grote steilheid en een grote versterkingsfactor.
g

S . R,.

Men kan de versterkingsfactor niet, zoals bij de triode, bepalen door
de plaatspanningsverandering te delen door de roosterspanningsverandering, daar een verandering der anodespanning de stroom verdeling tus
sen anode en schermrooster beïnvloedt, zodat Ia verandert.
Bij de practische toepassing van deze buizen moet de anodespanning
hoger zijn dan of ten minste gelijk aan de schermroosterspanning.
Ligt de anodespanning lager dan de schermroosterspanning, clan kan
het schermrooster secundaire electronen opnemen, die door de primaire
electronen uit de anode (anodedissipatie) worden vrijgemaakt.
Bij te grote spanningsvariaties op het stuurrooster is het ook mogelijk,
dat de secundaire electronen van de anode naar het schermrooster gaan.
Dit kan gebeuren, wanneer de anodespanning door het grote spanningsverlies in de anode weerstand Ru beneden de schermroosterspanning
komt. Ook dit moet men voorkomen, daar anders sterke vervorming
optreedt.
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De penthode.
De schermroosterbuis (S-tetrode) kan slechts worden gebruikt voor
kleine roosterspanningsveranderingen, willen we geen nadelige gevolgen
ondervinden van de optredende secundaire electronen.
Door het aanbrengen van een 3e rooster, het z.g. keerrooster, is de buis
nu wel geschikt gemaakt voor grote roosterspanningsvariaties, zodat
deze buis nu bruikbaar is als eindbuis.
Dit keerrooster (ook wel remrooster of minder juist vangrooster ge
noemd) wordt tussen anode en scherm rooster aangebracht en in de buis
met de kathode verbonden.
Daar in deze buis 5 electroden aanwezig zijn, spreekt men vanpenthodebuis. De secundaire electronen, die uit de anode komen, worden nu
niet meer aangetrokken door het schermrooster, dat bij grote rooster
spanningsvariaties een hogere potentiaal kan hebben dan de anode,
maar door het keerrooster met zijn lage potentiaal afgestoten, zodat
zij naar de anode teruggaan.
Fig. 121 geeft de penthode weer. In hoofdstuk VII hebben wij reeds
aangegeven, dat voor een behoorlijke versterking
[
bij een eindbuis een grote versterkingsfactor, grote
ruimte en inwendige weerstand van voldoende
grootte nodig waren.
De penthode nu kan aan deze eisen voldoen.
H
I
Evenals bij de S-tetrode, hebben anodespanningsveranderingen weinig invloed op de anodestroom.
c ,
Anodestroom-anodespannings-karakteristieken heb
ben dan ook een vlak verloop.
Fig. 122 geeft een Ia—^„-karakteristiek, die geldt
Fig. 121.
voor de Philips penthode-eindbuis EL5. De schermroosterspanning Tz0„ is 275 volt, V ,Jx heeft resp. de waarden —6 volt,
—12 volt en —18 volt.
Ja
(mA)

200

100

100

200

300

Fig. 122.

400

Va volt
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Uit de statische Ia—^-karakteristiek van deze buis (fig. 123) zien we
dat wijzigingen in de anodespanning weinig verandering in de anodestroom geven. De schermroosterspanning heeft grote invloed op de
anodestroom. Hoewel de karakteristieken I <en II weinig verschillen, is
de anodespanning voor I 375 volt en voor II 250 volt.
□
(mA)

/, 200

150

I

'n

100

m
50

*
-^9

-30

-20

-10

0

Fig. 123.

Voor beide gevallen is de schermroosterspanning 275 volt. Voor III is de
anodespanning 375 volt, de schermroosterspanning 175 volt; gestippeld
zijn de schermroostcrstromen aangegeven bij 275 V en resp. 175 V.
De penthodebuizen worden als If-penthode (eindbuis) en als hf-penthode gebruikt. Bij de hf-penthoden wordt er speciaal voor zorg ge
dragen, dat de inwendige capaciteiten zo klein mogelijk blijven (zie
hoofdstuk IX); verder wenst men een grote inwendige weerstand en
grote versterkingsfactor.
Buizen met meer dan 5 electroden.
Buizen met 6 electroden noemt men hexodebuizen; zij worden weer in
meng- en regelhexoden onderscheiden.
Bij de menghexode legt men aan twee roosters wisselspanningen aan
met verschillende frequentie.
Een buis met 7 electroden wordt heptode, een met 8 electroden octode
genoemd. Daar deze buizen een belangrijke rol spelen bij de superheterodyne-ontvangers, zullen we deze laatste typen bij de behandeling
van deze ontvangers nader bespreken.

Benoemingssysteem van de buizen.
De laatste jaren is men er toe overgegaan verscheidene buizen in één
ballon onder te brengen. De grote buizenfabrieken hebben nu een speciaal

«„*-***"-
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benoemingssysteem aangenomen, waardoor we uit de letters der op
schriften kunnen zien, met welke buis we te maken hebben.
Bij dit systeem heeft Me eerste letter betrekking op de gloeispanning
of gloeistroom, de 2e, eventueel met de 3e letter, geeft het huistype ^tan,
terwijl het daarachter volgende getal een volgnummer geeft naar gelang
van wijziging of verbetering der buisconstructie.
1c letter = gloeid raadvoeding
4 volt wisselspanning
180 mA-serie voor gelijkstroomnetten
200 mA g/w-serie
C
E = 6,3 V wisselspanning
13 V autoradioserie
F
H =- 4V batterij serie
K = 2 V batterij serie

A
B

2e eventueel 3e letter = huistype
A =
=
C —
D =
i E --I F —
i H —
K —
L —
j M —

diode
duo-diodc
triode (geen eindbuisl)
triode-eindbuis
tetrode
hf-penthode
hexode of heptode
octode
penthode-eindbuis
afstcmindicator
dubbelfazige gelijkrichtbuis
X
met gasvulling
Y = enkclfazige gelijkrichtbuis
(hoogvacuum)
2 —- dubbelfazige gelijkrichtbuis
(voor hoge spanning)

IB

V oorbeelden:
AF7 is een hf-penthode met 4 volt gloeispanning. EF6 = 6,3 V hfpenthode. EL5 = 6,3 V eindpenthode. AB1 = 4 V duo-diode. AH1 =
-4V hexode. ECH21
6,3 V triode-heptode. EBL21 — 6,3 V duodiode-eindpenthode. ECL11
6,3 V triode-eindpenthode.

*

HOOFDSTUK IX

Hoogfrequentversterking
Bij hoogfrequent versterking speelt, behalve de spanningsversterking,
de selectiviteit een belangrijke rol.
Trillingsketens, die voor het bereiken van een gewenste selectiviteit
nodig zijn, kunnen niet zonder meer achter elkaar worden geschakeld.
De door de antenne opgenomen energie is toch reeds klein en er zou ten
slotte te weinig energie voor de detector overblijven.
Om behoorlijke detectie te verkrijgen, moet men een spanning van vol
doende grootte toevoeren.
Is deze spanning te klein, dan treedt bij detectie meestal vervorming
op. (Geen lineaire, doch kwadratische gelijkrichting).
Door toepassing van één of meer trappen hf-versterking wordt nu de
gevoeligheid van de ontvanger verhoogd.
Bij hf-versterking moet de versterker meestal over een groot frequentiegebied afstembaar zijn.
Nu hangt de versterking af van de impedanties der trillingsketens.
Deze impedanties zijn afhankelijk van de frequentie, zodat de verster
king eveneens van de frequentie afhankelijk is.
In het algemeen neemt met toenemende frequentie de versterking af.
Bij hf-versterking moeten we terdege rekening houden met de capa
citeiten tussen de electroden onderling in de buis.
Zo kan weerstandskoppcling, die bij If-versterking een uiterst belangrij
ke rol speelt, hier niet worden toegepast.
De rooster-kathodecafraciteit, die in het algemeen kleine waarden
heeft, vormt bij deze hoge frequenties practisch een kortsluiting voor de
z.g. lekweerstand; bovendien geeft deze versterkingsmethode geen
mogelijkheid tot afstemmen.
De hier genoemde bezwaren tegen toepassing van weerstandskoppeling
gelden in nog grotere mate voor smoorspoelkoppeling. Bij smoorspoelkoppeling kan door de capaciteit der wikkelingen voor een bepaalde
frequentie parallelresonantie optreden. Voor deze bepaalde frequentie
/
L
L zodat juist bij die frequenis de impedantie dus zeer groot Z —

tie een onevenredig grote versterking zou optreden.
Het toepassen van een afgestemde kring (d e z.g.
koppeling) is wel mogclijk (zie fig. 124).

s p e r kring-

I

i
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Vroeger werd deze sperkringkoppeling in het „Koomansschema” reeds
toegepast. Tegenwoordig past men inplaats van een enkelvoudige kring
in de meeste gevallen een bandfiltcr toe.
Fig. 125 geeft weer, hoe in principe bij
het hf-gedecltc van een cascade-ontvanger
È=van bandfiltcr en sperkringkoppeling wordt
gebruik gemaakt.
Bij de bespreking van parallelresonantic
in hoofdstuk I hebben wij reeds uitvoerig
nagegaan, dat voor resonantie tussen de
frequentie van de aangelegde spanning__
(draaggolf) en de eigen frequentie der sperFig. 124.
kring voor de impedantie van die keten geldt:

1

I7- k

z’ "

RC ’

Om behoorlijke versterking te krijgen, is dus een kleine waarde van R
noodzakelijk. R is echter eveneens afhankelijk van de frequentie (zie
hoofdstuk I). Beschouwen we nog eens fig. 124.

ii

T / II

-L

ïl
Ej

+ HS
Fig. 125.

De hoogfrequentbuis werkt als versterker; een spanningsvariatie
met amplitude \V„ op het rooster geeft voor het geval van resonantie in de
anodekring aan de uiteinden van Z,. een spanningsvariatie, die g
maal zo groot is.
Dus:

Zr +

L
RC
g ■

(1)

R' + RC

dan wordt deze vergelijking:
L
R^_
S . AF, L *
^•4^RC

Voeren we in (1) in: g — S X R

A7O

(2)
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Nu stelt
L
r‘rc_
L

/<• 4 RC
de vervangingsweerstand voor van 2 parallel geschakelde weerstanden

Ri en 1ÏC'
In fig. 124 konden we de toestand beschouwen, alsof een wisselspan
ning g .
optreedt in een sericketen, bestaande
uit in- en uitwendige weerstand (in dit geval dus
de impedantie) van de buis.
L
c
Uit vergelijking (2) volgt, dat we fig. 124 vervangen kunnen denken door een parallelschakeling
van inwendige weerstand en sperkring (fig. 126),
waaraan een stroom S . AI7,, wordt toegevoerd.
Fig. 126.

S.tVg

De automatische- sterkieregeling (a.s.r.).
In de ontvangantenne zijn de geïnduceerde hf-spanningen en-stromen
van de verschillende zenders zeer ongelijk in grootte.
Bovendien kan door fading verschijnselen (zie hoofdstuk II) de sterkte
zeer variëren. Door automatische sterkteregcling tracht men zenders van
ongelijke sterkte even duidelijk weer te geven. Deze regeling moet dus
daarop neerkomen, dat zwakke variaties b.v. 10 p.V het meeste-, krach
tige variaties b.v. 1 mV het minste worden versterkt.
Fig. 127 geeft het principe van deze automatische sterkteregeling.
/

diode(detector)

h^penthode

tf-penihoae

È=B

Fig. 127.

Eerst onderstellen we, dat in I geen wisselspanning optreedt.
De ruststroom in de hf-regelpenthode (zie fig. 95) doet nu een spannirigsverlies in de kathodeweerstand ontstaan, zodat de kathode positief wordt
t.o.v. het rooster, dus het rooster negatief t.o.v. de kathode. Daar
nog geen wisselspanningen aan het rooster der hf-penthode optreden,
zijn er in de anodekring van deze buis geen hf-stroom- en spanningsvariaties.
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II induceert dus nog niet in lil, door de diode vloeit dus geen stroom.
Treedt in I een ongemoduleerde wisselspanning (draaggolf) op, dan
krijgen wc wel hf-stroomvariaties in de anodekring der hf-penthode.
In II treedt nu, na afstemming, parallelresonantic op.
Gevolg: II induceert nu in III. III ligt tussen anode en kathode
der diode. De diode zal nu als detector (gelijkrichter) gaan werken
(zie fig. 76); een gelijkstroom vloeit nu door 7?3. De electronenstroom is
in de buis van kathode naar anode gericht. De stroomrichting is dus
tegengesteld. In 7?3 treedt dus een span ningsverlies op zó, dat a een lagere
potentiaal krijgt dan b.
7?, staat nu in serie met /<2 en /?3. Krijgt nu a een lagere potentiaal
dan b (b ligt aan aarde!), dan krijgt het stuurrooster der hf-penthode
een negatieve potentiaal.
Het werkpunt op de dynamische karakteristiek van deze regelpenthoden verplaatst zich naar links. De steilheid is nu geringer.
De versterking der hf-wisselspanning wordt nu kleiner.
De spanningsvariaties tussen anode en kathode der diode (aan de uit
einden van kring III) worden nu wat kleiner, zodat de gelijkstroom in
R3 en dus ook de roosterspanning der hf-penthode wat kleiner wordt.
Toch blijft de negatieve roosterspanning groter dan zij zou zijn,
wanneer in I geen hf-trilling werkzaam was. De versterking is dus ver
minderd. Hoe groter de amplitude der hf-variaties in I, des te groter de
negatieve stuurroosterspanning der hf-penthode en des te geringer
de versterking.
Treedt nu in I een gemoduleerde trilling op, dan krijgen we in R3
If-spanningsvariaties (zie fig. 77).
Deze If-variaties worden nu gebracht op het stuurrooster der If-penthode via de roostercondensator Cn.
Nu mogen deze If-variaties niet doordringen tot het stuurrooster der
hf-penthode, daar de negatieve roosterspanning dan niet meer constant
zou zijn, doch eveneens If zou gaan variëren.
De weerstand R2 en de condensator C2 zorgen er nu voor, dat deze
spanningsvariaties ten gevolge van de If-veranderingen in R3 op het
rooster der hf-penthode tot een minimum beperkt blijven.
C2 heeft daartoe een waarde van 0,1 p.F en 7?2 een waarde van 1 M D.
De weerstand Rt (ca. 1 M Q) is nodig om te voorkomen, dat de hf-trillingen op het rooster van de hf-penthode worden afgevoerd door de
condensator C2.
Een bezwaar van deze methode is, dat ook zwakke spanningsvariaties
aan het rooster der hf-penthode niet de maximale versterking onder
gaan. De gehele regelmethodc berust toch op het in geringe of grote
mate verzwakken der maximaal mogelijke versterking.
Een verbetering van deze methode is gevonden in de vertraagde, uit
gestelde of gedrempelde automatische sterkteregeling, waarbij de auto
matische sterkteregeling pas in werking treedt, wanneer de ontvangen
trilling een amplitude heeft, die boven een bepaalde grenswaarde uitkomt.
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De vertraagde automatische sterkleregeling (fig. 128).
Treedt in I geen wisselspanning op, dan ontstaat door de ruststromen
in de kathodewcerstanden 7?5 en 7?6 van de hf-, resp. If-penthode een
spanningsverlies. Hierdoor krijgt bij 7?ö a een positieve spanning t.o.v. b.
Nu is a verbonden met de kathode der duo-diode en tevens over 7<t
en de spoel in kring III met de anode aj van deze buis.
De kathode en de anode at hebben dus dezelfde potentiaal.
De 2e anode a2 heeft nu echter over 7?3 dezelfde potentiaal als b (de
aardpotentiaal).
Ca
hf-penthode

dl
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duo-dioae
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Fig. 128.

Het spanningsverschil in de duo-diode tussen a2 en k is dus even groot
als het spanningsverlies over 7?5 (spanningsverschil tussen a en b).
Is nu het spanningsverlies over 7?5 bijvoorbeeld 12 volt, dan hebben wc
hetzelfde spanningsverschil tussen a2 en k.
Nu is a.2 via Ck gekoppeld met de anodekring der hf-regelpenthodc.
Treden nu in I wel wisselspanningen op, dan komen deze ook via II en III
tussen aj en k der duo-diode.
De diode werkt nu als detector.
De If-variaties in 7?4 worden nu weer via Cri op het stuurrooster der
If-penthode gebracht.
De hf-wisselspanningen in de anodekring der hf-penthode komen nu
ook via Ck op a2.
Wanneer de maximale waarden dezer wisselspanningen niet boven
de drempelspanning van 12 volt uitkomen, vindt geen stroomdoorgang
plaats van a2 naar k.
Komen deze wisselspanningsvariatics boven de drempelspanning,
dan komen stroomstootjes door en gaat een stroom vloeien door R3.
Door het spanningsverlies over 7?3 krijgt c weer een lagere potentiaal
dan b.
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Rx is nu via R2 verbonden niet punt c.
Het stuurrooster der hf-penthode krijgt nu weer een negatieve spanning,
zodat het werkpunt der dynamische karakteristiek zich naar links
verplaatst.
7?., en C.> hebben weer dezelfde functie als in figuur 127.

y

HOOFDSTUK X

Ontvangtoestellen
Bij de beoordeling van een radio-ontvangtoestel spelen selectivi
teit, gevoeligheid en getrouwheid van weergave
een voorname rol. Behalve deze factoren interesseren ons de eenvoud
van bediening, de wijze van volumercgeling en het maximale vermogen,
dat het toestel zonder hinderlijke vervorming kan leveren.
De selectiviteit.
Onder de selectiviteitsfactor S van een kring verstaan we de ver
houding van do resonantiefrequentie vr tot de verstemming Av, nodig
om de spanning in een parallelkring terug te brengen tot Vjo van de

waarde, die bij resonantie optreedt. S = y

(zie hoofdstuk I). Op de

zelfde wijze kunnen we de selectiviteit van het toestel beoordelen.
Uitgaande van de resonantiefrequentie en een
uitgangsvermogen van 50 mW, bepalen we de ver
stemming, die nodig is om dit uitgangsvermogen
t o t 1/j 00 van do o o r s p r o n k e 1 ij k e waarde terug t c
brengen.
Gedurende deze meting moet de spanning van de inkomende ge
moduleerde hf-trilling constant worden gehouden.
De inkomende trilling wordt voor 30% gemoduleerd mgt een If-trilling
van 400 Hz.
Het toestel wordt dan belast met een Ohmse weerstand, waarvan de
waarde overeenkomt met de gemiddelde impedantie Z van de luidspreker.
De waarde van de ingangsspanning der gemoduleerde hf-trilling wordt
dus zo gekozen, dat bij juiste afstemming (resonantie) een vermogen
van 50 mW in de belastingsweerstand wordt ontwikkeld.

Gevoeligheid.
Onder de gevoeligheid van een toestel verstaat men de waarde die
de i n g a n g s s p a n n i n g der tot 30% met 400 Hz gemoduleerde
hf-trilling moet hebben om een uitgangsvermogen van 50 mW te ver
krijgen.
De belastingsweerstand is weer gelijk genomen aan de impedantie
van de luidspreker.

-
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Dc frequentie der hf-trilling is eveneens van invloed; men bepaalt
daarom een gemiddelde waarde uit metingen bij verschillende draaggol (frequenties.
De ingangsspanning wordt uitgedrukt in p.V (micro-volt).
De gevoeligheid der ontvangers kan zeer verschillend zijn, doch
ligt dikwijls tussen 10 en 50 p.V.
Getrouwheid van weergave.
De ontvanger moet de modulerende trilling zo goed mogelijk weergeven.
Men bepaalt nu eerst de ingangsspanning voor een 30% met 400 Hz
gemoduleerde hf-trilling, die een uitgangsvermogen geeft van 50 mW.
Daarna wordt de draaggolf 30% gemoduleerd met frequenties, die hoger
en lager zijn dan 400 Hz.
De ingangsspanning wordt daarbij constant gehouden.
Voor een getrouwe weergave zou men nu hetzelfde uitgangsvermogen
moeten vinden.
Deze vermogens worden voor hogere en lagere frequenties echter
kleiner (soms ook wel groter!).
Zetten wc de gevonden waarden af als functie van de frequentie, clan
ontstaat een z.g. getroiiwheidskromme.

De eenvoud van bediening.
Men streeft er naar de bediening van de moderne ontvangtoestellen
zo eenvoudig mogelijk te houden.
Men plaatst daartoe de afstemcondensatoren op één as, zodat afstem
ming met één knop mogelijk wordt.
Kleine correcties worden aangebracht met behulp van trimmers, die
slechts één maal op de fabriek worden ingesteld. Daar bijna alle ont
vangers voorzien zijn van een afstemschaal met stationsnamen, mag de
eigen capaciteit van de antenne practisch geen invloed hebben op de
afstemming van het toestel.
We bereiken dit door in serie met de antenne een kleine condensator
van bijv. 20 cm of kleiner te plaatsen.
Voorbeeld:
Een antenne met een capaciteit van 150 cm wordt in serie geschakeld
met een condensator van 20 cm; de vervangingswaarde wordt nu:

Cv =

Ca.Cs
Ca + Cs

150.20
170

17,6 cm.

Voor een antenne met een capaciteit van 50 cm wordt deze waarde

Cv =

50.20
— 14,3 cm.
70

Hieruit zien we, dat door deze serieschakeling de afstemming van het
Jedeloo, Radiotechniek
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toestel veel minder afhankelijk is van de antennecapaciteit. Een ver
schil in antennecapaciteit van 100 cm geeft in de vervangingswaarde
slechts een verschil van 3,3 cm.
De sterkteregeling.
In hoofdstuk IX hebben we de automatische sterkteregeling en de
vertraagde automatische sterkteregeling reeds besproken.
Bij een goede sterkteregeling mogen de selectiviteit en getrouwheid
van weergave niet ongunstig worden beïnvloed.

Directe inductieve stroomkoppeling.
Bij de ontvangtoestellen gebruikt men voor de koppeling van de
antenne met het bandfilter dikwijls directe inductieve stroomkoppeling.
Hierbij beoogt men een gelijke gevoeligheid over een groot frequentiegebied.
L
Zoals we weten, geldt voor parallelresonantie: Z =
.
1VV

Wanneer we een kring, bestaande uit een vaste spoel en een variabele
condensator, afstemmen op een hogere frequentie (condensator uit
draaien), dan wordt de capaciteit van die kring
verkleind en daardoor de opslingering (verster
king) vergroot, de impedantie Z wordt dan groter.
Om nu een gelijke gevoeligheid te krijgen moet
b
==c
de invloed van deze hogere frequentie worden
gecompenseerd. Hiertoe wordt een spoel
met
grote impedantie geschakeld tussen antenneaanc
sluiting en bijvoorbeeld het midden van de kringspoel
L2. (zie fig. 129).
Fig. 129.
Bij deze schakeling heeft een hogere frequentie
een vergroting van de impedantie van L1 ten gevolge.
Hierdoor neemt de antennestroom af en dus ook de stroom in bc,
zodat de opslingering (versterking) van de kring, ondanks de verklei
ning der capaciteit, niet toeneemt.
Zo verkrijgt men een gevoeligheid, die practisch gelijk is voor alle
frequenties. Bij hogere frequenties wordt dus, ingeval van een even
sterke geïnduceerde spanning in de antenne, automatisch de spanning
tussen bc verlaagd.

r

I

I

Versterking.
In principe is het mogelijk de in de antenne geïnduceerde trillingen
na detectie If te versterken óf de detectie na voorafgaande hf-versterking
te laten plaatsvinden. In beide gevallen kan eenzelfde uitgangsvermogen worden bereikt.
Een goed ontvangtoestel moet het ontvangen signaal zo versterken,
dat bij detectie geen vervorming optreedt (zie hoofdstuk IX).

■
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De gevoeligheid van een toestel wordt meestal opgevoerd met behulp
van hf-versterking; na detectie past men doorgaans niet meer dan twee
trappen laagfrequentversterking toe.
Ongewenste koppelingen L).
De mogelijkheid, dat ongewenste koppelingen ontstaan, is bij hf-ver
sterking groter dan bij If-versterking.
Bij dergelijke koppelingen kunnen versterkte spanningen, die in faze
zijn met de trillingen in de roosterkring van de voorgaande buis, daarop
terugwerken. Hierdoor ontstaat dempingsreductie en zijn zelfs neigingen
tot genereren niet uitgesloten.
Koppelingen tussen verbindingsdraden kan men door juiste opstelling
van de onderdelen en eventueel door toepassen van afgeschermde verbin
dingen tot een minimum terugbrengen.
Voor het onderdrukken van ongewenste inductieve en capacitieve
koppelingen tussen spoelen past men afscherming toe. De wervelstromcn,
geïnduceerd in de afschermbussen, veroorzaken weer velden, die het indu
cerende veld tegenwerken. Voor capacitieve afscherming is het nodig
de metalen bussen te aarden.
Om ongewenste inductieve koppeling tegen te gaan, gebruikt men
wel spoelen met een sterk geconcentreerd magne
tisch veld.
Een gesloten ijzeren circuit veroorzaakt een geconcentreerd magnetisch
veld, bijvoorbeeld bij de If-transformator.
Zoals we reeds in hoofdstuk IX hebben besproken, kunnen voor hf-doeleinden geen spoelen worden aangebracht op een gesloten ijzeren kern,
omdat voor deze spoelen de impedantie te groot wordt. Wel worden
hf-s poelen met ijzerpoederkern toegepast.
Het magnetische materiaal, dat in fijne korrels is verdeeld, wordt dan
in isolatiemateriaal opgenomen, zodat slechts geringe wervelstromen
zullen optreden.
Vroeger gaf bij (Je triode de anodc-roostercapaciteit dikwijls aanleiding
tot ongewenste koppeling, zodat neigin
gen tot oscilleren ontstonden.
Zo moet men in fig. 130 de condensa
tor gevormd door rooster en anode (in
de fig. gestippeld aangegeven) opvatten
als een koppelelement tussen rooster- en
anodekring.
Bij de schermroosterbuizen
_.
Tƒ
'
,
Fig. 130.
is de rooste r-a nodecapaciteit tot een zeer kleine waarde teruggebracht,
zodat er practisch weinig gevaar meer voor terugkoppeling en dus voor
genereerneigingen langs deze weg bestaat.

?
i

*) Dit gedeelte doornemen na bestudering van het principe der terug
koppeling in hoofdstuk XI.
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Verder kan ongewenste terugkoppeling ontstaan, doordat de spannin
gen die voor verschillende onderdelen van de ontvanger nodig zijn, door
dezelfde voedingsbron worden geleverd.
Wisselstromen uit rooster- en anodekringen mogen niet in gemeen
schappelijke voedingsleidingen doordringen; daarom moeten de ver
schillende trappen goed worden ontkoppeld.
De ongewenste stromen worden over kleine reactanties naar de aarde
of naar de kathode afgevoerd.

De cascade-onlvanger.
Als voorbeeld van een cascade-ontvanger (straight-set, Geradeausempfangcr) bespreken we hier de Philips 640a, die in 1934 in de handel
kwam.
Daar aan de spoelkwaliteit bijzondere zorg was besteed, werden
deze toestellen ook wel aangeduid als „Superinductie’’-toestellen. Het
toestel bezat een goede selectiviteit, terwijl de gevoeligheid voor de ver
schillende golflengten zoveel mogelijk was gelijk gehouden.
Fig. 131 (zie uitslaande plaat) geeft het volledige schema van deze
ontvanger.
We zien hieruit, dat het apparaat 4 afgestemde hf-kringen heeft,
waarvan de eerste twee een bandfilter vormen.
De vier afstemcondensatoren (C12, C13, C14 en C15) zijn op één as aan
gebracht, zodat éénknopsafstemming mogelijk is.
Het toestel kan werken op een buitenantenne, terwijl, zodra men de
contactstop van de antenne uit de bus trekt, automatisch op het lichtnet als antenne wordt overgeschakeld.
Door het uittrekken van de antennestop komt een der geleiders
van het lichtnet via C44 aan C37 en dus aan S6 en S7 te liggen; de hfsignalen bereiken nu via het lichtnet het ontvangtoestel.
Teneinde te voorkomen, dat een deel der hf-spanning via de capaciteit
van de primaire wikkeling der voedingstratisformator naar aarde af
vloeit, zijn de smoorspoeltjes S25 en S26 aangebracht. Deze spoelen
vormen bovendien een filter voor bepaalde netstoringen. De verbindingsdraden van de netantenne-aansluiting zijn in afgeschermde kabel uitge
voerd, waardoor bromvrijheid wordt verkregen.
De eerste twee hf-kringen vormen te samen het bandfilter.
De afstemcondensatoren van deze twee kringen zijn C12 en C13.
Kring I bevat b ij de middengolven (200—600 meter) de
spoelen S8 en S9, kring II de spoelen S12 en S13; C26 is hier de koppelcondensator.
De condensatoren C41 en C17 zijn parallel geschakeld aan CJ2, resp. Cl:l
en dienen als trimmers voor het middengolfgebied.
Hiermede worden dus beide kringen gelijk gemaakt.
De trimmers C20 en C21 zijn voor het lange-golfgebied (760—2000meter).
In de middengolfstand (2e contact) zijn ze parallel geschakeld aan C26.
Nu heeft C26 een capaciteit van 32000 pF, de trimmers C20 en C2l
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een capaciteit van 3—27 pk, hieruit volgt dus, dat deze trimmers in de
middengolfstand practisch geen invloed hebben.
Voor dit golflengtegebied vormt de spoel SG (aangesloten tussen
S8 en So) de koppeling tussen de antenne (over C37) en de spoelen van de
eerste kring.
SG heeft een hoge impedantie, zodat de grotere kringversterking voor
hogere frequenties gecompenseerd wordt door de impedantie van deze
spoel.
Bij constante antennespanning gaat dan minder stroom door SG en S(J,
zodat de verhouding tussen de geïnduceerde antennespanning en de
spanning op het rooster van de eerste buis constant is.
Wc hebben hier dus te maken met directe in
ductieve s t r o o m k o p p c 1 i n g (vergelijk fig. 1 29).
Voor het midden golfgebied bestaat kring III uit: C14 Sic — S17 en C33 en kring IV uit: C15 — S20 en C40.
De trimmers voor het middengolfgebied zijn C18 en C19.
Het bijstellen of trimmen geschiedt onder in het golfgebied, omdat
eventuele capaciteitsverschillen hier de meeste invloed hebben.
Bij het trimmen worden eerst de middengolf kringen gelijk gemaakt,
daarna de lange-golfkringen.
De condensatoren C39 en C40 staan in serie met C14, resp. C16 en hebben
een capaciteit van 25000 pF.
De gevoeligheid en selectiviteit is voor de verschillende golflengten
zoveel mogelijk gelijk gehouden.
De bedoeling van C39 en C40 is nu om de grotere
selectiviteit voor langere golven (in het middengolfgebied) te compenseren.
De capaciteit, die nu parallel v
aan S16 — SJ7, resp. S20 staat,
,n,m.
is kleiner dan de capaciteit van
C,,„ resp. C16.
Het verschil wordt groter,
naarmate C14 en C15 meer naai
de maximale stand worden ge
draaid, zodat de 3e en 4e kring
t.o.v. het bandfilter iets zijn
m,E.
verstemd; hierdoor wordt de
resonantiekromme verbreed en
dus de selectiviteit verkleind
(zie fig. 132).
De grotere opslingering voor
hogere frequenties werd voor
r
het bandfilter opgelost door de
Fig. 132.
directe inductieve stroomkoppeling; voor de derde en vierde hf-kring wordt deze grotere opslingering
gecompenseerd, doordat do weerstand R2 meedraait met de viervoudige
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condensator. Hierdoor wordt bij minimale condensatorstaild meer voorspanning gegeven aan de buizen Li en L2 dan bij maximale stand.
De constante gevoeligheid voor verschillende frequenties
wordt dus verkregen met een speciale antennekoppeling en een met de
variabele condensator meedraaiende potentiometer R2, die de voor
span ning van Lj en L.» regelt.
Voor de lange golf bestaat kring I uit: C12—S8—S9—Slo—Sn—C25—C26.
Kring II wordt gevormd door: C13—S12—S13—S14—C25—C26.
Voor kring III vinden we: C14—S16—S17—SJ8, terwijl TV door C 15
S20—S21 wordt gevormd.
De trimmers zijn C20, C21, C22 en C23, die eveneens onder in het golflengtegebied moeten worden ingesteld. (Bij 1000 meter voor lange golf,
bij 225 meter voor middengolf).
Bij lange golf dient S7 met zijn grote impedantie voor de koppeling
tussen antenne (over C37) en Su van de eerste kring.
Bij de lange golf maken we dus eveneens gebruik van directe inductieve stroomkoppcling.
In dit schema is diodedetectie toegepast.
Achter de vierde kring worden de trillingen door de diodedctector I.3
gedetecteerd. De gelijkstroom met gesuperponeerde wisselstroom gaat
door I?18 en R20 (vergelijk fig. 77, hoofdstuk VI).
Bovendien staat op beide weerstanden een hf-wisselspanning.
De hf-ontkoppclcondensatoren C3], C32 en C34 dienen om deze hfverandering naar aarde af te voeren. Hierop komen we nog terug.
De If-spanningsveranderingen, die optreden aan R20, worden via C30
op het rooster van de penthode L4 gebracht en daar versterkt. De geluidssterkteregeling geschiedt met R20.
De gelijkspanningsveranderingen in R
20 worden bovendien voor
Ji-20
automatische sterk teregeling en voor ,,zicht bare afstemming” (visual
tuning) gebruikt.
De automatische sterkteregeling komt overeen met het systeem,
dat we in hoofdstuk IX (fig. 127) hebben behandeld.
7?10 en C9 dienen voor If-ontkoppcling.
Wanneer hf-trillingen worden gedetecteerd
door L3, komt de verlaagde spanning, die ont“ staat door spanningsverlies in R20 over Rlü en
Rib
R15, aan het rooster van L, en bovendien aan
«■ « m|
— het rooster van L6.
L6 dient voor de zichtbare afstemming.
Een sterk signaal maakt door het spannings
/
L«
^?o ~—*
verlies over R20 het rooster van L6 sterk negatief,
zodat de anodestroom van L6 terugloopt.
Hierdoor wordt een plaatje meer of minder
ver
voor een lampje L8 gedraaid, zodat een
Fig. 133.
grotere of kleinere schaduwvlek ontstaat,
De weerstand /C18 dient voor hf-ontkoppeling.
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De hf-trillingen moeten nl. uit het If-deel worden gehouden. De weer
standen 7?18 en 7?2o staan in serie, terwijl nog parallel aan R20 de gemengde
schakeling staat, gevormd door C30, C31 en R2l (zie figuur 133).
Zonder 7?18 zouden de hf-veranderingen op de uiteinden van 7?2O
komen. Nu heeft R18
ï8 een hoge weerstand (0,32 MQ), terwijl de condensa
toren C30 en C3J voor een hoge frequentie een kleine
weerstand vormen.
Voor een hf-trilling van 1000 kHz vormt C30, die een capaciteit heeft
van lOOOOpF, een weerstand van
1

1

2-vC = 2- . 106 . 10-8

I

= 15 Q.

Evenzo vormt C31 met zijn capaciteit van 320 pF voor de z e
frequentie een weerstand van 500 Q.
De spanning van de hf-veranderingen verdeelt zich over /<18 en de
vervangingsweerstand van R20 — C30 — C31 en 7?21, die voor de hftrillingen eén kleine waarde heeft.
Hieruit volgt, dat slechts een zeer klein deel der hf-spanning over R20
optreedt.
Wannecr een hf-spanning van b volt op 7?1S en R20 staat, volgt uit
1
berekening, dat slechts —— b op R20 komt.
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Voor een If-trilling van bijvoorbeeld. 1000 Hz vormt de vervangings
weerstand van R20 — C30 — C31 en R2l een grote waarde.
Voor deze frequentie is XC30 = 15000 Q en XC31 — 500 000 Q.
Van de If-spanning komt nu practisch de helft op L4.
Behalve de ontkoppeling, die met A18 — R20 — C31 wordt verkregen,
is ook nog aanwezig de ontkoppeling 7?25 — R30 — C34.
De laatste combinatie dient dus voor verder vrijmaken van hf-tril
lingen.
Het laatste filter voor dit doel wordt gevormd door C36.
Bovendien worden met deze condensator de hoogste tonen onderdrukt.
Het toonfilter bestaat uit C35 en R23 (vergelijk fig. 114, hoofdstuk VII).
De meeste hoge tonen worden dus weergegeven, wanneer R23 is in
geschakeld.
Li krijgt de negatieve voorspanning door het spanningsverlies over de
weerstanden Alo — 7?3 en R2. Voor L2 zijn de weerstanden 7?u — R3 en
R2. Voor L2 zijn de weerstanden
— R3 en R2, terwijl L4 de weer
stand R22 en L5 de weerstand R28 voor dit doel hebben. De weerstanden
R3 en R2 vormen een onderdeel van de potentiometer R2 — R3 — R4 — - Rs,
die over de anodevoeding is geschakeld.
Het spanningsverlies over R2 en R3 ten gevolge van de stroom door de
potentiometer heeft dezelfde richting als het spanningsverlies, ontstaan
door de kathodestromen van Lx en L2.
Bij het omschakelen van middengolf op lange golf wordt de kortsluiting
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van weerstand 7?3 opgeheven ; hierdoor wordt het rooster van de eerste
buis sterker negatief, daar anders de versterking op lange-golfgebied
groter zou zijn dan op middengolfgebied.
De condensatoren C42 en Gi zijn droge electrolytische condensatoren
en hebben een capaciteit van 25 p.F.
Deze condensatoren dienen voor volledige ontkoppeling van de roosterspanning. Wanneer deze ontkoppeling niet voldoende zou zijn,
kregen de buizen L4 en L5 in plaats van een constante, een wisselende
negatieve roosterspanning en zouden de lage tonen t.o.v. de hoge worden
verzwakt.
L9, L10 en Ln zijn verlichtingslampjes.
Wordt het toestel voor lange golf ingeschakeld, dan brandt Lu; L9
en L10 zijn voor het middengolfgebied.
Branden L9 en L10 dan staat Lu in serie met 7?1G en brandt dus minder
helder. L8 is het lampje, dat in combinatie met L6 als afstemindicator
wordt gebruikt.
Bij gramofoonweergave staat de golflengteschakelaar in de 4c stand
en branden L9, L10 en Ln niet helder.
Om bij gramofoon weergave storingen door radiosignalen te vermijden,
wordt de le, 2e en 4e hf-kring op lange golf geschakeld, terwijl kring 3
op de middengolf staat.
De weerstand /?]8 en dus de gelijkstroomkring voor de diode worden
dan onderbroken.
Het doel van de condensator C24 is, de resonantiepiek van S6, resp.
S7, met de eigen capaciteit van de antenne buiten het ingeschakelde
golfgebied te houden.
R13 en 7?14 zijn aangebracht ter voorkoming van modulatiebrom.
C38 bleek nodig ter voorkoming van genereerneigingen.
Voor de hf-buizen wordt de AF2 gebruikt, voor detector AB1, voor
If-versterking E446 en als eindbuis E463.
In de stroom- en spanningstabel zijn nog enkele gegevens te vinden
omtrent de toegepaste waarden.
De negatieve roosterspanningen zijn genieten tussen kathode en chassis.
Zijn 2 waarden gegeven, dan hebben deze betrekking op instelling van
het apparaat op 200 en 600 meter.
Verder treffen we nog in tabellen aan de waarden der gebruikte weer
standen en condensatoren, benevens de Ohmse weerstanden van de
spoelen.
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STROOM- EN SPANNINGSTABEL

7
Anodespanning .
Scherm roosterspanning . . .
Neg. roosterspanning . . .
Anodestroom . .
Schermroosterstroom..............

L.

.7

L2

| l6

I

Va 265; 257 265; 257 177; 188 240

.

.Y1

.
.

-k,

1 15; 89

1 15; 89

43; 32

L6

220 volt

252

volt

4,65; 1,85 4,85 ; 2 1,45; 1,1 22,7

Ia 0,75; 2,55 Ö?8; 2,8 0,3; 0,25 33,5

0,4; 1,2 0,4;

7;

1,2 0,12; 0,1

7,3

3

volt
mA

mA

WEERSTANDEN

Benaming

Waarde

Ry

2,1 ohm
680 ohm
160 ohm
32000 ohm
32000 ohm
1000 ohm
1000 ohm
0,64 megohm
0,1 megohm
500 ohm
500 ohm
10 000 ohm
32000 ohm
3200 ohm
1 megohm
50 ohm

R„
Rt
*R>
R*

r7

R*

R„
TA o
7A.
7<,
*13

*15

*i6

* 2 weerstanden parallel

Benaming

Rls
Rlt
Ri0

r 2i

Rti
Rl3

Ru
R*
R^
of
of

r30

Waarde

1,6 megohm
0,32 megohm
1 megohm
0,5 megohm
1 megohm
4000 ohm
0,2 megohm
0,5 megohm
0,1 megohm
50 000 ohm
64000 ohm
80 000 ohm
0,32 megohm
625 ohm
1000 ohm
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CONDENSATOREN
Benaming

j

c>
c.
C3
c4
Q
cG
c7
cs
Cs
c„

Waarde

Benaming

32 pF
32 piF
0,1 pF
0,1 pF
0,1 pF
0,1 pF
50 000 ppF
50 000 ppF
0,1 ‘ pF

c24

25
0-430
0-430
0-430
0-430
0-27
0-27
0-27
0-27
0-27
0-27
0-27

Ci2
^13

C14
Cl5

c17

C]8
C19
C20
C21
C22
C23

C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35

pF
ppF
ppF
ppF
ppF
ppF
ppF
ppF
ppF
ppF
ppF
ppF

c36
C37
c38
C39
C40

c41
C.12
C43
C44

Waarde

80
25000
32000
25
25
7
10 000
320
250
10 000
100
32000
2000
500
0,1
25000
25000
0-27
25
0,5
500

OHMSE WEERSTANDEN VAN DE SPOELEN
Spoel

°6 » °7
S8; S9; S 10’ ^11
S12 -r S13; S14
S15
^16
S 17 »• S' 18
■

Weerstand (ohm)
32,6; 119
2,2; 1,0; 10,7; 15,6

3,15; 24,05
62
3,18; 24,8

‘-'19

62

•S2o ,
S22

3,18; 24,8
280—350

•^23

0,85—1,05
4,35—5,3
5

>^24

5 25 = 5 26

ppF
ppF
ppF
ppF
ppF
(XfxF
|7. |xF
uu.1’
p.piF
[xfxF
(i[xF
|X|iF
(xpiF
(x|jiF
p.F
|X(xF
(i(xF
|X(xF
[xF
|xF
|X(xF

r
HOOFDSTUK XI
SUPERHETERODYNE-ONTVANGST

In hoofdstuk IX zagen we reeds, dat hf-versterking door de impedantie
der trillingsketens afhankelijk is van de frequentie.
Een constante gevoeligheid en gelijke bandbreedte over een groot frequentiegebied is dus moeilijk bereikbaar.
Door toepassing van superheterodyne-ontvangers kunnen de toestellen
gemakkelijker aan deze voorwaarden voldoen.
B ij deze toestellen wordt nl. de frequentie van
elke gemoduleerde draaggolf, die w ij willen o n tvangen, getransponeerd O
p één waarde, de z. g.
op
middenfrequentie.
Een eerste eis is natuurlijk, dat de modulatie van de draaggolf
on vervormd op de middenfrequenttrilling wordt overgebracht.
Deze middenfrequentie kan liggen tussen 100—500 kHz, in ons land
bedraagt zij dikwijls 470 kHz. We zien hieruit, dat deze frequenties niet
in het hoorbare gebied liggen. Voor deze middenfrequenties kan men
goede mf-bandfilters construeren.
De frequentietransformatie verkrijgt men door de
inkomende trilling te ,,mengen” met een hulptrilling, welker frequentie
steeds een constant aantal perioden verschilt van de te ontvangen
draaggolffrequent ie.
Het verschil tussen beide frequenties komt
overeen met de gekozen vaste midden frequentie.
Noemen we va de draaggolffrequentic, v0 de hulpfrequentie (oscillatorfrequentie) en v,„ de middenfrequentie dan geldt:
= V() — va.

Bij d e verouderde systemen kwam het mengen
hier op neer, dat de hulptrilling en de ontvangen hf-t r i 11 i n g gesommeerd werden in de roosterkring
van de detectorbuis (mengbuis); hierdoor ontstonden zwevingen, die
door detectie werden omgezet in mf-trillingen (zie fig. 135).
Men noemt deze menging wel additieve menging.
Hierop komen we terug bij de bespreking van de ontwikkeling der
superheterodyne-ontvangers.
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B ij
de
tegenwoordig
toegepaste
systemen
wordt de i n k o m e n d e trilling gemoduleerd op
de h u 1 p t r i 1 1 i n g.
In hoofdstuk III hebben we gezien, dat we de momentele waarde van
een gemoduleerde trilling kunnen voorstellen door:
mom

~

1 mar Sin O)/

r ^2 max

sin qt . sin <•>/.

De gemoduleerde trilling bestaat dus uit een trilling, die de draaggolffrequentie heeft, nl. I, max sin co/ en een trilling 12 max sin qt . sin co/,
waarvan de momentele waarde afhangt van het product’.
sin qt . sin coZ.

B ij d e tegen w o o r d i g e m e n g s y s t e m c n is d e b eï n v 1 o e d i n g nu ook in u 1 t i p 1 i c a t i e f; men noemt deze
menging multiplicatieve
ultiplicatieve menging. (Bij de behandeling der
hexodebuizen zullen we dit nader bespreken).
De term I 2 max sin qt . sin co/ kunnen we ontbinden in:
2' ^2 inax

cos (co 4- q) t H- ! 12 ,rtajr cos (co — q) l

(zie hoofdstuk III).
In de plaat kring van de mengbuis krijgen we nu eveneens trillingen
met somfrequenties en verschilfrequenties van oscillatortrilling en
ontvangen trilling.
In dit geval zijn deze frequenties dus:
?'o

• ’ v«

en

''o — va.

De trilling met de verschilfrequentie (de middenfrequentie vm
v0vo) wordt nu mf versterkt en daarna gedetecteerd.
De door detectie verkregen If-veranderingen worden, na If versterkt
te zijn, naar de luidspreker gevoerd.
De m i d d e n f r e q u e n t t r i 1 1 i n g, waarop de m o d ulatie der oorspronkelijke hf-t rilling is o v e r g ebracht, ondergaat dus hetzelfde proces a 1 s een
gemoduleerde hf-t rilling b ij een c a s c a d e-o n t v a nger.
Hier hebben we echter te doen met één bepaalde middenfrequentie
als draaggolf en niet met een uitgestrekt frequentiegebied.
Zoals vanzelf spreekt, moet men er bij het versterken van de gemodu
leerde mf-trilling voor zorgen, dat de zij banden eveneens gelijk worden
versterkt. Vandaar, dat men bij deze versterking gebruik moet maken
van mf-bandfilters (zie hoofdstuk IV), zodat men over een frequentie
gebied van 9 kHz, en, wanneer dit toelaatbaar is, over een groter fre
quentiegebied (regelbare bandbreedte dikwijls tot 16 kHz), een gelijk
matige versterking verkrijgt.
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Het frequentieverschil tussen de oscillatortrilling en een willekeurig te
ontvangen draaggolf moet constant blijven. Dit verkrijgt men door bij het
opzocken van een zender de oscillatorfrcquentie (hulptrilling) te wijzigen.

Principe van de terugkoppeling, dempingsreductie en genereren.
Vroeger werd bij ontvangers in de plaat kring van de detectorbuis
dikwijls een spoel opgenomen, die werd gekoppeld met een spoel in de
roosterkring van deze buis.
Fig. 134 geeft hiervan een
l3
voorbeeld.
De hier toegepaste detectievorm is anodedetectie; roosterstroomdetectie kan natuurlijk
eveneens worden toegepast.
De plaat kring is nu terugge TL'
koppeld op de roosterkring. De
terugkoppelspoel(L3) wordt draai
baar opgesteld.
Veronderstellen we dat in II
door I een trilling (bijv, veroor
zaakt door de draaggolf van een
zender) wordt geïnduceerd.
Fig. 134.
De wisselspanning aan L2komt
tussen rooster en gloeidraad van de detectorbuis.
De anodewisselstroom, welke nu ontstaat, is practisch in faze met de
roosterspanning en dus met de wisselspanning aan L2.
Daar de wisselstroom in L2 practisch 90° naijlt t.o.v. de spanning
van spoel £2, is er dus bijna 90° fazeverschuiving tussen de stromen
in L3 en L2.
De anodewisselstroom in L3 vormt weer een wisselveld ; dit induceert
nu in L2 een spanning die, naar gelang van de wjjckelrichting der spoelen
L2 en L3, 90c naijlt of voorijlt t.o.v. de anodewisselstroom.
De geïnduceerde emk kan dus met de stroom in L2 practisch 180°
verschillen of er mee in faze zijn.
De spoclaansluitingen worden nu zo gekozen, dat de geïnduceerde
emk met de stroom in L2 in faze is.
Door deze terugkoppeling w o r d t de demping
in kring II gereduceerd door toegevoerde energie, die door de
anodebatterij wordt geleverd.
Dit is een belangrijk resultaat. Kring II gedraagt zich nu als een keten
met zeer geringe Ohmse weerstand. Voor kring II geldt bij resonantie:
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De opslingering wordt nu groter, de resonantiekromme hoger

en smaller en er wordt dus groter selectiviteit verkregen.
Wordt de koppeling tussen L3 en L2 nog vaster, dan wordt nog meer
energie aan de roosterkring toegevoerd.

L
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Tenslotte kan de koppeling zó vast worden
gemaakt, dat meer energie aan de roosterkring
wordt toegevoerd dan door demping verloren gaat,
Hieruit zien we, dat het mogelijk is door vaste
koppeling de buis zelf als generator te laten
werken.
Voor het laten genereren of oscilleren van de buis is het niet nodig,
dat trillingen van 1 in de roosterkring II worden geïnduceerd. Een kleine
variatie in de anodestroom (kleine verandering in de emissie of in
schakeling van de voeding) kan dit genereren tot stand brengen.
De frequentie, waarin de buis oscilleert, hangt af van de waarden van
L en C in de roosterketen II.
Kring II oscilleert dan in eigen frequentie.
Deze trilling kan nu van de roosterkring II naar de antennekring I
worden overgedragen. Dit kan zelfs een hinderlijk stralen van de antenne
ten gevolge hebben.
Onderstellen we nu cens, dat een ontvangtoestel in de directe omgeving
van zo’n stralende antenne is afgestemd op een zender, die in frequentie
weinig verschilt met de uitgezonden frequentie.
De beide frequenties veroorzaken in die ontvangantenne zwevingen,
die periodiek met de verschilfrequentic veranderen (zie fig. 135). In de

WVWWWWA/V
135».
Fig. 135a.

P2
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Fig. 1356.

P3

a
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Fig. 135c.

naburige ontvanger worden deze zwevingen door detectie omgezet in
trillingen, die, wanneer zij in het hoorbare gebied liggen, een zeer hinder
lijke combinatietoon in de luidspreker veroorzaken.
Dit verschijnsel heeft destijds aanleiding gegeven tot zeer hinderlijke
storingen, vooral wanneer men de roosterkring nog ging verstemmen.
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Stralende ontvangers mogen dan ook niet meer worden gebruikt.
Fig. 135fl en 135& stellen trillingen voor, die iets in frequentie ver
schillen .
Door sommatie ontstaan hieruit zwevingen (fig. 135c).
Deze zwevingen veranderen periodiek met de verschilfrequentie
(a — a', fig. 135c).
Beide trillingen kunnen spanningsvariaties zijn, die in de roosterkring
ontstane trilling met verschilfrequentie
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van een detectorbuis optreden (bijv, afkomstig
van een zelf opgewekte oscillatortrilling en een
ontvangen draaggolftrilling of een oscillatietrilling van een naburige stralende ontvanger en
de draaggolftrilling van de weinig daarmede in
frequentie verschillende zender, die wij willen
ontvangen).
De door sommering veroorzaakte zwevingen op
het rooster van de detector doen in de anodekring door gelijkrichting (detectie) trillingen
ontstaan met een frequentie, gelijk aan de verschilfrequentie der beide oorspronkelijke trillin
gen.
In verband met het voorbeeld uit fig. 134, is
ook in fig. 135d anodedetectie toegepast; bij
Fig. 135^.
roosterstroomdetectie ontstaan in de anodekring
deze trillingen met verschilfrequentie eveneens.
Men kan ze op de reeds behandelde manier construeren.

A utodyne-onlvangsl.
Nemen we eens aan, dat in kring I van het toestel, weergegeven door
fig. 134, een ongedempte trilling wordt ontvangen.
Dit kan zijn een trilling van een telegrafiezender.
Nu gaan we de roosterkring (II) iets verstemmen en brengen dan
met behulp van spoel L3 het ontvangtoestel in oscillerende toestand.
Wanneer de te ontvangen zender een frequentie heeft van 450 000 Hz
en de opgewekte hulptrilling een frequentie van 451 000 Hz, dan ont
staan er zwevingen van 1000 Hz.
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Wc kunnen nu het ongedempte signaal na detectie waarnemen in de
telefoon.
Daar de buis hier zeil voor de hulptrilling zorgt, spreekt men van
a u t o d y n e-o n t v a n g s t. (autos — zelf, dyne — dynamis — kracht).
Door het verstemmen van de roosterketen ten opzichte van de antenne
kring wordt het toestel veel ongevoeliger en komt ook de selectiviteit in het
gedrang, want signalen, waarop de roosterkring wel is afgestemd, komen
nu meer op de voorgrond.

Heterodyne-ontvangst.
Beter is het de hulptrillingen te betrekken van een speciaal daarvoor
bestemde buis, de z.g. oscillatorbuis (fig. 136).
De oscillatorfrequentie verkrijgt men door deze buis op een soortgelijke
manier als de detector
in fig. 134 tot oscilleren
te brengen. In fig. 136
is roosterstroomdetecn
tie toegepast. De oscil
\
L
2
l.
latorfrequentie, die bij
+ accu
ongedempte
telegrafieL3
—accu
ontvangst meestal
1000 Hz verschilt van
+ HS
L.
de te ontvangen ,zenI ‘
derfrequentie, wordt
J oscillalorbms
I
I
nu langs inductieve
I
I
I
weg in de roosterkring
I 1-5
I
I
van de detectorbuisge
I
bracht (via La en L3).
I
I
Op het rooster van
I
L_
zwevingsloei
■stel
de
dctectorbuis zijn
o! oscilfalor
beide
trillingen nu ge
Fig. 136.
sommeerd ; de zwevingen die nu ontstaan worden door de detectie omgezet in trillingen met
de verschilfrequentie, zodat weer een toon van 1000 Hz in de telefoon
hoorbaar wordt. De antennekring (I) en roosterkring II kunnen nu beide
op de te ontvangen zender worden ingesteld, zodat de bezwaren tegen
verstemming, die werden genoemd bij autodyne-ont vangst, hier niet
gelden.
De benaming /ze/erodyne-ontvangst wijst er op, dat de hulptrilling aan
een andere energiebron, in dit geval de oscillator (zwevingstoestel), wordt
ontleend, (heteros — een ander).
Bij autodyne- en heterodyne-ontvangst komt de verschilfrequentie in
het hoorbare gebied.
Wanneer deze verschilfrequentie niet in het
hoorbare gebied ligt, spreekt men van middenfrequentie.
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In dit geval moet deze middenfrequente gemoduleerde trilling nog
worden gedetecteerd.
Bij dergelijke ontvangers spreekt m c n van
superheterodyn e-o ntvangst.
De ontwikkeling der superheterodyne-ontvangers.
Superheterodyneontvangers met trioden.
Bij de eerste superheterodyne-ontvangers, die met trioden werkten,
werden de ontvangen trillingen (gemoduleerde draaggolf) met de in
frequentie iets verschillende oscillatortrillingen in de roosterkring van
de detectorbuis gebracht. In de roosterkring ontstonden zwevingen
door sommatie van deze trillingen.
Door detectie werden deze zwevingen omgezet
i n mf-t rillingen, waarop de modulatie van de o n tvangen hf-t rillingen was o ve r ge
t.
Na versterking van deze mf-trillingen vond een tweede detectie plaats,
waardoor de If-trillingen van de mf-trillingen werden gescheiden. De
If-veranderingen gingen dan door de primaire wikkelingen van een
transformator of door de luidsprekerspoel; de mf-veranderingen werden
door een condensator afgevoerd. Fig. 137 geeft het'principe van de
superheterodyn e-o n t v a n g e r met trioden, dat vroe
ger werd toegepast.
In fig. 137 is Lj de oscillatorbuis, L2 de mengbuis (le detectorbuis), L3
do versterkerbuis (mf-versterking) en L4 de 2e detectorbuis.

tojj s
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F-tIR

L*<

- + HS
+HS

ï

Fig. 137.

T is de laagfrequenttransformator (hierachter kunnen eindbuis en
luidspreker volgen).
I = antennekring, II — roosterkring, III en IV mf-sperkringen, die
in resonantie zijn met de middenfrequentie.
De oscillatortrillingen komen via LSj en LS3 in de roosterkring van L2.
Jcdeloo, Radiotechniek
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Deze superheterodyne-ontvangers met trioden hebben sterke
neiging tot stralen, daar de oscillatortrillingen gemakkelijk
via de roosterkring in de antennekring kunnen komen.
Een tweede bezwaar is, dat de o s c i 1 1 a t o r k r i n g
en de roosterkring elkaar kunnen beïnvloeden;
dit hangt samen m et de koppeling
en LSJ t u ss e n beide ketens.
Hierdoor kan een verstomming ontstaan ; men noemt dit verschijnsel
het m e e t r e k e f f e c t.

De penthode als mengbuis.
Door toepassing van de meerroosterbuizen is de super belangrijk
verbeterd.
De menging bij meerroosterbuizen komt nu niet meer neer op de
sommatie van hf-trilliTig en oscillatortrilling, maar op het moduleren
van de oscillatortrilling met de hf-trilling. Zoals wij reeds hebben aan
gegeven, heelt een dergelijke menging een niidtiplicatiej karakter.
Fig. 138 geeft een schakeling, die voor de penthode als mengbuis
werd toegepast.

=7=°*

=

Z1
=^L-

mt-oanofHter

n
k =r=c.
'Lj

OSCillalorkring

n

1

rrtS

Fig. 138.

De ontvangen trilling wordt op het stuurrooster gebracht, de oscillator
trilling komt op het schcrmrooster.
De menging vindt dus hier plaats in de buis.
Stuurrooster en schermrooster trachten nu de elcctrorienstroom te
regelen, vandaar ook de naam electronische menging.
I stelt hier weer de antennekring, II de stuurroosterkring voor.
De oscillatorkring wordt hier door III gevormd. Deze kring ligt aan de
plaat. Ck dient om kortsluiting te voorkomen.
De oscillatie treedt op tussen schermrooster en plaat. In de scherniroosterkring ligt de tcrugkoppelspoel L4.
Door terugkoppeling van L3 op L4 wordt dus III in oscillatie gebracht.
Met C3 kan men de oscillatorfrequentie veranderen.
De gemoduleerde mf-trilling met de verschil frequentie (v m = ''o — ''«)<

i
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die in de plaat kring der mengbuis voorkomt, wordt nu versterkt, doordat
IV en V (mf-bandfilter of mf-transformator) hierop zijn afgestemd.
Hierna kan weer mf-versterking, detectie en li-verstcrking plaats vinden.
Hoewel de toepassing van de penthode in de supers reeds een belang
rijke verbetering betekende, zijn er toch nog bezwaren aan verbonden.
Een koppeling tussen ontvangkring en oscillatorkring is hier immers
nog aanwezig.
In de spoel L.x komen, behalve de oscillatortrilling, nog stroomvariaties
van de ontvangen trilling.
De mogelijkheid van straling en het mcetrckeffect zijn echter reeds
aanmerkelijk verkleind.

De tegenwoordig toegepaste mengbuizen.
De mengbuizen, die in de supers thans algemeen worden toegepast,
hebben afzonderlijke roosters voor de ontvangen hf-trilling en de oscilla
tortrilling.
De penthode volgens de schakeling van fig. 138 behoort reeds tot dit
type en is als een voorloper van de moderne mengbuizen te beschouwen.
Bij deze buizen heeft het mengen een multiplicatief karakter.
De e 1 e c t r o n c n s t r o o m in de buis wordt n u eerst
door de oscillatortrilling en dan door de ontvangen trilling b e ï n v 1 o e d (of omgekeerd, naar gelang
van de schakeling, zie hieronder).
W o kunne n nu twee systemen onderscheiden:
A) De e 1 e c t r o n e n s t r o o m
wordt eerst door de
ontvangen hf-trilling en daarna door de o s c i l 1 at o r t r i 1 1 i n g beïnvloed.
Dit geschiedt bij de regelhexoden en heptoden, die met een aparte
of ingebouwde oscillatorbuis werkten. Met afzonderlijke oscillatorbuis
werkt bijv, de regelhexode AH1 en de heptode EH2.
De triode-heptode ECH21 heeft een afzonderlijk ingebouwde oscillator.
Hier is dus weer sprake van twee typen van buizen in één ballon. Bij
de menghexode E448, die ook tot deze groep behoort, worden in de buis
zelf de oscillatortrillingen opgewekt.
Deze menghexode is practisch geheel verdrongen door de regelhexode.
B) De e 1 c c t r o n e n s t r o o m in de buis wordt eerst
door de oscillatortrilling en daarna d q o r de
ontvangen hf-t rilling gemoduleerd.
Dit geschiedt bij de octode, die zelf de oscillatortrillingen opwekt,
hetgeen bijvoorbeeld bij de Philips EK3 het geval is.
De regelhexode.
De regelhexode kunnen wc beschouwen als een ontvangtriode, waar
boven een tetrodc is geplaatst (zie fig. 139 en 140).
De triode wordt gevormd door de kathode, het stuurrooster g, en het
schcrmroostcr g.2.

-
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Het stuurroostcr gj waarop de ontvangen hf-trilling komt, krijgt een
regelbare negatieve voorspanning (automatische sterkteregeling).
De electronen, die onder invloed van de positieve spanning van het
schermrooster g2 door het stuurrooster en tenslotte voor een
groot deel door de mazen van het schermrooster g2 gaan,
94* worden opgestuwd voor het oscillatorrooster g3. Dit rooster
o392*
V
krijgt een nog grotere negatieve voorspanning dan gP
De tetrode wordt nu gevormd door de virtuele kathode
k
(het gedeelte onder g3, waar door opstuwing een electronenFig. 139
wolk wordt gevormd), het oscillatorrooster g3, het schermrooster g4 en de plaat.
De dichtheid der ruimteladingswolk onder g3 hangt af van de spanning
van het stuurrooster gv
Wc krijgen nu als het ware een pulserende ruimteladingswolk, waarvan
de electronen ten gevolge van de spanning van het 2c schermrooster
g4 — door het oscillatorrooster g3 heen — - naar de plaat worden getrokken.
De electronenstroom wordt dus eveneens gemoduleerd door g3.
Het schermrooster g2 tussen g, en g3 verkleint de onderlinge capaciteit
tussen beide roosters, waardoor de koppeling tussen ont vang- en oscillatorkring zeer klein is geworden.
Het schermrooster g4 geeft, evenals bij de besproken tetroden, aan de
buis een grote inwendige weerstand.

De steilheid bij de hexodebuizen.
Bij de triode wordt de steilheid voorgesteld door:
S =--

A/o
AF/

(Tzo = constant).

Bij de hexode zijn er nu twee roosterspanningen die de steilheid beïn
vloeden en wel op het ontvangrooster gt resp. op het oscillatorrooster g3.
De anodestroom Ia en de schermroosterstromen ItJn en Ihangen
direct af van de spanning op het stuurrooster gP
De steilheid S, moet dus worden bepaald door deze roosterspanning
en ook door de spanning van het oscillatorrooster g3.
Een kleine negatieve roosterspanning van g3 maakt, dat meer electronen naar de plaat gaan dan bij een grote negatieve roosterspanning
het geval is.
Deze afhankelijkheid kunnen we als volgt uitdrukken:

s, = a . FOj mom

(1)

Hierin stelt V "3 mom de ogenblikswaarde van de spanning aan het
oscillatorrooster voor.
Noemen we de negatieve voorspanning (gelijkspanning) aan het oscil
latorrooster Vg en de momentele waarde der optredende oscillatorspanning
VgvO»wm =- Vuuomax sin coJ,
waarin V0„ 0 max de maximale waarde
3
u
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der oscillatorspanning en co0 de hoeksnclheid der oscillatortrilling voorstelt, dan kunnen wc voor ~V.„' 3 mom zetten:

Vq 4- V tf0 max sin co0Z.

°3 mom

(2)

Vullen we deze waarde in verg. (1) in:

a(Vg 4- V 9 o max sin co0Z) — aVo -f-aK a0 max sin <o0Z.

S,

(3)

Treedt nu op het stuurrooster g! een trilling op, bijvoorbeeld de draaggolf van een ontvangen zender, dan kunnen we deze spanning voor
stellen door:
1 mom

= V !,1 max sin coaZ.

(4)

- 5, . V ffl mom

(5)

De anodewisselstroom is nu:
la

mom

Voor Sj voeren wc nu de gevonden waarde uit (3) in.
Verg. (5) wordt nu:
aV f,0 max sin g)0Z) V al max sin coaZ.

Iaamom — (aV0

of:
la mom

aV.V 31 max sin coaZ 4- &V 'J0 max V.- 1 max sin co0Z sin coal.

(6)

We zien hieruit, dat de anodestroom afhangt
van het product der spanningen, optredende op
oscillator- en ontvangrooster, zodat de menging
multiplicatief is.
In overeenstemming met het behandelde in hoofdstuk III, kunnen we
voor aV„
. V„
sin cooZ sin woZ zetten:
ffomax

max

1 max

u

V,,ffl rnnr
sin conuZ sin coaZ = — | aV
max

90 max

Vg

i

max

cos (co0 4- COa)Z 4-

% max

yffJ 1 max

COS (co'0(

(6) wordt nu:

lamom =aVaV °1 max sin coaZ — k aV 90 max
4Uit de term 4 aV„

Va

v

COS (CO0 4- COa)Z -p

°\ max

°0 max

v0

max

cos (coo--- (0 a)t-

(7)

cos (con — coa)Z zien we, dat in de anode-

kring van de mengbuis ook een trilling optreedt met een frequentie,
gelijk aan de verschilfrequentie van oscillatortrilling en ontvangen tril
ling, want

ooo — coa = 2- (v0 — va).
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Deze verschilfrequcntie noemen we de midden frequentie v,„.
Dus
Vm = v0 — va.
De conversiesteilheid.
Uit het voorgaande hebben we gezien, dat de steilheid bij deze regelbuizcn afhankelijk is van de spanningen op stuurrooster en oscillatorrooster.
De momentele waarde van de totale anodestroom is voor te stellen door:
Ia

s,. v..

JHOffl

(5)

1 mom

dus
S, =

Ia mom
V~1 mom

(8)

Beschouwen wc de functie van deze mengbuizen, dan ligt het voor
de hand, dat de verhouding tussen de waarde van de mf-anodestroom en
de hf-roosterwisselspanning op g! zeer belangrijk is.
De verhouding tussen mf-a nodestroom en hfwisselspanning op g7 b ij een gegeven oscillator
spanning wordt do conversiesteilheid, mengsteilheid of transpo ncringssteil heid genoemd.
Uit vergelijking (7) zien wc, dat de optredende mf-anodestroom wordt
voorgesteld door :

J- aV „J0 max V„J1 utax cos (co.o

wa)Z,

de maximale waarde door:
l aV,

max

V yl max

De mengstcilheid (Sc) is nu:
’

"u max

vp

• v.,

• 1 max

== \aV,j
~
Jomax

'1 max

We zien hieruit, dat de conversiesteilheid (Sr) afhankelijk is van de
amplitude der oscillatorspanning
.)•
We moeten de conversiesteilheid (Sc) dus 0 P“_
geven bij een bepaalde oscillatorspanning.
De benaming regelbuizen is te danken aan het feit, dat de steilheid
van deze nieuwe typen mengbuizen verschillende waarden kan hebben.
Door een veranderlijke wikkelspoed van het ontvangrooster (gj)
kunnen we deze steilheid nog meer beïnvloeden.
Deze regelbuizen zijn dan ook tevens zeer geschikt voor automatische
sterkteregeling (a.s.r.).

■
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Inwendigc weerstand.
O n d e r d e inwendige weerstand van een m e n gbuis verstaan we de verhouding tussen d e mfa n o d e s p a n n i n g s v e r a n cl e r i n g en de d a a r d o o r v c roorzaakte mf-a n o d e s t r o o m v e r a n cl e r i n g
b ij
een
bepaalde constante o s c i 1 1 a t o r s p a n n in g.
Daar dc inwendige weerstand en de steilheid afhangen van de oscillatorfrequentie, kunnen we ze uitzetten in een grafiek.
In fig. 147 is dit voor de octode EK2 gedaan.
De conversieversterki-ng.
Wanneer een hf-trilling op het ontvangrooster van een mengbuis komt,
ontstaat na ,,menging” met de oscillatortrilling een mf-wisselspanning
aan de mf-keten in de anodekring.
D e cconversieoff t r a n s p o n e r i n g s v e r s t e r k i n g
o
on
(gc) geeft
e e f t nu de verhouding aan tussen de mf-wisse 1<
spanningsverandering aan de
mf-k eten in d e
anodekring
o d e k r i n g en de hf-s p a n n i n g s verandering o p
het sstuurrooster
t u u r r o o s t e r b ij een gegeven oscillators p a n n i n g.

In hoofdstuk VI vinden we voor de spanningsverandering AE a aan
de uiteinden van een weerstand Ru in de anodekring van een triode:
= g ■

A>„
■AK,
A,+7?„

= 5

A\. Ru i
R, +Ru)

of

De spanningsversterking wordt dus voorgesteld door

S

Rt • Ru
Rf + Ru

Bij de mengbuizen kunnen we dezelfde formule voor de spanningsver
sterking gebruiken, indien we voor de steilheid de conversiesteilheid (Sr)
en voor R, de gedefinieerde inwendige weerstand bij mengbuizen invoeren.
Dc conversieverstcrking is nu:
gc — Sc

Ri . Ru
Ri 4- Ru

Voor dc mf-spanningsverandéring geldt dus bij een bepaalde osei Hat orspanning:
— gc • Vgj.

1
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Fig. 140 geeft het schema van een gedeelte van een super, waarbij
een regelhexode als mengbuis en een triode als oscillatorbuis zijn toe
gepast.
osciilaior
buis

«3

9,

;c,

= = t5

>

/

>u =±=Q
>

__ 1—2—1

/

| OSCillatorkriHQ

ITUVtt? .
(regeld>ode)

♦ HS

Fig. 140.

De ontvangen hf-trilling komt op gP Daar hier vertraagde automatische
sterkteregeling wordt toegepast, komt de regelspanning op gx. De
oscillatortrilling, die door terugkoppeling van L3 met Lx ontstaat, geeft
via de roostercondensator Cr een spanningsvariatie aan de uiteinden
van Rt, welke weerstand met g3 is verbonden. De oscillatorspanningen
komen dus op g3. De mf-trilling in de anodekring wordt door het mfbandfilter versterkt, daar de kringen L5—C4 en LG C5 op deze frequentie
zijn afgestemd.
De schermroosters g2 en g4 zijn doorverbonden en krijgen dezelfde
positieve schermroosterspanning.

De heptode.
De regelhcptode (EH2) verschilt van de besproken regelhexode alleen
daarin, dat een 5e rooster, het z.g. keerrooster, in deze buis is opgenomen.
Dit 5c rooster is met de kathode verbonden en voorkomt, evenals
bij een penthode, de schadelijke werking van secundaire electronen.
Secundaire electronen kunnen bij
■ max32
a
£191
-r een hexode een storend ruisen en
f f
vervorming veroorzaken; dit wordt
9H
o
nu bij de heptode vermeden.
r9’ %
rgi
|
Kunnen wij de regelhexode be
schouwen als een triode met een
k f
f
-*• daarboven geplaatste tetrode, de
Fig- 141 •
heptode kunnen we zien als een
triode, waarboven een penthode is geplaatst.
Fig. 141 toont de electrodcnvolgorde, de hulsaansluitingen en de af
metingen van deze buis.

•
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Fig. 142 geeft de EH2 en tevens het binnenwerk weer.

Fig. 142. De heptode EH2 en binnenwerk van de EH2.

De heptode kan dus in een schema, als dat van fig. 140, worden toege
past. Als oscillatorbuis is de EF6 bruikbaar.
Dc Iriode-heptode.
Fig. 143 geeft de voorstellingswijze van een triode-heptodebuis.
Een triode en een heptode zijn hier ondergebracht in één
ballon, terwijl gebruik wordt gemaakt van een gemeenschap
pelijke kathode.

I

HF
I c'

/

fL’

Li 7T

'R'
1

3s

Fig. 143.

Ih

t3<

5

mf-bandfiller

MlUUlr
a.s.r

+HS

Fig. 144.

/
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Het principeschema, waarin de triode-heptode als mengbuis wordt
gebruikt, geeft fig. 144.
De triode wordt gebruikt als oscillator.
De terugkoppeling tussen plaatkring en roosterkring van de triode
wordt verkregen door de koppeling van LlX met X3.
De spanningsvariaties aan de uiteinden van Rt komen nu ook op
het oscillatorrooster g3 van de heptode.
De electronenstroom wordt dus eerst beïnvloed door de ontvangen
trilling en daarna door de oscillatortrilling.
De regeloctode.
Bij de regeloctode, die acht electroden heeft, wordt de electronenstroom in de buis eerst door de oscillatortrilling
a
en daarna door de ontvangen hf-trilling gemo
mduleerd. Fig. 145 geeft de elect roden volgorde
'96
95
94
>
en de hulsaansluiting van de EK2.
93'
92
9r
De o c t o d e kunnen we weer be
9, 9?5
schouwen als een t r r o d e met g,
_26
J
k f
i
als stuurrooster (oscillatorrooster) en g2 als
Fig. 145.
hulpanode, waarboven een penthode
i s geplaatst. Het anoderoostcr g2 bestaat slechts uit enkele win
dingen, zodat dit rooster weinig invloed uitoefent op de hoeveelheid
elect ronen, die doorbet schermrooster
iPHILÏPS..MINIWATT/'
g3 wordt aangetrokken.
22
De triode doet dienst als oscilla
EK2
tor. Het p e n t h o d e deel is door
Octode____
2.0
het schermrooster g3 gescheiden van
het triodedeel.
1.0
a-25CM, ^=200V
Het schermrooster g3 trekt deelec- ________ 1' V^en^-50V
^c.e//-15V ’
16
tronen uit het daaronder gelegen deel
|^g,-50 000 2, l^-OV
aan, terwijl weer een opstuwing plaats
1.4
vindt voor het negatieve stuurroostei g4, waaronder een pulserende
12
ruimtelading ontstaat. De ontvangen
“Z
10
trilling komt nu op g4.
g4 is met een veranderlijke spoed
08
gewikkeld, zodat de buis een regel0.6
karakteristiek krijgt.
Het verband tussen Ia en V.,4 toont
04
fig. 146.
Het schermrooster g5 trekt, evenals
- 0.2 —
bij een penthode, de electronen weer
'W
r
door het stuurrooster g4, nadat zij -28
< -24 -20 ~~i
O
4
-16
-12
-8
door de wisselspanning op dit ontFig. 146.
vangrooster zijn beïnvloed.
Door het keerrooster g0 heen bereiken de electronen tenslotte de plaat.

I IJ I H~H~

j
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De figuren 147 en 148 tonen het gedeelte van een super, waarin een
regeloctode als mengbuis voorkomt. In fig. 147 is de oscillatorkring in
de keten van de hul panode (g2) opgenomen.

ZZ

TL
/ CP —J—

t-2

/

?? T
mlbandlilter

mJE

♦ HS

osallalorkring

-^WUlï—

+ schermroosterspannif
en ancderoosterspanr>ning(g2j

Fig. 147.

De terugkoppeling wordt verkregen door de koppeling van de spoelen
Lj en L2.
Aan het rooster g4, waarop de ontvangen hf-trillingen komen, wordt
een veranderlijke negatieve roosterspanning gelegd (a.s.r.).
Worden geen oscillatortrillingen op gj gebracht, dan krijgt dit rooster
reeds door het spanningsverlies in de kathodeweerstand Rk een negatieve
voorspanning, die ca 1,5 volt kan bedragen.
Nu worden de oscillatortrillingen via Lj en C2 op het rooster g, gebracht.
De roosterstromen, die hierdoor ontstaan, gaan door Ru, zodat g, een
sterke negatieve voorspanning krijgt.
Rk bedraagt bij de EK2 395 Q en bij het verbeterde type EK3 190 £>.
De effectieve waarde van de oscillatorspanning bedraagt bij de EK2:

.. = 6 V; bij de EK3: Vosc„ -12 V.
°5<>/Z

Oscr//

mf-bandlilter

o

L,

'L2

4

MjlTUlr
a.s.r.

+ HS

lig. 148
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De roostercondensator C4 kan een waarde hebben van 50—100 cm.
De lekweerstand 7?;Z1 heeft een waarde van 50 000 Q.
In fig. 148 is de oscillatorketen opgenomen in de roosterkring van gv
De terugkoppelspoel bevindt zich in de anoderoosterkring (g2). Het
rooster g2 wordt gevoed over Rx en L2. Voor de EK2 bedraagt de anoderoosterspanning ca. 200 volt.
15
1000
De schermroosterspanningen
voor g3 en g4 worden over /?2
900
Va«200-250V Vg2-2QQ\I
verkregen en bedragen ca. 50
Vg3enVgs-5&J. Vgt-2\J
volt.
/?^=50000Q
4
800
De anode wordt gevoed over
de
spoel van het mf-bandfilter
700
en krijgt een spanning van 250
600
3 volt.
Zoals we reeds hebben aan
Sc
getoond, hangen bij de meng500
buizen de inwendige weerstand
2 en de steilheid af van de oscilla400
torfrequentie.
In fig. 149 vinden we de sa
300
menhang tussen deze groothe
den weergegeven voordeEK2.
1
200
Uit deze grafieken zien we,
dat
voor het verkrijgen vaneen
100
behoorl ij ke con versiestcilhcid
(SJeenoscillatorspanningmoet
0
0
5
10
15
worden opgewekt, die voor deze
Fig. 149.
octode ca. 6 volt bedraagt.
Fig. 150 geeft de constructie van de EK2.

Inditclie-ejfecl bij de octode 1).
Bij de octode (AKI) deed zich het verschijnsel voor, dat de conversiesteilhcid (Sc) bij toenemende frequentie geringer werd.
De oorzaak hiervan ligt in de pulserende ruimtelading onder het ontvangrooster g4.
Door deze pulserende ruimtelading wordt in g4 een oscillatorspanning
geïnduceerd, die in tegengestelde faze is met de oscillatorspanning op het
ontvangrooster gv
Daar deze ongewenste koppeling tussen oscillatorkring en ontvangkring ontstaat door een pulserende electronenwolk, spreekt men hier
wel van electronische koppeling.
De geïnduceerde oscillatorspanning op g4 beïnvloedt de steilheid (Sr)
dus ongunstig en kan zelfs tot energieuitstraling leiden.

') Philips tecbn. T. III, 271, ’38.
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11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Fig. 150. Constructie van de EK2.
1. topaansluiting voor g,.
2. isolator voor verbindingsdraad
van g,.
3. glazen ballon. ,
4. verbindingsdraad van g,.
5. klem voor bevestiging mica
schijfje.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

mica schijf.
insnijding in mica schijf,
afschcrm mantel.
stcundraad voor anode.
mica schijfje voor bevestiging der
electrodcn.
stcundraad voor g3.
steundraad voor giboveneinde van de kathode.
steundraad voor ge.
metalen schijf voor versterking
van 10.
steundraad voor mica schijfje 10.
oscillatorrooster (gi).
hulpanode (g2).
schcrmroostcr (g3).
stuurrooster (g«).
schermrooster (g6).
keerrooster (g«).
anode.
steundraad voor g..
gloeidraad met isolator.
stcundraad voor ga.
emitterende kathodelaag.
steundraad voor g0.
klem voor bevestiging van de
electrodendrager.
steundraad voorelectrodendrager.
laag voor oppervlakte isolatie.
gloeidraad.
bevestigingsklem voor gloeidraad
en verbindingsdraad.
glaslichaam.
verbindingsdraad voor g0.
verbindingsdraad voor g2.
verbindingsdraad voor gloeidraad
verbindingsdraad voor g,.
verbindingsdraad voor g3 en g6.
verbindingsdraad voor anode.
Verbindingsdraad voor afschermmantel.
buishuls.
zockernok bij het plaatsen van
de buis in de huls.
gleuf ter vermijding hf verliezen.
contacten.

Bij de EK2 wordt deze inductiewerking voor een belangrijk deel ge
neutraliseerd door een ingebouwde condensator tussen g, en g4.
Wordt de ruim te lading onder g4 groter, dan wordt nl. de positieve la
ding op g4 groter door inductie.
Op de plaat van de neutralisatiecondensator, die met g4 verbonden is,
ontstaat nu een negatieve lading.
Wanneer de condensator tussen gt en g4 een passende waarde heeft
(enkele cm), wordt het resultaat verkregen, dat bij een wisselspanning
(oscillatorspanning) op gi lading heen- en weergaat, uitsluitend tussen
g4 en het aangesloten condensatorplaatje.
Er komt dan geen stroom in de uitwendige keten van g4.
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Frequent ieversch 1i ivi;ig.
Men spreekt van frequentieverschuiving, wanneer bij een bepaalde
afstemming een ongewenste verandering optreedt in de oscillatorfrcquentie.
Deze frequentieverschuiving kan optreden door verandering van de
netspanning, ten gevolge waarvan ruiinteladingsveranderingen ontstaan.
Deze ruiinteladingsveranderingen hebben capacitcitsveranderingen ten
gevolge tussen kathode en oscillatorrooster (gj.
De capacitcitsveranderingen beïnvloeden de oscillatorfrequentie.
Verder is de oscillatorfrequentie niet ongevoelig voor de veranderingen
in de negatieve voorspanning van het signaalrooster g4. Wordt de nega
tieve voorspanning nl. vergroot, dan vermeerdert het percentage der
electronen, die door g4 worden teruggekaatst.
Hierdoor wordt de capaciteit van gj en g2 vergroot, hetgeen invloed
heeft op de oscillatorfrequentie.

De vierbundeloclode DK3.
Wil men frequentieverschuiving kunnen vermijden, dan is het nodig,
dat de anodestroom van het oscillatorgedeclte en de capaciteiten der
oscillatorelectroden onafhankelijk zijn van de spanningen op g4.
Bij de EK3 (Philips) is het oscil
latorgedeelte door electronenbunanofle
deling gescheiden van het niengkeerroosier
schermrooster
gedeclte.
signaairooster
J schermeleclroae
Van de kathode gaan 4 clectrooscillaioranode
oscillatorrooster
nenbundels
uit, waarvan er twee
kathode
naar het oscillatorgedeelte en twee
naar het penthodedeel zijn gericht
(fig- 151).
Daar het oscillatorgedeelte bijna
geheel is afgeschermd, heeft een
regeling van de roosterspanning
g4 geen invloed meer op de ruimtelading en de steilheid van het
Fig. 151.
oscillatorgedeelte.
De hul panode g2 bestaat uit twee V-vormig gebogen plaatjes.
De clcctronenstroom, die is gericht op de hulpanode, wordt nu opge
vangen door deze plaatjes.
Het inductic-effect wordt bij de EK3 geneutraliseerd door een serieschakeling van condensator en weerstand tussen g4 en gr
De Philips sleiilelbitizen.
De radiobuizen werden aanvankelijk geconstrueerd volgens het principe
der gloeilampen.
Deze ontwikkeling lag voor de hand, daar de thermische electronenemissie werd ontdekt bij de gloeilampen.
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Evenals bij de gloeilampen was er bij de radiobuizen een luchtledig
gepompte glazen ballon voor nodig om een draad op hoge temperatuur
te kunnen brengen zonder dat hij doorbrandde.
De wijze van pompen en de doorvoering van de electrische verbindin
gen werd vrijwel ongewijzigd overgenomen.
Het leegpompen geschiedde via een glazen buisje, de ,,pompstengel”.
Kenmerkend voor deze constructie is verder de kneep (zie fig. 152)
waarin de electroden van de gloeidraad zijn be
vestigd.
De kneep vormt bij de gloeilampen een logisch
constructie-element; beschouwd uit het oogpunt
der hf-techniek is hij in een radiobuis niet op
zijn plaats.
Philips heeft een constructie ontwikkeld, die
voornamelijk wordt gekenmerkt door een uit ge
perst glas bestaande bodem, waarop het tevoren
kneepconstructie
volledig samengestelde electrodensysteem wordt
pompbuisje
gemonteerd.
Daarna wordt de glazen ballon over het systeem
geschoven en met de rand van het voetstuk samen
mvoerdraden
gesmolten.
Bij dit huistype worden alle electroden aan de
Fig. 152.
onderzijde naar buiten gevoerd, zodat de verbin
de
electroden
met
de
contactpennen
uiterst
kort gehouden
dingen van
kunnen worden.
Bij deze buizen past men geen uitwendige metallisering meer toe.
De noodzakelijke afscherming bij de hf-buizen wordt verkregen door
een cylindrische kooi, bestaande uit geperforeerd dun metaal.
Deze kooi wordt aangebracht om het
electrodensysteem en hieraan vastgelast.
Fig. 153 toont de doorsnede van een glazen
Philips sleutelbuis. De ingcsmolten stiften
van chroom ijzer maken rechtstreeks contact
in de huishouder.
Nadat de glazen ballon is aangebracht,
wordt de buis leeggepompt. Na het afsmelten
van de pompstengel wordt een afschermglazen ballon
eleclroden&ysteern
plaat.die
in het midden een zoekerpen draagt
persgtazen voetje
aan de onderzijde van de glazen bodem aan
chroomljzeren pen
bevestigingsrmg
gebracht.
glazen pompstengel
Bij deze buizen moet de glazen bodemplaat
metalen zoeknok
worden beschouwd als huls. Zij heeft acht
pennen die aangebracht zijn om de zockerFig. 153.
pen. De zoekerpen bezit een nok en deze
nok doet dienst als zoeker bij het insteken van de buis in de buisvoet.
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Onderaan de zoekerpen is een ril aangebracht, waarin een veer springt,
zodra de buis is aangedrukt.
Daardoor wordt de buis onwrikbaar vastgehouden.
In verband met de vorm en de functie van de zoekerpen noemt men
deze buizen „sleutelbuizen”.
De voordelen van de glazen sleutclbuizcn zijn:
lc. minimale afmetingen (kneepconstructie vervalt). De lengte van de
EBL21 b.v. bedraagt 76 mm, de doorsnede is bij deze buizen maxi
maal 32 mm.
2C. mechanisch sterke constructie (het electrodensysteem kan op zeer
stevige wijze op de bodem van geperst glas worden bevestigd).
3°. topaansluitingen vervallen (alle electroden worden naar buiten ge
voerd door de glazen bodem, zodat de rooster-anodecapaciteit klein
wordt gehouden).
Fig. 154 geeft een afbeelding van de Philips triode-heptode ECH21,
waaruit we kunnen zien, hoe deze sleutelbuis is samengesteld.
1. Ballon van de buis.
2. Metalen bakje, waarop het getter bevestigd wordt.
3. Verbinding van het eerste rooster (g,) van het heptodegedeelte.
4. Afschermende kooi.
5. Bovenste stcunplaatje van isolerend materiaal.
6. Eerste rooster (gr) van het heptodegedeelte.
7. Schermrooster (g2) van het heptodegedeelte.
8. Anode van het heptodegedeelte.
9. Derde rooster (g3) van het heptodegedeelte.
10. Schermrooster (g4) van het heptodegedeelte.
11. Keerrooster (g5) van het heptodegedeelte.
12. Middelste stcunplaatje uit isolerend materiaal.
13. Kathode.
14. Stuurroostcr van het triodegedeelte.
15. Anode van het triodegedeelte.
16. U-vormige afscherming van de rooster-toevoerdraad van het heptodegedeeltc.
17. Bevestigingsstrip van de triode-anode.
18. Eén van de drie U-balkjes, die het electrodensysteem dragen.
19. Dichte wikkeling van het stuurrooster van het triodegedeelte. ,
20. Verbinding van de triode-anode naar een doorvoerpen.
21. U-balkje, drager van het electrodensysteem.
22. Onderste stcunplaatje van isolerend materiaal.
23. Gloeidraad-einden.
24. Verbindingsstrip van het ene einde van de gloeidraad met de door
voerpen.
25. Verbinding van de kathode met de daarbij behorende doorvoerpen.
27. Felsring, die dienst doet om de afscherming aan de buis te bevestigen.
28. Enige van de 8 doorvoerpennen.
29. Zoekerpen.
30. Nok van de zoekerpen.
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Fig. 154. Constructie van de Philips sleutelbuis ECH 21.
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De verhouding van de frequenties in hoogjrequentkring (pntvangkring) en
oscillatorkring.
Om de middenfrequentie bij de supers constant te kunnen houden,
moeten de oscillatorfrequentie en de ontvangfrequentie in een bepaald
golfgebied een zelfde waarde, de z.g. middenfrequentie, blijven verschillen;
Vm = VO — Va.

Daar de afstemming der kringen plaats vindt met geheel gelijke varia
bele condensatoren, die men op één as plaatst terwille van de eenvoud
der bediening, geeft de voor waarde van zo mogelijk constante midden
frequentie bepaalde moeilijkheden, die we eens nader zullen bezien.
Nemen we als voorbeeld het middengolfgebied.
In het middengolfgebied (200—600 meter) lopen de ontvangfrequenties
van 1500 kHz—500 kHz.
De grenswaarden verhouden zich dus als 3 : 1.
Nu geldt voor de eigen frequentie van de ontvangkring:

1
'J“ = 2kV£o . Ca ’
Hieruit zien we, dat de eigen frequentie van de kring regelbaar wordt
in een verhouding 3:1, wanneer de regelcondensator Ca een regeling
9 : 1 toelaat.
Met een normale variabele condensator van maximaal 500 pF en 20 pF
nulcapaciteit kunnen we de verhouding 9 : 1 bereiken, wanneer we een
trimmer parallel plaatsen.
De waarde van deze condensator vinden we uit:

(20 + Cx) : (500 + Cx) = 1:9.
Dus Cx = 40 pF. Hierbij moet dan de capaciteit van de bedrading zijn
begrepen.
De minimale capaciteit wordt nu 60 pF en de maximale capaciteit
540 pF.
Binnen welke grenzen moet nu voor dit golfgebied de oscillatorcondensator (Co) gelijktijdig regelbaar zijn?
Nemen we als voorbeeld voor de mf 400 kHz, dan moet de oscillatorkring regelbaar zijn van (1500
400) : (500 -f- 400) of 1900 kHz : 900
kHz.
Deze verhouding is als 2,11 : 1.
Co moet dus regelbaar zijn in een verhouding (2,1 l)2 : 1 = 4,45 : 1.
We zien hieruit, dat, terwijl de ontvangkring een capaciteitsregeling
verlangt van 9 : 1, de oscillatorkring een regeling 4,45 : 1 vraagt.
Door parallelschakeling van een condensator kunnen wc deze ver
houding 4,45 : 1 verkrijgen

4,45 : 1 = (500 + C/) : (20 + Cx')
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Hieruit vinden wc voor Cx' — 120pF.
Begin- en eindstand van Co geven nu de juiste oscillatorfrequentie.
Voor tussenliggende standen echter ontstaan afwijkingen, daar de
totale capaciteit niet variabel is en de regeling van min. tot max. niet
lineair met de frequentie verloopt.
De middenfrequentie heeft dan ook alleen de juiste waarde bij beginen eindstand der condensatoren.
De verhouding 4,45 : 1 kan men ook verkrijgen door een condensator
in serie met Co te plaatsen.
Een dergelijke condensator wordt ook wel paddingcondensalor ge
noemd.
Wordt een combinatie van paddingcondensator en trimmer gebruikt,
zoals in fig. 147 en fig. 148, dan kunnen we 3 punten in het golfgebied
vastleggen, waarbij de middenfrequentie juist de gewenste waarde heeft.
Er moet dus voor worden gezorgd, dat de waarden der condensatoren
Cv en Ct zo worden gekozen, dat in een bepaald golfgebied de midden
frequentie over de gehele schaal zo min mogelijk afwijkt van de gekozen
waarde.
Uit het voorgaande kan men ook a f 1 e i d e n, waar
om de oscillatorfrequentie hoger wordt genomen
dan de ontvangen frequentie. Nemen we de oscillatorfrequentie eens lager dan de ontvangen frequentie.
In het middengolfgebied zou dan een oscillatorfrcquentieregeling
nodig zijn van (1500—400) kHz : (500—400) kHz of 1100 : 100 kHz. De
variabele condensator zou dan een regeling verlangen van (11)2 : 1, hetgeen
voor practische toepassing niet in aanmerking komt.
De keuze van de middenfrequentie.
Welke middenfrequentie wordt gekozen, is afhankelijk van de selecti
viteit der mf-kringen.
In hoofdstuk I is reeds verklaard, dat bij lagere frequenties een grotere
selectiviteit voor een kring is te verkrijgen.
De keuze ligt meestal tussen 100 en 500 kHz, terwijl veelal 470 kHz
jenomen wordt.
Hoewel een lagere waarde, bijv. 125 kHz een grotere selectiviteit
der mf-kringen geeft, heeft een waarde van ongeveer 500 kHz het voor
deel, dat wc minder last hebben van de spiegel/requenties.
De s p i e g e 1 f r e q u e n t i e is 2 x de middenfrequen
tie van de ontvangen frequentie v e r w ij d e r d.
Nemen wc eens aan, dat de te ontvangen zender een frequentie heeft
van 1000 kHz en de gekozen mf, 200 kHz bedraagt.
De oscillatortrilling moet dan een frequentie van 1200 kHz hebben.
Bevindt zich nu op 1400 kHz eveneens een zender en kan deze in de
mtvangkring doordringen, dan geeft deze met de oscillatorfrequentie van
1200 kHz eveneens een mf van 200 kHz, zodat een ernstige storing kan
ontstaan.

-
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Liggen de zendeis iets minder dan 2 x de midden frequentie uit el
kander, dan ontstaat een fluittoon.
Het doordringen van deze spiegelfrequcntie
in de o n t v a n g k r i n g zal dus afhangen van de se
lectiviteit van de ontvangkring.
Bij een hoge mf liggen ontvangfrequentie en spiegclfrequentie verder
uiteen, vandaar dat meestal een hoge’ mf wordt gekozen (470 kHz),
wat de kans op storing door de spiegelfrequentie veel geringer maakt.
Bij een lage mf, bijv. 125 kHz, is een grote voorselectie nodig om deze
storing te voorkomen.
Verder kan een storing optreden, wanneer een zender dezelfde of bijna
dezelfde frequentie heeft als de gekozen middenfrequentie. Het zou dus
aanbeveling verdienen de middenfrequentie te kiezen in een gebied, waar
practisch geen zenders werken.
Waar dit niet geheel uitvoerbaar is, in verband met het grote aantal zen
ders, neemt men in de antenneleiding oen zeefkring op, die op de midden
frequentie is afgestemd.
Een zender, die op de middenfrequentie werkt, wordt op deze manier
zo goed mogelijk uit het toestel gehouden (parallelkring, zie fig. 32,
blz. 35).
Een serieketen parallel aan antenne-aarde van het toestel afgestemd
op de mf kan eveneens worden toegepast en vormt dan voor deze fre
quentie een zeer kleine weerstand (zie fig. 33 blz. 35).
scherm tegen het
kathodelicht

De afslemindicator EM\.
Deze indicator maakt de juiste af
----- kathode
stemming van de ontvangers zichtbaar.
afbuigingsplaten
Hierbij maakt men gebruik van het
verschijnsel, dat stoffen als barium—tnode-anode
platinacyanuur licht geven, wanneer
tnoderooster
ze worden getroffen door elcctronen.
kathode
Het bovenste deel van de EM1 (zie
fig. 155 en 156) vormt het eigenlijke
afstemkruis, daaronder bevindt zich
een triode.
De triode en het afstemkruis hebben
een gemeenschappelijke kathode.
Om geen hinder te ondervinden van
het licht van de kathode is aan de
bovenzijde een rond kapje ter bescher
ming aangebracht.
Het afstemkruis, ook wel aangeduid
als „het optische deel”, bestaat uit
Fig. 155.
een kathode, vier afbuigingsplaatjes
en een conische anode. Deze anode is aan de binnenzijde bedekt met
een stof, die licht geeft, zodra zij door clectronen wordt getroffen.
— fluorescerend scherm

I
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Tussen deze anode en de kathode zijn radiaal 4 afbuigingsplaten opge
steld (zie fig. 157a). Is de spanning op de afbuigingsplaten geringer dan
die op de anode, dan bevinden zich
tussen de platen en de conische
anode electrostatische velden met
een krachtlijnenverloop, zoals met
gestippelde lijnen in fig. 157a is aan
gegeven.
Ecnelcctron,.dat bij A de kathode
verlaat, zal onder invloed van het
electrostatische veld door een kracht
k uit zijn baan worden gebogen.
Door de afbuigendc krachten in
het veld beschrijft het clectron een
gekromde baan en komt tenslotte
bij B op de anode terecht.
Bij een groot potentiaalverschil
is het afbuigende veld zeer sterk.
De afbuiging is dan groot, zodat de
schaduwen achter de afbuigingsplaten breed worden (fig. 157b).
Bestaat er tussen de afbuigings
platen en de anode geen potentiaal
verschil, dan vindt ook geen afbui
Fig. 156. Binnenwerk van de FM 1.
ging plaats en zijn de schaduwen
achter de afbuigingsplaatjes smal (fig. 157c).
De afbuigingsplaten van het afstemkruis worden direct verbonden

//X

conische anode,

kalhode

^^/afDuiqingsplafen

scherm tegen het kathodellchl

a

Fig. 157.

met de anode van de triode, die eveneens in deze buis is ondergebracht
(zie fig. 158).
21
Deze triode-anode (a) wordt over
een weerstand Ra van 2 MQ aan
een anodespanning van ongeveer
ie
a
250 volt gelegd.
De conische schermanode (S)
wordt direct aangesloten aan de
anodespanning.
Fiö- 158Figuur 158 toont tevens de huls
aansluiting en de afmetingen van de buis.
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Fig. 159 toont de schakeling voor de EM 1 in een ontvanger niet ver
traagde automatische sterkteregeling.
De regelspanning voor de afstemindicator wordt betrokken van de
diodedetector.

11
duodiode-fnode

mf-buis

mf-transformator

mf-transformator

=

?Lzr

J

hrimr1
f______

ÏT

R2

—winj
c

as.r
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Fig. 159.
Een gering spanningsverlies over 7?! (zwakke ontvangst of minder juiste
afstemming) geeft een geringe negatieve roosterspanning aan de EM1,
zodat de anodestroom naar de triodc-anode een grote waarde behoudt.
Er ontstaat nu een groot spanningsverlies over Ra, waardoor eveneens
een groot spanningsverschil ontstaat tussen de afbuigingsplaten en de
anode (brede schaduwen; fig. 1576).
Een groot spanningsverlies over 7?! (krachtige ontvangst) betekent grote
negatieve roosterspanning, dus kleine anodestroom in de triode van de
EM 1 ; nu ontstaat een zwak veld tussen de afbuigingsplaten en de schermanode, zodat de schaduwen achter do afbuigingsplaatjcs smal worden.
De afstemming bij de ontvangst van een bepaalde zender moet dus zo
zijn, dat de schaduwen zo klein mogelijk worden gemaakt; het spanningsverlies over
is voor dat geval maximaal.

Tegenkoppeling ï).
In hoofdstuk VII hebben wij reeds besproken, welke factoren aanlei
ding kunnen geven tot lineaire en niet-lineaire vervorming.
>) Philips techn. T. 11,289.1937.

“
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Door toepassing van laagjrequente tegenkoppeling iis het mogelijk de
vervorming, die in het laagfrequente gedeelte van een ontvanger op
treedt, procentueel belangrijk te verminderen.
Wordt een deel van de uitgangsspanning van een versterker naar de
ingangszijde teruggevoerd, dan spreken we van terugkoppeling,
wanneer de versterking daardoor vergroot
wordt en van tegenkoppeling, wan- ,
neer dit een verkleining van de versterking ten 2—
gevolge heeft.
In fig. 160 is het principe van de tegen
A-versterker B’leqeckoppelcircuit
koppeling aangegeven.
Vs is de signaalspanning en Iz, de ingangsFig. 160.
spanning van de versterker.
Het verschil hiertussen is de tegenkoppelspanning V t.
Vi=Vs—Vt.

(1)

Stelt nu a de versterking voor zonder tegenkoppeling en p het gedeelte
van de uitgangsspanning Vu, dat wordt tegengekoppeld, dan geldt:
Vu = aF,

(2)

Vt = fiVu.

(3)

V( kunnen we dus ook aangeven met
Vt = apE,.

(4)

en

In (1) kunnen we Vt door apK,- vervangen:
T^= Vs — apK,of

V,

---1 + ap

(5)

8

- ---- y
V„ = aV, = —
1 4" ap

(6)

De uitgangsspanning lzM verschilt in het algemeen niet alleen in grootte,
doch ook in faze van V,, hetgeen ook geldt voor de teruggevoerde span
ning V t — a.pi7,.
In vergelijking (6) wordt de versterking kleiner, wanneer ap reëel en
positief is; er treedt dan tegenkoppeling op. Indien ap reëel, negatief en
kleiner is dan 1, wordt de versterking vergroot en hebben we met t e r u gkoppeling te maken. Wanneer ap = —1, wordt de versterking on
eindig groot en kan de schakeling zelf ongedempte trillingen opwekken.
Wanneer ap zeer groot is t.o.v. 1 (sterke tegenkoppeling, dus grote
waarde van p), dan kunnen we voor 1 4-otp schrijven: apen wordt verg. (6):
Vu

—----- K = — 7. = — Vs.

1 +ap

ap 8

0

(7)

I
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In de vergelijking Vu -- — Vs (7) komt de versterking a niet meer
P
voor, de uitgangsspauning Vu wordt nu bepaald door p.
Zonder tegenkoppeling geldt dus:
Vu =

(2)

Bij sterke tegenkoppeling:
V =—V

u

p s'

(7)

Een versterker is in het algemeen niet geheel lineair ten gevolge van
de krommingen van de buiskarakteristieken on er kunnen dus harmoni
schen en combinatiefrequenties ontstaan.
De versterking zonder tegenkoppeling (a) hangt van de buizen af,
zodat door deze versterking harmonischen worden toegevoerd.
Het tegenkoppelingscircuit daarentegen bevat geen buizen en kan
uit lineaire elementen bestaan.
Hangt de versterking alleen van p af (sterke tegenkoppeling), dan be
hoeven dus geen harmonischen of combinatiefrequenties door de ver
sterking te ontstaan.
In het voorgaande geval hebben we de invloed nagegaan van sterke
tegenkoppeling.
We zullen nu voor het meer algemene geval nagaan, in welke mate de
harmonischen door tegenkoppeling worden onderdrukt. Vergelijking (6)
geeft:
a

Vu

rr^p

V

Is a.p. reëel en positief, dan neemt de versterking af en hebben we met
tegenkoppeling te doen.
Onderstellen we, dat de signaalspanning Vs zuiver sinusvormig is.
Indien in de uitgangsspanning een tweede harmonische van een
waarde P aanwezig is, dan komt hiervan in de tcgenkoppelspanning een
waarde pP.
Daar Vs zuiver sinusvormig ondersteld werd, zal de ingangsspanning
een bedrag —pP aan 2e harmonischen bezitten.
Deze waarde — pP geeft aan de uitgang van de versterker — apP
2e harmonischen.
Wordt nu in de versterker zelf door niet-lineaire elementen (o.a.
invloed van de buizen) een bedrag Q aan 2e harmonischen opgewekt,
dan is in de uitgangsspanning de waarde van de 2c harmonischen:

P = —apP + Q>
dus
P =

Q
1 + *P”

(8)
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De tweede harmonische, die in de versterker ontstaat (Q), wordt dus
door tegenkoppeling 1 + ap maal zo klein. De vervorming is dus in
dezelfde mate afgenomen, als de versterking van de schakeling is ach
teruit gegaan, (zie verg. (6)).
Spannings- en stroomtegenkoppeling.
Wanneer we willen nagaan, hoe de tegengekoppelde versterker zich
gedraagt, indien de belastingsweerstand Zn veranderlijk is, dan kunnen
we twee gevallen onderscheiden.
We spreken van spanningstegenkoppeling, wanneer de
verhouding van de tegengekoppclde spanning Vt tot de uitgangsspanning Vu, welke verhouding met p werd aangeduid, onafhanke
lijk is van de belastingsweerstand Zu.
Bij s t r o o m t e g e n k o p p e 1 i n g is de verhouding van Vt tot
de uitgangsstroom Iu (deze verhou
ding wordt met y aangeduid) onafhankelijk
versterker
van Zu.
Fig. 161 stelt spanningstegenkoppeling
Fig. 161.
voor.
Maakt men Zu kleiner, dan neemt de stroom toe.
Door het optredende spanningsverlies (ten gevolge van de inwendige
weerstand van de versterker) daalt Vu en eveneens-de tegengekoppelde

s

blijft echter constant en is dus

spanning pVtt. De verhouding p =
u

onafhankelijk van Zu.
1
Bij sterke tegenkoppeling hangt de versterking af van — want hiervoor

0

geldt:

V = ~v.

(7)

Daar bij spanningstegenkoppeling p onafhankelijk is van Zu, moet
de versterking bij deze tegenkoppelingsvorm
Ju
volgens vergelijking (7) eveneens practisch
onafhankelijk zijn van de belastingsweerstand
versterker
Vs
Vi
Zu, mits sterke tegenkoppeling wordt toege
J y
past.
Fig. 162 geeft het principeschema voor
Fig. 162.
stroom tegen koppeling.
Wordt nu Zu kleiner, dan neemt de uitgangsstroom Iu toe en even
eens de tegengekoppclde spanning y/M.
F
v/
De verhouding — = -y— = y blijft echter constant en onafhankelijk

HE

u

u

van Zu.
Door toename van de tegenkoppeling neemt de versterking af, zodat

i
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I„ ook afneemt. Bij afname van Zu neemt Iu af en de tegengekoppelde span
ning y/„ eveneens. Een verlaging van de tegenkoppeling betekent toe
name van de versterking, zodat I u weer toeneemt.
De uitgangsstroom blijft dus bij stroomtcgenkoppeling, ondanks de
verandering van Zu (Zu is afhankelijk van de frequentie!), practisch con
stant. Dus Iu is onafhankelijk van Zu.
Bij stroomtcgenkoppeling is de versterking wel van Zu afhan
kelijk en hiermede practisch evenredig.
Voor sterke tegenkoppeling geldt

1
V =—V •
“
0 s'

(7)

nu is
(3)
’ u

en
Vt

'<= z;

(9)

= ï7«;

(10)

J 7U

(11)

verder is
V
' H

-----

■*

dus
— Y-7m

of
(12)

In geval van sterke tegenkoppeling geldt dus voor stroomtegenkoppeling:

v.. = I3 K. = —
v
T
zu

(13)

t•x
j
i:: i _:
ir
Uit
de
vergelijking
IZM = —11- Ks. (13) zien wc, dat de versterking bij
V
stroomtegenkoppeling afhankelijk van Zu en daarmede evenredig is.
We zullen nu verder nog aantonen, dat bij spanningstegenkoppeling
de inwendige weerstand van de versterker wordt verkleind, terwijl bij
stroomtegenkoppeling juist het tegenovergestelde plaats vindt en de in
wendige weerstand wordt vergroot.
Door een combinatie van stroom- en spanningstegenkoppeling toe te
passen, kan men bij een gegeven graad van tegen koppeling elke ge
wenste inwendige weerstand bereiken.

|
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Door toepassing van tegen koppeling kan men vele eigenschappen van
een versterker op eenvoudige wijze beïnvloeden en bepaalde eigenschap
pen in belangrijke mate verbeteren (vermindering van de vervorming
en verbetering van de frequentiekaraktcristiek). Hiertegenover staat,
dat tegenkoppeling een verlies aan versterking medebrengt.
De versterkerbuizen bezitten tegenwoordig een vermogen van vol
doende grootte om dit verlies te compenseren.
Om de invloed van spannings- en stroomtegenkoppeling op de in
wendige weerstand van de versterker na te
gaan, beschouwen we fig. 163.
De ingangsspanning van de versterker noe
vu
men we weer Iz,. De nullastspanning aan de
uitgangszijde kunnen we voorstellen door
~V, en de inwendige weerstand door Z,.
Fig. 163.
Wordt nu de versterker belast met een
weerstand ZM, dan bedraagt de spanning op Zu:

Zu“---- .
y = TJZ ------

’ Z< + zu

“

(14)

Nu is:

!/„ = «/

(2)

Uit (14) volgt dus voor de versterking:
a =

(15)

Zt ~\~ Z u

Bij het toe passen van tegen koppeling wordt het verband tussen
Jzw en Vs gegeven door:
Cf.

F,.
(6)
1
Vullen we in (6) de in (15) gevonden waarde voor a in, dan wordt:

Vu =

V =--------- —---------- Vs

"

Z, + Zu + rpzu

(16)

Voor spanningstegenkoppeling is p onafhankelijk van Z„ en kunnen
we (16) in de volgende gedaante, schrijven:
tK,

Vu = r+^-

Zu

Z_L

I -w

(17)

+ ZU

Vergelijken we (17) met (14), dan zien we, dat door de spanningstcgenkoppcling de inwendige weerstand verandert in :

1 W'

I
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bovendien verandert de nullastspanning in:.,
-Vs

TT^p ’
Hoe sterker de spanningstegenkoppeling is, des te kleiner zal de inwen
dige weerstand worden.
Zijn Zu, Zit cf., p en t reëel en positief, dan volgt uit (15), dat a kleiner
is dan t, zodat dc inwendige weerstand door de spanningstegenkoppeling

sterker daalt dan de versterking, daar deze daalt van a tot

Cf.

1 d-ap •

Is de inwendige weerstand zonder tegcnkoppeling echter reeds klein
t.o.v. de uitwendige weerstand, dan zijn a en t ongeveer gelijk aan
elkaar en worden bij spanningstegenkoppeling dc versterking en de in
wendige weerstand ongeveer evenveel verkleind.
Voor stroomtegenkoppeling kunnen we in (15) p vervangen door

; daar nu y onafhankelijk is van Zu, krijgen we dan:
u

(18)

Vu = tK

Vergelijken we nu (18) met (14), dan zien we, dat door stroomtegenkoppeling de inwendige weerstand verandert in Zt -j- Ty. Hoe sterker de
stroomtegenkoppeling is, des te groter zal de inwendige weerstand
worden.
Zijn Zu, Z it et. en t alle reëel en positief, dan volgt uit (15), dat a kleiner
. ,
^Z u
is dan ——.
Z/
Nu neemt de inwendige weerstand toe met de factor 1

~ZU

ï

z, • zu
n

1

ï

terwijl de versterking, zoals blijkt uit (6), bij vervanging van p door —
u

daalt met de factor

1 +«.^.
uj

Hieruit volgt dus, dat de inwendige weerstand door de stroomtegenkoppeling sterker toeneemt dan de versterking afneemt. Wanneer dc
inwendige weerstand zonder .tegenkoppcling groot is t.o.v. de uitwendige
weerstand, dan is a ongeveer gelijk aan tZu en wordt de inwendige
weerstand bij stroomtegenkoppeling evenveel vergroot als de versterking
wordt verkleind.
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Samenvattend komen we tot het volgende:

Spanningstegenkoppeling
V
pP —
- T' z,u onafhankelijk van Zu.
Door spanningstegenkoppeling
worden de versterking (a), de in
wendigc weerstand x) (Zt) en de
harmonischen Q verkleind in de
1
verhouding
."i -f- ap *

Bij sterke tegenkoppeling geldt:

v " =1
V”
(3 ■
dus de versterking is onafhankelijk
van Zu.

Slroomtegenkoppeling

vt

Y = -y-, onafhankelijk van Zu.
•* u

Door stroomtcgenkoppeling wor
den de versterking (a) en de harmo
nische n Q verkleind in de verhouding
1

1 -f- <zp
De inwendige weerstandx) (Z,)
wordt evenveel vergroot als
de versterking verkleind wordt.
Bij sterke tegenkoppeling geldt:

P

Y

dus de versterking is afhankelijk
van Zu en hiermede evenredig.

Door combinatie van spannings- en stroomtcgenkoppeling is elke
gewenste inwendige weerstand bereikbaar.

Verbetering van de freqiientiekarakleristiek .
Bij hogere frequenties neemt de impedantie van de luidspreker toe,
zodat de hoge tonen meer worden versterkt.
Dit gunstige effect wordt bij spanningstegenkoppeling tégengewerkt
door de afname van de inwendige weerstand van de versterker.
Maken we echter de tegenkoppeling afhankelijk van de frequentie, dan
kunnen wc dit bezwaar opheffen.
Bij toename van Zu moet dan de tegenkoppeling verminderen, zodat
Vu voor hogere frequenties toeneemt.
Fig. 164 geeft het principe-schema;
V( I
versterker
Parallel aan Zu staat een keten, bestaande
4
(luidspreker)
uit Rr en L, die parallel zijn geschakeld; in
serie hiermede staat R2.
Bij hogere frequentie neemt de impedantie
van de parallelschakeling van Rx en L toe,
Fig. 164.
zodat de tegenkoppelingsspanning af neemt.
Door de verhoging van Vu blijft nu de stroom door de luidspreker
vrijwel constant; de hoge tonen blijven nu meer versterkt.
Wil men de lage tonen meer laten uitkomen, dan brengt men parallel
aan de weerstand R2 een If-smoorspoel aan.
’) dit geldt bij benadering.

i
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Voor de lage frequenties vormt deze spoel een kleine weerstand,
parallel aan R2, zodat voor lage tonen de tegenkoppeling af-en do verster
king toeneemt.
big. 165 toont een schakeling met spanningstegenkoppeling, waarbij
de hoge tonen worden versterkt.

~j

-1 =

Hh-

!

4

JLi

a

"v.i
+ HS

Fig. 165.

Wordt een If-smoorspoel over R2 gezet, dan worden de lage tonen min
der verzwakt.
In plaats van smoorspoelen kan men ook condensatoren gebruiken
ter correctie van de hoge en lage tonen. Fig. 166 toont een schakeling,
waarbij dit in toepassing is gebracht. De serieweerstanden Rx, R2, R3
en 7?| staan hier parallel op de luidspreker.

1F

i =L | 1 |

r fr rTnm

R,

Ri

T

+ HS

Fig. 166.

De weerstanden /\3 en 7?4 liggen tussen de kathode van L4 en aarde
en vormen voor deze buis de juiste kathodeweerstand. Parallel aan
/?2 en
liggen de condensatoren C2 en C4.
De waarden van de condensatoren zijn zo gekozen, dat in het middenfrcquentiegebied C2 de weerstand R2 practisch kortsluit. Bij hoge fre
quenties wordt ook 7?j door C4 kortgesloten.

1
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Door de kortsluiting van R4 bij hoge frequenties wordt de tegenkoppeling verminderd.
Bij lage frequenties wordt R2 niet door C2 kortgesloten en vermindert
hierdoor bij lage frequenties eveneens de tegenkoppeling.
We zien hieruit, dat door juiste keuze van C2 en C4 eveneens een
correctie van lage en hoge tonen mogelijk is.

t

Spanningstegenkoppeling bij hel gebruik van de duodiode-triode EBC3.
Bij de EBC3 hebben de diode en de versterkerbuis (triode) een gemeen
schappelijke kathode.
De teruggekoppelde spanning moet nu op zodanige wijze worden toe
gevoerd, aan de triode, dat de diode daardoor niet wordt beïnvloed.
Figuur 167 toont een schakeling, waarbij als cindbuis de EL3 is toe
gepast.
E8C3

-^WUUl^

£L3

r

c?

1*3

11

1±

LH

c«

Fig. 167.

De correctie voor hoge en lage tonen geschiedt door de condensatoren
C4 en C2 volgens hetzelfde principe als in figuur 166.
De teruggekoppelde spanning wordt in fig. 167 aan het rooster van
de EBC3 gelegd over een hoge weerstand 7?5 (ca. 2MQ).

De superhelerodyne-onlvanger.
Figuur 168 J) (zie uitslaande plaat) toont het schema van een ontvanger
met 6 buizen.
Toegepast zijn de volgende buizen: ECH3, EF9, EBC3, EL3 N, AZ1
en EM1. Het toestel heeft voor midden- en lange-golfgebied een gevoe
ligheid van 16 pV en heeft 3 golfgebieden.
Lange golf 830—2000 m.
Middengolf 200— 547 m.
Korte golf
15— 48 m.
’) Philips Bücherreihe über Elektronenröhren, Band II, 1940.

___
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De duodiode-triode EBC3 wordt gebruikt als detector, voor vertraagde
automatische sterkteregeling en If-versterker met weerstandskoppeling.
De 9 watt penthode EL3N wordt gebruikt als eindbuis.
In dit schema is spanningstegenkoppeling toegepast.
De teruggekoppelde spanning wordt op het rooster van de EBC3
gebracht (vergelijk figuur 167). De condensatoren C38 en C40 dienen voor
correctie van lage en hoge tonen.
Voor zichtbare afstemming is de EM1 toegepast, die de regclspanning ontleent aan de detectordiode (vergelijk fig. 159). .
Voor midden- en lange golf wordt gebruik gemaakt van een hf-bandfilter
met capacitieve koppeling.
De eerste afgestemde hf-kring is voor midden- en lange golf capacitief
en inductief gekoppeld met de antenne.
Voor korte golf wordt een enkele lif-kring gebruikt en is de antcnnekoppeling alleen inductief.
De variabele condensatoren Clt C2 en C3 hebben een capaciteit van
min. 20—max. 500 pF. (De minimale capaciteit voor lange en midden
golf bedraagt, inclusief bedrading, trimmer enz., 50—70 pF).
Wordt de koppelcapaciteit van het bandfilter, dat in serie staat
met de variabele condensatoren, medegerekend, dan is voor het midden
golfgebied een regeling van 90—521 pF mogelijk.
Passen we hf-spoelen van 160 pH toe, dan verkrijgen we met deze
condensatoren een middengolfgebied van 199,5 tot 547 meter.
De lange-golfspoelen hebben een zelfinductie van 2150 pH,het langegolfgebicd bedraagt 829—2000 meter.
De zelfinductie van de korte-golfspoel bedraagt 1,3 pH.
De oscillatorspoelen zijn op dezelfde spoelkern gewikkeld (zie fig. 169).
De paddingcondensatoren staan in serie met de spoelen en worden
omgeschakeld tegelijk met de spoelen.
De anodespanning voor de triode-anodc wordt toegevoerd over R$,
terwijl C18 voorkomt, dat deze anodespanning doordringt in het oscillatorgedeelte.
De paddingcondensator moet voor de middengolf een waarde van
530 pF en voor de lange golf een waarde van 170pF hebben.
Deze laatste waarde krijgen we door serieschakeling van de padding
condensator voor de middengolf met een condensator van 250 pF.
De condensator C17 heeft een waarde van 50 pF, die een goede oscillatie
op de lange golf en een geringe frequentieverschuiving op de korte golf
waarborgt.
Het 2e en 4e rooster van de ECH3 worden over een spanningsdeler
(7?5 en 7?6) gevoed. De kleine weerstanden 7?4 en R7 dienen voor demping
en voorkomen hinderlijke oscillatieneigingen.
De oscillatorspanning op het 3e rooster van de hexode en het rooster
van de triode bedraagt 8 volt (effectieve waarde).
De middenfrequentie bedraagt 470 kHz.
Voor de mf-kringen zijn ijzerpoederkernspoelen toegepast.
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De mf-condensatoren hebben een waarde van 100 pF.
De mf-kringen worden op de juiste frequentie afgesteld door verandering
van de zelfinductie (verdraaiing van de ijzerkern).
Als mf-buis wordt de EF9 gebruikt.
De beide dioden van de EBC3 zijn aangesloten op aftakkingen van de
mf-spoelen, om de dempende werking op de mf-kring te verkleinen.
De kathodespanning van de EBC3 wordt gebruikt als drcmpclspanning
voor de a.s.r.-diode.
De regelspanning wordt via de spanningsdeler 7?19—7<20 aan de stuurroosters van de EF9 en ECH3 gelegd.
De If-signaalspanning aan de volumeregelaar 7?13 wordt via een conden
sator C30 gelegd aan de klankregelaar, welkebestaat uit RÏA en C34.
Van de potentiometer 7?14 wordt de spanning over de weerstand 7?15
(2MQ) op het rooster van de EBC3 gebracht.
De weerstand Rlb is nodig, daar anders de tegenkoppelingsspanning
die over de weerstand 7?16 (2MQ) ook aan het rooster van de EBC3 wordt
toegevoerd, afhankelijk zou worden van de stand van R13 en 7?14.
Voor een goede weergave van de lage tonen is de kathodeweerstand
van de EBC3 overbrugd met een clectrolytische condensator C35 van
25 pF.
Als eindbuis wordt de steile eindpenthode EL3N gebruikt. De weer
standen in stuurrooster- en schermroosterleidingen (7?22 = 1000 Q en
R25 = 100 Q) dienen om oscilleerneigingen te onderdrukken. Een deel
van de negatieve spanning van de detectordiode wordt via de potentiometcr Rl2—R17 op het trioderooster. van de EM1 gebracht.
De kathode van de EM1 is met de kathode van de EF9 verbonden.
Werd de kathode van de EM1 aan aarde gelegd, dan zou bij zwakke sig
nalen het rooster van deze buis een positieve spanning krijgen (de ka
thodespanning van de EBC3).
Hierdoor zouden zwakke signalen de EM1 niet doen functionneren.
Bij sterke signalen wordt door de regeling op de EF9 de kathode
spanning van deze buis kleiner.
Bij sterke zenders wordt daardoor de lichtgevende vlek niet direct
maximaal; hierbij is dus eveneens zichtbare afstemming mogelijk.
Voor gclijkrichting wordt de AZ1 gebruikt.
Voor afvlakking dienen twee clectrolytische condensatoren (C41 en C42)
van 32 pF en een smoorspoel van 8 henry. De totale stroomafname be
draagt ca. 60 mA.
In fig. 169 vinden we de spoel vormen, terwijl de tabellen nadere bizonderheden geven.

Bandspreiding.
Bij het afstemmen van een radiotoestel wordt bij de keuze van het
golfgebied met de golfschakel aar een voor dat golfgebied bestemde spoel
in de trillingskring gebracht.
De variabele condensator maakt het nu mogelijk de eigen frequentie
Jedeloo, Radiotechniek
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WEERSTANDEN

Waarde

Benaming

I

Benaming

Waarde

“ï
10 000

R„
Ra
R>
Ra
R.
R,
Rs
R,
R,u
Rn

R„.
Rta
Rn
Rn

215
50 000
32
24000
33000
32
3000
90 000
320
2
4
0,5
1
2

2
2
2500
1
0,32
0,1
1000
1
160
100
20 000
40 000
2000
8000

^1G

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

^17
^18
^19

^20

7?21
^22

^23

*2?
^25

MQ
MQ
MQ
MQ
MQ

^26

^27
^28
^29

MQ
MQ
Q

MD
MD
MD
Q
MQ
Q
Q
Q
Q
Q

CONDENSATOREN

Benaming

c,
c..
ca
C,
c5
C6
C7
C8
C,

cl0
C„

C 12
Cj3

CH
C15
C.o
C17
C18
C 19

c20
C2i

j
500
500
500
30
30
30
30
30
30
30
30
100
100
100
100
50
50
50
0,1
10
12500

pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
|xF
pF
pF

Waarde

Benaming

Waarde

I
C22
C23
C2.i
C25

C26
r
'“'27
C28
C29
C30
C31
C30
C33
'34
C35

C36
C37

c38
C30
C40

C4l

c12

12500 pF
0,1 (zF
0,1 jzF
0,1 (zF
0,1 fzF
250 pF
532 pF
0,1 fzF
10 000 pF
100 pF
100 pF
25 pF
500 pF
25 pF
1000 pF
640 pF
20 000 pF
50 jzF
40 000 pF
32 jzF
32 p.F

n
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van de trillingskring maximaal te veranderen in een verhouding 1 : 3,5.
In het korte-golfgebied (13—50 m) variëren de frequenties dan ook
van 23100 kHz tot 6000 kHz.
In het middengolfgebied (160—560 m) zijn de uiterste waarden
1900 kHz en 550 kHz. Voor het lange-golfgebied (560—2000 m) zijn
de grenswaarden 550 kHz en 150 kHz.
In hoofdstuk III zagen wc reeds dat de minimale afstand tussen twee
zenders 9 kHz kan bedragen.

Hieruit volgt dat in het korte-golfgebied maximaal

23100- 6000

- = 1900

zenders mogelijk zijn.
Voor het middengolfgebied wordt dit aantal

terwijl voor de lange golven

550—150
—-----

1900—550
9~

150 zenders,

,
..
45 zenders mogelijk zijn.

Voor het korte-golfgebied zou dus een verdraaiing van de condensator

over lio van de volle slag de afstemming op een andere zender kunnen
geven.
Voor het midden- en lange-golfgebied is dit mogelijk bij een ver
draaiing over —- resp. — v^n de volle slag van de condensator. We
1 OkJ

^tO

zien hieruit, dat de juiste afstemming voor de korte golf heel wat meer
moeilijkheden geeft.
Om hier aan tegemoet te komen, past men voor het korte-golfgebied
wel bandspreiding toe.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit, dat bij internationale
overeenkomst de omroepzenders in het korte-golfgebied op zeven
banden geconcentreerd zijn.
We kunnen nu deze banden op dezelfde manier als het lange- en
middengolfgebied a f z o n d e r 1 ij k afstembaar maken.
i

Bandaanduiding I

Bandgrenz.cn
in meter

Frequentiegrenzen in kHz

Av in kHz.

—
in %
V

13 m-band
16 m-band
20 m-band
25 m-band
30 m-band
40 m-band
5 m-band

13,79—13,99
16,81 — 16,90
19.54—19,87
25,21—25,64
30,93—31,58
41,10—41,67
48,39—50

21750—21450
17850—17750
15350—15100
11900—11700
9700— 9500
7300— 7200
6200— 6000

300
100
250
200
200
100
200

1,4
0,6
1,7
1,7
2,1
1,4
3,3

In de tabel zien wc, dat bijv, voor de 13 m-band de grenzen liggen
tussen 13,79 m en 13,99m; de bijbehorende frequenties variëren van
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21750 kHz tot 21540 kHz. Voor de 13m-band is dus een maximale
frequentiercgeling van 300 kHz nodig, hetgeen op een verandering van
/ Av \
de frequentie I —— 1 met 1,4% neerkomt.
Met een vaste spoel en condensator kunnen we nu het midden van een
bepaalde band bereiken, terwijl een variabele condensator of variabele
zelfinductie de frequentieverandering binnen de band kan geven.
Het kenmerkende verschil is dus, dat de variabele condensator of de
variabele zelfinductie de frequentie nu niet meer behoeft te regelen in
een verhouding 1 : 3,5 doch slechts met enkele procenten.
Een verandering van de frequentie met enkele procenten met behulp
van de variabele condensator of variabele zelfinductie geschiedt dan
met een volle slag van deze regelbare waarde;
hierdoor worden de tot deze band behorende zenders over de gehele
schaal uitgespreid.
Hierop berust dan ook de benaming: „bandspreiding”.
Door Philips werd aanvankelijk de bandspreiding alleen op de
oscillatorkring van een super toegepast. Men stemde de antennekring, hf-versterker- en oscillatorkring eerst op de band af met be
hulp van de golfschakelaar en de normale variabele condensatoren
(schuifcondensatoren; drie op één as), die eveneens voor het lange- en
middengolfgebied gebruikt werden.
Door een schakelaar werd dan het variabele condensatorpakket van
de oscillatorkring vervangen door een vaste capaciteit en een kleine
variabele condensator.
Gelijktijdig verkleinde men de zelfinductie van de oscillatorkring door
aan de spoel van deze kring een zelfinductie parallel te schakelen. Met
de kleine variabele condensator kon nu de afstemming binnen de band
geschieden en werd van een afzonderlijke wijzer over een aparte sta.tionsschaal gebruik gemaakt.
Bij het tegenwoordig door Philips toegepastc systeem van bandspreiding
wordt van de normale variabele condensatoren gebruik gemaakt voor
afstemming binnen de band; bovendien wordt nu op de drie kringen
bandspreiding toegepast.
Daar nu de toepassing van een afzonderlijke variabele condensator
overbodig geworden is werd de afstemming bij dit systeem veel een
voudiger.
Door de golfschakelaar kunnen nu in drie opvolgende standen de spoelen
resp. voor lange, midden- en korte golf worden ingeschakeld, de af
stemming geschiedt dan met de normale variabele condensatoren.
De volgende 5 standen van de golfschakelaar kunnen nu dienen voor
de bandspreiding en de spoelen worden dan resp. voor de 30, 25, 20,16
en 13 m-band ingeschakeld. (Voor deze 5 standen wordt ook wel een
afzonderlijke schakelaar gebruikt). Het afstemmen binnen de band ge
schiedt nu voor de drie kringen eveneens met de normale variabele con
densatoren. De frequentieregeling bij een volle slag is dan echter tot
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enkele procenten teruggebracht door serie- en parallelschakeling van vaste
condensatoren met de variabele condensator (fig. 172).
Uit de tabel zien we, dat voor de banden van 13 t/m 40 meter een

van ongeveer 2% nodig is. Het eenvoudigste zou

frequentieregeling

nu zijn de invloed van de capaciteit van de normale variabele condensator
in de kring te verkleinen door een vaste condensator hiermede parallel
(fig. 170) of in serie te schakelen (fig. 171).
Volgens beide methoden is het mogelijk hef regelingsgebied van de
variabele condensator in de kring tot de gewenste waarde van enkele
procenten terug te brengen.
Uit de hierna volgende berekening blijkt echter, dat in het eerste geval
de totale kringcapaciteit zeer groot en in het tweede geval zeer klein wordt.
Een te grote kringcapaciteit doet de oscillatorkring moeilijk oscilleren.
Bij een te kleine kringcapaciteit wordt de invloed van de spoelcapaciteit
en de capaciteit van de leidingen in de kring te groot; temperatuurs
wisselingen hebben dan te veel invloed op de totale capaciteit en dus ook
op de eigen frequentie van de kring.
Met een gemengde schakeling (C3 parallel en C4 in serie met C2 in fig.
172) kan men de totale kringcapaciteit op een gewenste gemiddelde
waarde krijgen van enkele honderden pico-farad, terwijl de totale slag
van de variabele condensator een verlangde wijziging in de frequentie van
enkele procenten veroorzaakt.
Wanneer de frequentie v van een kring met een bedrag Av gewijzigd
moet worden, welke variatie moet dan de capaciteit C ondergaan?
Wanneer de frequentie v en de zelfinductie L van een kring bekend
zijn, kunnen we C bepalen uit:
i
'J = 2tc VLC ■

(1)

Wordt nu de frequentie Av groter, dan vinden we de nieuwe waarde
van de capaciteit C 4- AC uit de vergelijking:

v -p Av

_______ 1______
2-VL(C 4- AC)'

(2)

Werken we (2) uit, dan vinden we:
v

- Av —

1
2-VL(C 4- AC)

1

2—\/LC .

V

AC

. AC

~c

■

C

AC\-X/’

1 +T

|

(3)

j
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AC \
Voor het nader uitwerken van 1 1 -4- -g-

kunnen we gebruik 'ma-

c)

ken van het binomium van Newton.
b)n

an

n(n —
) a" 1 b • - - 2

h

n(n — 1) (n — 2)
1.2.3

’

Toegepast op ( 1 -}•

/

ACV1'2

(' +—)

—
c II

wordt a = 1,

a”

. . . bn.

63

AC
b = ~q~> " =—V'2. zodat

wordt:
j

AC
‘ 2C +

De overige termen, waarin

AC
in tweede en hogere macht voorkomen
C

kunnen we verwaarlozen.
We kunnen in dit geval dus zeggen:
/

AC \—1/2

(' +—

= 1

AC
2C ‘

Vergel. (3) wordt nu:

AC
2C

v -f- Av — v 1

AC
”v —v 2C *

Hieruit volgt:

Av
V

AC

(4)

2C ’

Av
AC
Uit (4) volgt: wanneer ---- 2% bedraagt, dan wordt
4%.
v
t/
Moet de frequentie van de kring met 2% kunnen
veranderen, dan moet de mogelijkc variatie van
de kringcapaciteit 4% bedragen.
i

Stellen we in fig. 170 de parasitaire capa
i
citeit Cx (van spoel en leidingen) op 25 pF,
-J..c -L Cj
T-C/ 7"
C2min op 15 pF en C2max op 450 pF (C2isdus
i
i
de variabele condensator) dan kunnen we de
waarde van C3 berekenen die de regeling van
Fig. 170.
de capaciteit van de kring op 4% en dus de
regeling van eigen frequentie van de kring op 2% terugbrengt.
i

■

j

■ ’.A

■

~Cj
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' De kringcapaciteit bij C2 min wordt nu:
"Cl 4“
VOOI C- 2 max

2 min

3-

wordt de kringcapaciteit:
Cy.»
y.» ~ Cj 4” ^*2 mar

Nu is:
1

2 i'i t n

= 0,96

C 1 4" ^2tnax

of
40 4-C3

= 0,96.

475 4- C;}

Hieruit volgt:

c3 == 10400 pF.
Dc kringcapaciteit wordt nu minimaal
= 40 4- 10400 = 10440 pF.

en maximaal:

475 4- 10400 — 10875 pF.

—ïi--O
O

1

i
i

c>
i
i
i
—i-----

Fig. 171.

1.

f

c?

Een dergelijke grote kringcapaciteit is nu vooral
ook voor de oscillatorkring ongewenst.
Zetten we nu een condensator C4 in serie met C2,
zoals in fig. 171 is aangegeven, dan wordt de kring
capaciteit regelbaar tussen
en C'2.
Hierin is:

CV1 — C, -r -

1
1

1

c.2 min

^4

(1)

en:

= C. +-

1
1

1

c 2 max

'-'4

(2)

Voor een regeling van de capaciteit met 4% geldt:

c; = o,96 c;.

(3)

Vullen we de aangenomen waarden voor Cx, C2 ,tlin en C.> mflx in (1) en (2)
in dan geef* vergel. (3):

C4 = 4,9 pF.
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De kringcapaciteit wordt nu minimum:

c;

25 4

1

r

— = 28,7 pF.

45*

15

Maximum wordt nu de kringcapaciteit:
(;

1

1

25

= 29,85 pF.

450 ~ 4^
Deze waarden zijn voor de kringcapaciteit te klein; wijzigingen van
de parasitaire capaciteit C1 door temperatuursveranderingen hebben dan
te grote invloed op de totale kringcapaciteit en dus op de eigen frequentie
van de kring.
Uit de gemaakte berekeningen blijkt dat we door een condensator pa
rallel of in serie te schakelen met de variabele condensator wel de ge
wenste procentuele capaciteits- en frequentieregeling in de kring ver
krijgen, doch dat de totale kringcapaciteit te groot of te klein wordt.
Passen we de schakeling vol
gens f i g. 172 toe, dan
dan ku n n e n
!
we de gewenste capaciteit- en
4-.-C,
frequentieregeling in d e kring
v e r k r ij g e n, t e r w ij 1 het m o g e1 ij k is de kringcapaciteit b in
—I—
nen toelaatbare grenzen te
Fig. 172.
houden.
Deze kringcapaciteit wordt meestal niet kleiner dan 150 pF en niet
groter dan 250 pF gekozen.
De kringcapaciteit wordt nu minimum:

I

C"

1

C, + 1

(1)

1

r2

+ ^3

in i n

De maximale waarde wordt nu voorgesteld door:

C"
^v2

= Ci+-r
g

1

(2)

1

+ ('v' 2 max

F C -i

Wensen we nu een gemiddelde kringcapaciteit van 200 pF en een capaciteitsregeling van 4% welke een frequentieregeling van 2% mogelijk
maakt, dan wordt:
c:; = 196 pF

en

= 204 pF.
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Kiezen we weer voor:
C,

15 pF en G ,MOX

25 pF,

450 pF

en vullen we deze waarden in de vergelijking en (1) en (2) in dan krijgen we:
196 -

25 -|-

204

25

1

(0

1
Q +T15‘ -F C;j
1

1

G

(2)

1

1
450

■ (.:

Lossen we C3 en C4 uit deze vergelijkingen op dan vinden we:
C;l - 1074 pF.

G

203 pF.

Philips
siiperheterodyne-untvan^er
990a.
Z
/
'
O
Fig. 173 geeft een afbeelding van deze ontvanger, die geheel automatisch
kan werken en tevens voor handafstemming kan worden gebruikt. In

Netschakelaar en
volumeregelaar

Handafstcniining

Klankregelaar en
inuziek-spraakschakclaar

Bandspreiding

Stationstoetscn voor het
kiezen van zenders in
alle golfgebieden

Wcergaveschakelaar

Stationstoetscn voor het
kiezen var het golfgebied
bij handafsicmining

Fig. 173. Philips superheterodyne-ontvanger 990^.

dit toestel wordt regelbare bandbreedte, bandspreiding en tcgenkoppeling
toegepast en is het dermate nauwkeurig geconstrueerd, dat zelfs vooreen
zender in de 13 m-band een simpel indrukken van een daarvoor bestemde
stationstoets voldoende is om een volledig automatische afstemming te
verkrijgen.
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De vijf linker toetsen in fig. 174 zijn bestemd voor automatische af
stemming op vijf willekeurige zenders in onverschillig welk golfgebied
(keuze van andere stations is mogelijk door wijziging van de instelling
der toetsen). De middelste vijf toetsen zijn als regel ingesteld voor afstem-

Stationstoctscn voor het
kiezen van zenders in
alle golfgebieden.

Siationstoetscn ingesteld voor
afstemming met geijkte
bandspreiding-

Stationstoctsen voor het
kiezen van het golfgebied
bij handafstemming.

Fig. 174.

ming met geijkte bandspreiding (30—25—20-16 en 13 m-band) terwijl
de vier rechter toetsen dienen voor het kiezen van het golfgebied bij hand
afstemming. Als men één van de tien linker toetsen indrukt, komt de
schakelmotor in werking.

Fig. 175. Binnenwerk van de ontvanger 990*.

Achtereenvolgens worden nu de schaalverlichting en de twee luid
sprekers uitgeschakeld, het juiste golfgebied gekozen, door instelling van
de schuifcondensatoren het station afgestemd of de gewenste golfband in
geschakeld, waarna de schaalverlichting weer gaat branden en de luid
sprekers worden ingeschakeld.
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Het
gebied
gebied
gebied
gebied

toestel heeft de volgende golflengtegebicdcn:
„1” 708—2000 m (424 — 150 kHz) (lange golven);
,,2”
165—585 m (1818—513 kHz) (middengolven);
„3” = 46--166 m (6520—1807 kHz);
„4”
13,6—46 m (22—6,5 MHz) (korte golven).

Voor handafstemming kiest men het golfgebied met één van de vier
rechter toetsen en stemt dan met de knop voor handafstemming (zie
fig. 173) op het gewenste station af.
De kathodestraalindicator (EM4) geeft de juiste instelling aan, wan
neer de afstand tussen de lichtgevende armen zo klein mogelijk is. Voor
korte-golfontvangst zonder bandspreiding kan men de laatste toets
rechts indrukken, zodat gebied ,,4” wordt ingeschakeld; met de knop
voor handafstemming kunnen we dan op het gewenste station afstem
men. Gemakkelijkcr is echter voor korte-golfontvangst van de bandsprei
ding gebruik te maken, door eerst de gewenste golf band in te schakelen
met één van dc vijf middelste toetsen en daarna met dc knop voor band
spreiding op het gewenste station in de band af te stemmen. De tot de
band behorende zenders zijn dan feitelijk over de gehele schaal uitge
spreid.
De belangrijkste zenders, die in de verschillende banden uitzenden,
zijn bij de corresponderende bandsprcidingsschalen aangegeven.
Dc w e e r g a v c s c h a k e 1 a a r maakt het mogelijk het toestel in
te stellen voor:

a) Ontvangst van zwakke stations (deze stand is met
een rode stip aangeduid). De eerste mf-transformator heeft nl. een
regelbare bandbreedte (zie fig. 65, blz. 60). Door verkleining van de
bandbreedte (tot 9 kHz) en vermindering van de tegenkoppeling kan
men de selectiviteit en dc gevoeligheid opvoeren.

b) Voor normale ontvangst (stand „wit”).
In deze stand van dc weergaveschakelaar (bandbreedte ca. 11£ kHz)
krijgen we een normale gevoeligheid en selectiviteit en zeer goede
weergave.
c) Voor ontvangst van zeer sterke stations (stand
„groen”) heeft het toestel een verminderde gevoeligheid en selectivi
teit (bandbreedte ca. 14} kHz), waardoor een zeer mooie weergave
wordt verkregen.
d) Wordt de schakelaar in stand „geel” gezet, dan is het toestel ingesteld
v o o r w e e r g a v c van g r a m o f o o n p 1 a t e n.

K la n k r’e ge 1 aar en m u z i e k- s p r a a k sc h a ke 1 a a r.
Deze knop heeft twee functies.
De weergave van de hoge tonen regelt men door de knop te draaien.
De beste weergave van dc hoge tonen wordt verkregen als de knop
geheel rechtsom staat.
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Door deze knop in te drukken of uit te trekken bedient men dc
muziek-spraakschakelaar.
Is de knop ingedrukt (,,muziek”-stand) dan worden dc lage tonen ten
volle weergegeven.
Is hij uitgetrokken (,.spraak'’-stand) dan worden weinig lage tonen
weergegeven.
In hoofdstuk \’ 11 (fig. 114) is reeds aangegeven op welke manier
dc klank kan worden beïnvloed.
Door toepassing van tegen koppeling kan men eveneens dc weergave
van hoge of lage tonen wijzigen (fig. 165 en fig. 166).
De mate van terugvoering van hoge tonen kan hierbij regelbaar
worden gemaakt (klankregeling).

Principcsche m a.
Het hf-gedeelte van dc 990.v bevat de hf-versterkerbuis EF8 en de
triode-hexode ECH3 (zie fig. 175 en 176).
De antennekoppeling
op de beide korte-golfbanden bestaat uit een
afgestemde kring, die
op de middengolf- en
lange-golfband uit een
bandfilter gevormd
wordt door twee gekop
pelde afgestemde krin
gen. De koppeling tus
sen de EF8 en dc hexode van de ECH3 wordt
op de beide kortc-golfbanden gevormd door
een afgestemde kring,
terwijl deze koppeling
Fig. 176.
op middengolf en lange
golf apcriodisch is.
Het hexodedeel van de ECH3 wordt hier als mengbuis gebruikt, terwijl
het triodcdcel dienst doet als oscillator.
Dc mf-spanning op de anode van dc hexode wordt via dc eerste mftransformator toegevoerd aan het stuurrooster van de mf-versterkerbuis
EF9. Zoals reeds vermeld is, heeft dc eerste mf-transformatoreen regelbare
bandbreedte.
De versterkte mf-spanning op de anode van dc EF9 wordt nu via dc
tweede mf-transformator toegevoerd aan de eerste diodc-anode van
dc dric-diodenbuis EAB1. Deze eerste diode wordt hier gebruikt als
detector.
De twee andere dioden dienen voor automatische sterkteregeling
(a.s.r.).

F
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De door detectie ontstane If-trillingcn worden nu toegevoerd aan het
rooster van de If-vóórversterkerbuis EF6.
De versterkte If-spanning komt tenslotte op het stuurroostcr van de
eindpenthode EL6.
De nogmaals versterkte If-spanning wordt nu via de luidsprekcrtransformator toegevoerd aan de beide in serie geschakelde luidsprekers.
De tegenkoppeling verkrijgt men hier door een deel van de uitgangsspanning terug te voeren naar het rooster van de EF6; door de terug
voering van de hoge tonen te regelen, regelt men tevens de klank.
Bij de bespreking van de „bandspreiding” werd-reeds toegelicht, dat
de frequentieverandering binnen de band verkregen kan worden met af
zonderlijke variabele condensatoren of variabele zelfinducties.
Tevens werd vermeld, dat door serie- en parallelschakeling van vaste
condensatoren met de normale afstemcondensatoren de mogelijkheid
bestaat deze variabele afstemcondensatoren zelf voor de regeling binnen
de band te gebruiken (zie fig. 172).
Bij de 990.x wordt eerst met de drievoudige schuifcondensatoren op het
midden van de band afgestemd (middelste vijf toetsen van het toestel).
De frequentieregeling binnen de band wordt nu verkregen door kleine
variabele zelfinducties. Deze spoeltjes, die voorzien zijn van een ver
stelbare ijzerpoederkern, zijn resp. in serie geschakeld met de afstemspoelen van de tweede trillingskring en de oscillatiekring.
De afstemming binnen de band verkrijgt men nu door deze kerntjes
in de spoelen te bewegen.
Tenslotte zij nog vermeld, dat in fig. 176 de nummers 1, 2, 3 en 4 de
plaats van de diverse bussen aangeven, resp. bestemd voor aansluiting
van antenne, aarde, gramofoonopnemer en extra luidspreker.
Nummer 5 geeft de spanningscarroussel aan (voor aanpassing van het
toestel op de spanning van het wisselstroomnet ter plaatse) en nummer 6
de plaats van het veiligheidsslot.

HOOFDSTUK XII

De

electrodynamische luidspreker

Bij deze luidspreker beweegt zich in een cylindervormige luchtspleet
tussen de poolschoenen van een magneet een spoeltje, waaraan een conusvormig membraan is bevestigd (zie fig. 177 en 178).
verende ophanging
Het magnetische veld, waarin het spoelt je zich be
vindt, kan door een krachtige permanente magneet
worden verkregen (permanent-dynamische luidspre
kers). Dikwijls worden speciale staalsoorten als cobaltstaal en aluminium-nikkelstaal toegepast (Philips luid
sprekers). In plaats van permanente magneten worden
ook wel electromagneten voor dit doel toegepast. De
veldsterkte tussen de poolschoenen kan tot 10 000
gauss bedragen.
Een grote veldsterkte is van belang, want des te
groter is de kracht, die op het spoeltje werkt, wanneer
hierdoor If veranderlijke stroompjes gaan.
Fig. 177.
De kracht, die op het spoeltje werkt (fig. 177), is
naar gelang van
de stroomrichting,
naar binnen of naar
buiten gericht.
De richting van
de kracht is na te
gaan met de linkerhandregel. Het
spoeltje zal zich nu
overeenkomstig de
stroomvariatics in
hetzelfde rhythme
als de trillingen van
spraak of muziek
gaan bewegen.
De meebewegen
de conus deelt deze
trillingen aan de
Fig. 178. Afbeelding van een Philips permanent-dy
namische luidspreker (het systeem is opengesneden).
lucht mede.

J
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Om te voorkomen, dat het spoelkokertje in dc luchtspleet aanloopt
centreert men dit kokertje door middel van platte veren die aan dc
buitenzijde van de conus zijn aangebracht.
Men noemt deze centrering buitencentrering.
Door dc kleine weerstand van het spoeltje (bijv. 10 £2 bij 1000 Hz)
kunnen de electrodynamischc luidsprekers niet direct worden opgenomen
in de anodekring van de eindbuis en is voor de juiste aanpassing een
transformator nodig.
De berekening van de transformatie verhouding van een uitgangstransformator is reeds in hoofdstuk VIII gegeven.
De impedantie van het luidsprekerspoeltje en van de transformator is
afhankelijk van de frequentie.
De beste aanpassing zou worden verkregen, wanneer dit niet het geval
was; de hoge en lage tonen werden dan beter weergegeven.
De impedantiekarakteristiek van een luidspreker, waarbij de impedantie
als functie van de frequentie wordt weergegeven, verschaft ons een indruk
omtrent de kwaliteit van de luidspreker.
Fig. 179 geeft deze karakteristiek voor oen goede permanent-dynamische luidspreker.
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Dc frequentieschaal heeft hier een logarithmische verdeling.
De schaalwaardcn komen hier niet overeen met 50—100—200—1000—
2000—5000—10 000 maar met dc logarithmen van deze getallen.
Door het toepassen van deze verdeling kan men de lagere waarden der
frequenties in de grafiek beter uit een zetten.
Bij moderne luidsprekers verloopt deze impedantie karakteristiek zo
vlak mogelijk.
Dit bereikt men door een kortsluitwinding om de kern aan te bren
gen ter hoogte van het luidsprekerspoeltje. De inductiestroom in deze
kortsluitwinding geeft een veld, dat vooral bij hoge frequenties de veldtoename en dus de impedantietoename van het luidsprekerspoeltje be
perkt.
De luidspreker vormt clectrische energie om in acoustische.
In het luidsprekerspoeltje treden warmteverliezen op.
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O n d ei het rendement van een luidspreker verst a a n we nu d e verhouding tussen de electrisch
toegevoerde energie en de nuttig beschikbare
a coustische energie.
Bij electrodynamische luidsprekers bedraagt dit rendement 1 tot 4%,
hetgeen niet ongunstig is.

Jedeloo, Radiotechniek

4 2*
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i

kathodestraal-oscillograaf

*)

Een oscillograaf is een instrument, dat geschikt is om snel wisselende
verschijnselen zichtbaar te maken of te registreren.
Bij hogere frequenties zijn geheel of gedeeltelijk mechanisch werkende
oscillografen, zoals de lusoscillograaf, te traag.
De kathodestraal-oscillograaf is dan het aangewezen indicatie-instrument en wordt o.m. in de radiotechniek veel toegepast.
De Philips kathodestraal-oscillograaf type G.M.3152 bijv, is zeerge
schikt voor het weergeven van spanningen van zeer verschillende grootte
en zeer verschillende frequenties (fig. 180).
Bij de kathodestraal-oscillograaf
maken we gebruik van het ver
schijnsel, dat fluorescerende stof
fen lichtgeven, wanneer ze door
een electronenbundel wordeji ge
troffen.
Een convergerende bundel electronen die op het fluorescerende
scherm wordt gericht, doet op dit
scherm een lichtgevende stip ont
staan.
Het is nu mogelijk door bestu
ring van die electronenbundel, op
het fluorescerende scherm een
beeld te verkrijgen, dat overeen
komt met de te onderzoeken aan
gelegde spanning.
Fig. 181 geeft het schema van
een kathodestraalbuis.
De verschillende gelijkspannin
Fig. 180. Philips kathodestraal-oscil gen, die op de regelelectrode en de
lograaf type G.M. 3152.
anoden moeten staan, worden geleverd door de gelijkrichtcrbuis L met vereffeningscondcnsator C en
kunnen in de gewenste grootte van een potentiometer (J?! en 7?2) wor
den afgenomen. De schakeling is zo uitgevoerd, dat de 2e anode aan
aarde ligt en de kathode een negatieve spanning van ongeveer 1000 V
ten opzichte daarvan bezit.

*) Ph. techn T.I.147/36 en IV.210/39.
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De ’ electronen, die de kathode k verlaten, gaan door een opening
in de regelelectrode g, die een negatieve spanning heeft t.o.v. de kathode.
Door verandering van de spanning der regelelectrode kan men de ge
wenste sterkte van de electronenstroom instellen (hiermede wordt de
helderheid van de lichtgevende vlek of stip op het fluorescerende scherm
geregeld).
9
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De doorgelaten electronenbundel wordt versneld door de positieve
spanning van a, en a2 (t.o.v. de kathode) en tot een dunne straal gebundeld.
Deze bundeling is hoofdzakelijk het gevolg van het electrische veld
tussen de cylindervormige anoden aj en a2.
Deze anoden ax en a2 hebben resp. een spanning van ongeveer 275 V
en 1000 V t.o.v. de kathode.
In fig. 182 zijn de krachtlijnen getekend, die tussen deze anoden ont
staan.
De pijlen wijzen in de richting van de lagere potentiaal naar de hogere
potentiaal, dat is dus de richting van de kracht, die
werkt op de electronen.
al
Men ziet uit de figuur, dat de kracht in de cylinder
met lagere potentiaal naar de as toe is gericht en
dus een focusserende werking op de straal uitoefent.
De gebundelde electronenstraal doorloopt de
ruimte tussen het paar afbuigingsplaten V en daar
Fig. 182
na die tussen het paar afbuigingsplaten H en kan
uit zijn oorspronkelijke richting worden gebracht door spanningen op
deze platen.
Jedeloo, Radiotechniek
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Op de platen V 1), die de clectronenbundcl een afwijking in verticale
richting geven, komt rechtstreeks of versterkt (door de in het apparaat
ingebouwde versterker) de spanning te staan, waarvan wij het tijdsdiagram op het fluorescerende scherm afgebecld willen zien.
Om dit te bereiken, moeten we dan tevens op de platen H, die een
horizontale afwijking aan de kathodestraal geven, een spanning zetten,
die lineair met de tijd verandert en telkens na een geheel aantal perioden
van de af te beelden spanning snel tot haar oorspronkelijke waarde terug
keert en daarna telkens weer op dezelfde wijze lineair met de tijd toe
neemt.
Deze z.g. zaagtandspanning (zie fig. 184) voor de platen H wordt ge
leverd door het tijdbasis- of tijdasapparaat. In fig. 183 is het schema van
dit tijdbasisapparaat in principe weergegeven.
+ Bo------------ •----

I’
waarden der capaciteiten van
Vgen Vf tijn instelbaar met SK2

regeling
beeldbreedle

°D
L,

R$
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•quentie
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laadstroom
door regeling van de U
tanVf

c

ff
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Fig. 183.

Een ingebouwd plaatspanningsapparaat levert een gelijkspanning van
400 volt tussen de klemmen A en B van het tijdbasisapparaat.
Tussen C en D willen we nu een zo zuiver mogelijke zaagtandspanning
afnemen.
De spanning op de condensator Vf moet dan lineair met de tijd toe
nemen. Zouden we de condensator Vf over een weerstand laden, dan
is het niet mogelijk aan deze voorwaarde te voldoen, daar bij toenemende
condensatorspanning de laadstroom zou dalen tijdens het laden. Bij een
penthodc is de anodestroom in een groot gebied feitelijk onafhankelijk
van de anodespanning.
’) De platenparen V en H hebben resp. een horizontale cn verticale stand
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Hiervan wordt gebruik gemaakt in het tijdbasisapparaat.
Bij het begin van een periode is de condensator Vf ongeladen, terwijl
op VtJ de anodespanning staat.
Op de penthode L7 staat dan géén spanning en zij voert dus geen
stroom; de penthoden Lg en L9 daarentegen wel.
Over L8 wordt de condensator Vt geladen met een constante stroomsterkte. Het spanningsverschil Vt tussen de klemmen B en D neemt dus
lineair met de tijd toe en dit is de spanning, die op L7 staat.
Is deze spanning dus voldoende gestegen, dan gaat ook in L7 anodestroom vloeien, maar tevens gaat het schermrooster s van deze penthode
stroom voeren, die over
kan wegvloeien. Hierdoor ontstaat over ry
een spanningsverlies, waardoor de spanning van de condensator V g
daalt. (V,j heeft aanvankelijk oen spanning van 400 V). De potentiaal
van de negatieve plaat van Va komt hierdoor beneden de spanning van
de geleider A—C.
Over r3 gaat dus een stroom lopen (ontlaadstroom van VtJ), waardoor
liet stuurroostcr van L9 een negatieve spanning krijgt.
Het apparaat is nu zo gedimensioneerd, dat deze spanningsdaling
op het stuurroostcr van Lö groot genoeg wordt om de stroomdoorgang
in L9 vrijwel te doen eindigen.
De anode van L9 en het stuurroostcr van L7 komen hierdoor feitelijk op
dezelfde spanning als de anode van
v' *
L7.
De penthode L7 is nu goed gelei
dend geworden en hierover ontlaadt
t
zich de condensator Vf zeer snel (zie
fig. 184 /7). Zodra de condensator Vf
zich over L7begint te ontladen, wordt
er door de schakeling met de penthodc L9 voor gezorgd, dat deze ontla
- t
ding zeer snel geschiedt. Deze gang
van zaken herhaalt zich nu steeds.
De spanning van de anode van L8
wordt over klem D toegevoerd aan
1—~ t
één der afbuigingsplaten H van de
kathodcstraalbuis.
Zij heeft de verlangde zaagtandvorm, daar zij het verschil vormt
tussen de gelijkspanning op de klem
men A—B en de spanning Vf in
fig. 184. De andere plaat H wordt op
een bepaalde instelbare spanning^
**.?• 184.
it
t.o.v. klem C gebracht en wel zodanig, dat de fluorescentie vlek over het
gewenste deel van het scherm heen en weer beweegt.
Door de aftakking op
voor de schermroosterspanning voor L9 te
verplaatsen, zal de anodestroom I,9 van L9 verschillende waarden krijgen,

'4I

I

r
r

_____

182
zodat de spanning van het stuurrooster van L7 verandert. Hierdoor
verandert de spanning, waarbij de condensator Vf zich zal gaan ontladen
over L7.
Met 7\\ regelt men op deze manier de grootte van de spanningsvariaties
op D en daarmede de grootte van de horizontale afwijkingen van de
electronenbundel in de kathodest raai buis.
Met /?4 in fig. 185 kunnen wc de breedte van het tijdsdiagram op het
fluorescerende scherm instellen.
De tijd, waarin de condensator Vt eenmaal geladen wordt, hangt
af van zijn capaciteit.
De frequentie van de tijdbasis kan men in dit toestel variëren doorvoor
Vf condensatoren van verschillende capaciteit in te schakelen.
Dit kan geschieden met de schake
osciilograaf GM31S2
laar Sk2 (fig. 185), die 10 verschillen
«8
,
de standen heeft.
De frequenties zijn dan regelbaar
van 2 Hz tot 150 kHz.
Hiermede wordt een grove regeling
van de frequentie der zaagtandspanning bereikt.
helderheid
beeldscherpte
Het nauwkeurig instellen geschiedt
I
R3
R4
■
R5
Re SKj
met de weerstand R3 (zie fig. 183 en
185); door regeling van de schermroosterspanning van L8 wordt nl. de
beeldbreedte '
beeldhoogte
laadstroom van de condensator Vf
XK!’
via versterker
6
bijgeregeld.
2 3 ’ S A5
direct
7
n
Zoals vanzelf spreekt, moet de
63
8
verhouding
tussen laad- en ontlaad9
2
10
tijd ongeveer gelijk blijven bij ver
5 6
£1 02
£ O O
£3 O*
schillende frequenties.
Met Sk2 wordt daarom niet alleen
de capaciteit van Vf, maartegelijk
Fig. 185.
ook die van Vy omgeschakeld.
De taak van de penthode L9 is dus ervoor te zorgen, dat de weerstand
van de penthode L7, die parallel op de condensator Vf staat, zeer klein
wordt, zodat Vf zich zeer snel zal ontladen over de penthode L7, die
dan practisch een kortsluiting voor Vt vormt.
Het moment, waarop /7 zal gaan vloeien kan men beïnvloeden door
over de klem I (fig. 183) op het stuurrooster van L9 een spanning te
brengen, die maakt dat Vu iets eerder of later voldoende negatief wordt
om de anodestroom /„ tot nul te doen af nemen.
De spanning op I, die men van de versterker of het net kan afnemen
legt het juiste moment vast, waarop de condensator zich zeer snel zal
ontladen en zorgt ervoor, dat de zaagtandspanning synchroon blijft
lopen met bijv, de aangelegde spanning welke wij willen afbeelden.
De sterkte van het synchronisaticsignaal wordt geregeld met R3.
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Naar gelang van de effectieve waarde van de spanning, die wij nu wil
len afbeelden, wordt deze spanning direct of via de ingebouwde balans
versterker op de afbuigingsplaten V van de oscillograaf gebracht.
In de standen II en I van Skn waarbij van de versterker wordt ge
bruik gemaakt (zie fig. 180 en 185), is de gevoeligheid 6 mV. resp.
100 mV per cm becldhoogte.
In stand =f= (zonder versterker) bedraagt de gevoeligheid 10 volt eff. per
cm becldhoogte.
De aangelegde spanning komt in deze drie gevallen tussen 5 en 7 in fig.
185.

I-

r

ALPHABET1SCH REGISTER.
A.

aanpassing
absorptiekring
achtvormig diagram
afbuigihgsplaten 148,

149,

179,

Blz.
96
35
49
181,
183
1 15
171
17
160
172

afscherming
69.
afstemming, automatische . . .
drukknop — .
zichtbare . . . . . .118,
afstemindicator.
. .120, 148,
— kruis .... .149
afvlakcondensator. .... 71. 161
— filter .... .71
aluminiumfolie . . . 18
— oxyde.... .20. 21
amplitudemodulatie
50
anode ....... ................................ 65
— batterij . . . ... 66. 75, 79
— detectie . . . ................................ 85
— dissipatie . . ... 67. 93, 10
— kring .... ................................ 75
— reactie. . . . .............................. 102
— rooster . . . .............................. 138
scherm — . . .............................. 149
— spanning. . .
66 75
- stroom-anodespanningskaraktcristiek . . . 67. 103
— stroom-roosterspanningskarakteristiek
76
— vermogen .
93
— weerstand .
. . 79. 80. 81
antenne ....
41 .
— capaciteit .
47
dipool —. .
41
gerichte . .
48
lichtnet —.
1 16
— stop. . . .
1 16
Appleton-laag. .
45
atoom
11
waterstof —
11
autodyne-ontvangst . . . .127, 128
B.

balansschakeling
klasse A.
klasse A/B.
klasse B. .
bandaanduiding.
bandbreedte . .
regelbare. .

97
97
97
98
164
52
60

Blz.
band filter
53. 55, 116
capacitief.........
. . 58, 61
inductief......................... . . 60, 61
124
middenfrequent — .
164
bandgrenzen . . .
bandspreiding. . .
161, 165, 171
77
Barkhauscn. . . .
bariumoxyde . . .
. . 68, 69
... 71
belast ings weerstand
... 104
benoemingssysteem
bodemgolven . . .
...
45
bolcondensator . .
...
13
...
99
boventonen. . . .
...
79
buisconstanten . .
buizen, direct verhitte . . . . 65, 68
65. 68
indirect verhitte . .
C.

capaciteit
kring—. .
.
167, 168,
rooster-anode— . . .115,
rooster-kathode — . . . .
capacitievc koppeling
cascade-ontvanger
107,
cascadeschakeling
centimeter
coëfficiënt van wederzijdse inductie .
van zelfinductie
. . .
condensator, blok —
bol —
capaciteitslineaire. . . .
capaciteit van een. . . .
cilinder —
draaibare
electrolytische 18, 20, 21.

12
169
144
107
55
1 16
57
13

23
22
18
13
17
13
18
17
120,
161
17
frequentielineaire . .
koppel —
56, 90
17
logarithmische . . .
. 141
neutrodyne....................
. 147
pad ding —.....................
18
papier —
87
rooster —
18
schuif —
64
telefoon —
16
variabele
. 134
conversiesteilheid . . . .
. 135
— versterking....................
11
coulomb
. .

■J

185
D.

Blz.
demping
26, 27, 126
dempingsreductie . .
.115. 125
detectie . . .
... 62
anode —.
... 85
diode —.
. . 69, 70, 95, 1 18
kwadratische. . . .
.87
lineaire..............
. . 86
roosters troom ■■— . .
. . 87
detector ....................................
. 62, 69
kristal —.....................
. . 62
diëlectricum.........................
. 13, 17
diëlectrische constante . .
. .
13
diode.........................................
. 65, 66
distorsie factor.........................
. . 100
draaggolf....................................
. 50, 52
— frequentie....................
. . 56
gemoduleerde. . . .
. . 64
drempelspanning . . . .
..110
dubbelroosterbuis . . . .
. . 101
duodiode
105, 110
duodiode-triode.....................
. . 159
E.

eenheden, electrostatische 11. 12, 13
practischc . .
. . 11. 12, 13
eindbuis....................
. . 92
electrodenbuis, twee —.
. . 65
drie —. . .
. .66
vier —. . .
. . 66
vijf-. . .
66, 103
zes —. . . 104, 131, 132, 136
zeven —. . . .
104, 131, 136
acht — . . 104, 131, 138, 142
elect rodensysteem
143
electrolyt. . . . ...........
18
electron .... ...........
11
clectronenbuis. . ............. 65
— emissie . . ............. 65
secundaire.
65. 68
1'

farad..............................
micro —....
pico — ....
filter, afvlak — ...
ketting — ...
toon — ....
fluittonen in supers .
fluorescerend scherm
frequentie-afsnijding.
eigen . . . . .
— karakteristiek .
— lineair....................
midden — . . .
oscillator — . .
resonantie —. .
— scheiding . . .
spiegel — . . .

....
12
....
12
....
12
.... 71
.... 98
.... 119
.... 148
148, 179, 182
.... 53
... 28, 29
. . 155, 157
.... 17
.... 123
. .... 123
. .... 30
. 64
. .
. .... 147

Blz.
. .142, 160
functie, derdemachts — .
85
exponentiële . . . .
84
tweedemachts — . .
85
— verschuiving.

G.

gelijkrichting, diode —. . . . 69, 70
dubbelfazige .... . . .
74
enkelfazige........
. . . 71
genereren................................... . 125, 126
genereerneigingen .... . . . 115
gerichte ontvangst. . . . . . .
48
getrou wheidskromme . . . . . 113
gevoeligheid van de ontvanger 112,
114, 115, 116
golf, korte . .
4
.7
lange . .
.47
midden —
47
golflengte. . .
.44
eigen . -.
.46
— gebied. .
.116
— schakelaar.
. 18. 120, 165
golven.....................
. .
46
bodem — .
45
elektromagnetische . .
41
ruimte —
45
. 120
gramofoonweergave . . . .
grondtoon
99, 100
H.
harmonische, derde
100
tweede . . .
99
Heaviside-laag . .
45
53
Heising-modulatie.
22
henry
heptode, regel— 104, 131, 136, 137
triode —. ...
131, 137. 144
hertz
30
heterodyne-ontvangst
128
hexode
104. 131, 132, 136
hoogfrequent-(hf)-pcnthode. 83, 109
— spoelen
115
— versterking
58, 106
hf-trilling
48
gemoduleerde
50
hulpanode
139

1.

103
/o- Eo-karakteristiek . .
I a- E^-karakteristiek.
. . 80, 104
impcclantie
29, 34
— karakteristiek
176
indicator
120, 148, 172
inductie-cffect bij de octode. . . 140
23
wederzijdse........ . .
. . 22
zelf —..............................
112, 113
ingangsspanning
. . 93
input........................................
. . 77
inwendige weerstand . .. .
. . 45
ionosfeer....................................

186
K.

Blz. I

karakteristiek, dynamische Ia- Vg —
80, 104
impedantie — . . . ... 176
statische
. . 76.881
kathode .................................... . . 65. 66
direct verhitte . . . ...
68
indirect verhitte . . ...
68
oxyd —.......................... ... 68 |
— straal-oscillograaf. . ... 178
— weerstand . . .
...
91
keerrooster ....................
... 103
klankregeling....
...
98
klasse A-versterking. . . 82, 83, 84
A/B-versterking . . 82, 83, 84
B-versterking
82, 83
C-versterking
83, 84
Koomansschema
107
koppelfactor
24
koppeling, capacitieve
55
directe
55
directe inductieve stroom —
114, 117
electronische
140
inductieve
50
kritische
60
ongewenste capacitieve . . 115
ongewenste inductieve. . . 1 15
primaire
55
sperkring — ...
106
tegen —..................... . . 150, 151
terug —. ...
116, 125, 151
koppel krom me .... ....
59
— weerstand .... ....
90
korte golf.............................. .... 47
— golfgebied .... .... 159
— golfontvangst. . . . . 45, 172
38
kringconstanten . . . ....
62
kristal.................................... ....
62
— detector ..................... ....
— ontvanger .... ....
64
87
kwadratische detectie
94
kwalitcitsfactor van een buis . .
40
van een kring
40
van een spoel

L.
laagfrcquenttransformator . .
48
— versterking
90
47
lange golf
— golfgebied
1 16
87
lekweerstand
lichtgevend scherm .... 148, 178
lineaire detectie........................................... 86
vervorming
98
logarithmische schaal
176
loodglans
62
luidspreker, xelectrodynamische 175,
176
permanent-dynamische . .175

M.
Blz.
.... 66
. 41. 42, 43
.... 24
.... 131
.... 131
.... 129
.... 130
131, 132, 136
131, 136, 137
131, 137, 145
138. 140, 141,
142
menging, additieve
123
multiplicatieve. . .
124, 133
12
microfarad.................................... . .
microfoon.................................... . 50, 54
— stromen............................... . . 50
middenfrequentbandfilter. . 61, 124
(— transformator)
129, 131
— versterking
123, 147
middenfrequentie
middengolf.................................... . . 47
—gebied.................................... . . 116
— trimmer............................... ..117
modulatieband.......................... . . 52
— diepte.................................... . . 51
— graad.................................... . . 51
Heising —.......................... . . 53
— smoorspocl.......................... . . 54
modulatorbuis.......................... . . 54
moduleren.................................... . . 50
modulerende trilling .... . . 51

magnesium. . . .
magnetisch veld. .
arbeid in het .
meetrekeffect. . .
mengbuizen. . . .
triode ....
penthode . .
hexode . . 104,
1
heptode . . 104,
1
triode-heptode .
octode 104. 131.

N.
negatieve roosterspanning . .
automatische
actantenne
. .
— filter.........................................
— frequentie
— storingen...............................
niet-lineaire vervorming . . .

75
91
1 16
1 16
68
116
99

O.
octode 104, 131, 138. 140, 141,
ontkoppeling, hf — . . . . 1 18,
ontvangantenne. . . . ....
— diagram..................... ....
— toestellen .... ....
ontvanger, cascade — . . . 107,
indirecte.................... ....
inductieve .... ....

142
1 19
44
49
112
116
64
64
.... 64

superheterodyne — 129, 159, 170
64
tweekrings —. . • .
127
ontvangst, autodyne —. .
48
gerichte
128
heterodyne — ...
123
superheterodyne — .
1 17
opslingering

1

187
Blz.
oscillatorbuis ....
128, 136, 137
- frequentie 123, 128, 130, 140, 142
— kring
. . .
’
136
— rooster . . .................................... 132
— spanning. . ..................... 139,
140
— trilling . . 129, 131,.... 138. 139
oscilleren. . . .
126
oscilleerneiging .
1 15, 160
output. . . . .
93

P.
paddingcondensator
147
papicrcondensator
18
parallclresonantie .... 32, 35, 36
parallelschakeling van condensa
toren
14
van spoel on condensator .
32
penthode
66, 103, 130
— cindbuis.
100, 103, 161
permanent-dynamische luidspre
ker . .
...............................
175
•plaatspanningsapparaat . . 71,
73
polairdiagram
49
pompstengel...............................
143

primaire koppeling
ontvanger . . . . . .

55
64

R
raamantenne
reactantie
regelbare bandbreedte . . 60, 84,
regelelectrode
— karakteristiek
resonantie
breedte.................................... 37,
37

49
31
170
179
138
31
57

frequentie .... 30, 34, 59, 95
59
36
28
74
74
87
......... 77
— ruimte. . . .
......... 75
— spanning. . .
— stroom . . .
.......... 75
87
— stroomdetectie
......... 45
ruimtegolven . . .
— lading. . . .
... 66, 142
ruimteladingsgebicd
67
— rooster . . .
.... 101
— wolk.
...
.... 132
.... 31,
- kromme. . .
parallel —. .
. . 32, 35,
.........
serie — ...
. . . . 71,
rimpelspanning . .
rooster.........................
— condensator .

Blz.
secundaire electronen .... 65, 68
ontvanger
64
selectiviteit
37, 112
serieresonan cie
28. 36
— schakeling van spoel en con
densator
28
signaalspanning..............................
151
sleutelbuis
142
sluiering, normale
46
selectieve
46
smoorspocl, hoogfrequent — .
54
— koppeling
95
ïaagfrequent—. . .
157
spanning, anode — ... . . 66. 75
batterij —.........
. . 66, 80
gloeidraad —. . . . ... 67
rooster —.................... ...
75
spanningscaroussel. . . . ... 174
— lijnen.............................. . . 42. 43
— tegenkoppeling 153, 157, 158,
159
spanningsverlies, capacitief.
28
inductief. . . .
28
Ohms..........
. 28. 29
sper kring....................
. .
35
— koppeling . . .
. . 106
spiegelfrequentie . .
. . 147, 148
spiraal van Archimedes. . .
. .18
spoelcapaciteit......................... . .
96
— kwaliteit
40. 116
spreek-smoor — ... . . 54
ijzerpoederkern —. 115, 160, 174
statische Ia- V^-karakteristiek 76, 81
steilheid
77
bij de hexodebuizen .... 132
. . 134
conversie — ....
. . 134
meng —..............
. . 134
transponerings —. .
..114
sterkteregeling . . .
automatische. .
. . 83, 108
vertraagde automatische
109, 110
s-tetrodc
101
stootionisatie
66
straling van de antenne
126
43 44
stralingsveld...................................... 43.
stratosfeer
45
stuurrooster
74
su perheterodync-ont vangers 129, 159,

— ontvangst . . .
synchronisatiesignaal

129
182

tegen koppeling
150,
spannings— 153, 157, 158,
153, 154,
stroom — . .
telcfooncondensator
....
115, 125,
terugkoppeling . .
....
ongewenste. .
....
terugkoppelspoc! .

157
159
156
64
151
116
125

S.
schakelaar, golflengte—
muziek-spraak—
schcrmanode
schermrooster

— buis
— spanning

18, 120, 165
173
149
101, 132

101, 102, 103
102, 103

188
Blz.
66, 101, 102
toonfilter
. . 98. 119
transformatorkoppeling . .
96
laagfrequent —. . .
96
uitgangs —
94
voedings — ....
1 16
transformatieverhouding. . . 94, 96
transponeren.........................
. . 123
transponeringsontvangst . . . . 123
— steilheid.......................... . . . 134
trilling, electrische.................... . .
27
gedempte......................... . .
26
gedwongen......................... . . 27
gemoduleerde hf — . . . .
50
hoogfrequent — . . . . .
48
laagfrequent —. . . . . .
48
mechanische.................... . .
26
middenfrequent T— . . . . 123
modulerende.
. 51, 87
ongedempte .
. 26, 28
vrije...................
. 26, 27
trillingsketen . . .
. .
41
gesloten. . .
. .
41
open ....
. .
41
— tijd.....................
. .
26
trimmen.....................
. . 117
trimmer
60, 113, 116
triode ... . . .
66 74
triode-heptode . .
131, 137, 145
troposfeer ....
....
45
tijdbasisapparaat .
.... 181

tetrode.

U.
uitgangsspanning . . . 73. 151. 152
— transformator .
94

V.
vangrooster
103
vectordiagram
28
veld, electrisch —
41, 44
electromagnetisch stralings — 43
electrostatisch . . . . 21, 149
geconcentreerd magnetisch. 115
magnetisch
41, 42
stralings
43
veldsterkte, electrische........................... 41
magnetische
41 I

Blzverstomming....................
. . 37, 39
versterking, conversie —
... 135
hoogfrequent — .
. 58, 106
klasse A —. . . .
82, 83, 84
klasse A/B —. . .
82, 83, 84
. . 82, 83
klasse B —. . . .
. . 83, 84
klasse C —. . . .
laagfrequent —. .
... 90
middenfrequent —
129, 131
. . 77, 78
versterkingsfactor. . .
vervangingswaarde van parallel
14
geschakelde condensatoren . .
van in serie geschakelde con
15
densatoren ....
98
vervorming, lineaire . . .
99
niet-lineaire ....
. 100
vervormingsfactor. . . .
67
verzadigingsspanning . .
. 132
virtuële kathode
. 148
voorselectie
voortplanting van electromagne39
tische golven
voortplantingssnelheid. . . . 44. 48*
vrije trilling.............................. ... 21

W.
wederzijdse inductie
coëfficiënt van
weerstandskoppeling
werkpunt
werkzame capaciteit
weerstand
zelfinductie
.....
wisselstroom, hoogfrequente. .
laagfrequente
— vermogen
„ 68,
— voeding .

23
23
90
83
46
46
46
50
51
93
69

z.
zaagtandspanning
180
zeef kring
35, 148
zelfinductie, coëfficiënt van. . . 22
zoekerpen
143, 144
zwevingen
127»
’ zwevingstoestel
128
...... o
' i
124
zijbanden
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