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Woord vooraf

Tienduizenden mensen maken gebruik van de 27 megahertz communicatie
apparatuur . . .
Taxichauffeurs houden per mobilofoon contact met de centrale . . .
Modelbouwers besturen met behulp van een zender vliegtuigen, boten en
auto’s ...
Zendamateurs voeren gesprekken met mensen in landen aan de andere kant van
de wereld . . .
De omroepen brengen programma’s die op elke plaats in het verzorgingsgebied
zijn te ontvangen . . .
Zo kunnen we nog vele toepassingen noemen - van spel tot ruimtevaart - die alle
één ding gemeen hebben: het gebruik van radiogolven.
We zijn er tegenwoordig al zó aan gewend dat dit allemaal mogelijk is, we weten
eenvoudig niet beter. Maar hoe het nu eigenlijk precies in zijn werk gaat, is tot op
heden voor menigeen een raadsel.
Ongelooflijk, dat met een zendertje van 5 milliwatt (het kleinste gloeilampje zou
branden als een gloeiende spijker) afstanden kunnen worden overbrugd van
kilometers lengte en dat een raket naar Venus, met een 10 watt zender aan boord,
pas onhoorbaar werd na 87 miljoen km te hebben afgelegd!
Toen ik met deze onderwerpen in aanraking kwam, bleek de literatuur die
hierover bestond óf veel te wiskundig, zodat het begrijpen diepgaande studie
vereist, of zó beknopt dat men er voor de praktijk geen steun aan heeft.
Uiteindelijk heb ik vele gegevens uit allerlei handboeken verzameld en getracht
er een logisch verhaal van te maken. Zo ontstond dit boekje, dat met een klein
beetje algebrakennis is te volgen. Mochten hier en daar de formules gaan
vervelen, dan doet men er het beste aan gewoon door te lezen; het verband gaat
er niet door verloren.
We hopen, dat voor al degenen die op een of andere wijze direct of indirect met
radiogolven ‘omgaan’ dit werkje zal bijdragen tot een beter inzicht in wat er zich
tussen zend- en ontvangantenne afspeelt.
J. F. van Oort
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1. Beknopt historisch overzicht

Experimenten van Luigi Galvani
Hoewel Galvani (afb. 1) geneesheer was, waren zijn experimenten van grote
waarde voor de ontwikkeling van de radiotechniek. Hij deed vele anatomische
onderzoekingen op kikvorsen en ontdekte bij toeval dat er, als hij bij het
prepareren van een dode kikvors een koperen en een zinken draad gebruikte, een
elektrische stroom ontstond.

Afb. I. Luigi Galvani.
De op deze wijze opgewekte elektriciteit staat in de geschiedenis bekend onder de
naam ‘Galvanische elektriciteit’. Galvani nam daarna nog vele proeven, in de
hoop een nieuw geneesmiddel te ontdekken. In het jaar 1791 deed hij een
experiment dat eveneens wereldberoemd is geworden en dat als één van de eerste
pogingen tot radioverbinding kan worden beschouwd, zonder dat Galvani er
zelf maar enig idee van had:
Op enige afstand van elkaar stelde hij twee vertikale draden op, die in het midden
waren onderbroken. Hij verbond de ene draad met een elektriseermachine
11

waarmee hij hoge spanningen kon opwekken (wrijvingselektriciteit - zie
afb. 2a), en het midden van de andere draad werd verbonden met een
kikvorspoot, en wel zodanig dat de ene helft verbonden was met een deel van de
wervelkolom met daarin de zenuw van de achterpoten en de andere helft met de
spieren van één van de poten (zie afb. 2b). Werd de elektriseermachine in
werking gesteld dan steeg de spanning tussen de twee draadhelften dermate, dat
er vonken oversprongen. Tijdens het overspringen van een vonk werden de twee
opgeladen draadhelften snel ontladen waardoor een grote stroom ontstond.
Deze stroom wekte een elektromagnetisch veld op met een eigen trilling en
verspreidde zich om de draad heen. Het verwonderlijke was, dat bij elke vonk de
zender

ontvanger

zenuw

J vonk
spie Ta

Afb. 2. Proef van Galvani.
a

b

;

Afb. 3. Blik in het laboratorium van Galvani 1791.
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kikvorspoot bewoog; blijkbaar werd elektriciteit draadloos overgebracht: de
draad was de ontvangantenne en de kikvorspoot de detector.
Alhoewel de tegenwoordige ontvangers er wel enigszins anders uitzien, is dit
experiment dat in zeer vele natuurkundeboeken wordt verhaald, van onschat
bare waarde geweest voor de ontwikkeling van de radiotechniek.
Nadien deed Galvani nog vele proeven om grotere afstanden tussen twee draden
te overbruggen, door verlenging van de ‘zend-' en ‘ontvangantenne’. Op zekere
dag verbond hij zijn dakantenne met de kikvorspoot en bemerkte dat de poot
bewoog wanneer een atmosferische storing, zoals een bliksem in de buurt,
optrad.
Overal begon men deze proeven te herhalen en men waagde zich aan allerlei
veronderstellingen. Maar Galvani, als geneesheer, had een eigen theorie
opgesteld over ziekten en kwalen die hij met behulp van elektrische impulsen
wilde genezen. Afb. 3 toont het laboratorium van Galvani 1791.
Faraday en Maxwell
Het duurde echter nog vele jaren voordat voor Galvani’s ervaringen een goede
verklaring kon worden gegeven. Pas in 1847, toen M ichael Faraday (afb. 4), een
Engels schei- en natuurkundige, bewees dat er verband bestond tussen licht en
elektromagnetische golven, volgde de snelle ontwikkeling van de radiotechniek.
Samen met James Clerk Maxwell (afb. 5), Engels wis- en natuurkundige, stelde
hij de elektromagnetische lichttheorie op, die heden ten dage nog als uitgangs
punt dient voor alles wat te maken heeft met de elektromagnetische straling. De
proeven die Faraday deed werden door Maxwell wiskundig geanalyseerd en
berekend.

Afb. 4. Michael Faraday.

Afb. 5. James Clerk Maxwell.
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Om aan te tonen dat licht- en radiogolven tot dezelfde famillie behoren, namen
zij de volgende proef:
Met behulp van een vonkzender werden zeer korte golven opgewekt. De
vonkzender bestond uit een inductor van Ruhmkorff*, waarmee hoge span
ningen werden opgewekt, die geleid werden naar een antenne bestaande uit twee
vertikale staven in eikaars verlengde, voorzien van twee metalen bollen. De
afstand tussen de bollen bedroeg enkele millimeters zodat bij inschakelen van de
inductor vonken oversloegen (afb. 6).
zender
ontvanger

1
Afb. 6. Proef van Maxwell en Faraday.

inductor

üïiua üWJffcïB

Afb. 7. Faraday in zijn laboratorium.
* Dc inductor van Ruhmkorff is een soort transformator waarmee zeer hoge spanningen kunnen worden opgewekt
met behulp van een trillende onderbreker in de primaire wikkeling.
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In de buurt van deze antenne werd een koperen ring van ± 30 cm diameter
geplaatst, die op één plaats was onderbroken en aan de uiteinden was voorzien
van metalen kogels. Werd de vonkzender in werking gesteld dan werden
elektromagnetische golven van hoge frequentie opgewekt en deze induceerden in
de ring zulke hoge spanningen, dat ook hier vonken tussen de kogels
oversprongen.
Zij toonden aan dat deze golven van richting waren te veranderen wanneer ze
door een ander medium dan lucht (bijv. een prisma van pek) werden gestraald.
Maxwell berekende uit de afwijking van de stralen de voortplantingssnelheid
van deze elektromagnetische golven en vond dat deze dezelfde was als die van
licht. De lichtsnelheid was reeds lang bekend, nl. 3 x 108 meter per seconde en zo
concludeerde men dat licht een elektromagnetische straling moest zijn. Afb. 7
toont Faraday in zijn laboratorium.
Heinrich Hertz
In het jaar 1892 maakte Heinrich Hertz (afb. 8) voor het eerst apparaten
waarmee hij elektromagnetische straling opwekte welke krachtiger was dan die

Afb. 8. Heinrich Rudolf Hertz.

van Maxwell. Hertz maakte gebruik van zeer korte golven (golflengte ong.
60 cm) en wist deze met behulp van afstemmiddelen met grotere efficiency uit te
stralen en op te vangen. Hij overbrugde op deze wijze een afstand van 5\ km. Te
zijner ere heeft men later het aantal trillingen per seconde van een wisselstroom
het aantal hertz, afgekort Hz, genoemd.
15

Marconi
Marconi, (afb. 9) die als jongen reeds zeer veel belangstelling had voor de
natuurkunde en de elektriciteit, zette de experimenten van Maxwell en Hertz
voort en bereikte in enkele jaren verbluffende resultaten. Hij besteedde veel
aandacht aan de antenne en voerde het nuttig effect van de zender op. Later heeft
men een speciaal soort antenne die bestaat uit een vertikale draad boven een
geleidend oppervlak, de ‘Marconi-antenne’ genoemd. Het woord antenne is
afkomstig van het Griekse woord antennea, dat voelspriet betekent. In 1899
gelukte het Marconi signalen van Engeland naar Frankrijk te stralen.

■HHH

Afb. 9. Guglielmo Marconi.

Men had in die tijd niets anders tot zijn beschikking dan een vonkzender en men
trachtte toen de vonk tot grotere regelmaat te brengen. Met deze zenders kon
men slechts door het uitzenden van Morsetekens berichten overbrengen. De
vonkbrug die met zijn knetterend geluid de toeschouwer respect afdwong was
dan ook verreweg het meest imposante onderdeel van een dergelijke zender.
De ontvanger die toen werd gebruikt, bestond uit een grote antenne waarin de
signalen werden ontvangen en daarna werden toegevoerd aan een z.g. detector
16

Afb. 10. Edouarcl Branly.

(verklikker). Deze detector die in 1890 door Branly (afb. 10) werd uitgevonden,
staat bekend onder de naam: Cohaerer van Branly (het Latijnse woord
cohaerere betekent samenhangen). De cohaerer bestaat uit een glazen buisje met
metaalvijlsel (nikkel en zilver), dat de verbinding vormt tussen twee geleiders.
Een stroom door dit buisje ondervindt een grote weerstand (ca. 100.000 H)
doordat de ijzerdeeltjes elkaar slechts licht raken en door zeer dunne oxydehuidjes enigszins geïsoleerd zijn. Komt een elektromagnetische golf op de
antenne binnen, dan ontstaat op de uiteinden van de cohaerer een spanning.
Deze spanning veroorzaakt een doorslag tussen de metaaldeeltjes, waardoor een
hechter contact wordt gemaakt (samenhangen) en de weerstand afneemt (ca.
250 ü). De deeltjes worden als het ware enigszins aan elkaar ‘gelast’, waardoor
de cohaerer geleidend blijft, ook als de elektromagnetische golf is verdwenen.
Een stroom door de cohaerer (afb. 11) bekrachtigt dan een gevoelig relais,
waarmee een schel of een telegraafmachine wordt bediend.
Om de cohaerer weer gevoelig te maken voor een volgende binnenkomende golf
is een tik met een klein hamertje nodig om de ijzerdeeltjes opnieuw in
maagdelijke toestand te brengen.
De geschiedenis van de cohaerer begon eigenlijk al in het jaar 1866, toen Varley
een buisje met koolpoeder in een bliksemafleider monteerde. In 1878 rakelde
17
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Afb. 11. Zendinstallaiie van Marconi.
Afb. 12. Alexander Popov.

Hughes dit instrument weer op, en gebruikte het om op enige afstand een
vonkoverslag aan te tonen. In 1890 voerde Branley de gevoeligheid op door
speciale metaalpoeders toe te passen.
De Russische geleerde Alexander Popov (1859-1905) (afb. 12) had het idee, om
in combinatie met een morseschrijver onweders te registreren en verbeterde de
cohaerer, zodat hij rijp werd voor de radiotelegrafie. Op 7 mei 1895 demon
streerde hij voor de leden van het Russisch Natuurkundig en Scheikundig
Genootschap de eerste draadloze telegrafieverbinding en men neemt aan dat dit
de dag is, waarop de ‘radio’ werd geboren. Bijna één jaar later, op 24 maart 1896,
maakte hij een telegrafieverbinding over een afstand van 250 meter en de eerste
woorden, die hij toen overseinde, waren: ‘Heinrich Hertz’.
Nicola Tesla
In de tijd dat Marconi grote vorderingen maakte met zijn experimenten, was in
Amerika Tesla bezig met zeer indrukwekkende demonstraties.
Nicola Tesla, die in 1856 in Joegoslavië werd geboren (hij stierf in 1943 te New
Yörk) was een van de grootste uitvinders van de geschiedenis. Hij vertrok in 1884
naar Amerika waar hij het Tesla-laboratorium stichtte. Hij heeft ongeveer 1000
uitvindingen op zijn naam, waaronder in 1888 de inductiemotor, die met behulp
van een draaiveld dat door een draaistroom werd opgewekt, in een anker grote
draaiende krachten ontwikkelde.
In 1890 bouwde Tesla een grote oscillator, die een spanning kon produceren van
12 miljoen volt bij een frequentie van 50 kilohertz. Hij trok hiermee vonken over
afstanden van 7 m; het daarvoor nodige elektrisch vermogen bedroeg 300
kilowatt (afb. 13).
Tesla ontwikkelde ook apparatuur voor het opwekken van elektrische ontla
dingen tot 30 m, de z.g. kunstmatige bliksem. Deze ontladingen produceerden
18
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Afb. 13. Tesla tijdens zijn experimenten.

zulke sterke elektromagnetische golven, dat men op een halve mijl afstand
gloeilampen kon doen branden met de energie die in de ontvangantenne werd
opgevangen. In die tijd kon dat allemaal; er waren toen immers geen wetten op
dit gebied, en van zendmachtigingen had men nog nooit gehoord.
Afb. 14 toont het principeschema van de Tesla oscillator. Hierin is Tx de
inductor van Ruhmkorff met de bijbehorende trillende onderbreker P. Bij iedere
onderbreking van de gelijkstroom wordt een gelijkspanning omgezet in zeer
hoge piekspanningen, waarmee de condensator C wordt geladen, waarop een
vonk overspringt in de vonkbrug V. Tijdens de vonkontlading heeft een
uitslingering van vrij hoge frequentie plaats in de kring C- V- L,. De spoelen L,
en L2, die met elkaar zijn gekoppeld, vormen een transformator, die deze snel
(f) ontladings-
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Afb. 14. Oscillator van Tesla.
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wisselende spanningen zeer hoog optransformeert met als resultaat een sterk
ontladingsverschijnsel aan de ontladingselektrode E, waardoor in het donker
een fantastisch lichteffect ontstaat.
De ene spectaculaire demonstratie volgde op de andere. Eén ervan zullen we
nader beschrijven. Het betreft een op afstand bestuurd schip dat Tesla in 1898
onder zeer grote belangstelling in New York demonstreerde (afb. 15).

§

Afb. 15. Tesla's radio-besiuurd
schip, dat hij bouw de in het jaar
1898. In het midden de antenne en
daarnaast 2 signaallampjes.

De installatie van Tesla bestond in principe uit een vonkzénder en een
cohaererontvanger (afb. 16). De zender kon hij inschakelen met een in vier
standen te verstellen en alleen rechtsom draaibare hendel H. In elk van de vier
standen werd een kortstondig contact gemaakt, waardoor een impuls werd
Fig. 16. Op afstand bestuurde boot van Tesla.
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uitgezonden. De uitgezonden impulsen werden door de antenne (afb. 17) van
de boot opgevangen en naar de cohaerer C gevoerd; deze werd geleidend en deed
een gevoelig relais /?, aantrekken. Dit relais sloot een stroomkring van de
elektromagneet K, die een pal wegtrok van een escapement E, een soort vierstanden relais waarvan de contacten telkens een kwart slag draaiden als de pal
werd weggetrokken. De energie voor het draaien van deze contacten werd
geleverd door een veerwerk. Door de elektromagneet K en een veermotor werd
een mechaniekje in werking gesteld, en dit schudde de cohaerer een moment later
door elkaar, zodat de metaaldeeltjes weer los kwamen en de cohaerer in staat
was een volgende impuls te detecteren.
Zowel het escapement als de hendel op de zender hadden dus vier standen en de
bedoeling was dat bij het begin beiden in stand I stonden, zodat bij elke volgende
stand van de hendel ook het escapement een kwart slag draaide en de stand van
de hendel een indicatie was voor de stand van het escapement in de boot,
waardoor de besturing eenvoudig werd en de kans op vergissingen gering was.
Veronderstel: de hendel wordt gedraaid van stand 1 naar stand 2; dan doet het
escapement een stap. Dan zullen in de ingenomen stand de contacten het relais
R2 van stroom voorzien en zullen de stuurmotor 14, en de hulpmotor Af3 gaan
draaien. De stuurmotor zal dan het roer naar bakboord draaien en de boot gaat
linksaf. De hulpmotor is gekoppeld met de loper / van een contactwals, die tegen
de kracht van een spiraalveer in wordt gedraaid. De kracht van de motor is
slechts in staat de loper niet verder dan het contactsegment S/a te draaien, zodat
de twee gekleurde signaallampjes Px en P2 met één pool van de batterij worden
verbonden. De contactwals S2> die met de stuurmotor Af, is gekoppeld, zal één
van de twee signaallampjes verbinden met de andere pool van de batterij, zodat
vanaf de kant kan worden geconstateerd of de commando’s de juiste uitwerking
hebben.
De volgende stand van de hendel H (stand 3) zet het escapement in stand 3,
waardoor het contact voor relais R2 wordt verbroken en dit relais afvalt, zodat
de stuurmotor stopt en de hulpmotor A/3 met loper / door de spiraalveer weer
naar zijn beginstand wordt teruggedraaid. Stand 3 is dus een soort ruststand
waarin het roer blijft staan en de boot de koers houdt die hij op dat moment had.
De gedoofde signaallampjes bewijzen, dat het escapement zich in ruststand
bevindt.
De volgende impuls (hendel in stand 4) heeft tot gevolg dat het escapement het
relais R3 bekrachtigt, waardoor de stuurmotor in omgekeerde richting draait.
Het roer wordt naar stuurboord gedraaid en de boot gaat rechtsaf. Ook het
hulpmotortje dat alleen maar naar één kant kan draaien, zet de loper / weer op
contact S/a. Daar de contactdrum S2 van rechts naar links draait, zal eerst even
het éne signaallampje branden en op het moment dat het roer rechtuit staat
wordt het andere signaallampje ingeschakeld. Wanneer tijdens een stuurmanoeuvre de hendel van één van de actieve standen 2 of 4 wordt doorgedraaid
naar de ruststanden 3 resp. 1 dan zal het roer de stand behouden die het op dat
moment heeft; het roer heeft dan een stand ergens tussen maximaal linksaf en
maximaal rechtsaf. De boot kan dus elke gewenste bocht maken.
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Tesla kon de boot laten stoppen door de hendel extra lang op de standen 2 öf 4 te
laten staan. De contactwals S2 maakte daardoor de aandrijfmotor M2 voor de
schroef stroomloos. Dit kon dus alleen als het roer in één van de uiterste standen
stond. Als extra attractie kon een torpedo worden afgeschoten die ergens vóór in
de boot aanwezig was. Daartoe moest de hendel met een bepaalde snelheid
worden rondgedraaid, waardoor de stuurmotor heen en weer draaide en dus vrij
veel stroom opnam. Deze grote stroom liep door het hulpmotortje M2,
waardoor deze voldoende kracht kreeg om de loper / zo ver tegen de veerkracht
in te draaien dat contact S/f, werd bereikt, met het gevolg dat de lading O in de
torpedo werd ontstoken.
In vele opzichten zal deze uitvinding nuttig blijken, zo meende Tesla. Zij zou ten
dienste staan aan allerlei soorten voertuigen: reddingsboten, expeditieboten,
loodsboten e.d., ofwel nuttig zijn voor het vervoer van brieven, pakjes,
voorraden, instrumenten enz. naar onbereikbare gebieden. Ook voor weten
schappelijke onderzoekingen, voor het doden van walvissen en andere zee
dieren, zou de vinding nuttig kunnen zijn. Zelfs voor oorlogsdoeleinden zou ze
kunnen worden toegepast, maar dan meer als afschrikwekkend wapen, dank zij
haar onbegrensde vernietigende kracht. Ze zal daarom een voortdurende vrede
tussen de volken tot stand brengen en behouden. Aldus Tesla, die helaas zijn
dromen niet zag verwezenlijkt.
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2. Het opwekken van radiogolven met de
vonkzender

In alle tot nu toe beschreven experimenten is de zender uitgerust met een
vonkbrug, die als het ware de bron is van alle succes. Jarenlang heeft men het
vonkbrug-principe toegepast in de scheepvaart waar men met de morseseinen
contact onderhield met het vasteland of met andere schepen: ‘het begin van de
radiotelegrafie’. Het zenden en ontvangen van morsetekens eist een speciale
opleiding, vandaar ook dat de meeste schepen een radio-telegrafist aan boord
hadden, of, zoals men hem ook vaak noemde naar de uitvinder, een ‘marconist’.
De vonkzender was, dank zij zijn eenvoudige constructie gemakkelijk te
begrijpen, hetgeen de betrouwbaarheid en het onderhoud ervan ten goede
kwam.
De werking van de vonkzender is een samenspel tussen de vonkbrug en een open
trillingskring, de laatste met de eigenschap elektromagnetische golven uit te
stralen. Om het gedrag van een vonkbrug met open trillingskring te begrijpen
moeten we eerst de gesloten trillingskring verklaren, want door het openen van
een gesloten kring ontstaat de stralende werking.
Gesloten trillingskring

De gesloten trillingskring bestaat uit een keten met een condensator C en een
zelfinductie L (afb. 18). De condensator is te beschouwen als een verzamelaar
van statische elektriciteit, en de zelfinductie (een spoel) als een verzamelaar van
stromende elektriciteit.

1

Tc

Afb. 18. Gesloten trillingskring. In een werkende elektrische trillingskring wordt
voortdurend elektrische energie omgezet in magnetische energie en omgekeerd.
Stel: op zeker moment is de condensator C geladen met een zekere hoeveelheid
elektriciteit. Tussen de platen AenB van de condensator staat dan een bepaalde
spanning. Het gevolg is dat via de spoel L een stroom zal ontstaan van A naar B.
De stroom neemt slechts geleidelijk in sterkte toe, omdat de stromende
elektriciteit in de spoel wordt omgezet in een magnetisch veld en dit toenemende
magnetisch veld de stroomtoename tegenwerkt (wet van Lenz). Op het moment
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dat de spanning tussen A en B is gedaald tot 0 volt, is alle energie aanwezig in het
magnetisch veld van de spoel (afb. 18b), terwijl de stroom de maximale sterkte
bereikt heeft. Omdat de condensator leeg is, zou ook de stroom ophouden en zou
het magnetisch veld verdwijnen. Echter, als een magnetisch veld afneemt,
ontstaat er in de spoel een zelfinductiespanning, die de neiging heeft dit afnemen
tegen te gaan (wet van Lenz). De stroom blijft daardoor in dezelfde richting en
met afnemende sterkte doorgaan, met het gevolg dat de condensator met
tegengestelde spanning (polariteit) wordt geladen (afb. 18c). De stromende
elektriciteit wordt daardoor weer omgezet in statische elektriciteit. Als de
stroom tot 0 ampère is gedaald, heeft de spanning op de condensator (afgezien
van verliezen) weer de oorspronkelijke waarde, maar zoals gezegd met
tegengestelde polariteit. Nu kan de volgende halve cyclus in omgekeerde richting
beginnen.
In een elektrische trillingskring stroomt dus voortdurend lading heen en weer.
De tijd die een heen- en weergaande lading duurt, noemt men trillingstijd. Deze
is des te groter naarmate:
a. de spoel L een grotere mogelijkheid biedt om stromende elektriciteit te
verzamelen (grotere zelfinductie), waardoor het opbouwen en wegvallen van
het magnetisch veld meer tijd vraagt;
b. de condensator C grotere elektrische ladingen kan bevatten (grotere capaci
teit) waardoor het ontladen en het laden meer tijd kosten.
De trillingstijd wordt berekend met de formule van Thomson:
T = 2 w \J Lx C

(1)

T in seconden (s)
L zelfinductie van de spoel met als eenheid de henry (H)
C capaciteit van de condenstor met als eenheid de farad (F).
Men vergelijkt de statische elektriciteit wel eens met arbeidsvermogen van plaats
en de stromende elektriciteit met arbeidsvermogen van beweging, zoals voor
komt in mechanische trillingen. Een onrust van een horloge heeft een eigen
trillingsgetal dat wordt bepaald door de sterkte van de veer en het gewicht van de
balans. In de uiterste standen is de energie geheel omgezet in arbeidsvermogen
van plaats, terwijl in het midden, waar de snelheid van de onrust het grootst is en
de uitwijking nul, alle energie bestaat uit arbeidsvermogen van beweging. Het
gewicht doet denken aan de zelfinductie en de veerkracht aan de capaciteit.
Vonkbrug
Om een gesloten trillingskring te laten trillen, wordt gebruik gemaakt van de
vonkbrug.
In afb. 19a is de LC-keten in serie geschakeld met de vonkbrug en deze laatste is
verbonden met de inductor van Ruhmkorff.
Wordt de inductor ingeschakeld, dan zal de condensator C zich opladen tot een
steeds hoger wordende spanning. Bij een bepaalde waarde springt er een vonk
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over tussen de bollen van de vonkbrug omdat de lucht tussen de twee bollen
wordt geïoniseerd, d.w.z. de luchtmoleculen worden gesplitst in positieve en in
negatieve deeltjes, die zich resp. naar de negatieve en de positieve bol bewegen
(zie afb. 19b). Geïoniseerde lucht is geleidend en kan beschouwd worden als een
kortsluiting. Op dat moment kan een stroom lopen in de LC-kring en er ontstaat
een oscillatie of trilling. Op de condensator zal een wisselende spanning staan en
door de spoel zal een wisselende stroom lopen. De snelheid waarmee dit gebeurt,
dus het aantal trillingen per seconde (eenheid hertz, afgekort Hz) wordt bepaald
uit de formule voor de trillingstijd T. Aangezien dit de tijdsduur is van een
trilling is het aantal trillingen per seconde te berekenen uit

het trillingsgetal

wordt aangeduid met de letter ƒ (frequentie). Men berekent nu de eigen
frequentie van de trillingskring uit:
1
ƒ=

2 TT VTC

(2)

ƒ in Hz; L in H; C in F.
Een spoel bestaat gewoonlijk uit een aantal windingen die dicht tegen elkaar
liggen. De zelfïnductie is sterk afhankelijk van het aantal windingen, de diameter
en de lengte van de spoel. In plaats van een spoel werd vaak gebruik gemaakt van
een ringvormige geleider. Om een idee te krijgen van de frequentie die door
Maxwell in zijn ringvormige trillingskring werd opgewekt, geven we hieronder
een getallenvoorbeeld (zie afb. 20). De spoel bestaat uit een grote koperen ring
met een diameter van 30 cm, terwijl de draad een diameter van 2 cm heeft. De
zelfïnductie is hierbij over de gehele lengte verdeeld. Men kan uitrekenen dat de
zelfïnductie van deze ring ongeveer gelijk is aan 0,5 x 10 6 henry*, of, zoals
gewoonlijk, uitgedrukt 0,5 /zH (microhenry). De condensator van de keten
bestaat uit twee ronde metalen platen met een diameter van 9 cm op een afstand

•Dc zelfïnductie wordt benaderend berekend met de formule
„, —
R
L/ = n0R\n
n0 = 4 n X 10‘7 H/m
L in H. R straal van dc ring in m en r straal van dc draad in m.
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Afb. 20.

van 1 cm van elkaar. De berekende capaciteit hiervan bedraagt ongeveer
5 x 10 12 farad of 5 picofarad (pF).*
De frequentie die in deze trillingskring zal ontstaan, bedraagt dus

/=

1
InsfTc

I
= 100 000 000 Hz of 100 MHz
2 TT \/0,5x 10-6x5x10 12

Is de frequentie van een trillingskring bekend, dan kan ook de golflengte worden
bepaald van een elektromagnetische golf die deze kring zou kunnen uitstralen.
De golflengte van een golf is de weglengte tussen de twee punten P\ en P2
(afb. 21) die wordt afgelegd in de trillingstijd T. Deze golflengte wordt
stroom

k

I

AJb. 21. Gedempte trilling.
aangeduid met de Griekse letter X (lambda). Is de voortplantingssnelheid van

* De capaciteit kan bij benadering worden bepaald met de formule voor een vlakke condensator (zie ook
hoofdstuk 7)

C = ‘o7Cin F; t0 = 8.85 X I0'12 F/ m; A is de eenzijdige oppervlakte van cèn van de twee even grote platen in m2; d is de
afstand tussen de platen in m.
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elektromagnetische golven c dan zal de golflengte van een trilling met de
frequentie ƒ bedragen
c

k =-

f

(3)

k in m; c in m/s; ƒ in Hz.
Voor bovenstaand voorbeeld, waarbijƒ= 100 000 000 Hz ene = 300 000 000 m/s
bedraagt, zal de golflengte zijn
k=

300 000 000
= 3 m.
100 000 000

ƒ wordt in Engelstalige literatuur uitgedrukt in cycles per second (c/s) of indien
het aantal zeer groot is, in megacycles per second (1 Mc/s = 106 c/s). Zelfs blijkt
ook deze eenheid veelal tot grote getallen te leiden en gebruikt men gigacycles
per second (1 Gc/s = 109 c/s).
Gedempte trillingen
In de oscillerende trillingskring gaan dus heen- en- weergaande stromen, zolang
de lucht geïoniseerd blijft, dus de kring kortgesloten is. Dit is het geval zolang de
spanningen hoog genoeg zijn om de ionisatie in stand te houden. In werkelijk
heid echter zullen door verliezen de maximale waarden van de heen-enweergaande stromen en spanningen afnemen, zodat ze zullen uitsterven: de
ionisatie van de lucht in de vonkbrug stopt en de kortsluiting is verbroken. De
inductor laadt bij de volgende onderbreking in de primaire gelijkstroomketen de
condensator tot een hoge spanning, en door vonkoverslag zal opnieuw ionisatie
van de lucht plaats hebben. Dan volgt een nieuwe oscillatie, die na enige heen

spanning U
stroom I

t

Afb. 22. Ongedempte trilling. Stroom is 90° in faze verschoven ten opzichte van de
spanning.
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en-weerlopende stromen weer tot nul zal zijn afgenomen. De vonkzender zendt
dus impulsen uit, die zijn samengesteld uit een aantal in sterkte afnemende
(gedempte) golven, zoals in afb. 21 is te zien.
Zou de trillingskring geen verliezen hebben (zoals verondersteld in de trillingskring van afb. 18) dan zouden de stromen en spanningen een sinusvormig
verloop hebben (afb. 22). Het blijkt, dat het maximum van de spanning op de
condensatorplaten samengaat met de stroomwaarde nul en het omkeren van de
stroomrichting, en dat de stroom het grootst is als de spanning door nul gaat en
op het punt staat van polariteit te wisselen. In het eerste geval was alle energie
verzameld in het elektrisch veld van de condensator (spanning U maximaal in
punt A van afb. 22), in het tweede geval is de energie geconcentreerd in het
magnetische veld (stroom I maximaal in punt B). De stroom en de spanning zijn
dus 90° in faze verschoven. Als de spanning nl. maximaal is (punt A) dan begint
de stroom alweer de lading naar de andere condensatorplaat te transporteren en
keert opdat moment om van richting (punt A'); en als de stroom maximaal is (B)
keert de polariteit van de condensatorspanning om (/?').
De open trillingskring
De trillingskring van afb. 18, 19 en 20 noemt men gesloten, omdat de energie
binnen de kring blijft en niet naar buiten treedt. Immers, de elektrische energie,
die in de condensatorplaten aanwezig is, wordt omgezet in magnetische energie
van de spoel en omgekeerd (afb. 23a).
Wanneer wc daarentegen de kring gaan openen door de condensatorplaten van
elkaar te verwijderen (afb. 23b), dan vermindert de capaciteit en wordt het
elektrisch veld tussen de platen veel meer verstrooid. Verder openen van de kring
verstrooit het veld steeds meer (afb. 23c) totdat, zoals in afb. 23d, waar de platen
diametraal ten opzichte van elkaar komen te staan, de uittreding naar buiten
maximaal is.
De open kring heeft, evenals de gesloten kring, een eigen trilling. De frequentie
hiervan hangt af van de capaciteit van de platen, die veel kleiner is geworden, en
van de zelfinductie van de geleider, die eveneens is afgenomen.

•

'11(1

lW
b
Afb. 23. Hel ontslaan van een open trillingskring uit een
gesloten trillingskring.
d
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Dipolen
Omdat de uiteinden van de open trillingskring twee diametraal tegenover elkaar
liggende polen vormen spreekt men van een ‘dipooF. Het kenmerk van de dipool
is dat concentraties van positieve en van negatieve elektriciteit in twee
afzonderlijke polen optreden.
De beschreven dipool met twee condensatorplaten aan de einden werd door
Hertz veel gebruikt als uitgangspunt van zijn berekeningen. Vandaar dat deze
dipool ook wel genoemd wordt de Hertzse dipool of elementaire dipool. We
zullen deze nog herhaaldelijk tegenkomen.
Stroom- en spanningsverdeling in dipolen
We willen nu nagaan hoe de stroom en spanning in een dergelijke dipool zich
gedragen.
Wordt door een inductor van Ruhmkorff een hoge spanning aan de beide
dipoolhelften toegevoerd, dan zal op het moment dat de vonk bij U overslaat de
lading, die geheel op de eindplaten was geconcentreerd, van de positieve naar de
negatieve pool lopen (afb. 24a). De stroom /, die dan in de beide draadhelften
ontstaat, zal een magnetisch veld om zich heen veroorzaken, evenals een spoel
dit doet in een gesloten trillingskring. Er zal dus ook in een open trillingskring
een uitslingering ontstaan met een frequentie die o.a. bepaald wordt door de
capaciteit van de condensatorplaten en de zelfinductie van de draadhelften. De
eindplaten wisselen daarbij steeds van spanning, terwijl de draadhelften een
wisselstroom voeren die de ladingen transporteert.
Zouden we in dit circuit de spanningen en stromen op diverse plaatsen meten
met een voltmeter voor wisselspanningen, resp. met een ampèremeter voor
wisselstromen, dan zouden hoge wisselspanningen worden gemeten op de
condensatorplaten en de draadhelften en dan zouden over de gehele lengte van
de dipoolhelften dezelfde wisselstromen worden gemeten.
Het verloop van de wisselstroom en de wisselspanning is schematisch weerge
geven in de grafieken aan weerszijden van de dipool van afb. 24a. De grafieken
geven de stroom en de spanning op een bepaald moment. De stroom is dan over
de gehele lengte één kant op gericht, zoals de stroomgrafiek laat zien. De
spanningen evenals de ladingen zijn op dat moment in de bovenste helft van de
dipool b.v. positief en in de onderste helft negatief, vandaar dat deze halverwege
de dipool van polariteit wisselt.
In de praktijk laat men de condensatorplaten gewoonlijk weg en bestaat de
dipool uit twee even lange rechte staven in eikaars verlengde. De capaciteit is
dan, evenals de ladingen, verdeeld over de totale lengte. De laadstroom / voor
deze verdeelde capaciteit zal dan in het midden van de dipool, waar het
voedingspunt ligt, groter zijn dan aan de einden. En de spanningen U in de twee
dipoolhelften zijn dan als is aangeduid in afb. 24b. Uit de grafieken ziet men het
gedrag van de wisselspanningen en wisselstromen in een dipool die in het midden
M gevoed wordt met een hoogfrequente wisselstroom, waarvan de frequentie
X
veel lager is dan de eigen dipool-uitslingerfrequentie, of, in formule /
.
30

/

/*■ "*N

I

'

I

I

'

I

4= v ^!
!

'«4

I
I

I
I

I

l

wisselstroom

lading

wisselsp
U

I
a

/
/

i

i

i

1

✓" "'N

t

»

\ \.
N

wissels tr.

I

b

wisselsp.
U

AJb. 24. Schematische weergave van het wisselstroom- en wisselspanningsverloop in de
Hertzse dipool (a) en de gewone dipool (b).

Hierop komen we later weer terug.
Er zijn nu geen condensatorplaten die de eigen frequentie bepalen, maar deze
wordt hier gedeeltelijk bepaald door de lengte van de beide dipoolhelften met
hun verdeelde zelfinductie en capaciteit.
Bij deze dipolen gaat ook de totale lengte een belangrijke rol spelen, vooral
wanneer ze in de buurt komt van de halve golflengte. Dit komt omdat de
voortplantingssnelheid van de elektrische stroom die ongeveer gelijk is aan de
lichtsnelheid, in de dipoolgeleiders dan de voornaamste factor is die de
afstemming van de dipool bepaalt, en niet de capaciteit en de zelfinductie.
Bij dipolen waarvan de totale lengte gelijk is aan
of, wat men liever zegt,
2 x \\ - omdat de dipool gewoonlijk in twee helften is verdeeld - is de tijd die
de stroom nodig heeft om de lading te verplaatsen van de ene dipoolhelft naar de
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andere en terug praktisch gelijk aan de trillingstijd T van de uitgezonden golf of
m.a.w. 2 maal de lengte van de dipool is gelijk aan de golflengte van de
uitgestraalde elektromagnetische golf.
Voeden we een dipool met een hoogfrequente wisselstroom van 30 megahertz,
waarvan de golflengte 10 m bedraagt, dan zal de dipool in afstemming zijn als de
totale lengte gelijk is aan de halve golflengte, dus 5 m. Men spreekt dan ook van
[ X- of 2 x \ X-antennes.
In zulke antennes treden de z.g. staande golven op; dat zijn zulke als voorkomen
in orgelpijpen (afb. 25b). In een gesloten orgelpijp kunnen de luchtdeeltjes in
staande trilling geraken wanneer de pijp wordt aangeblazen. De luchtdeeltjes
kaatsen tegen het gesloten einde terug, zodat hun beweging daar 0 is en er een
opeenhoping van luchtdeeltjes ontstaat. De druk is bij het gesloten einde
maximaal en de snelheid waarmee de luchtdeeltjes trillen minimaal, terwijl aan
de onderkant de druk minimaal is en de snelheid maximaal. De golflengte van de
toon is 4 x de lengte van de pijp.
De frequentie van de toon kan worden berekend met de formule X = c//, waarin
c de voortplantingssnelheid van het geluid = 330 m/s en ƒ de frequentie van de
toon is. Voor een toon van 1000 Hz zal de lengte van de pijp ong.
\ x 330/1000 = 8,25 cm bedragen.
In werkelijkheid maken de luchtdeeltjes slechts zeer geringe maar snelle
bewegingen die ze aan de belendende luchtdeeltjes doorgeven. Op deze wijze kan
een luchtverdikking zich voortplanten van het ene einde naar het andere einde,
terwijl de lucht zelf praktisch op zijn plaats blijft. Hetzelfde verschijnsel doet zich
voor bij het verplaatsen van ladingen in een stroomvoerende draad. De vrije
drukvermeerderin g
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AJb. 25. a. Stroom-, spannings- en ladingsverdeling in de [ X dipool.
b. Luchidrukverdeling in een orgelpijp.

32

druk
nul

druk
max

u

elektronen krijgen door de aangelegde spanning een uitwijking die ze met grote
snelheid aan elkaar doorgeven, terwijl ze zelf praktisch op hun plaats blijven.
Het resultaat is een vergroten of verkleinen van de lading aan de einden, en men
is geneigd te menen dat deze zich in zijn geheel verplaatst.
Zo zullen ook de staande golven in een dipool aan de einden sterke ladingsconcentraties veroorzaken en zal het verloop van de spanning over de lengte van
de dipool niet een rechte lijn zijn (zoals in afb. 24b), maar een geprononceerder
verloop hebben (afb. 25a). De kromme heeft een ongeveer sinusvormig verloop
evenals de stroomverdeling, die in het midden maximaal is en een stroombuik vertoont, terwijl de stroom aan de einden nul is (stroomknoop). Bij de
]A-dipool heeft de spanningskromme in het midden een knoop en aan de einden
een buik.
Dit sinusvormig verloop van de spannings- en stroomkromme bij de \ A-dipool
heeft geen verband met de vorm van de wisselstroom die door de dipool loopt,
maar duidt alleen op de sterkte van de wisselstroom in de diverse antennedelen.
De \ A-dipool heeft dus een eigen frequentie evenals een gesloten LC-kring een
eigen frequentie heeft, waarbij de stroom en de spanning in het voedingspunt in
faze zijn, zodat daar een ohmse weerstand wordt gemeten (hierop komen we
later terug).
Bij de * A-dipool is de lengte maatgevend voor de eigen frequentie en niet de
capaciteit of zelfinductie. Toch speelt ook de dikte van de antennestaaf een niet
te verwaarlozen rol. De extra capaciteit die deze meebrengt zal de eigen
frequentie verlagen, waardoor dus de golflengte groter wordt. In de praktijk
neemt men aan dat de golflengte met 5% wordt vergroot, dus:
A = 2 / + 5%
De Marconi-antenne
Marconi maakte gebruik van vertikale staafantennes, die met het ondereinde via
de vonkbrug aan aarde lagen. Wanneer we er van uitgaan dat de aarde een
perfecte spiegel is voor radiogolven, hetgeen het geval is bij goed geleidende
oppervlakken, dan kunnen we ons voorstellen dat de Marconi-antenne eigenlijk

Ir
—
Afb. 26. Marconi-antenne.
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een dipool is waarvan het andere einde wordt vervangen door het spiegelbeeld,
afb. 26.
In de praktijk blijkt echter dat het reflecterend vermogen van de aarde meestal
slecht is (zeewater uitgezonderd) en dat men het geleidingsvermogen van het
aardoppervlak kunstmatig moet vergroten met koperen leidingen, die men iets
onder of boven de grond aanbrengt (tegenwicht).
De gunstigste lengte van een Marconi-antenne is dus de helft van een [ A-dipool.
Men spreekt ook wel van een JA-straler.
Marconi-antennes werken het best op goed geleidende oppervlakken, zoals
vochtig grasland of zeewater, die zo veel mogelijk straling reflecteren, terwijl
dipoolantennes bij voorkeur hoog boven het aardoppervlak moeten worden
gebruikt.
Wegens de eigen capaciteit van de antennestaaf moet men er ook hier rekening
mee houden dat de eigen golflengte van de Marconi-antenne ca. 5% groter is dan
4 x de lengte van de staaf, dus
X = 4/ + 5%
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3. Het elektrische en het magnetische veld

De elektrische veldsterkte E
Een spanningsverschil tussen twee platen veroorzaakt een wijziging in de
toestand van de ruimte ertussen. De mate van wijziging is afhankelijk van de
spanning en van de afstand tussen de twee platen. Men zegt dat er een zekere
elektrische veldsterkte tussen de twee platen aanwezig is.
Om de sterkte van dit veld te kunnen meten heeft men de eenheid van de
veldsterkte ingevoerd, die als volgt wordt gedefinieerd:
Tussen twee grote metalen platen (afb. 27), die op een afstand van 1 m van
elkaar staan en een spanningsverschil van 1 volt hebben, heerst een elektrisch
veld met een veldsterkte van I volt per meter (1 V/m).

x7

Afb. 27. Eenheid van elektrische veld
sterkte.
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Staat er tussen de twee platen geen gelijkspanning maar een wisselspanning, dan
zal ook het elektrisch veld gelijk met de spanning in sterkte wisselen.
De veldsterkte wordt aangeduid met de letter E en de spanning op de twee platen
met de letter U. Als richting voor de veldsterkte neemt men aan de richting van
plus naar min. Bedraagt de spanning U volt dan is de veldsterkte tussen de
vlakke condensatorplaten die op I m afstand van elkaar staan gelijk aan
E = U volt/ meter.
Stel dat de afstand tussen de platen d m bedraagt, dan wordt de veldsterkte
bepaald met de formule:
U
E=—
cl
E in V/m; U in volt; d in m.
Wisselspanningen met een effectieve waarde

(4)

veroorzaken een wisselveld
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waarvoor dezelfde betrekking geldt; de veldsterkte wordt uitgedrukt in effec
tieve veldsterkte, dus
Eeff in UeJflm
Gewoonlijk laat men ‘eff weg.
De magnetische veldsterkte H
Elektrische stromen hebben als begeleidend verschijnsel magnetische velden.
Blijkbaar brengt dus een elektrische stroom de ruimte om de draad in een andere
toestand. De mate van verandering is natuurlijk in de eerste plaats afhankelijk
van de sterkte van de elektrische stroom. Verder spelen de lengte van de draad
waardoorheen de stroom loopt en de afstand tot de draad een grote rol.
Voor het vastleggen van de eenheid van magnetische veldsterkte gaat men uit
van een oneindig lange draad waardoorheen een stroom van 1 A loopt (afb. 28).

Afb. 28. Eenheid van magnetische veldsterkte.

krachtlijn

omtrek "lm
dan H ■ lA/m

oneindig lange
geleider

Om deze draad lopen cirkelvormige magnetische krachtlijnen, die in zichzelf
gesloten zijn. Als richting van deze krachtlijnen beschouwt men de richting die
gegeven wordt door de kurketrekkerregel. Ter verduidelijking beschouwen we
afb. 29. De geleider in het middelpunt vervoert een stroom van / A (van ons af).
De eenheid van magnetische veldsterkte is de sterkte van het veld waarvan de
gesloten krachtlijn 1 m lang is rondom de geleider die 1 A stroom voert. De
veldsterkte bedraagt dan 1 ampère per meter (1 A/m). Daar cirkelvormige
krachtlijnen met een omtrek van 1 m de straal \/2tt m hebben is dus op een
afstand van 1/27T m van de draad de veldsterkte H = 1 A/m.
Op een afstand r = 1 m is de cirkelomtrek 2tt m, hetgeen betekent dat de
'krachtlijn 2tt m lang is, zodat de magnetische veldsterkte langs deze krachtlijn
I/2tt A/m bedraagt als de stroom door de oneindig lange draad I A bedraagt.
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Afb. 29. Eenheid van magnetische veldsterkte. 1 tn = — deel van een complete kracht lijn.
2 TT

In het algemeen wordt deze formule bij een stroom / en een afstand r tot de
draad:
H=

I
2 tt r

A/m

(5)

Wet van Laplace
Deze wet, ook wel bekend als wet van Biot en Savart, dient voor het berekenen
van de magnetische veldsterkte die wordt opgewekt door een stroomvoerende
draad van willekeurige vorm.
Deze veldsterkte in een punt P op een afstand r van de geleider met een lengte /,
die een stroom I voert bedraagt:
Hp =

II
4 7r r2

sin ot

(6)

H in A/ m; / in A; / in m; r in m; ot is de hoek tussen de richting van de geleider en
de verbindingslijn tussen punt P en het midden van de geleider.
Is de geleider een gekromde lijn dan denkt men zioh deze opgebouwd uit een
groot aantal kleine rechte stukjes die samen het veld in punt P vormen.
Aan de hand van formule (6) kunnen we de veldsterkte in het hart van een
cirkelvormige geleider bepalen. Aangezien de straal altijd loodrecht op de
cirkelomtrek van de geleider staat, geldt bovenstaande formule voor de gehele
omtrek, omdat sin a overal gelijk aan 1 is.
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De lengte van de cirkelvormige geleider is 2 7r r (afb. 31). De formule wordt:
H=

II

/ 2 7r r

I

I

4 7r r2

4 TT r2

2r

D

(7)

Stel nu / = 1 ampère en de diameter D = I m dan volgt uit (7)
H = 1 A/m.
Of, met andere woorden:
In het midden van een lus van 1 m diameter waardoorheen een stroom loopt van
1 A, is de magnetische veldsterkte volgens de hartlijn gelijk aan de eenheid, dus
I A/m.

Afb. 31. Eenheid van magnetische veldsterkte.
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4. Magnetisch veld van de dipool

Het quasi stationaire magnetische veld
Bij de Hertzse dipool, waarvan de lengte klein is t.o.v. de golflengte, wordt
verondersteld dat de stroom tijdens het op- en ontladen van de condensatorplaten over de gehele lengte van de geleider dezelfde is, en dat de ladingen zich
alleen op de platen aan de einden verzamelen (afb. 24a).
De dipool wordt gevoed door een generator, die met hoge frequentie de ladingen
heen en weer stuwt. Tijdens het laden (of ontladen) van de platen, wisselt de
stroom langs de geleider snel van richting en de polariteit van de platen wordt
met hoge frequentie positief en negatief. Van het midden uit wordt het aantal
elektronen wisselend van de ene helft van de dipool in de andere helft gedreven.
De stroomsterkte is maximaal op het moment dat de ladingen op de platen aan
het wisselen zijn (dus als de spanning 0 is). De spanning is maximaal als de
stroom omkeert (dus 0 is) (afb. 22).
Stellen we de stroom voor door de golflijn /, dan is de spanningslijn U 90° of \
golf verschoven t.o.v. de /-lijn.
Het elektrische veld loopt in vertikale richting van de ene plaat naar de andere en
het magnetische veld loopt cirkelvormig om de antenne (afb. 32). Is de
frequentie waarmee de stroom en de spanning wisselen laag, dan zullen de
frequentie van het magnetische veld en die van het elektrische veld, ook laag zijn.
Dat wil zeggen dat tijdens het afnemen van de stroom ook het magnetische veld
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Afb. 32. Elektrische en magnetische krachtlijnen
van een Hertzse dipool.
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zal afnemen. De in het veld aanwezige energie komt daarmee vrij en veroorzaakt
een stroom in de geleider, die de afname tegenwerkt (wet van Lenz). Dus alle
magnetische energie die eerst door de toenemende stroom was opgebouwd
wordt even later bij de afnemende stroom aan de geleider teruggegeven.
Hetzelfde gebeurt met het elektrische veld. De platen aan de einden hebben een
spanningsverschil dat steeds toe- en afneemt en van polariteit wisselt. Tijdens het
toenemen van de spanning op de platen wordt een elektrisch veld langs de
antenne opgebouwd, dat een zekere energie vertegenwoordigt. Tijdens het
afnemen van de spanning staat het elektrische veld zijn energie weer aan de
platen af in de vorm van condensatorladingen. Zo wordt dus bij langzame
afname van de stromen resp. spanningen alle energie van de opgebouwde velden
aan hun bron van herkomst teruggegeven. Er treedt geen energie naar buiten en
er heeft geen uitstraling plaats.
Het veld dat in de omgeving van de geleider blijft, noemt men het quasi
stationaire magnetische veld. De sterkte ervan kan worden bepaald met de
formule van Laplace en bedraagt in het middelloodvlak van de geleider:
H .stal

II
—

(8)

A/m

4 7r r2

Het magnetische stralingsveld
Wordt de snelheid van de stroom- en spanningsveranderingen verhoogd, dan
komt het teruggeven van energie aan de geleider in gevaar, omdat de tijd die
hiervoor beschikbaar is te kort wordt.
Het magnetische veld in een punt P op een afstand r meter van de geleider
(afb. 33) heeft een tijd van r/300 000 000 seconde nodig om van P naar de plaats
van zijn ontstaan terug te keren.
Het kan zijn dat de stroomverandering sneller is gegaan en dat reeds nieuwe
magnetische velden worden opgebouwd die alweer bezig zijn zich om de geleider
uit te breiden. Dit heeft tot gevolg dat het terugkerende veld de weg ‘versperd’
vindt en door het nieuwe sterkere veld als het ware wordt weggeduwd. Het
terugkerende veld krijgt geen gelegenheid zijn energie aan de geleider terug te
geven. Er ontstaat een magnetische ‘wolk’, die los is van de geleider en die zich
alleen nog van de geleider kan verwijderen. Dit gebeurt met de voort
plantingssnelheid van het licht, en er ontstaat een golf die met een onbekend doel
de ruimte in gaat. Dit is een eenvoudige verklaring van het principe van de
werking van een antenne.
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\
terugkomende golf

De energie die in magnetische wolk aanwezig was, is dus niet in de geleider
teruggekeerd, met als gevolg dat er uitstraling heeft plaats gevonden. Het
uitgestraalde veld heet magnetisch stralingsveld en de energie die het bezit
stralingsenergie.
Voeren we de snelheid waarmee de stroom in de geleider wisselt, op, dan zal de
afstand r van punt P tot de geleider (afb. 33) kleiner kunnen zijn, omdat dan het
terugkerende magnetische veld eerder zijn weg versperd zal vinden. Dit wil
zeggen, hoe hoger de frequentie, des te gemakkelijker zal uitstraling optreden,
des te geringer kan de magnetische veldsterkte zijn en dus des te geringer de
antennestroom. Hetzelfde verschijnsel kan men waarnemen bij een geluidsbron.
Wanneer een plaatje langzaam heen en weer wordt bewogen dan krijgt de lucht
de tijd om van voren naar achteren te gaan en omgekeerd. Er treedt geen
uitstraling op. Gebeurt dat heen en weer bewegen in hoog tempo dan komt de
lucht tijd te kort en er treedt uitstraling op in de vorm van geluidstrillingen.
Sterkte van het magnetische stralingsveld
Maxwell heeft het bestaan en de eigenschappen van de elektromagnetische
golven theoretisch bewezen, en daarmee ontstond de bekende vergelijking voor
het stralingsveld:
II
Hs,r =

2Xr

sin a

(9)

Hslr
I
l
X

magnetische veldsterkte van het stralingsveld in A/m
stroom door de geleider in A
lengte van de geleider in m
golflengte in m
r
afstand tot de geleider in m
hoek tussen verbindingslijn middengeleider tot punt Pen de stand van de
a
geleider
We zien dat in de noemer de afstand r niet in het kwadraat staat, zoals bij de
vergelijking van Laplace (8) hetgeen betekent dat de reikwijdte van het
stralingsveld vele malen groter is dan die van het quasi stationaire veld.
Ook de golflengte komt in de noemer voor, dus zal bij kortere golven (hogere
frequenties) sterkere straling optreden. Het totale magnetische veld van de
zendantenne blijkt dan ook te zijn samengesteld uit twee velden, en wel
1. het quasi stationaire veld Hslat

2. het stralingsveld

II
4

tt

r2

II
Hs,r

2Xr

sin a

(8)

sin a

(9)

H in A/m; / in A; / in m; r in m.
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Het quasi stationaire veld is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de
afstand, en het stralingsveld is omgekeerd evenredig met de afstand. Het
eerstgenoemde veld neemt dus vrij snel in sterkte af en men neemt in het
algemeen aan dat het quasi stationaire veld op 4 a 5 golflengtes afstand van de
geleider verwaarloosbaar klein is geworden en dat men dan alleen het
stralingsveld over heeft, dat eigenlijk nooit helemaal nul zal worden, al is r nog
zo groot.
Stellen we de twee vorenstaande formules aan elkaar gelijk, d.w.z.
quasi stationair veld = stralingsveld, dan vinden we
4 TT r2 = 2 X r

X
r =---- m
2 7T

Wanneer dus de afstand tot de dipool gelijk is aan de

golflengte

dan zijn de twee

2 7r

magnetische velden gelijk. Voor een golflengte van bijv. 10 m. ligt dit op een
afstand van ongeveer 1,4 m.
Afb. 34 toont het verloop van deze twee velden in de naaste omgeving van de
antenne. In punt Q zijn de velden gelijk.
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Afb. 34. Magnetische veldsterkte in de nabijheid van de zendantenne: X = 10 m
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II
Hs,r =
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5. De ruimte

De wetten van Maxwell en Faraday vertellen ons, dat een magnetisch veld alleen
kan bestaan ten gevolge van een elektrische stroom. De veldlijnen lopen
cirkelvormig om de geleider en hebben een richting die volgens de kurketrekkerregel, rechtsom loopt als de kurketrekker zich in de richting van de stroom
verplaatst.
Ook bij permanente magneten wordt het magnetisme opgewekt door stromen en
wel door de vele elektronen die in de moleculen rondlopen en gezamenlijk een
resulterende stroom vormen die kan worden beschouwd als een stroom rondom
de magneet. In afb. 35 zien we een doorsnede van een magneet, bestaande uit
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Afb. 35. Een permanente magneet
kan worden voorgesteld door een
groot aantal kleine elektromagneten.
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kleine rondlopende stromen. In het midden werken de stromen elkaar tegen en
aan de omtrek zijn ze allemaal gelijk gericht.
Wordt de stroom in een geleider onderbroken, dan zal het magneetveld om de
geleider geen grond van bestaan meer hebben en zal, al verdwijnende, zijn
energie aan de geleider teruggeven in de vorm van een elektrische stroom
afkomstig van een spanning die door dit wegvallende veld in de geleider wordt
geïnduceerd (de z.g. induktiespanning).
Veronderstel nu dat niet, zoals hierboven werd gedaan, de stroom wordt
onderbroken maar dat we op een of andere denkbeeldige wijze de geleider
plotseling helemaal uit het veld zouden wegnemen. Dan zou alleen het
magneetveld overblijven. Het zou geen geleider vinden om zijn energie aan terug
te geven. Het zou de neiging hebben in sterkte af te nemen, maar aangezien
energie niet verloren kan gaan, zal de afname van het magneetveld worden
omgezet in een opkomend elektrisch veld (afb. 36). Maar ook een elektrisch veld
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Afb. 36. Geïnduceerd elektrisch veld door
wegvallend magnetisch veld.

kan niet op zijn eentje bestaan zonder de aanwezigheid van een spanningsbron
en zal ook geneigd zijn in sterkte af te nemen.
Een afnemend elektrisch veld wekt een magneetveld op (afb. 37) op dezelfde
manier als in afb. 36, zodat tenslotte de twee velden bezig zijn elkaar in stand te
houden. Er zal een soort evenwicht ontstaan waarbij de hoeveelheid energie van
de twee velden aan elkaar gelijk zal zijn.

m
Afb. 37. Magnetisch veld wordt geïnduceerd
door wegvallend elektrisch veld.

En daarmee komen we tot de belangrijke wet van Maxwell en Faraday, die luidt:
'Een veranderend elektrisch veld veroorzaakt een magnetisch veld en een
veranderend magnetisch veld veroorzaakt een elektrisch veld'.
In werkelijkheid is dit een denkbeeldig geval, omdat er in de natuur geen
stilstaande velden voorkomen, zonder de aanwezigheid van een spannings- of
stroombron. Dit theoretische geval dient slechts ter verduidelijking van wat er
gebeurt wanneer een veld is losgeraakt van de geleider (antenne) en zich in de
ruimte voortbeweegt.
Evenals een luchtverdikking geen kans krijgt zich te handhaven, omdat hij zijn
energie aan de omringende luchtdeeltjes afstaat door ze opzij te duwen en
zodanig een golf veroorzaakt, die zich cirkelvormig verspreidt met de snelheid
van het geluid, zo verspreidt zich ook een van een geleider of antennestaaf
losgeraakt magnetisch of elektrisch veld als een golf met de snelheid van het
licht! Tijdens zijn voorplanting is de magnetische golf vergezeld van een
elektrische golf, omdat het energie-evenwicht van de twee velden noodzakelijk is
voor eikaars bestaan. Beide velden staan loodrecht op elkaar en planten zich als
één pakket voort.
Op grote afstand zullen de cirkels rechte lijnen zijn geworden en het veld bestaat
dan uit magnetische en elektrische krachtlijnen, die loodrecht op elkaar staan
(afb. 38).
Zijn de uitgestraalde velden sinusvormig, dan zal bij een bepaalde waarde van
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Afb. 39. Het elektrische en magnetische stralingsveld zijn in faze. De quasi stationaire
velden zijn 90° in faze verschoven.
het ene veld een gelijke waarde van het andere veld horen. Met andere woorden,
als het ene veld maximaal is, zal het andere ook maximaal zijn.
De twee velden gaan dus gelijk op in sterkte en zijn in faze (afb. 39). Ter
vergelijking is het quasi stationaire veld erbij getekend waar, zoals we reeds
zagen, de velden niet gelijk zijn in faze. Zij zijn 90° in faze verschoven, doordat ze
gekoppeld zijn aan de stroom en de spanning in de antennestaaf, die eveneens
90° in faze zijn verschoven.
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6. Elektrisch veld van de dipool

Het quasi stationaire elektrische veld
Een zendantenne heeft behalve stroomwisseling met hoge frequenties ook
spanningswisselingen en zal dus ook een elektrisch veld produceren. Bij de
Hertzse dipool gaat men er van uit dat de ladingsconcentraties in de condensator
plaats vinden, zodat men kan aannemen dat het elektrische veld zich uitstrekt
van pool tot pool (afb. 40). De sterkte van het veld wordt in hoofdzaak bepaald
door de grootte van het spanningsverschil tussen de platen en de afstand tussen
de platen. De spreiding of uittreding naar buiten worden gunstiger naarmate de
platen verder uit elkaar staan.
Dit veld wisselt gelijk met de spanningen op de condensatorplaten en als de
frequentie laag is, geeft het elektrische veld tijdens het afnemen in sterkte zijn
energie aan de condensatorplaten terug in de vorm van ladingen. Er heeft dan
praktisch geen uitstraling plaats.
Zenders die bestemd zijn voor zeer lange golven (lage frequenties) b.v. van
3000 m of langer, zijn onmogelijk uit te rusten met JA- of J X-antennes. Deze
zijn, vergeleken met de golflengte, veel korter (// A is vaak kleiner dan 1/50),
zodat de magnetische uitstraling verwaarloosbaar klein wordt volgens de
formule (9):
II
A/m
H=
2Ar
waarin H evenredig is met de breuk //X.
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Afb. 40. Elektrisch veld van een Hertzse dipool.

Er wordt bij deze golflengte dan ook meestal gebruik gemaakt van capacitieve
antennes waarbij het elektrische veld verreweg het belangrijkste is. Alleen zal
voor enige uitstraling van betekenis de spanning zeer hoog moeten zijn. Hieruit
blijkt wel dat zenders voor deze lange golven kostbaar zijn wegens de
uitgestrekte en hoge antennes, die geïsoleerd moeten zijn tegen hoge spanningen,
terwijl de zendinstallatie aan hoge eisen moet voldoen.
Het quasi stationaire elektrische veld is vrij gecompliceerd samengesteld. Het is
in de buurt van een stralingsbron met een capacitieve antenne naar verhouding
belangrijk sterker dan het quasi stationaire magnetische veld, terwijl blijkt dat,
indien men zich van de stralingsbron verwijdert, het elektrische veld sterker
afneemt dan het quasi stationaire magnetische veld totdat in het stralingsveld de
energieën van beide veldvormen aan elkaar gelijk worden.
Het verloop van het elektrische veld is ongeveer als volgt:
Op een afstand van ca. 0, IA van de antenne neemt het af met de verhouding A/r3,
op een afstand tussen 0,1A en 4A neemt het af met de verhouding 1/r2, op een
afstand > 4A neemt het af volgens de verhouding 1/Ar (elektrische stralings
veld).
Ter vergelijking geven we nog even het verloop van het magnetische veld:
op een afstand tussen 0,1 en 4A van de antenne neemt het af met de verhouding
1 /r2, op een afstand > 4A met de verhouding 1 / Ar (magnetische stralingsveld).
Het elektrische stralingsveld
De uitstraling van het elektrische stralingsveld geschiedt op analoge wijze als van
het magnetische veld, alleen het zich losmaken van de antenne gebeurt anders.
In afb. 41 ziet men hoe de elektrische krachtlijnen lopen bij een dipool die snel
van polariteit wisselt. Afb. 41a toont een dipool op het moment dat de polen
geladen zijn. De krachtlijnen lopen van + naar - en staan loodrecht op het vlak
van vertrek en aankomst, zodat ze bij bolvormige polen de neiging hebben met
een grote boog van pluspool tot minpool te lopen.
Zou een elektrische krachtlijn niet loodrecht op een geleidend oppervlak staan,
dan zou de horizontale component ervan een spanning opwekken in het
geleidend oppervlak, waardoor een stroom ontstaat, die de horizontale elek
trische veldcomponent omzet in warmte en dus verloren gaat.
In afb. 41 b is de spanning bezig af te nemen en’de stroom neemt toe. Het gevolg
is dat de veldlijnen tussen de polen insnoeren en los van de antenne komen,
terwijl een horizontaal magnetisch veld opkomt. Daarna wordt de spanning 0 en
de insnoering voltooit zich (afb. 41 c en d) terwijl de stroom maximaal is. De
snelheid van de spanningswisseling moet natuurlijk groter zijn dan die welke de
voortplantingssnelheid van het elektrische veld kan bijhouden, anders zou het
veld tegelijk met de spanning afnemen en alle energie teruggeven. De losgeraakte
elektrische ‘wolk’ wordt ogenblikkelijk gevolgd door een nieuw elektrisch veld in
tegengestelde richting (afb. 41e). Deze ‘duwt’ als het ware het eerste veld van de
antenne weg waardoor een indeuking ontstaat. Het proces vervolgt met het
insnoeren van het tweede veld (afb. 41), en een nieuwe ‘wolk’ ontstaat (afb. 41 f).
Op deze wijze wordt de ene na de andere elektrische ‘wolk’ de ruimte in gedreven,
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Afb. 41. Verloop der elektrische krachtlijnen in de nabijheid van een ‘trillende* dipool.

en breiden zich als zeer grote half-cirkelvormige krachtlijnen om de antenne uit
afb. 42). In de tekening zien we dat er geen veldlijnen boven de antenne zijn,
terwijl in horizontale richting het veld maximale sterkte heeft.
De magnetische krachtlijnen zijn het sterkst als de insnoering van de elektrische
krachtlijnen compleet is. De magnetische krachtlijnen zijn als grote cirkels door
de elektrische krachtlijnen heen geweven en zo lang we in de omgeving van de
antenne zijn, zal de één maximaal zijn als de ander 0 is en omgekeerd, dus 90° in
faze verschoven. Daar, zoals we zagen in hoofdstuk 5, deze fazeverschuiving
niet meer optreedt als de golven zich met een snelheid van 300 000 000 m/s
voortplanten, treedt er op een afstand van een paar golflengtes een wijziging op,
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waarbij de elektrische en magnetische velden gaan samenwerken en samen de
ruimte in verdwijnen, als één geheel, in faze en van gelijke energie.
Ook al worden de elektrische en magnetische velden door de antenne met
ongelijke sterkte geproduceerd, na verloop van een paar golflengtes afstand
wordt dit evenwicht door de natuur hersteld en men kan niet meer ontdekken
door wat voor soort antenne ze zijn opgewekt.
Wanneer we spreken van de veldsterkte van een zender, dan bedoelen we haast
altijd de elektrische veldsterkte, omdat de meeste ontvangantennes capacitief en
daarom gevoelig zijn voor het elektrische deel van het elektromagnetische
stralingsveld.
Bij een zendantenne, waar de elektrische krachtlijnen vertikaal lopen, spreken
we van een vertikaal gepolariseerde golf. De omroepzenders in het middengolfgebied zijn vertikaal gepolariseerd, zodat voor de ontvangantenne bij voorkeur
een vertikale draad moet worden gebruikt.
Er bestaan echter ook magnetische ontvangantennes (o.a. ferriet- en raamantennes). Deze ontvangen het magnetische veld dat in de lopende golf
loodrecht op het elektrische veld staat en dus meestal horizontaal is gericht. De
as van een dergelijke antenne staat loodrecht op het vlak van de windingen. In de
richting van deze as is de antenne zeer ongevoelig en zij wordt daarom veel
gebruikt om storende zenders onhoorbaar te maken. Daar de richting waarin de
ontvangst minimaal is zeer scherp is begrensd, worden deze antennes ook
gebruikt op peilontvangers voor plaatsbepaling van o.a. schepen en vliegtuigen.

Afb. 42. Elektrisch veld van een trillende dipool (alleen de bovenste helft van de
bolvormige golven is getekend).
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7. Eenheden en natuurconstanten

In de wetenschap hebben we te maken met krachten en stoffen die bepaalde
meetbare eigenschappen bezitten, die we willen uitdrukken in onze maten en
eenheden. Er zijn verschillende eenhedenstelsels in gebruik geweest, maar
gelukkig is er eenheid gebracht in de eenhedenstelsels door de invoering van het
z.g. Sl-eenhedenstelsel met als belangrijkste grondeenheden de meter, kg,
seconde en ampère (MKSA-stelsel).
Inde mechanica werd al lang gebruik gemaakt van het meter-kilogram-secondestelsel (MKS-stelsel), terwijl in de elektrotechniek met diverse stelsels werd
gewerkt, waarbij men met omrekenfactoren van het ene stelsel in het andere
stelsel overging.
Giorgi heeft in het jaar 1901 voorgesteld orde te scheppen in de verwarrende
hoeveelheid van de toen gangbare eenheden. Zijn stelsel werd pas in het jaar 1946
officieel ingevoerd en dient als uitgangspunt van het Internationale eenheden
Systeem.
Het Sl-eenhedenstelsel
Uit de eenheden van het Sl-stelsel kan een krachtseenheid worden afgeleid, de
z.g. newton (N). Dit is de kracht die nodig is om aan de massa van 1 kg een
versnelling te geven van 1 m per seconde kwadraat, dus
1 N= 1

kg. m
S2

*)

Aangezien de zwaartekracht aan een massa van 1 kilogram een versnelling geeft
van 9,81 m/s2, komt de kracht van 1 newton overeen met een gewicht van 1/9,81
kg ~ 102 gram.
Door nu de kracht van I N te laten werken over een afstand van 1 m krijgen we
de eenheid van energie (energie = kracht x afgelegde weg). Deze bedraagt
kg • m2
I Nm = 1
s2
• Stel we leggen een voorwerp dat I kg weegt, met de weegschaal gewogen (de massa = I kg), op een spiegelglad
horizontaal oppervlak. Wanneer we met een kracht van I newton tegen dit voorwerp zouden duwen, dan zou, als er
geen wrijving was, de snelheid elke seconde I meter per seconde groter worden, het zou dus een versnelling krijgen
van I m/s2.
De kracht waarmee de aarde een voorwerp van I kg massa aantrekt is 9,81 x zo groot als I newton omdat de
aantrekkingskracht van de aarde dit voorwerp een versnelling geeft van 9,81 m/s2. Deze kracht werd in de oude
wetenschappelijke literatuur als krachtseenheid aangenomen en werd dan I kilogramkracht (kgf) genoemd. Deze
eenheid mag niet meer gebruikt worden.
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Men heeft nu de energie van 1 Nm gelijkgesteld aan 1 wattseconde (1 Ws =
1 VAs) zodat de belangrijke betrekking:
1 Nm = 1 VAs
te beschouwen is als het raakpunt van de twee gebieden: mechanica en
elektrotechniek.
In de warmtetechniek komt 1 Nm of 1 wattseconde (Ws) overeen met een
hoeveelheid warmte die men 1 joule (J) noemt (1 kalorie = 4,18 J). Dus
I Nm= 1 VAs = 1 Ws= 1 J.
De eenheid ampère is als volgt gedefinieerd:
1 ampère is de elektrische stroom die, indien hij constant geleid wordt door elk
van twee evenwijdige, rechte en oneindig lange stroomgeleiders van verwaar
loosbare doorsnede, geplaatst in het luchtledige op een onderlinge afstand van 1
meter, tussen deze twee stroomgeleiders per meter lengte een kracht veroorzaakt
van 2.10 7 newton.
Volgens de bovenstaande formule ligt nu ook de eenheid volt vast.
De eenheid ohm wort gedefinieerd als de weerstand die bij een spanning van 1 V
een stroom voert van 1 A (wet van Ohm).
Alle andere elektromagnetische eenheden zoals die voor capaciteit (farad) en
zelfinductie (henry) enz. hebben de meter, de seconde, de volt en de ampère als
grondslag en zijn, zoals we later zullen zien, hierop terug te voeren:
As
I farad (F) = 1 —
V

Vs
1 henry (H) = 1----A

We onderscheiden de twee begrippen: vermogen en energie.
Vermogen = energie per seconde.
Het vermogen wordt gesymboliseerd door />(van het Engelse woord power) en
wordt uitgedrukt in watt (W). De energie wordt gesymboliseerd door W en
wordt uitgedrukt in wattseconden (Ws) of kilowattuur (kWh) = 3,6 x 106 Ws.
Ter completering: 1 paardekracht (pk) = 75 kgf m/s = 736 Nm/s = 736 W.
Van deze eenheden mogen de pk en de kgf niet meer gebruikt worden.
De natuurconstanten
De natuurconstanten duiden eigenschappen aan van natuurlijke stoffen uitge
drukt in ons eenhedenstelsel. Een bekend voorbeeld is de soortelijke massa van
een stof, die ons iets zegt over de massa van die stof betrokken op het
eenheidsvolume. De soortelijke massa wordt dus uitgedrukt in kg/m3.
Een ander voorbeeld is de weerstand van een geleidend materiaal, welke wordt
vergeleken met de eenheidsweerstand als de lengte van dit materiaal gelijk is aan
de eenheidslengte en de doorsnede gelijk is aan de eenheidsdoorsnede. Dat is dan
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de soortelijke weerstand, die dus wordt uitgedrukt in
fl m2
P=

m

=nm

(p is de Griekse letter rho)

De soortelijke weerstand p en de soortelijke geleiding o
Een nadere beschouwing van de soortelijke weerstand p leidt tot de volgende
verklaring.
We hebben hier aan de ene kant te maken met de eenheid van weerstand ohm (H)
die, indien aangesloten op een spanning van 1 volt een stroom doet ontstaan van
1 ampère.

I n=

I V
1 A

Aan de andere kant hebben we de eenheidsweerstand, die de weerstand is van
1 m3 van het materiaal van de betreffende geleider (doorsnede 1 m2, lengte 1 m).
Wordt de weerstandswaarde van deze laatste vergeleken met de weerstand van 1
ohm, dan geeft het verhoudingsgetal de soortelijke weerstand p van dit
materiaal, die wordt uitgedrukt in Hm. In de praktijk gebruikt men meestal de
ü mm2
eenheid
, die dus 106 x zo groot is.
m
De soortelijke weerstand van koper bedraagt b.v.
p koper = 0,017 • IO 6 Hm.
Indien uitgedrukt in

fl mm2
m

wordt dit

p koper = 0,017

fl mm2
m

Voor een doorsnede van A m2 en een lengte van s m wordt de weerstandswaarde:
R=

s

PT

do

R in H, p in H m, s in m, A in m2.
Jn plaats van de soortelijke weerstand maakt men ook veel gebruik van de
soortelijke geleiding van het materiaal (zie later in de grafieken van het gedrag
der radiogolven over het aardoppervlak). Dit is het omgekeerde van de
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soortelijke weerstand p en wordt gesymboliseerd met de Griekse letter o (sigma).
Deze heeft als eenheid de Siemens per meter (S/m).
Dus

1
o =— S/m.
P

De geleiding G van een geleider, uitgedrukt in Siemens (S),* met de constante
doorsnede A m2 en de lengte s m uit homogeen materiaal met de soortelijke
geleiding o is dan:
A
G = o—
s

(12)

G in S; o in S/m; A in m2; s in m.
De soortelijke geleiding van koper bedraagt:
o = 58,7 • 106 S/m.
Voor zeewater is o ongeveer gelijk aan 4 S/m en voor gemiddelde aardbodem
ongeveer 3 • 10'3 S/m.
Natuurconstanten e0 en p0
De bovengenoemde voorbeelden van natuurconstanten zijn voor ons goed te
meten en voor te stellen. Moeilijker wordt dit met de constanten e0 en
die de
eigenschappen weergeven van de luchtledige ruimte in verband met elektrische
en magnetische velden.
Wanneer ergens in een ruimte een elektrisch of een magnetisch veld heerst, dan
heeft deze ruimte een verandering ondergaan en bevat dan een zekere
hoeveelheid energie, die tijdens het opbouwen van het veld werd toegevoerd.
Deze energie kan worden gemeten tijdens het verdwijnen van het veld; bijv. door
een geladen condensator of een stroomvoerende spoel door een weerstand te
sluiten en de in de weerstand geabsorbeerde energie te meten.
Een dergelijk verschijnsel kan men zich voorstellen met bijv. een luchtkolom die
onder druk wordt gezet (afb. 43). De zuiger, die de lucht in elkaar drukt, brengt
energie over in de luchtkolom, waardoor de lucht een verandering ondergaat (de
luchtdeeltjes komen dichter bij elkaar). Neemt men de drukkracht weg, dan
wordt de aanwezige energie in de luchtkolom weer aan de zuiger teruggegeven.
De hoeveelheid toegevoerde energie is afhankelijk van de eigenschappen van de
lucht, van de uitgeoefende kracht en van het oppervlak van de zuiger.**
• Soms gebruikt men voor de eenheid Siemens ook wel hel omgekeerde van het woordje ohm. dus mho.
•• Bij aansluiting van een condensator of een spoel aan een wissclstroombron wordt periodiek de eerst toegevoerde
energie bij het verdwijnen van het veld aan de bron van herkomst teruggegeven. Vandaar dat een condensator of
een spoel geen energie, op de verliezen na, zullen opnemen als ze aangesloten zijn op een wisselspanning, terwijl er
toch een stroom loopt. Men spreekt in dit verband van wanloze energie omdat stroom en spanning 90° in faze zijn
verschoven.
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?

1
I

kracht = O Newton

; kracht = k Newton
T
druk P =

kracht k
in N/mJ
opp A
kracht K

Afh. 43. Druk P =

Opp A

in de luchtkolom

oppervlakte A
is te vergelijken met elektrische veldsterkte E.
Elasticiteitscoëfficiënt voor lucht o is te vergelijken met t0.

De eigenschap van de lucht, die hier een rol speelt is de elasticiteit, welke wordt
uitgedrukt in de elasticiteitscoëfficiënt o (sigma). Hieronder verstaat men de
lengtevermindering in meters per drukeenheid N/m2 per m oorspronkelijke
lengte. In eenheden uitgedrukt.
m

m2

N/m2/m

N

o =

Is de kracht K newton, het oppervlak 1 m2, de elasticiteitscoëfficiënt o en de
oorspronkelijke lengte 1 m, dan is de afgelegde weg van de zuiger Ko, waarbij K
gelijk is aan de drukeenheid N/m2, gesymboliseerd door de letter P.
De energie die in de gecomprimeerde lucht aanwezig is, wordt bepaald door de
gemiddelde kracht x de afgelegde weg.
Bij het induwen van de zuiger is de kracht aan het begin gelijk 0 en groeit
evenredig aan tot K newton. De gemiddelde kracht is dus [ K. De energie
bedraagt dan:
[Kx Ko = [oK* = \oP\
Voor lucht is de elasticiteitscoëfficiënt gelijk aan
o = 7,05 • 1(H m2/N.
Dezelfde redenering kunnen we toepassen bij de berekening van de energie in het
elektrische veld. De uitgeoefende druk P moeten we dan vervangen door de
elektrische veldsterkte E en de elasticiteitscoëfficiënt door de natuurconstante
€0.é0 is dus te beschouwen als een eigenschap van het medium, in hoeverre dit in
staat is energie op te nemen, dus zich onder de aanwezigheid van een elektrisch
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veld laat wijzigen. De opgenomen energie WE wordt op analoge wijze als boven
bepaald:
fV£=le0£2

(13)

Nadere beschouwing van e0
De diëlektrische constante voor vacuüm e0 is een maat voor de eigenschap die de
luchtledige ruimte heeft t.o.v. elektrische velden. Om e0 te bepalen zullen we
moeten nagaan wat er voor nodig is om 1 m3 vacuüm te voorzien van een
elektrisch veld.
We zullen daartoe een vergelijking maken tussen twee condensatoren en wel één
met de eenheid farad als capaciteit en de ander met een capaciteit, die wordt
bepaald door 1 m3 vacuüm.
De condensator met een capaciteit van 1 farad moet voldoen aan de volgende
definitie:
1 farad is de capaciteit van een condensator die bij 1 volt spanning tussen de
platen een hoeveelheid elektriciteit (lading) kan bevatten van 1 coulomb (1 C).
1 coulomb is de hoeveelheid elektriciteit, die wordt verplaatst door een stroom
van 1 A gedurende 1 seconde. (Dit zijn heel wat elektronen als men bedenkt dat
1 elektron een lading bezit van e = 1,60 x 1019 C).
De tweede condensator is een eenheidscondensator met afmetingen volgens
onze eenheden. Dus is de oppervlakte van de platen 1 m2 en de afstand tussen de
platen bedraagt I m. De ruimte van 1 m3 tussen de platen (het diëlektricum) is
bepalend voor de capaciteit van deze condensator. Indien we hiervoor het
luchtledige nemen, dan kunnen we deze capaciteit óók beschouwen als een
eenheidscapaciteit.
Het verhoudingsgetal tussen deze twee capaciteiten zal de capaciteit geven van
1 m3 vacuüm opgesloten tussen twee condensatorplaten.
Dit getal wordt aangeduid met e0 en wordt wel eens de soortelijke capaciteit van
het vacuüm genoemd. Gebruikelijker is echter de benaming diëlektrische
constante van het vacuüm. Men kan uitrekenen dat deze gelijk is aan:
ÏO2
e0 =
47T c2

10-9

10-9

35,9Ó7t

3Ó7t

Fm
= 8,854 x 10 *2

m2

of F/m.

(14)

c = voortplantingssnelheid van de radiogolf = 299792500 m/s.
Dat getal duidt dus de capaciteit aan van een eenheidscondensator waarvan de
oppervlakte van de twee platen 1 m2 bedraagt, de plaatafstand 1 m en de
tussenruimte luchtledig is. Bedraagt echter de oppervlakte van de platen A m2 en
de afstand d m, dan zal de capaciteit zijn:
A
C=60—

d

(15)

C in F; A in m2; d in m; e0 in F/m.
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Voor andere diëlektrica dan vacuüm wordt e0 vermenigvuldigd met de factor er
(index r van relatief), die altijd groter is dan 1, omdat ea de laagste waarde heeft.
De formule (15) gaat dan over in:
A
C= er e0—

d

(16)

De term er e0 wordt vaak vervangen door e = er e0, die de absolute diëlektrische
constante geeft van het diëlektricum.

De natuurconstante
We weten dat een magnetisch veld energie bevat. Wordt de oorzaak van het
magnetische veld weggenomen door verbreken van de stroom, die dit veld
opwekt, dan komt de energie van het veld terug in de geleider en is dan meetbaar.
We zullen nu trachten aan de hand van een voorbeeld uit de mechanica het een
en ander te verduidelijken. In hoofdstuk 2 hebben we reeds gezien dat de energie
van het elektrisch veld is te beschouwen als arbeidsvermogen van plaats
(potentiële energie) en van het magnetische veld als arbeidsvermogen van
beweging (kinetische energie).
De analogie die we nu gaan behandelen is gebaseerd op luchtstroming, omdat
straks in combinatie met de elasticiteitscoëfficiënt van lucht, de mogelijkheid
bestaat de voortplantingssnelheid te bepalen.
In afb. 44 is de doorsnede van een grote ringvormige buis getekend met op één
plaats een ventilator. In de buis zit lucht, die door de ventilator in beweging kan
worden gebracht. Verondersteld wordt dat alles verliesvrij gebeurt. Tengevolge
van de massa der luchtdeeltjes zal energie nodig zijn om die deeltjes in beweging
te zetten, waardoor de ventilator langzaam op toeren komt.
Een elektrische stroom ondervindt dezelfde moeilijkheid Hij het opbouwen van
het magnetische veld. Is een spoel in een stroomkring opgenomen, dan zal de
stroom langzaam toenemen. Men kan het toerental van de ventilator vergelijken
met de elektrische stroom.

7/

ventilator

7
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Afb. 44. 1) Toerental van de ventilator is te verge
lijken met de elektrische stroom.
2) Luchtsnelheid met de magnetische veldsterkte.
3) Soorlelijke massa lucht met de inductieconstante zv

Omgekeerd zal stoppen van de ventilator worden tegengewerkt omdat de
luchtstroom zal trachten de ventilator als een soort windmolen aan de gang te
houden totdat de energie die in de luchtstroom aanwezig was is opgebruikt.
Een magnetisch veld zal ook trachten de stroom aan de gang te houden door het
opwekken van een induktiespanning.
De kinetische energie die in de luchtstroom is opgesloten is afhankelijk van
diverse factoren:
1) snelheid van de luchtstroom,
2) soortelijke massa van de luchtdeeltjes,
3) inhoud van de buis.
Wanneer we de totale inhoud stellen op 1 m3 en als de s.m. van lucht gelijk is aan
p (rho), dan is het gewicht van 1 m3 lucht gelijk aan p kg. Bedraagt de snelheid
van deze luchtmassa v m/s dan is de kinetische energie te berekenen uit de
formule
W = \ m v2 of in dit geval W = \p v2
Het soortelijk gewicht van lucht bedraagt: 1,293 kg/m3.
De magnetische veldsterkte H kunnen we nu vergelijken met de snelheid van de
lucht veroorzaakt door het toerental (elektrische stroom) van de ventilator.
De soortelijke massa van lucht p is een natuurconstante voor het gebruikte
medium. Voor het medium van het magnetische veld kennen we een dergelijke
constante die aangeduid wordt met de Griekse letter mu p (voor vacuüm neemt
men pa). Deze constante is als het ware een maat voor de traagheid van het
magnetische veld. De energie die in het magnetische veld aanwezig is bij een
veldsterkte H en een natuurconstante p0 is gelijk aan WH = \p0 H2 volgens de
analogie uit de mechanica.
i

Nadere beschouwing van p0
Deze z.g. inductieconstante, ook wel absolute permeabiliteit van het vacuüm
genoemd, geeft de eigenschap van het vacuüm in verband met magnetische
velden. Om deze eigenschap te bepalen, moeten we te weten zien te komen wat er
voor nodig is om 1 m3 vacuüm te voorzien van een magnetisch veld.
Het magnetische veld, dat in een spoel ontstaat als deze een stroom voert, heeft
een zekere hoeveelheid energie gekost. Wordt de stroom verbroken, dan komt
deze energie vrij in de vorm van een inductiespanning. De grootte en de duur van
deze spanning zijn een maat voor de sterkte van het veld en dus voor de
eigenschappen van de spoel en de sterkte van de stroom. Deze eigenschappen
zijn in hoofdzaak afhankelijk van het aantal windingen van de spoel, van de
afmetingen en van het medium in de spoel (voor magnetische velden noemt men
dit gewoonlijk magneticum). Al deze eigenschappen worden samengevat onder
het begrip zelfinductie, welke wordt gemeten in henry (H). De definitie van 1 H
is als volgt:
Wordt een stroom van 1 A door een spoel van 1 H onderbroken, dan zal er een
spanningsstoot ontstaan, waarvan de totale grootte gelijk gesteld kan worden
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r

£

B

£
i

Afb. 45.
aan I volt gedurende 1 seconde
1 H =

1 V • s
I A

We zouden ons ook een andere eenheidsspoel kunnen voorstellen, waarvan de
afmetingen zodanig zijn gekozen dat het magnetische veld 1 m3 inhoud heeft,
volgens afb. 45 (afgezien van randverschijnselen), en ‘gevuld’ is met vacuum. De
zelfinductie hiervan heet dan de soortelijke zelfinductie voor vacuum en wordt
aangeduid met het symbool /z0. Dit is dus de zelfinductie betrokken op eenheid
van windingsoppervlakte en eenheid van lengte. nf) wordt daarom aangegeven in
Hm
H
henry per m2 oppervlakte x m lengte, dus — of—. De waarde van /x0 is gelijk
m
m2
aan:
47T
Mo =

107

= 1,257- 10-6 H/m

Is de doorsnede van de spoel A m2 en is de lengte van de spoel s m, dan wordt de
zelfinductie:
A

(17)

£ = Mo5

L in H; n0 in H/m; A in m2; s in m.
Voor andere magnetische media gebruikt men een factor y.r, waarmee men n0
vermenigvuldigt, zodat de formule (17) overgaat in:
A
L = Mr Mo—

(18)

5

!
De term \ir \iQ kan worden vervangen door de term \x = \lt na die de absolute
permeabiliteit van het medium geeft.
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Geluidsnelheid
Uit de geluidsleer is bekend dat de voortplantingssnelheid is te berekenen uit de
formule
v =

1

\f~öp

m/s

waarin o de elasticiteitscoëfficiënt van lucht = 7,05 • 10 6 m2/N
p is de soortelijke massa van lucht = 1,293 kg/m3.
De snelheid is dan
v—

1
\[ 7,05 • 10"6 -1,293

= 331,7 m/s

Lichtsnelheid
Op analoge wijze is de lichtsnelheid of de snelheid der radiogolven te berekenen:
1
\!

■.m/s

(19)

y-o

eQ is de natuurconstante voor elektrische velden in vacuüm of diëlektrische
constante
p0 is de natuurconstante voor magnetische velden in vacuüm of inductieconstante
Het blijkt dus dat de diëlektrische constante e()en de inductieconstante p„ samen
de voortplantingssnelheid bepalen.
Een grotere e0 geeft de indruk van een grotere elasticiteit, waardoor een kleinere
voortplantingssnelheid zal ontstaan. Een grotere p„ geeft de indruk van een
groter gewicht, een moeilijker in beweging komen van het medium, dus ook
kleinere voortplantingssnelheid.
Daar het elektrische veld afhankelijk is van ea en het magnetische veld van p0
wordt een elektromagnetisch veld, dat uit de twee velden is samengesteld,
beïnvloed door beide constanten e0 en p0.
Golfweerstand
In hoofdstuk 5 werd vermeld dat in de lopende golf de ruimtelijke energiedichtheid, dus de energie in het eenheidsvolume, van het elektrische veld gelijk is
aan die van het magnetische veld dus,
(20)
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We zullen hieruit de verhouding bepalen tussen het elektrische en het magne
tische veld £///. Daar E wordt uitgedrukt in V/m en H in A/m wordt de breuk
ElH uitgedrukt in (V/m)/(A/m) = V/A.
Er blijkt dus in de ruimte een ohmse weerstand aanwezig te zijn want V/ A = Cl.
We noemen deze de golfweerstand van het vacuüm, aangeduid met de letter Za.
Uit formule (20) kan worden afgeleid:
E
TT= Zo =
H

V

4 TT • 10-7
10-9

= 120tt Cl = 377 n

(21)

3Ó7T

Dit is dus de verhouding tussen de elektrische en de magnetische veldsterkte in
de lopende golf.
De energie van een elektromagnetische golf
De ruimtelijke energiedichtheid die in een elektrisch veld aanwezig is, wordt
bepaald door | e0 E2.
Het magnetische veld bezit een energiedichtheid van\ii0 H2, beide uitgedrukt in
W s/m3.
De totale energiedichtheid W van een elektromagnetisch veld is de som van deze
twee energiedichtheden, n.1.
= ! e0E2 + ^0 m
Aangezien deze twee energiedichtheden in de lopende golf aan elkaar gelijk zijn,
wordt dit:
W,ot = e0E2 = \iaH2
Daarom kunnen we ook schrijven:
£ƒƒ

W,o, = V W,o, ■ W,0, = v t0E* ■
waarbij de lichtsnelheid c =

= EH s/l^0 =----

(22)

c

1

Willen we weten hoeveel energie per seconde door 1 m2 oppervlak stroomt, dan
zal deze uitkomst met de voortplantingssnelheid c moeten worden vermenig
vuldigd, omdat in 1 sec de golf een inhoud heeft gevuld van c x 1 m3.
Dat wil zeggen dat er door 1 m2, die loodrecht op de voortplantingsrichting
EH
staat, per seconde een energie passeert van c—. Dit op de oppervlakte
c
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betrokken vermogen wordt intensiteit van de straling of ook de vector van
Poynting genoemd:
S= EH

(23)

S in W/m2; £ in V/m; H in A/m.
Andere media dan vacuüm

De absolute diëlektrische constante van een medium is gelijk aan e = er • e0,
waarbij voor vacuüm er = 1.
De absolute permeabiliteit is \i =
waarin ook voor vacuüm. Over het
algemeen neemt men voor lucht dezelfde waarden als voor vacuüm. In
werkelijkheid wijkt de waarde er 0,06% van I af, zodat voor lucht geldt:
diëlektrische constante er = 1,006 F/ m,
HT= 1 H/m (voor lucht hetzelfde als voor vacuüm).
permeabiliteit
Het is duidelijk dat de radiogolven in een stof met grotere eren /ireen geringere
voortplantingssnelheid hebben. We zagen dat Maxwell en Faraday proeven
deden met een prisma van pek, en daarmee aantoonden dat de elektromag
netische golven werden afgebogen als lichtgolven.
er voor pek = 2,3, zodat de voortplantingssnelheid met een factor V 2,3 wordt
verminderd en dus een duidelijke afbuiging moest worden geconstateerd.
De formules (19) en (21) veranderen in
c=

1
VWoïr
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In de volgende tabel zijn enkele waarden voor er en iir gegeven.
Mr

«r

luchtledig
lucht
waterstof
benzol
aceton
zoet water
zout water
ijs

vochtig land
droog land
pertinax
glas
pek
keramische materialen
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1,0006
1,000264
2,3
21
80
80
3
7
4
5
5 ... 16
2,3
6 . . . 3000

luchtledig
lucht
argon
bismuth
koper
chroom
ijzer
silicium ijzer
3% silicium
nikkelijzer
50% nikkel
nikkelijzer
70-80% nikkel
ferroxcube

1

1,0000004
0,99999991
0,99984
0,999991
1,000311
2000 ... 1000
20000 . . . 50000
100000
400000
4 ... 400

8. Het elektromagnetisch spectrum

Elektromagnetische golven
De oudere experimentators Faraday, Maxwell, Hertz e.a., werkten met hun
vonkzenders op golflengtes die varieerden van enkele tientallen centimeters tot
enkele tientallen meters. Later gelukte het verschillende onderzoekers nog veel
kortere golven van slechts enkele mm op te wekken. Goldschmidt echter
ontwierp generatoren met lagere frequenties, die lagen tussen 5000 en 100 000 Hz
ofwel golflengtes van vele kilometers.
De uitvinding van de radiobuis maakte het mogelijk een veel uitgebreider
frequentiegebied te bestrijken, dat in de loop der jaren steeds groter werd, met
golflengtes tussen ongeveer 30 000 m tot 1 mm.
Men ontdekte dat de verschillende golflengtes eigenschappen bezaten, die
gunstig waren voor bepaalde toepassingen. De zeer korte golven (mm- en
cm-golven) hadden het voordeel dat ze met kleine antennes konden worden
uitgestraald en dat ze zich als lichtgolven gedroegen, zodat ze zich goed lieten
bundelen. De golven van enkele decimeters tot enkele meters waren uitstekend
geschikt voor de overdracht van veel informatie zoals televisie, meetsignalen van
kunstmanen, enz.
De wat langere golven, tussen enkele meters en 200 m, konden zeer grote
afstanden overbruggen, omdat ze zich lieten reflecteren tegen de ionosfeer, een
geleidende luchtlaag op een hoogte tussen ongeveer 60 en 300 km, die overdag
door de zonnestralen wordt geïoniseerd. Door ionisatie ontstaan vrije elektrisch
geladen deeltjes die de lucht enigszins geleidend maken. Tegen het einde van de
dag is de ionisatie, dus ook de reflectie, maximaal. De radiogolven, die de aarde
verlaten, komen weer terug, zodat ze op grote afstanden een behoorlijke
veldsterkte kunnen hebben. Daarmee behoort communicatie om de gehele
aardbol tot de mogelijkheden. Vooral de zendamateurs profiteren veel van het
verschijnsel ionisatie; ze maken er een sport van-om met een zo klein mogelijk
vermogen een zo groot mogelijke afstand te overbruggen.
Golven tussen 200 m en 2000 m hebben zeer goede eigenschappen voor
omroepdoeleinden. Hun reikwijdte is weliswaar niet zo groot, want ze worden
overdag maar weinig door de ionosfeer gereflecteerd, maar hun gedrag laat zich
goed berekenen uit de sterkte van de zender, type antenne en de eigenschappen
van het aardoppervlak. Een bepaalde veldsterkte in de uithoeken van een land
kan men van te voren vrij nauwkeurig voorspellen als het zendvermogen en de
plaats van de zender bekend zijn (zie hoofdstuk 17).
De zeer lange golven van 2000 m tot 30 000 m gebruikt men veel waar
betrouwbaarheid geboden is. Lange-afstandcommunicatie is mogelijk dank zij
het feit dat de golven zich goed om de aarde heen buigen, vooral wanneer de
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Naam

Golflengte

Toepassing

30 000 m

Lange golf

I 000 m

Midden golf

Radio
golven

Korte golf

100 m

Freq.
104 Hz
3 • 105 Hz
3 • 10* Hz

Radio-tclcgrafie
10 m

3 • 107 Hz
Ultra korte
golven

1 m

Televisie
3 • 108 Hz

10 cm

1 cm

Micro

Radioastronomie

3 • !09 Hz

Radar

3 • I010 Hz

golven
3 • 10" Hz

I 000 /zm = 1 mm

Hoog freq.
ovens

o
VJ
CS

100 /zm

s

10 /zm

3 • 10'2 Hz

Infra
rood

3 • I013 Hz

Warmtetherapie

3 • 1014 Hz

10 000 A = 1 /z m
I 000 A
0,1 /zm

3 • I015 Hz
Licht

100 A
0,01 /zm
o

10 A
0,001 /zm = 1 nm
1 A
0,1 nm
0,1 A
0.01 nm

(/)

Ultra
violet

CS

-J

s

00

.E

co

0,001 A
0,0001 nm
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os

3 • 1017 Hz

cS

to

:Q

3 • IO16 Hz

Fluores
centie
hoogtezon

s
O

0,01 A
0,001 nm

Zien

o
o

Diagnostiek

ü-

3 • IO18 Hz
3 • 1019 Hz

V-

i
cS

E
E
CS
O

c7j

Doorlichten
Therapie

Afb. 46. Elektromagnetisch spectrum.

3 • 1020 Hz
3 • 1021 Hz

zenders zich bevinden in de omgeving van de aardpolen: de golven hebben
namelijk de eigenschap met het aardmagnetisme mee te buigen. Daarbij komt
nog het grote voordeel dat deze lange golven enkele meters diep in het zeewater
dringen, dus nuttig zijn voor radiocontact met onderzeeboten. Bezwaren zijn dat
de zendenergie zeer groot moet zijn om een goede uitstraling te verkrijgen terwijl
bovendien kostbare antenne-installaties nodig zijn. Daar de frequenties zo laag
zijn kan alleen communicatie door middel van telegrafiesignalen worden
toegepast.
Afb. 46 geeft een overzicht van het gehele spectrum der soorten elektromag
netische straling, gerangschikt naar golflengte en frequentie.
Alle elektromagnetische golven ontstaan door elektrische ladingen die versnel
lende en vertragende bewegingen hebben. We zullen thans in grote lijnen zien
hoe dit bij al deze golven gebeurt.
Radiogolven
De radiogolven van 30 000 m tot ongeveer 1 mm worden gewoonlijk opgewekt
door wisselstromen in een antenne. Deze stromen zijn in feite heen en weer
bewegende elektronen, die voortdurend versnellen of vertragen. Een elektron
bevat een zekere hoeveelheid elektriciteit, die gelijk is aan e= 1,60 x 10-19
coulomb. De eenheid coulomb vertegenwoordigt de hoeveelheid elektriciteit
die wordt getransporteerd door een stroom van 1 ampère gedurende de tijd van
1 seconde.
Lichtgolven
Ook licht bestaat uit elektromagnetische golven, n.1. die, waarvoor het oog
gevoelig is. De golflengte ligt tussen 0,4 en 0,75 pm, in Angström eenheden is dit
4000-7500 A (1 A = 10 7 mm = 10 4 pm = 0,1 nm).
De golflengte van de verschillende soorten van licht wordt als lichtkleur
waargenomen, van blauw (0,4 pm) tot rood (0,75 /xm), met alle tussenliggende
kleuren van de regenboog. Wit licht is een mengsel van al deze z.g. spectrale
kleuren (afb. 47a).
Wit licht wordt uitgezonden door vaste stoffen, die tot een bepaalde tempera
tuur worden verhit (z.g. thermische stralers) zoals de gloeidraad van een
gloeilamp. De elektronen binnen het atoom worden door de verhitting in
onregelmatige beweging gebracht, waardoor elektromagnetische straling van
diverse golflengtes ontstaat. Een thermische straler zendt bovendien elektro
magnetische straling buiten het zichtbare spektrum uit, en wel met golflengtes
groter dan 0,75 pim (infrarood) en kleiner dan 0,4 pm (ultraviolet).
Monochromatisch licht
Er zijn ook lichtbronnen die licht van slechts één golflengte (één kleur)
uitzenden. Dit z.g. monochromatisch licht wordt opgewekt doorgasontladingslampen, o.a. de neon- en natriumlampen. In deze lampen (buizen) bevindt zich
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rood licht

\
groen licht
blauw licht

/

0,4 /im
0,6 /im
0,75 /im

C

Afb. 47. a. Wit licht. b. Monochromatisch licht. c. Coherent licht van de Laser.
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een sterk verdund gas waarvan de atomen door middel van een elektrisch veld in
de z.g. ‘aangeslagen’ toestand komen te verkeren, d.w.z. sommige elektronen
binnen het atoom komen op een hoger energieniveau en vallen dan spontaan
naar het oorspronkelijke niveau terug, waarbij energie vrij komt in de vorm van
elektromagnetische straling van een bepaalde golflengte. Bevindt deze golflengte
zich binnen het zichtbare spektrum, dan nemen we deze straling waar als licht
van een bepaalde kleur. In afb. 47b zijn de golven getekend afkomstig van een
monochromatische lichtbron, waarbij de frequentie dezelfde is en de faze
verschillend.
Laser en Maser
Een dergelijk verschijnsel speelt zich ook af in de z.g. ‘Laser’ (Light omplification
by stimulated emission of radiation), met dit verschil dat de elektronen van het
aangeslagen atoom niet spontaan terugvallen, doch op commando van een
elektromagnetische golf. Hierdoor wordt deze golf‘in faze’ aangestoten, zodat
de oorspronkelijke elektromagnetische golf wordt versterkt.
In tegenstelling tot het licht van een gasontladingsbuis is het licht van een laser
‘coherent’, d.w.z. doordat de frequentie en de faze dezelfde zijn versterken de
golven elkaar tot één sterke elektromagnetische golf (afb. 47c). De straling van
een laser is dan ook te vergelijken met de elektromagnetische golven die door een
ongemoduleerde zender worden uitgestraald.
De Maser berust op hetzelfde principe als de laser; de uitgestraalde energie heeft
echter een frequentie in het cm-golfgebied (M = microwave).
Röntgenstralen
De röntgenstralen ontstaan door het verspringen van elektronen in de atomen.
Deze sprongen worden veroorzaakt door het atoom te bombarderen met zeer
snelle elektronen, zodat een zeer heftige snelle trilling in het beschoten atoom zal
ontstaan, met het gevolg een uitstraling van elektromagnetische golven met zeer
korte golflengte. Zo kort zelfs dat ze tussen de moleculen van vaste stoffen door
dringen.
Gammastralen
Dit zijn eveneens elektromagnetische stralen, echter hierbij worden niet, zoals
bij licht- en röntgenstralen, de elektronen van het atoom in trilling gebracht,
doch de deeltjes in de atoomkern.
Tengevolge van de geringe golflengte en de grote energieën is het doordringend
vermogen zeer groot. Ze gaan zelfs door 3 cm lood heen.
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9. Het gebruik van radiogolven

Hoe zich de elektromagnetische golven in de ruimte gedragen is een probleem
dat in de natuurkunde thuishoort, omdat het ons wordt voorgelegd door de
natuur. De natuur presenteert ons een medium dat het mogelijk maakt
elektromagnetische golven van zeer uiteenlopende golflengte te verspreiden. Wij
hebben in het voorgaande hoofdstuk gezien hoe dat ongeveer in zijn werk gaat.
Of dit werkelijk golven zijn, of energiedoseringen, of een combinatie, daarover is
het laatste woord nog niet gesproken, maar voor het berekenen van de
technische middelen waarmee we deze golven willen opwekken en detecteren,
brengt de golftheorie van Maxwell ons tot goede resultaten.
De natuur geeft ons de kans om elektromagnetische golven uit te stralen en wij
zullen trachten deze kans te benutten door ons technisch kunnen daarvoor in te
zetten en aan de hand van theoretische beschouwingen en berekeningen onze
middelen tot een zo hoog mogelijk nuttig effect op te voeren. We hebben gezien
(hoofdstuk 7) dat de getalwaardeverhouding tussen de elektrische en de
magnetische veldsterkte in het stralingsveld gelijk is aan 377 : 1. Met wat voor
technische middelen we een elektromagnetisch veld ook opwekken, zodra de
golf aan de natuur wordt toevertrouwd, zal zich deze vaste verhouding
manifesteren. Of wij met onze zender in eerste instantie een sterk magnetisch
wisselveld opwekken, zoals dit gebeurt met een raamantenne, of dat wij
voornamelijk een elektrisch wisselveld opwekken, zoals we doep met een
capacitieve antenne, nadat de golf zich heeft losgemaakt van onze bron, zal in
ieder punt van de lopende golf het elektrisch veld E in faze zijn met het
magnetische veld //, zal de richting van beide loodrecht op elkaar en op de
voortplantingsrichting staan, terwijl het verhoudingsgetal E/H uitgedrukt in
V/m, resp. A/m, de vaste waarde van 377 : I zal aannemen.
Eigenlijk is dit verhoudingsgetal enigszins misleidend, omdat het de indruk wekt
dat de magnetische component van het stralingsveld zwakker is dan de
elektrische component. In feite zijn de energieën, die deze twee componenten
vertegenwoordigen precies gelijk aan elkaar en daarom zou voor het begrip het
verhoudingsgetal 1 : 1 voor de ruimtelijke energiedichtheden toepasselijker zijn.
Door de keuze van de eenheden volt, ampère, seconde en meter, die in zekere zin
willekeurig zijn, komen we echter op dit verhoudingsgetal 377 : 1 uit. Het wordt
weergegeven in de formule (21):
E
Z0 =— = 377
H

V/m

•= 377 n

A/m
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In het proces:
zender — elektromagnetische golf — ontvanger
techniek

natuur

i

techniek

speelt de natuur de belangrijkste rol. Wij zullen dus onze technische apparatuur
zodanig moeten construeren, dat ons samenspel met de natuur zo efficiënt
mogelijk gebeurt. De zendantenne zal tot taak hebben de zender met het medium
(de ruimte) te koppelen en de ontvangantenne zal het medium met de ontvanger
moeten koppelen. Het verkrijgen van een zo gunstig mogelijk resultaat hangt
van diverse factoren af:
1. van de efficiency waarmee de zender zijn energie aan het medium overdraagt
2. van het kleinste vermogen dat we met de ontvanger kunnen waarnemen
3. van het aantal zenders dat gelijktijdig in werking kan zijn, waarvan wij in de
verschillende ontvangers nog een ongestoorde en selectieve ontvangst kunnen
krijgen.
We behoeven hieraan nauwelijks nog iets toe te voegen, want een ieder weet wel
hoe goed het een en ander is gelukt. De techniek ziet kans om met kleine
vermogens enorme afstanden te overbruggen. Vooral door het verbeteren van de
antenne-eigenschappen en het opvoeren van de ontvangergevoeligheid is men in
staat miljoenen kilometers te overbruggen. Communicatie en besturing in de
ruimtevaart zijn mede dank zij deze geperfectioneerde techniek mogelijk.
Wat betreft het aantal zenders dat gelijktijdig in werking is, daar weten we ook
alles van. Er is welhaast geen plekje meer vrij in ‘etherland’, en zelfs is er sprake
van overbevolking.
De ontvangers zijn met zeer grote gevoeligheid en selectiviteit te construeren
zodat ontvangst van de meeste zenders storingvrij kan plaatsvinden:
Internationaal hebben de PTT-autoriteiten de golflengtes verdeeld in gebieden,
die voor allerlei doeleinden zijn bestemd.
De indeling van de radiofrequenties
Hieronder volgt een eenvoudig overzicht van de indeling van de frequenties
tussen 10 000 Hz en 1000 MHz (tabel in afb. 48).
De zenders zullen aan zeer strenge eisen moeten voldoen omdat harmonischen
van een zender zich in andere gebieden manifesteren als één of meer extra, ze.er_
storende draaggolven.
Men heeft de wereld verdeeld in drie gebieden die ieder hun eigen frequentie
verdeling hebben. Hier en daar kan de tabel voor één van deze gebieden een
afwijking hebben, omdat de tabel een algemeen overzicht geeft van de drie
gebieden tesamen.

i
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Freq. in kHz

Toepassing

10-14
14-70
19,95-20,05
70-160
160-285
285-415
415-490
490-510
510-525
525-1605
1605-2850
1800-2000
2495-2505
2850-3155
3155-3400
3200-3400
3400-3500
3500-4063
3500-3800
4063-4438
4438-4650
4650-4750
4750-5480
4750-5060
4995-5005
5480-5730
5730-5959
5960-6200
6200-6525
6525-6765
6765-7000
7000-7100
7100-7300
7300-8195
8195-8815
8815-9040
9040-9500
9500-9775
9775-9995
9995-10005

radionavigatie
scheepvaart en vaste diensten
standaardfrequentie
scheepvaart en radionavigatie
omroep
luchtvaart
scheepvaart
mobiele dienst
scheepvaart en luchtvaart
omroep
vaste en mobiele dienst
amateurs
standaardfrequentie
luchtvaart
vaste en mobiele diensten
omroep
luchtvaart
vaste en mobiele dienst
amateurs
scheepvaart
vaste en mobiele dienst
luchtvaart
vaste dienst
omroep
standaardfrequentie
luchtvaart
vaste dienst
omroep
scheepvaart
luchtvaart
vaste dienst
amateurs
omroep
vaste dienst
scheepvaart
luchtvaart
vaste dienst
omroep
vaste dienst
standaardfrequentie

Afb. 48. Indeling van de radiofrequenties
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Freq. in MHz

10.05 -10,1
10.1 -11,175
11,175-11,4
11.4 -11,7
11,7 -11,975
11,975-12,33
12,33 -13,2
13.2 -13,36
13,36 -14
14
-14,35
14.35 -14,99
14,99 -15,01
15.01 -15,1
15.1 -15,45
15.45 -16,46
15,762-15,768
16.46 -17,36
17.36 -21
18.03 -18,036
19.98 -20,01
21
-21,45
21,45 -21,75
21,75 -22,72
21,85 -22
22,72 -24,99
24.99 -25,01
25.01 -25,06
25.6 -26,01
26.1 -27,5
26,957-27,283
27,51 -28
28
-29,7
29.7 -41
30,005-30,01
41
-68
50
-54
54
-88
68
-74,8
74.8 -75,2
75.2 -87,5
87.5 -100
100
-108
108
-144
137
-138
143,6 -143,65
144
-146
146
-174

Toepassing
luchtvaart
vaste dienst
luchtvaart
vaste dienst
omroep
vaste dienst
scheepvaart
luchtvaart
vaste dienst
amateurs
vaste dienst
standaardfrequentie
luchtvaart
omroep
vaste dienst
ruimteonderzoek
scheepvaart
vaste dienst
ruimteonderzoek
standaardfrequentie
amateurs
omroep
scheepvaart
luchtvaart
vaste en mobiele dienst
standaardfrequentie
vaste en mobiele dienst
omroep
vaste en mobiele dienst
industrie, wetenschap, medische toepassingen
meteorologische dienst
amateurs
vaste en mobiele dienst en diversen
ruimtevaart
omroep
amateurs
televisie
vaste en mobiele dienst
luchtvaart
vaste en mobiele dienst
omroep FM
mobiele dienst omroep
luchtvaart
weersatellieten
satellieten
amateurs
vaste en mobiele dienst
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Freq. in MHz

Toepassing

174
216
235
276
328,6
335.4
399,9
400.05
406
430
460
470
960

omroep
luchtvaart
vaste en mobiele dienst
satellieten
luchtvaart
vaste en mobiele dienst
satellieten
meteorologische dienst
vaste en mobiele dienst
amateurs
weersatellieten
omroep televisie
luchtvaart
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-219,3
-235
-328,6
-272
-335,4
-399,9
-400,05
-406
-470
-440
-470
-960
-1000

10. De zendantenne

De taak van de zendantenne is het om met een zo hoog mogelijk nuttig effect
stralingsenergie aan de ruimte af te staan, waarbij dan nog vaak aan speciale
eisen moet worden voldaan, zoals b.v. het richteffect of een brede frequentieband.
Om de eigenschappen van een antenne in getallen te kunnen uitdrukken,
vergelijkt men ze met een eenheidsantenne, een z.g. bolvormige straler, die naar
alle richtingen evenveel uitstraalt en dus geen richteffect heeft. Er ontstaan dan
vergelijkingsgetallen die een maat zijn voor de stralingseigenschappen van de
antenne.
De bolvormige straler staat bekend onder de naam isotropische antenne.
Isotropisch betekent: naar alle richtingen dezelfde eigenschap hebbend.
Ook voor het berekenen van de ontvangantennes wordt de isotropische antenne
als eenheidsantenne aangenomen, omdat hiervan de gevoeligheid in alle
richtingen even groot is.
De elektromagnetische golven die door een isotropische antenne worden
uitgestraald, zullen zich volgens een bolvormig oppervlak voortplanten. Op een
afstand r is de totale oppervlakte van deze bol 47rr2(afb. 49). In de praktijk is het
— botvormig
oppervlak
bedraagt t>itr2

Afb. 49. Uitstraling van isotropische
antenne is bolvormig.

bijna onmogelijk een antenne te construeren die naar alle richtingen, dus over de
gehele oppervlakte van de bol, dezelfde veldsterkte zal doen ontstaan, vandaar
dat de isotropische antenne een theoretische antenne is, waarmee de eigen
schappen van alle andere antennes worden vergeleken.
De antenne-eigenschappen zijn:
1. stralingsdiagram
2. antennewinst
3. effectieve oppervlakte. Dit is een begrip dat men bij ontvangantennes
gebruikt en dat aldaar wordt behandeld (hoofdstuk 15).
Het stralingsdiagram is een lijn die de punten van gelijke veldsterktes met elkaar
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verbindt. Eigenlijk is dit een oppervlakte rondom de zendantenne waarvan het
verloop bij verschillende typen antennes zeer kan verschillen. Om dit in een
tekening weer te geven wordt het gewoonlijk gesplitst in een polair horizontaal
en een polair vertikaal stralingsdiagram. Van de isotropische antenne zijn dit 2
cirkels, omdat deze zowel in het horizontale vlak als in het vertikale vlak overal
even sterk straalt (afb. 50).
135°

90°

0°

180°

225°

horizontaal

45°

270°

315°

vertikaal

Afb. 50. Stralingsdiagram van de isotropische antenne.

De antennewinst

Het stralingsdiagram van de meeste antennes wijkt zeer veel af van een bolvorm
en er zal gewoonlijk een duidelijke voorkeurrichting aanwezig zijn. Afb. 51 geeft
een voorbeeld van een stralingsdiagram van een dipoolantenne in het vertikale
vlak. De grotere uitstraling in de voorkeursrichting gaat ten koste van de
uitstraling in de andere richtingen. Zou men een isotropische antenne gebruiken,
dan zou het uitgestraalde vermogen van deze antenne groter moeten zijn om in
punt P (afb. 51) dezelfde veldsterkte te leveren als van de betreffende dipool
antenne.
De verhouding van het vermogen van de isotropische antenne tot dat van de
135°

90°

45°

P
180°

0°

270°

315°

Afb. 51. Stralingsdiagram van een isotropische antenne vergeleken met dat van een
dipool l l2 k. Hieruit is de antennewinst van de dipool te bepalen.
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betreffende antenne noemt men de antennewinst. De antennewinst is dus
eigenlijk de winst die men boekt tengevolge van het richteffect van de antenne.
Daar het vermogen van de zender wordt verspreid over een volume, dat door het
stralingsdiagram wordt bepaald, kan men de antennewinst berekenen uit de
verhouding tussen de energie-inhoud van een bol door punt P (afb. 51) en die
van het driedimensionale stralingsdiagram van de betreffende antenne. De
antennewinst van een zendantenne wordt aangeduid met het symbool g, (gain
transmitter).
Voor een ontvangantenne gebruikt men gr (gain receiver), welke een maat is voor
de extra gevoeligheid in de voorkeursrichting vergeleken met de isotropische
antenne.

I
4

Of

/
Afb. 52. Veldsterkte in punt P
op afstand r van de zendantenne.

Veldsterkte
De antennetheorie is gebaseerd op de volgende formules:
1. de formule.(9) voor het magnetische stralingsveld in punt /^(zieafb. 52) voor
een Hertzse dipool:
II
Hslr = ----- sin a
2\r
2. de formule voor de verhouding tussen elektrische en magnetische veldsterkte
in het stralingsveld:
E
— = Z0 = 377 n
H
waarin:
I
wisselstroom in de antenne in A
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afstand van punt P tot de antenne in m
lengte antenne in m
hoek tussen verbindingslijn P tot midden dipool en de dipoolas
golflengte van de uitgestraalde golf in m
Estr elektrische veldsterkte in punt P in V/m
Hslr magnetische veldsterkte in punt P in A/m
Uit deze formules is de elektrische veldsterkte in het stralingsveld te berekenen:
r

/
a
A

II
Es„ = Zo ------ sin ot
2Ar
De eerste formule geldt voor een antenne bestaande uit een stuk draad met lengte
/waarin de stroom overal dezelfde is zoals het geval is bij de Hertzse dipool.
De quasi stationaire velden zullen we in het vervolg buiten beschouwing laten
omdat ze niet aan de straling deelnemen.
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11. De dipool als zendantenne

We zullen de volgende 3 dipolen nader behandelen:
1. Hertzse dipool
2. De dipool waarvan de totale lengte <
3. De ^ A dipool.
Van deze antennes gaan we achtereenvolgens na welke veldsterkte ze leveren,
hoe het stralingsdiagram eruit ziet, welke antennewinst ze hebben en hoe groot
de stralingsweerstand is.
Het feit dat een antenne energie afstaat, die bepaald wordt door de stroom in de
antenne en de eigenschapen van de antenne zelf, betekent dat men de antenne
kan vervangen door een weerstand die dezelfde energie opneemt bij dezelfde
stroom. Deze weerstand noemt men de stralingsweerstand van de antenne en zal
verschillen bij de diverse typen antennes.

■

De Hertzse dipool
Het kenmerk van de Hertzse dipool (afb. 53) is, dat de wisselstroom in de
antenne overal dezelfde is, zodat de formule (19) kan worden toegepast indien de
afmetingen klein zijn t.o.v. de halve golflengte:
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Afb. 53. Velden van de Hertzse dipool.
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II
Es,r= ZQ ----- sin a V/m
2rk
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Het vertikale stralingsdiagram dat de veldsterkte geeft voor verschillende
hoeken a, of, wat op hetzelfde neerkomt, de afstand van gelijke veldsterkten bij
verschillende hoeken a, is een polair diagram, bestaande uit twee cirkels aan
weerszijden van de dipool. Loodrecht boven de dipool, waar a = 0, is dus ook
de veldsterkte gelijk aan 0. Het diagram is getekend in afb. 51.
Het horizontale stralingsdiagram is een cirkel om de dipool omdat de dipool in
alle horizontale richtingen even sterk straalt. De inhoudsvorm van het totale
driedimensionale stralingsdiagram is te vergelijken met een autoband, waarvan
de binnendiameter nul is (afb. 54).

Afb. 54. Autobandvormig stralingsdiagram
van de Hertzse dipool.
De antennewinst kan wiskundig worden berekend uit de verhouding tussen de
veldsterkte van de bolvormige straling van de isotropische antenne en de
autobandvormige straling van de dipoolantenne op de uitwendige diameters en
met hetzelfde antennevermogen (punt P in afb. 51).
Men kan uitrekenen dat deze verhouding 1 : 1,5 bedraagt. Voor de Hertzse
dipool geldt dus: g, = 1,5.
Behalve dat de veldsterkte kan worden berekend uit vergelijking (9), kunnen we
dit ook volgens de volgende redenering doen:
Uitgaande van de isotropische antenne weten we dat de energie zich als
bolvormige golven verspreidt (afb. 49). Op een afstand r is dan het vermogen
verdeeld over een bolvormig oppervlak ter grootte van 47rr2. Dat wil zeggen, het
vermogen per m2 boloppervlak is gelijk aan
5=

P,
2nr2

(24)

P„ vermogen van de zender (/ransmitter) in W; S in W/m2; r in m.
Zoals we reeds zagen bedraagt volgens formule (23) het stralingsvermogen dat
één m2 oppervlak passeert.
E2
S= E- H=-----Z0
Stellen we (24) gelijk aan (23) dan vinden we:
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E2

P,

Z0

47rr2

(23)

E in V/m; Za in V/A; P, in W; r in m.
Volgens (21) is: Z0= 120 ttü
Hieruit volgt de veldsterkte van de isotropische antenne:

y/WT,

Esir =

r

r

V/m

Op dezelfde manier kan nu de veldsterkte van de Hertzse dipool worden
berekend als het vermogen P, en de antennewinst g, bekend zijn.
De antennewinst is een factor die het uitgestraalde vermogen in de voorkeurs
richting g, maal vergroot zodat de veldsterkte in deze richting gelijk is aan:
V 30 P, g,
E^str —

r

V/m

(25)

Voor de Hertzse dipool waarbij g, is 1,5 wordt dit
\/45~P,
^sir —

r

■V/m

(26)

Eslr in V/m; P, in W; r in m; 45 is afkomstig van Z0en heeft de dimensie V/A.
De stralingsweerstand
Er zijn nu voor de veldsterkte twee formules gevonden waarvan in de ene de
antennestroom als uitgangspunt dient en in de andere het vermogen van de
zender. Gelijkstelling van de twee veldsterktes geeft
II
377 ----- =
2 rk

N/457T
r

/2
P,
— = 789 —
\2
P-

Uit de elektrotechniek is bekend dat P\ 12 = /?, waarbij R de weerstand is waarin
het elektrisch vermogen wordt opgenomen. We zien dat bovenstaande formule
een weerstand vertegenwoordigt die als het ware de uitgestraalde energie
opneemt. Deze weerstand noemt men de stralingsweerstand Rs van de antenne.
De stralingsweerstand van de Hertzse dipool bedraagt dus:
/2

Rs = 789 —n
\2

(27)

/ en X in m; 789 is afkomstig van Z0 en heeft de dimensie ft.
79

Dipool waarvan de lengte / <^ ]X
Effectieve hoogte
Bij deze antenne is de capaciteit verdeeld over de totale lengte van de antenne
(afb. 55a), waardoordeantennestroom naardeeinden toeafneemt omdat hierde
te voeden capaciteit afneemt (afb. 55b).
*
*

11

I

/»
Afb. 55. Bij dipool met I < j X is de effectieve
hoogte heff— ( /.

\
♦
—-r

b

We kunnen nu vergelijking (9) niet zonder meer toepassen omdat deze is
gebaseerd op een gelijke stroomsterkte in de gehele lengte. Toch kunnen we deze
vergelijking bij benadering gebruiken, als we ons de stroom geconcentreerd
denken in de halve antennelengte, zodat de totale ‘stroominhoud’ dezelfde blijft
(gestippelde lijn van afb. 55b). Men noemt deze verkorte lengte de effectieve
hoogte van de antenne. Eigenlijk zou men ook de lengte onveranderd en de
stroom gehalveerd kunnen denken, maar omdat een dipool gewoonlijk in het
midden wordt gevoed, hebben we rekening te houden met de stroom in het
midden, zodat men de stroom liever niet wijzigt, maar de lengte korter denkt.
De veldsterkte kan nu volgens (9) en (21) worden bepaald uit:
Ih
Es,r = 377

2Xr

sin ot V/m

waarin Heff = * /.
Het stralingsdiagram van deze vertikaal opgestelde dipool wordt ook hier weer
bepaald door de term sin a. Wordt een polair diagram uitgezet, dan ontstaan
twee cirkels ter weerszijden van de dipool evenals bij de Hertzse dipool (afb. 51).
Dit geldt alleen als de totale lengte / van de dipool klein is t.o.v. \ X. Is dit niet het
geval dan zal het stralingsdiagram niet meer volgens sin a verlopen, maar
volgens een gecompliceerde goniometrische formule en zal het stralingsdiagram
niet meer uit twee cirkels bestaan maar een meer langwerpige vorm hebben (zie
later).
Het horizontale stralingsdiagram is weer een cirkel, aangezien in het horizontale
vlak naar alle richtingen dezelfde straling optreedt.
80

Antennewinst
Ook voor dipoollengtes kleiner dan [ A rekent men op een antennewinst van
g, = 1,5, omdat de driedimensionale stralingskarakteristiek weer een autoband-vorm heeft.
Veldsterkte
De formule voor de veldsterkte, als het vermogen gegeven is, zal voor een
antenne < JA gelijk zijn aan:

V 30 P, g,

yfïïT,

r

r

Estr —

V/m

(26)

De stralingsweerstand wordt bepaald uit formule (27), echter wordt in plaats van
de lengte / de effectieve hoogte ingevuld. Dus voor antennes met / ^ J A wordt
dit:
789 h\fr
Rs =

A2

n

(28a)

Indien voor heff= J / wordt ingevuld wordt dit:
200 /2

Rs =

A2

fl

(28b)

Rs in fl; / en A in m (de dimensie van 200 is afkomstig van Za en is dus H).
Er zij hier nog vermeld, dat dipolen met / JA behalve de ohmse stralings
weerstand ook een capacitieve component bezitten (zie later), die mede de
impedantie van de antenne bepaalt. Aangezien de straling van de antenne
voornamelijk door zijn stralingsweerstand en de stroom I wordt bepaald, zal de
capacitieve component met behulp van een zelfinductie moeten worden
gecompenseerd, zodat resonantie zal optreden. De totale antenne-impedantie
zal dan een ohmse weerstand zijn, die bestaat uit de stralingsweerstand en de
verliesweerstanden van de afstemmiddelen (zie hoofdstuk 15).
J A-dipool
De JA-dipool (afb. 56a) is een van de meest effectieve antennes die we kennen en
heeft een zeer uitgebreid toepassingsgebied, vooral ook door zijn eenvoudige
constructie. Alleen zal zijn terrein beperkt blijven tot de korte- en ultrakorte
golven omdat anders zijn lengte onhandelbaar groot wordt. Dipoollengtes
groter dan 10 m (golflengte 20 m) zijn eigenlijk voor de meeste doeleinden te
lang.
Bij dit soort dipolen, die dus eendengte hebben gelijk aan de halve golflengte van
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II

-c

Afb. 56. a. ik-dipool.
7
b. bij de '2 k-dipool is hcff=yp!

1

b
de uitgestraalde golf, treedt een resonantieverschijnsel op waardoor de totale
impedantie van de dipool ohms wordt en gelijk is aan de stralingsweerstand. Er
zijn dan geen extra afstemmiddelen nodig om de antenne in resonantie te
brengen, zodat extra verliesweerstanden worden vermeden. Behalve dit voor
deel zijn er nog twee andere belangrijke voordelen, n.1. een betere effectieve
hoogte en een gunstiger stralingsdiagram.
Effectieve hoogte van de ‘2 k dipool
Het sinusvormig oppervlak van afb. 56b kan men vervangen door een recht
hoekig oppervlak met dezelfde oppervlakte als de hoogte van deze rechthoek
2

gelijk is aan—/en de breedte gelijk aan de grootste breedte van de sinusvormige
kromme.
2
heff = — / meter

(29)

TT

De veldsterkte kan dan worden uitgerekend volgens formule (9):
2
377 / — /
1 heff
2 Ar

b-sir — Z0

60/
^slr —

r

TT

2 Ar

2
377 / —

2
377 /—
TT

2r

/

k

TT

2r

I
2
(30)

Eslr in V/m; / in A; r in m; de dimensie van 60 is afkomstig van ZQ en is ohms.
Stralingsdiagram
Voor het bepalen van het stralingsdiagram voor de Hertzse dipool ging men
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ervan uit dat de afmetingen verwaarloosbaar klein waren t.o.v. de golflengte.
Volgens vergelijking (9) was dan de veldsterkte recht evenredig met sin a.
Bij de J X-dipool kan men de lengte niet meer verwaarlozen. De in een vertikaal
vlak uitgaande golven zullen (als de dipool vertikaal is opgesteld) vanuit de
diverse antennedelen worden uitgezonden en moeten uiteenlopende afstanden
doorlopen om een punt P te bereiken (afb. 57) en zullen aldus onderling in faze
verschoven in punt P aankomen. In horizontale richtingen (a = 90°) zal dit
fazeverschil nul zijn en zal toenemen naarmate de hoek a 0° of 180° nadert. Het
resultaat is dat het stralingsdiagram bestaat uit twee afgeplatte cirkels waarvan
de hoogte ongeveer 0,9 maal de lengte is. Hierdoor wordt de voorkeursrichting
iets geprononceerd, of met andere woorden, de \ X-dipool heeft een grotere
antennewinst.

M
P
<7>

*
T
B

Afb. 57. Stralingsdiagram van '2 X-dipool.
1

N

De uitstraling in horizontale richtingen is overal even sterk, zodat het
horizontale stralingsdiagram wordt voorgesteld door een cirkel.
Antennewinst
Berekeningen tonen aan dat de antennewinst van de ^-X-dipool gelijk is aan:
(31)

g, = 1,64
De veldsterkte, berekend uit het vermogen, bedraagt:
• 1,64
Estr —

r

~= 7----JT,- V/m
r

(32)

Stralingsweerstand
Gelijkstelling van de twee formules (30) en (32) voor de veldsterkte geeft:
60 /
r
P. =
—

7 \JT,
r
rs

= 73 n

(33)

ƒ2
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Invloed van de dikte van de antennestaaf
De waarde van 73 Cl voor de stralingsweerstand is een theoretische waarde die
zou optreden als de dipool was vervaardigd uit verliesvrij materiaal met een
oneindig kleine dikte.
In de praktijk echter blijkt de dikte wel van invloed te zijn, omdat de
antennestaven extra capaciteit met zich meebrengen. Hoe dikker de antennestaaf des te groter de invloed.

\ 80

73

;

70

60
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40
10’
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101

10‘

Afb. 58. De grootte van de stralingsweerstand Rs van [ k-dipool als functie van de
verhouding

dikte

Bovenstaande grafiek geeft de invloed van de dikte van de antennestaaf op de
stralingsweerstand, (afb. 58). Men neemt gewoonlijk aan dat Rs = 60 H be
draagt in plaats van de theoretische waarde van 73 H. Omdat de capaciteit van
de staven de eigen golflengte van de antenne verlengt, moet de antennelengte
voor een bepaalde golf iets korter zijn dan JA. Het verband tussen de
antennedikte en het percentage dat de antenne korter moet worden is gegeven in
grafiek 59.
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Afb. 59. De gunstigste anlennelengte moet ingekort worden met een zeker percentage
afhankelijk van de dikte.
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12. De Marconi-antenne of vertikale straler

De dipool heeft voor een goede uitstraling geen aardoppervlak of aarding nodig.
Hij werkt het beste in de vrije ruimte ver verwijderd van alle aardse invloeden.
Het is nu eenmaal zo dat we, op een enkele ruimtevaarder na, het aardoppervlak
niet zonder meer kunnen negeren. Vooral de omroepzenders en de draagbare
zenders van walky talkies, afstandbesturing, mobilofoons e.d. worden bediend
door mensen die gewoonlijk met beide benen op de grond staan. Het
aardoppervlak heeft dan ook een zeer grote invloed op de uitstraling. Men zal er
daarom verstandig aan doen het aardoppervlak ten dienste te maken.
De aarde als spiegel
De aarde is min of meer geleidend en zal de op de aarde komende golven voor
een deel absorberen en voor een deel reflecteren. Hoe beter het geleidingsvermogen van het aardoppervlak is, des te beter de reflectie en des te minder de
absorptie.
De reflectie geschiedt op analoge wijze als de reflectie van licht door een ‘vlakke
spiegel’; de hoek van inval is gelijk aan de hoek van terugkaatsing.
Over het algemeen reflecteert zeewater de radiogolven zeer goed, terwijl droge
grond, zoals zandgrond en rotsachtige gronden een slechte reflectiecoëfficiënt
hebben en een groot absorptievermogen. Hierop komen we in hoofdstuk 17
uitvoerig terug.
Voor onze theoretische beschouwingen van de Marconi-antenne gaan we van de
veronderstelling uit, dat het aardoppervlak ideaal geleidend is en dat dus de
radiogolven voor 100% worden gereflecteerd.
Het feit dat de radiogolven die naar de aarde gericht zijn, worden teruggekaatst,
betekent een winst aan veldsterkte boven het aardoppervlak.
Veldsterkte
Plaatsen we een vertikale draad, waardoorheen een hoogfrequente wisselstroom
loopt boven een ideaal geleidend aardoppervlak, dan zal de straling van een
klein stukje Al van deze draad golven opwekken, die zich naar alle richtingen
zullen verspreiden (alleen vertikaal omhoog is het veld nul). De naar onder
gerichte golven kaatsen tegen het aardoppervlak terug en gaan naar boven
(afb. 60). Deze gereflecteerde golven voegen zich bij de andere en het gevolg is
een tweemaal grotere veldsterkte. Het spiegelbeeld vergroot de effectieve hoogte
van de antenne met een factor 2. De veldsterkte zal dan zijn:
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Afb. 60. Een vertikale antennestaaf op een geleidend aardoppervlak heeft een spiegel
beeld dat ook aan de uitstraling deelneemt.

Estr —

377 1 2 heff
2Xr

.

(34)

sin a

Estr in V/m; / in A; heff, X en r in m; 377 = Z0 met als eenheid Cl.
Men kan ook als volgt redeneren:
De antenne heeft een spiegelbeeld, dat even sterk straalt als de antenne zelf en het
is alsof er twee antennes aan de uitstraling deelnemen, ieder met hetzelfde
vermogen, m.a.w. de spiegel verdubbelt de antennewinst. Voor een Marconiantenne met / \ X wordt dit

g, = 2 x 1,5 = 3
Het stralingsdiagram (afb. 61) bestaat uit twee halve cirkels. Hiermee kan dan
weer de veldsterkte worden bepaald met de formule:

Estr —

V30 P, g, .
sin a =
r

V90 P,

(35)

sin ot V/m

r

120*

Afb. 61. Stralingsdiagram van de verti
kale staafantenne op een ideaal geleidend
aardoppervlak.
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£y/rin V/m; P, in W;g, = 3;r in m; 30 is afkomstig van Z0en heeft de dimensie ft.

Stralingsweerstand
Gelijkstelling van deze twee formules levert ons de stralingsweerstand:
377 I 2 heff
V 90 P, .
sin a.
sin a =
r
2 kr
P,
De stralingsweerstand Rs wordt bepaald uit de verhouding —; dus
/■

3772 (2heff)i

*=4
R* =

4X2 90

1579

(36)

X2

V
Rs in ft; hcjf en X in m; 1579 heeft de dimensie—
A

=a

Vertikale stralers
De meest voorkomende types van vertikale stralers zijn:
1. De vertikale draad met lengte l< JX en uitgevoerd met topcapaciteit
(afb. 62),
2. De vertikale draad of Marconi-antenne met lengte / \ X (afb. 63 en 64),
3. De | X-straler, die ook Marconi-antenne genoemd wordt (afb. 65),
4. De [ X-straler, die zeer gunstige eigenschappen heeft voor omroepantennes.
1. Vertikale straIer met topcapaciteit
Deze antenne is te vergelijken met een halve Hertzse dipool (afb. 62). Deze bezit
de eigenschap om over de gehele lengte dezelfde stroomsterkte te voeren omdat
de ladingen zich in de topcapaciteit concentreren. De effectieve hoogte is dus
gelijk aan de lengte
heff-l.
De veldsterkte volgens (9) wordt dan:
E*r = 377
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— • 2 sin a V/m
2Xr
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Afb. 62. Vertikale straIer met topcapaciteit.

Zolang / klein is t.o.v. \ X kan het stralingsdiagram worden voorgesteld door
twee halve cirkels, zoals in afb. 61.
De antennewinst is dan
g,= 3.
De veldsterkte uit de formule waarin het vermogen van de zender voorkomt
bedraagt dus:

\/ 30 P, g,

VW7,

r

r

Estr —

V/m

(38)

waaruit de stralingsweerstand weer volgt door de 2 veldsterkte-formules (37) en
(38) aan elkaar gelijk te stellen:
Rs =

1579 h\ff
----- n
X2

(39)

Hierin is heff= /; Rs in ft; /en X in m. In de factor 1579 komt Z0 voor en heeft als
dimensie de H.
2. De vertikale straler l \ X
De antennecapaciteit verdeelt zich over de lengte van de draad (afb. 63),
waardoor de hoogfrequente wisselstroom door de antennestaaf evenredig naar
boven zal afnemen. De stroomkarakteristiek ziet er dan uit als in afb. 64.
Hieruit blijkt een effectieve hoogte van
h'ff = 11De veldsterkte is dan volgens (9):
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Afb. 63. Vertikale straler of Marconi-anlenne.
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Afb. 64. Stroomverdeling in de Marconi-anlenne / < ^ X.

/ heff
^s/r —

2Xr

2 sin a = 377

//
2Xr

sin a V*/ m

(40)

Het stralingsdiagram ziet er weer uit als twee halve cirkels zolang / klein is t.o.v.
\ X (afb. 61).
Dus is de antennewinst: gt = 3, en de veldsterkte in het stralingsveld:

'/9Ö7,
Esir —

r

V/m

(41)

Inde formule voor destralingsweerstand (39) kunnen we voor heff=\linvullen:
Rs =

400 n
X2

Cl.

(42)

3. Marconi-antenne met lengte l = J X
Deze antenne is vrijwel even belangrijk als de \ X-dipool. Het is een veel
voorkomende antenne met zeer aantrekkelijke eigenschappen. Belangrijk zijn
de geringe lengte die slechts J van de golflengte bedraagt, en een stralings
weerstand die door eigen resonantie geen capacitieve of inductieve componenten
bevat.
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Afb. 65. Stroomverdeling in een 4 k-st raIer.
i

Ook zal de effectieve hoogte beter zijn dan bij de voorgaande straler en is evenals
bij de \ A-dipool te bepalen uit de sinusvormige stroomverdeling (afb. 65).
2

h,ff - — I

(43)

7T

De spanningsverdeling in deze antenne heeft ook een sinusvormig karakter
(afb. 66) en is maximaal aan het einde. Aan de voet van de antenne wordt de
spanning in hoofdzaak bepaald door de antennestroom x stralingsweerstand.
Deze spanning is belangrijk omdat de antenne erdoor wordt gevoed.
Veldsterkte
De vergelijking (9) voor het stralingsveld wordt hier:
I heff

Estr = 377 —HL • 2 sin a V/m
2 kr

2
Hier is heff =----- / en / = ! k
TT

Dus Estr =

60/

(44)

r

E in V/m; / in A; r in m; (60 afkomstig van Z0 en heeft de dimensie H).

«<

Afb. 66. Spanningsverloop in de '4 kstraIer.
E
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Stralingsdiagram
Evenals bij de '2 X-dipool is bij de .J X-straler de lengte van de antenne niet meer
te verwaarlozen t.o.v. de golflengte. De veldsterkte in punt P (afb. 67) zal zijn
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»I

Y.'/
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V .
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I
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Afb. 67. Straling van een { k-straler.

s

^.—

-I »

samengesteld uit velden die afkomstig zijn van diverse antennedelen. Het
tijdsverschil dat veroorzaakt wordt door het verschil in afstanden die de golven
moeten afleggen om P te bereiken, heeft een fazeverschuiving ten gevolge,
hetgeen een afplatting van de cirkel veroorzaakt. Er komt zodoende wat meer
energie vrij voor de horizontale richting waardoor de antennewinst wordt
vergroot.
Antennewinst
De antennewinst zal 2 X zo groot zijn als die van de J X-dipool dus 2 x 1,64
(45)

g, = 3,28

Veldsterkte
De veldsterkte in het stralingsveld wordt bepaald met de formule van het
uitgestraalde vermogen en bedraagt:

n/30
Estr —

P, g, V55JT,

r

r

V/m

Afgerond:
Es,r

= 10 yfr,
r

Estr in V/m; P{ in W; r iin m.
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V/m

(46)

Stralingsweerstartd
Op de bekende manier kan deze worden bepaald uit de twee formules voor de
veldsterkte:
E=

60 /
r

en E =

Rs = 36,5 H

\/98,5 P,
r

V/m
(47)

In de praktijk wijkt de waarde voor Rs iets af van deze theoretische waarde door
de dikte van de antennestaaf.
We kunnen hier weer gebruik maken van de grafiek (afb. 58) voor de
stralingsweerstand van de '2 A-dipool, alleen moet de gevonden waarde door 2
worden gedeeld. Gewoonlijk neemt men aan dat:
Rs = 30 n

(48)

De grafiek van afb. 59 kan worden gebruikt om het percentage te bepalen
waarmee de lengte moet worden verminderd om de antenne de juiste afstemming
te geven.
4. De vertikale straler met l =
Een vertikale antenne met de lengte van
is een afgestemde straler waarin de
stroom zich volgens een halve sinus over de lengte verdeelt en in het midden
maximaal is en aan de einden minimaal (afb. 68). Plaatsen we deze antenne

Afb. 68. Spiegelbeeld van een (k-st raIer.

boven een ideaal geleidend oppervlak, dan zal een spiegelbeeld ontstaan met
dezelfde eigenschappen als die van de werkelijke antenne, d.w.z. de stroom
richting is ook dezelfde op een bepaald moment.
Het veld in punt P wordt dus samengesteld uit de directe golf en de golf
afkomstig van het spiegelbeeld. Daar beide stromen in dezelfde richting lopen
zullen de uitgestraalde golven elkaar versterken.
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Door het spiegelbeeld lijkt het alsof de antenne 1 golflengte lang is en dat de
gehele lengte aan de straling meedoet. We merken hierbij op, dat een dipoolantenne met een totale lengte van 1 golflengte, in de ene helft een stroom heeft die
tegengesteld gericht is t.o.v. de andere helft, waardoor de uitstraling in het
horizontale vlak door het midden van de dipool 0 wordt omdat de golven bijv. in
punt P niet in faze zullen zijn (afb. 69).
In tegenstelling met de 2 X} A dipool zal het spiegelbeeld van de [ A-straler juist
versterkend werken in het horizontale vlak, maar door de grote afmetingen van
de antenne zal een nog grotere afplatting van het stralingsdiagram ontstaan
(afb. 70).

Afb. 69. Stralingsdiagram van een dipool met een
totale lengte van I A.

De ellips heeft een verhouding van lange as tot korte as van ongeveer 1,6 : 1,
zodat we hier kunnen rekenen op een antennewinst van ongeveer 1,6 X zo groot
als van een stralingsdiagram van twee halve cirkels (zoals in afb. 61). De
antennewinst wordt dus ongeveer 1,6 X 3.
g, = 4,8

(49)

Afb. 70. Stralingsdiagram van een [ k-straler.

De stralingsweerstand van deze antenne is aan de voet zeer hoog. De stroom is
daar klein en de spanning groot. De waarde van Rs kan tot enkele honderden
ohm oplopen en is sterk afhankelijk van de totale lengte.
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Keuze dipool of Marconi-antenne
We vragen ons af welke antenne voor een bepaald doel het meest geschikt is. Er
zijn vele factoren, die hierbij een rol spelen.
Zijn de omstandigheden ideaal, dan is de keuze niet moeilijk. In de vrije ruimte
b.v. zal de dipool groot succes boeken, omdat deze geen aarde nodig heeft. Op
zee zal een Marconi-antenne grote veldsterkte opleveren. Een dipool kan
natuurlijk hier toch ook wel gebruikt worden, maar men zal dan toch moeten
trachten de afstand tot het wateroppervlak zo groot mogelijk te maken: minstens
enkele golflengtes, anders worden de stralingseigenschappen sterk beïnvloed
door reflecties.
Moeilijk wordt de keuze wanneer het aardoppervlak slecht geleidend is. De naar
de aarde gerichte golven worden voor een groot deel geabsorbeerd. Wat
teruggekaatst wordt, wordt in alle richtingen diffuus verspreid. In een dergelijk
geval kan een dipool beter werken dan een Marconi-antenne maar de absorptie
en de slechte reflectie zullen toch altijd verslechtering van de veldsterkte
veroorzaken.
De hoogte van de dipool (dus zijn afstand tot de aarde), speelt hierbij een
belangrijke rol en men heeft uitgerekend, dat de veldsterkte in het stralingsveld
ongeveer evenredig met de hoogte toeneemt, zowel voor zend- als ontvangantennes (zie hoofdstuk 17).
Tegenwicht
Wil men bij een ongunstig aardoppervlak toch gebruik maken van een Marconiantenne, b.v. loodrecht boven een zanderige bodem, dan zal men zijn toevlucht
moeten nemen tot een kunstmatig aardoppervlak, door het ingraven van een
dradennet. (Dit noemt men tegenwicht). Tenslotte kan het voordeel van deze
antenne met zijn korte lengte in vele gevallen doorslaggevend zijn.
Vooral de j X-straler heeft een zeer goede uitstraling in het horizontale vlak en is
daarom een veel toegepaste straler voor omroepdoeleinden, mits de golflengte
niet al te lang is. Omroepzenders met golflengtes van ongeveer 300 m werken
veelal met een dergelijke straler, die ca. 150 m lang is.

*- 0,62 X

0.25X 0.5X Q62X

Afb. 71. Stralingsdiagram van een 0.62k-straler vergeleken met een 0,5k-straler en een
0.25 k straler (gestippeld).
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Het platte stralingsdiagram heeft bovendien nog het voordeel dat de ionosferische golf, die schuin omhoog is gericht, zwak is en dus (na zijn terug
kaatsing) weinig interferentie zal veroorzaken met de grondgolf. Interferentie is
het inwerken van golven op elkaar waardoor fading kan ontstaan.
Men heeft ontdekt, dat een verdere verlenging van de antenne een sterker
afplatten van het stralingsdiagram geeft. Er blijkt een maximum te liggen op een
lengte van 0,62 X. Tevens zien we (afb. 71) een kleine straling omhoog ontstaan,
welke bij nog grotere antennelengte meer invloed zal gaan krijgen, ten koste van
de horizontale uitstraling.
De 0,62 X-antennes worden veel gebruikt op zee door schepen met communicatiezenders met niet al te grote golflengtes. Het goed geleidend zeeoppervlak zal
de golf weinig verzwakken, zodat met kleine vermogens grote afstanden kunnen
worden overbrugd.
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13. Antenne-impedantie

Behalve de stralingsweerstand heeft de antenne meestal nog een capaciteit en een
zelfinductie. Verder bezit elke antenne een zekere verliesweerstand, die gedeel
telijk in de antenne zelf zetelt, gedeeltelijk in de aarde en gedeeltelijk in
bijkomende organen zoals koppelspoel, afstemmiddelen e.d. Alles samen is dit
de totale impedantie van de antenne, waarvan alleen de stralingsweerstand het
nuttige element is.
Het vervangingsschema van de antenne is in afb. 72 gegeven.
j

Hierin is Rslr stralingsweerstand van de antenne
R, verliesweerstand in de antenne zelf
Rv verliesweerstand in de afstemmiddelen enz.
c eigen capaciteit van de antenne
L eigen zelfinductie van de antenne
Ra aardweerstand

L

;
r

1

I
c--=C

k
\Rstr
Ry

Ry

Afb. 72.

;
Ra

y/,

Het blijkt nu, dat de impedantie van de antenne zeer sterk varieert met de lengte
(uitgedrukt in golflengtes). Afb. 73 toont de impedantiekarakteristiek van
vertikale stralers waarvan de lengte varieert tussen 0 en 6A/4. De impedantie
blijkt bij de lengtes van iets minder dan A/4, 3A/4, 5A/4 enz. zeer laag te zijn,
terwijl ze bij A/2, A, 6A/4 enz. zeer hoog is. Verder zien we, dat de impedantie
voor de tussengelegen antennelengtes afwisselend capacitief en inductief wordt.
D.w.z. dat in het ene geval de eigencapaciteit de belangrijkste rol speelt en in het
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Afb. 73. Impedantiekarakteristiek van een
vertikale straler.

andere geval de eigenzelfinductie. Steeds bij lengtes, die een veelvoud zijn van
JA wisselt dit, hetgeen betekent, dat capacitieve of inductieve component geen
rol meer spelen en dat de antenne een zuivere ohmse weerstand (stralingsweerstand) vormt, dus in afstemming is.
Een Marconi-antenne, die niet in afstemming is, heeft dus, behalve zijn
stralingsweerstand en zijn verliesweerstand een capacitieve of inductieve
component, waarvan de waarde sterk afhangt van de lengte. In afb. 74 is de
invloed van de capacitieve en de inductieve component te zien, vergeleken met de
invloed van de stralingsweerstand. We zien, dat bij een lengte J A de stralings
weerstand ongeveer 35 fl bedraagt en de z.g. reactantie (wisselstroomweerstand
van zelfmductie of capaciteit) minimaal is.
Bij / = 0,5 A gebeurt hetzelfde. Echter is hier de stralingsweerstand zeer hoog
(enkele honderden ohm). De grafiek van afb. 74 is een gemiddelde van een
aantal metingen bij diverse vertikale stralers. Een antenne in afstemming heeft
dus alleen nog ohmse weerstand, die bestaat uit de stralingsweerstand en de
verliesweerstanden (zie vervangingsschema afb. 75).
Om een zo hoog mogelijk nuttig effect van de antenne te verkrijgen zal men er
naar moeten streven de verliesweerstanden laag te houden t.o.v. de stralings
weerstand. Indien een capacitieve of inductieve component aanwezig is, moet
deze doorafstemspoelen resp. capaciteiten in de zender worden gecompenseerd.
Het nuttig effect wordt bepaald door de vergelijking
Vani

Rs
'x 100%
Rs + /?v

(50)

rj = Griekse letter ètha.
Voor een \ A-Marconi-antenne kunnen we rekenen op een stralingsweerstand
van hoogstens 30 Cl en verliesweerstanden van enkele ohms tot enige tientallen
ohms.
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AJb. 74. Karakteristiek van reactantie en stralingsweerstanci.
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Afli. 75. Vervangingsichema van een antenne in afstemming.

99

Verliesweerstanden
Veronderstellen we dat de antenne in afstemming is, dan behoeven er geen
maatregelen te worden genomen om een capacitieve of inductieve component te
compenseren. Alleen de stralingsweerstand en de antenne-verliesweerstand
blijven over.
De antenneverliesweerstand /?, is over het algemeen te verwaarlozen. Daar de
stroom in de voet van de antenne meestal het hoogst is, zal men daar de
antennestaaf gewoonlijk wat dikker maken, hetgeen ook om constructieve
redenen nuttig is.
Verliesweerstand in de koppelspoel. De koppelspoel, die de antenne met de
zender koppelt en die meestal in de voet van de antenne zit, moet van goede
kwaliteit zijn omdat juist hier de antennestroom groot is. Is deze spoel goed
gedimensioneerd dan zal de verliesweerstand hiervan ook kunnen worden
verwaarloosd.
Aardweerstand
De elektrische velden van een vertikale staafantenne veroorzaken rondom de
antennevoet aardstromen. De antennestroom vormt een kringloop, die bij de
generator begint en via de uitstraling door de omgeving en de aarde terug naar de
generator gaat.
Indien de aarde niet goed geleidt, kunnen de aardstromen grote weerstand
ondervinden waardoor grote verliezen ontstaan. Een tegenwicht kan hier
verbetering geven. In vele gevallen blijkt het al voldoende te zijn om op de grond
minstens drie draden aan te brengen, radiaal verdeeld vanaf de antennevoet,
ieder met een lengte van j A (afb. 76).
Men brengt ook wel eens een buis aan in de grond, maar de resultaten zijn
gewoonlijk niet zo goed als met stervormig tegenwicht.
Voor een goede aarde rekent men op een aardweerstand van ong. 2 ft, terwijl bij
slechte aarde de weerstand tot enkele tientallen ohms kan oplopen..
Het nuttig effect rj van een antenne met 30 ft stralingsweerstand, 2 ft
aardweerstand en totaal 2 Cl verliesweerstanden zal volgens (50) zijn:
30
*7 =

30 + 2 + 2

X 100% = 88%

1
«<i

%

21
i

i
1/4 X

100

Z7

Afb. 76. | A-straler met tegenwicht.

Voor draagbare zenders is het heel moeilijk een indruk te krijgen van de
aardweerstand. De aarde bestaat voor een deel uit het metalen kastje van de
zender, voor een deel uit het menselijk lichaam en voor een deel uit de capaciteit
tussen zender en aardoppervlak.
Uit experimenten blijkt dat een extra draad die verbonden is aan het metalen
omhulsel van de zender en die tot aan de grond reikt, enige verbetering geeft en
dat de stralingsweerstand er enigszins door wordt vergroot. Wil men een zo
groot mogelijk nuttig effect uit de zender halen, dan zal men genoodzaakt zijn
een tegenwicht aan te brengen. Dit kan bijv. de metalen carrosserie van een auto
zijn, of van een metalen boot, of een ster van minstens 3 aarddraden, ieder met
een lengte van minstens \ X.
De J X-straler is een antenne met een goed rendement en men zal daarom altijd
trachten deze toe te passen. Men zal echter vaak om constructieve redenen
genoodzaakt zijn kortere lengtes te gebruiken, terwijl de golflengte niet kan
worden veranderd. De antennelengte / wordt dan kleiner dan \ X, hetgeen
meestal ten koste van het rendement gaat. Daar komt nog bij de capacitieve
component terwijl de stralingsweerstand sterk vermindert. Aan de hand van het
volgende voorbeeld zullen we het een en ander verduidelijken.
Voorbeeld I
Een zender met een golflengte van 10 m (frequentie 30 MHz) voedt een
antennestaaf van 1 m lengte, dus
/
- =0,1
X

De stralingsweerstand bedraagt volgens de formule (42)
/2

Rs = 400 — = 4 0
XDe capacitieve component van deze antenne kan worden geschat op ongeveer
6 pF (de z.g. dynamische capaciteit). Deze wordt gewoonlijk bepaald uit de
capaciteit die de antennestaaf heeft t.o.v. aarde. Vooreen staaf van 1 m lengte en
1 cm diameter kan worden berekend een waarde van 12 pF (de z.g. statische
capaciteit). Aangezien het bovenste deel van de antenne hogere spanningen
voert dan het onderste deel, zal de invloed van de capaciteit, die gevormd wordt
door de top van de antenne groter zijn dan van de voet. Voor een straler met
/< JX neemt men aan dat de z.g. dynamische capaciteit ongeveer de helft is van
de statische capaciteit, dus Ca = 6 pF.
Om deze capaciteit te compenseren, moet de antenne in afstemming worden
gebracht door middel van een extra spoel in serie met de antenne. Voor een
frequentie van 30 MHz kan de zelfinductie van de spoel worden berekend uit
1
ƒ = 2 TT x/Tc
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i

30 - 106 =

1
2 TT sj L . 6 • 10 '2

£«4X 10 6 H = 4/xH

Deze spoel brengt de antenne in resonantie voor een golflengte van 10 m. Echter
zal de spoel extra verliesweerstand in de antenneketen brengen, welke afhanke
lijk is van de kwaliteit van de spoel. Deze kan worden berekend uit de formule
voor de kwaliteitsfactor van de spoel welke luidt:
2 TT f L

Q=

(51)

R

Hierin is: Q de kwaliteitsfactor. Voor een goede spoel zal deze ongeveer 200
bedragen,
ƒ frequentie in Hz; hier 30 X 106 Hz,
R verliesweerstand in O,
L zelfinductie in H, hier 4 x 10 6 H.
De verliesweerstand van deze spoel kan dan worden berekend en bedraagt ca.

4 n.

Voor de andere verliesweerstanden nemen wij de volgende waarden:
Aard weerstand. Voor een goede aarde ongeveer 2 fl.
Weerstand in de koppelspoel ongeveer 1 O.
Isolatieweerstand. Als de isolatie niet al te best is, dan zal er een lek zijn tussen
antenne en aarde van b.v. 1 Mfl. Deze overbrugt de antenneketen en kan
worden omgerekend in een vervangingsweerstand die dan als extra serieverliesweerstand kan worden opgeteld bij de andere verliesweerstanden.
Deze omrekenformule luidt (als X >
X2
Rserie —

(52)

_
^
Kpar

Hierin is Rpar = 1 MO en X is de reactantie van de antenne. Aangezien de
antenne korter is dan J \ gedraagt deze zich capacitief en wordt de reactantie X
berekend uit de formule:
X=

I

(53)

2 TT f C

voor ƒ = 30 X I O6, C = 6 pF wordt dit:
X=

1
2 7r 30 x 106 x 6 x 10-12
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= 884 0

Rserie is dan

X2

8842

Rpar

I MH

= 0,78 n

De totale verliesweerstand bedraagt nu:
4 + 2 + 1 + 0,78 = 7,78 Cl
De stralingsweerstand was 4 Cl waaruit een nuttig effect wordt berekend van
4
7] =-------------

4 + 7,78

x 100% = 34%

Het grootste deel van de energie die door de zender wordt geleverd, wordt dus
blijkbaar omgezet in warmte om de omgeving te verwarmen, wat toch echt onze
bedoeling niet was, terwijl we toch uitgingen van een goede aarde en een goede Q
van de spoel.
Er zijn diverse methodes om het rendement te verbeteren. In de eerste plaats
door vergroten van de stralingsweerstand. We kunnen dit doen op twee
manieren:
1. door vergroten van de antennelengte
2. door het aanbrengen van een topcapaciteit.
Voorbeeld 2
Stel, dat we besluiten de antenne uit te voeren met een metalen ring aan de top
(afb. 77); daarmee vergroten we de effectieve hoogte. De stralingsweerstand kan
dan worden berekend met de formule (36).
1579 h\ff
R5 = ---------2LCI
\2
"eff

Stel dat de effectieve hoogte ongeveer 0,8 / is en, daar / = 0,1 X, zal dus---- =
X
0,08 zijn.
Rs= 1579.0,082 = lOfi

Afb. 77. Stroomverdeling in antenne met topcapaciteit.

De totale antennecapaciteit is ook vermeerderd en is naar schatting ongeveer
15 pF geworden. Het compenseren van deze capaciteit zal minder zelfinductie
vergen volgens de formule:
1
/=

2 TT sjLC

Hz

Voor ƒ = 30 X 106 en voor C = 15 pF blijkt dat L dan ongeveer 1,6 fiH moet
zijn. In het geval dat de Q (kwaliteitsfactor) van deze spoel dezelfde blijft (200)
kan de verliesweerstand worden berekend uit (51).
2trfL n 2 tt f L 2?r. 30.10*. 1,6. 10-6
Q = --------- —* R — — - — =----------------------------- = 1,5 n
200
R
Q
Verbetering van de isolatie van een lek van 1 Mfl tot een lekweerstand van
10 Mfl zal de omgerekende serieweerstand verwaarloosbaar klein maken.
De totale verliesweerstand bedraagt dan:
1,5 + 2+ I = 4,5 O.
De stralingsweerstand was 10 Cl geworden waaruit een rendementsverbetering
volgt van 34% naar
10
V=

10 + 4,5

= 69%.

We zien dus dat door het aanbrengen van een topcapaciteit het rendement van de
zendantenne met een factor 2 is verbeterd.
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14. Methodes voor het verhogen van het
nuttig effect

Allereerst moet er naar worden gestreefd de stralingsweerstand van de antenne
te verhogen. Voor antennes < J X bedraagt deze
/|2

Rs = 1579 —- H
A2

i

Kr;

Dus de verhouding-j- is maatgevend.
Het gaat er dus om de effectieve hoogte op te voeren. Uit het voorbeeld van de
vorige pagina blijkt, dat het aanbrengen van een topcapaciteit een aanzienlijke
verbetering geeft. Over het algemeen is deze methode niet erg attractief, omdat
de top van de antenne er zwaarder van wordt.
Een capaciteitsverhoging kan ook worden bereikt, door de gehele antennestaaf
dikker te maken, maar de winst, die hiermee geboekt wordt, is gering.
Antenne met verlengspoel
De meest gebruikte en ook zeer effectieve methode is het aanbrengen van een
verlengspoel in de antenne. Zoals we uit voorbeeld 1 (hoofdstuk 13) hebben
gezien, is een spoel noodzakelijk om de antenne in afstemming te brengen.
Brengt men de spoel in het huis van de zender aan, dus in de voet van de antenne,
dan bereikt men alleen, dat de capacitieve component wordt gecompenseerd,
maar ook dat er extra verliezen optreden omdat de voet van de antenne de
grootste stroom voert. Het is echter heel goed mogelijk een spoel ergens in het
midden in de antenne op te nemen (afb. 78).

koppel
spoel

H
:

Afb. 78. Stroomverdeling in antenne met verlengspoel. I
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Dit heeft de volgende voordelen:
1. De antenne is dan a.h.w. kunstmatig verlengd en gedraagt zich enigszins als
een * X-antenne.
2. In het onderste deel van de antenne zal een stroombuik heersen, die naar
boven sinusvormig vermindert om dan ter plaatse van de spoel snel af te
nemen; dus de effectieve hoogte wordt groter.
3. De sterkte van de stroom in de spoel zal niet zo groot zijn, als wanneer deze
onder in de antenne zou zijn opgenomen, zodat de verliezen in de spoel
geringer zullen zijn.
Uit experimenten is gebleken, dat de spoel het beste kan worden aangebracht
10% boven het midden.
De waarde van de spoel kan men experimenteel vaststellen. Als voorbeeld geven
we hier een antenne van 27 MHz (X = 11 m) met een lengte van 1,20 m
(afb. 79). De afmetingen van de spoel zijn:
spoeldiameter = 10 mm (uitwendig)
aantal windingen .= 16 (emailledraad 4 mm 0)

T

spoel:

§
E

i

TT-

iü

lOmm
16 windingen
van 4 mm 0

m

Afb. 79. Antenne voor 27 MHz.

mmm
Met behulp van een instelbare ferrietkern (geschikt voor hoge frequenties) kan
de juiste waarde van de spoel worden verkregen. Op een veldsterktemeter kan
men tijdens het instellen de optimale waarde vinden.
De praktijk leert dat een dergelijke antenne een stralingsweerstand heeft van
ongeveer 20 H, terwijl de effectieve hoogte zeker een waarde van 0,65 / heeft
gekregen.
Zonder spoel zou de stralingsweerstand slechts zijn:
Rs = 400

1,22
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= 4,7 n

Met deze antenne heeft men een veldsterktewinst kunnen meten van 8 a 10 X
zoveel als van een antenne met dezelfde lengte zonder spoel.
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Antenne met verlengspoel en topcapaciteit
Een topcapaciteit gecombineerd met een verlengspoel maakt de effectieve
hoogte bijna gelijk aan de antennelengte, waardoor de stralingsweerstand een
waarde kan bereiken, die in de buurt komt van die van een * X-straler (afb. 80).
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Afb. 80. Stroomverdeling in antenne met
verlengspoel en topcapaciteit.

9
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15. De ontvangantenne

De ontvangantenne heeft tot taak het van een radiozender ontvangen elektro
magnetische veld te transformeren in elektrische energie.
Tussen zender en ontvanger heeft een energie-overdracht plaats die men
gewoonlijk aanduidt met de term
Pr

P,
waarin Pr het elektrische vermogen is, dat uit de ontvangantenne komt (in VV)
P, het uitgestraalde zendervermogen (in W)
Over het algemeen zal dit verhoudingsgetal zeer klein zijn, omdat het ontvangen
vermogen zeer gering is.
Voordat we tot berekeningen overgaan, willen we eerst even een zeer belangrijke
wet behandelen, die in de radiotechniek bekend staat als het Reciprociteitstheorema van Raleigh. Reciprociteit betekent wederkerigheid. De wet luidt:
‘Bij verwisseling van functie van zend- en ontvangantenne zal de verhouding
tussen uitgezonden en ontvangen vermogen dezelfde zijn.’
Dat wil dus zeggen: Wanneer een ontvangantenne tot zendantenne wordt
gepromoveerd en de zendantenne ontvangantenne wordt, zal bij hetzelfde
uitgestraalde vermogen ook hetzelfde ontvangen vermogen worden gemeten als
in de oorspronkelijke situatie.
Het is duidelijk, dat hiermee een sterk verband wordt gelegd tussen zendantenne,
stralingsveld en ontvangantenne, zelfs zo sterk, dat in omgekeerde richting
dezelfde resultaten ontstaan.
Uit deze wet kunnen we een aantal belangrijke conclusies trekken:
1. De ontvangantenne heeft in het proces van energieoverdracht een even
belangrijke functie als de zendantenne.
2. Zoals bij de zendantenne de antennestroom en de effectieve hoogte de
veldsterkte bepalen, zo zullen bij de ontvangantenne de effectieve hoogte en
de ter plaatse heersende veldsterkte bepalend zijn voor de antennestroom die
door het elektromagnetische veld wordt geïnduceerd.
3. De inwendige weerstand van de antenne is gelijk aan de stralingsweerstand
(afgezien van verliesweerstanden). Dit geldt zowel voor ontvang- als voor
zendantennes. Het vermogen dat in deze inwendige weerstand van de
ontvangantenne verloren gaat wordt niet omgezet in warmte doch opnieuw
uitgestraald. Men kan dit vergelijken met twee stemvorken die op dezelfde
toon zijn afgestemd en op een kleine afstand van elkaar staan. Wordt de ene in
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trilling gebracht, dan zal de andere door de geluidsgolven ook in trilling
komen en zelf een toon produceren.
4. De ontvangantenne heeft een richtingsdiagram, dat dezelfde vorm heeft als
het stralingsdiagram, wanneer deze als zendantenne zou werken.
5. Bij de ontvangantenne wordt de antennewinst bepaald uit het richtings
diagram op analoge wijze als bij de zendantenne, waar de antennewinst uit het
stralingsdiagram wordt afgeleid.*
Nuttige energie van de ontvangantenne
Uit de elektriciteitsleer is ons bekend, dat metalen voorwerpen in een
elektrisch veld de spanning aannemen, die het veld ter plaatse van de
voorwerpen heeft. D.w.z. dat twee bollen op 1 meter afstand in een elektrisch
veld van 1 volt per meter een spanningsverschil zullen hebben van 1 volt
(afb. 81).
i

i

P

i
, Spanning tussen de
metalen bollen is

U-E-l
O

Afb. 81. Spanning opgewekt door
een elektrisch veld.

_1

Elektrisch veld E

Is de afstand van de twee bollen gelijk aan /en is de veldsterkte E, dan zal het
spanningsverschil gelijk zijn aan
U= El
U in V; E in V/m; / in m.
Wisselt het veld snel van polariteit, dan zullen de bollen t.o.v. elkaar een
wisselspanning hebben.
In plaats van bollen kan men zich een dipoolantenne denken in het elektrische
veld.

• Tegenwoordig wordt de 2^*dipool vaak als maatstaf voor alle andere antennes gcbc/.igd en men geeft de
antennewinst dan op in dB. De isotropischc antenne en de Hcrtzsc dipool hebben dan een negatieve antennewinst
van resp. -2,15 dB en -0,38 dB.
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Nu wordt de spanning U bepaald door de effectieve hoogte van de dipool
(afb. 82).
U = Ehtff
i i

1
„j Spanning in de dipool

£ l< o.sx U=Eheft.

Afb. 82. Spanning opgewekt in een dipool
door een elektrisch veld.

Elektrisch veld E

Is de inwendige weerstand van de antenne bekend, dan zal de maximale
vermogensafgifte plaatsvinden als de uitwendige weerstand gelijk is aan de
inwendige weerstand (bekende wet uit de elektrotechniek).
Volgens conclusie 3 van het voorgaande is de inwendige weerstand gelijk aan
de stralingsweerstand. Het vervangingsschema ziet er dan uit als in afb. 83.

Lh
*/

\*u

o
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Afb. 83. Vervangingsschema ontvangantenne
zonder verliesweerstanden.

De wet van Ohm zegt:
1=

U
/?, 4- Ru

A

Door maximale vermogensafgifte is /?, = Ru.
Daar 7?, = Rs is, zal:
/=
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£ _ Eheff A
2 Rs
2 Rs

Het afgegeven vermogen, dat in Ru wordt geconsumeerd, bedraagt:
LP

Pr = PRU =

4 /?/

Ru w

Als /?„ = Rs volgt
* h2cff

Pr =

4 Z?,2

w

Voor een dipool / < J X geldt (Formule 28a)
Rs = •

789 h\ff
A2

n

In hoofdstuk 11 zagen we dat het getal 789 afkomstig was van de vergelijking
P,

3772 *2
4X2x45

n

Verder weten we dat 377 afkomstig is van 120 7r (hoofdstuk 7) en dus voor
kan dan worden geschreven
1202
Ps =

tt2

h\ff

80 tt2 h\ff

4 X2 45

X2

Dit gesubstitueerd in bovenstaande formule voor Pr geeft
£2 h\ff \2
320 tt2 h\ff

(£ X)2

1
x —W
(2tt)2
80

Deze formule zal een meer algemene vorm krijgen als de antennewinst erin
voorkomt.
Evenals de zendantenne met / ^ \ X een antennewinst heeft van gt = 1,5
(hoofdstuk 11) is ook voor hetzelfde type ontvangantenne de antennewinst
gr = 1,5 (gr betekent gain receiver).
Het 2e lid van de vergelijking vermenigvuldigen we met grl 1,5 = 1 waardoor het
opgevangen nuttige vermogen wordt uitgedrukt door de vergelijking:
Pr =

_£i_w
(2 7r)2

(54)
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De vermogensoverdracht van zendantenne op ontvangantenne Prl P, kan
worden bepaald als P, bekend is.
Hiertoe zullen we P, uitdrukken in de veldsterkte die ter plaatse van de
ontvangantenne heerst. Dit kan met de formule

V30 g, P,
E«r ~
of

P,=

r

V/m

L—ëïlL—ytf
30 g,

(55)

De verhouding Prf P, van de ontvangen energie en de zendenergie wordt bepaald
door verg. (54) door verg. (55) te delen. Het resultaat hiervan is:
Pr

777)’

P,

’ SrSl

(56)

Pr ontvangen energie in W
P, uitgestraalde energie in W
X golflengte in m
r afstand zendantenne - ontvangantenne in m
gr antennewinst ontvangantenne
g, antennewinst zendantenne.
Uit deze formule kunnen we de volgende conclusies trekken:
1. De antennelengte komt er niet in voor.
In principe speelt deze dus geen rol. We moeten er echter rekening mee
houden, dat bij kleine antennelengtes de stralingsweerstand zeer klein kan
zijn, waardoor de verliesweerstanden veel invloed krijgen en het nuttig effect
van de antenne tot enkele % kan dalen. Dit nuttig effect is reeds in de
vermogens Pr en P, verrekend.
2. De energieoverdracht is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de
afstand onder geïdealiseerde omstandigheden (vrije ruimte of perfect gelei
dend aardoppervlak).
3. De energieoverdracht is evenredig met de antennewinsten.
4. Grotere golflengte geeft een betere energieoverdracht, evenredig met X2.
Verliezen van de ontvangantenne
Het algemene vervangingsschema van een zendantenne (afb. 84) ziet er net zo uit
als dat van een zendantenne. Om zoveel mogelijk energie in Ru te krijgen is het
noodzakelijk dat de verliezen gering zijn en dat Ru= Rs= groot is t.o.v. /?w
waardoor het nuttig effect groot wordt, want
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V=

Ru
Ru + Rv

100%

Bovendien moeten we ervoor zorgen, dat de antenne afgestemd en dus ohms is.
Dit kan op twee manieren:
We kunnen de antennelengte zo groot maken, dat er afstemming optreedt. Dus
voor een dipool wordt dit ongeveer J A. en voor een Marconi-antenne ongeveer
!*■

Is dit om bepaalde redenen niet mogelijk, dan zal de antenne met behulp van een
extra capaciteit of zelfinductie in resonantie moeten worden gebracht. De extra
afstemmiddelen zullen meestal verliezen veroorzaken, die de totale verliesweerstand vergroten. Er zal dus naar moeten worden gestreefd om met goede
afstemkringen de verliesweerstanden zo gering mogelijk te houden.
Effectieve oppervlakte
In de ontvangtechniek heeft men het begrip effectieve antenneoppervlakte
ingevoerd. Dit is een oppervlakte die men de antenne kan toedenken en die een
maat is voor het opgevangen vermogen.
De binnenkomende elektromagnetische golf bezit een zekere intensiteit, die men
kan uitdrukken in watt per m2en die we het symbool 5 gaven:
P
S=
oppervlakte
De ontvangantenne zal een vermogen uit de elektromagnetische golf halen, die
men dan vergelijkt met de intensiteit van de golf per m2. De effectieve
oppervlakte is nu de verhouding van opgevangen vermogen en de intensiteit per
m2 van de elektromagnetische golf.
Intensiteit van de elektromagnetische golf
De elektromagnetische golf bestaat uit een elektrisch wisselveld met een
veldsterkte van ZTV/m en een magnetisch wisselveld met een veldsterkte
H A/m. De velden staan loodrecht op elkaar en vertegenwoordigen samen de
intensiteit van de golf (afb. 85). Vermenigvuldiging van de twee veldsterkten
geeft de intensiteit per m2 in watt (zie formule 23).

Rs

Rv

Lq

Ca

ll

vQ
Afb. 84. Vervangingsschema ontvangantenne.
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S= Ex H
S in W/m2; E in V/m; H in A/m.
We weten dat H = £/Z„.
Het vermogen per m2 is
5=

£2

(57)

2,

S in W/m2; £ in V/m; Z0 = 120tt H.
Effectieve oppervlakte
In het voorgaande zagen we hoe groot het opgevangen vermogen is van een
ontvangantenne (formule 54)
Pr =

£2\2

gr

4 7r2

120

W

waaruit de effectieve oppervlakte volgt door deling van deze twee vergelijkingen:
£2\2

gr

47t2

120

Pr
S

£2

X2 gr
4 7r

120tt
De effectieve oppervlakte wordt gesymboliseerd door Oeff
DUS Oeff =

Vgr

(58)

m2

4 7T

Voor een * X-dipool wordt dit:

°e//-

X2 1,64

1,64 /2

4 7r

7T

m2

(59)

Om een idee te krijgen hoe groot deze oppervlakte voor een ^X-dipool is, stelt
men zich een cirkel voor met een oppervlakte d2 die gelijk is aan de effectieve
oppervlakte
7T
1,64
— d2 = -----/2
4
7T

d2 = 0,65 /2
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t/ « 0,8 /

E-veld in Vm

t
—*—► H-veld

Afb. 85. Intensiteit van het elektromagnetisch
veld P’is H E W/m2.

-TT ^A/m

Het is dus alsof het vermogen dat de J X-dipool uit de ruimte opneemt gelijk is
aan het vermogen van de elektro-magnetische golf dat in het stralingsveld door
de oppervlakte van een cirkel met een middellijn 0,8 / stroomt (afb. 86).

o

Afb. 86. Effectieve oppervlakte van een (\-dipool
kan worden voorgesteld door een cirkel met dia
meter 0,8 l.
Rendement van de ontvangantenne
Is de antenne met behulp van afstemmiddelen in resonantie gebracht, of heeft zij
een zodanige lengte dat er eigenresonantie optreedt (J X-dipool of \ X-Marconiantenne) dan zal de totale impedantie van het antennecircuit ohms zijn. Het
opgevangen vermogen zal dan worden verdeeld over drie weerstanden:
Rj = de inwendige weerstand van de antenne, d.i. de stralingsweerstand Rs
Rv = ohmse verliesweerstand
Ru = belastingweerstand
Indien de belastingweerstand gelijk is aan de totale inwendige weerstand van de
antenne (Rs = Ru)> hetgeen nodig is voor de gunstigste aanpassing, dan wordt
het nuttig effect van de antenne bepaald door de verhouding rj =

Rs
Rs + Rv

Men kan dit tot uitdrukking brengen door de effectieve oppervlakte overeen
komstig te verminderen:
O=

gr V

Rs

4 7r

Rs + Rv

m2

(60)
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16. Gerichte antennes

In alle formules betreffende antennes komt de factor gr of g, voor, die de
winstfactoren aangeven van resp. de ontvangantenne en de zendantenne. De
winstfactor speelt een zeer belangrijke rol, omdat het ontvangen vermogen,
respectievelijk het uitgestraalde zendervermogen erdoor wordt vergroot in de
‘voorkeursrichting’ terwijl in andere richtingen een verzwakking optreedt.
In zeer vele gevallen is het richteffect van de antenne gewenst (c.q. noodzakelijk)
vooral wanneer de zendenergie naar één bepaalde richting gewenst is en waarbij
de gevoeligheid in die richting van de ontvangantenne groot moet zijn.
Bij ontvangantennes voor omroepdoeleinden is een richteffect meestal niet
gewenst, aangezien de zenders, die men wil ontvangen, overal verspreid staan.
Daarbij komt nog, dat het richten bij grotere golflengtes moeilijk en kostbaar is.
In enkele gevallen past men raam- of ferrietantennes toe, die een 8-vormige
karakteristiek hebben en waarmee de ontvangst van storende zenders kan
worden verzwakt.
Men heeft vele experimenten gedaan om het richteffect van de bestaande dipolen
te vergroten om op deze wijze grotere antennewinsten te kunnen boeken.
Zo ontstonden de bekende Yagi-antennes, die zijn opgebouwd uit een dipoolantenne met evenwijdige staven aan de voorzijde en achterzijde van de dipool.
Met deze antennesystemen kunnen antennewinsten worden bereikt van onge
veer een factor 10. Ze worden veel gebruikt voor televisie-ontvangst. Over deze
antenne is reeds zoveel geschreven, dat we er hier niet verder op in zullen gaan.
Parabolische reflectoren
Evenals lichtgolven laten ook de ultrakorte radiogolven zich zeer goed bundelen
met behulp van een parabolische reflecter achter de dipool. Voor een goede
bundeling zullen de afmetingen van de reflector zeer groot moeten zijn,
vergeleken met de te reflecteren golflengte. Vandaar dat men dit soort antennes
in hoofdzaak gebruikt voor mm-golven en cm-golven. Ze worden toegepast bij
radarinstallaties, voor het overbrengen van TV-signalen (linkverbindingen),
tclefonievcrbindingcn waarmee 900 of meer gesprekken gelijktijdig kunnen
worden getransporteerd, voor radiotelescopen, waar men zeer grote antenne
winsten nodig heeft om ver in het heelal te kunnen ‘kijken’. Men ontvangt
daarmee radiosignalen afkomstig van sterren en sterrenevels, die verder liggen
dan waarneembaar met de bestaande optische telescopen. De gevoeligheid kan
zo groot zijn, dat men in staat zou zijn een zender van 0,01 W op de maan te
ontvangen.
Voor lichtrcflcctorcn is het noodzakelijk dat het reflecterend oppervlak goed
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gepolijst is, zodat de oneffenheden klein zijn t.o.v. de golflengtes van het licht,
die liggen tussen 4 x 1(H en 7,5 x 10 4 mm.
Voor parabolische radioreflectoren kan men volstaan met ruwer oppervlakken,
afhankelijk van de golflengte waarvoor de reflectoren zijn bestemd.
Radarinstallaties en radiotelescopen zijn meestal uitgerust met een reflector van
gaas. Men heeft hier gewoonlijk te maken met cm- en dm-golven.
De bundel van een gerichte straal
De radiobundels spreiden zich uit onder een bepaalde hoek. Deze hoek wordt
uitgedrukt in radialen (1 rad = 57° 17'44,8").
Het is praktisch niet mogelijk een radiogolf evenwijdig te bundelen. Licht kan
men met grote nauwkeurige schijnwerpers nog wel een vrij aardige evenwijdige
bundeling geven, maar bij radioreflectoren zal een tophoek ontstaan, waaronder
de bundel zich spreidt (afb. 87).

r

Afb. 87. Bundel van een radiorefleclor.
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Men kan uitrekenen, dat de straal van de cirkel ({ D) die op een afstand r van de
bron wordt gevormd, een grootte heeft van
[ D = r sin } <p
Wordt ip uitgedrukt in radialen, dan kan men sin 5 <p vervangen door \ <P indien
de hoek <p klein is. De oppervlakte van de cirkel wordt dan
7T
rr
— D2 =—r2 ip2
4
4

v7T

O = —r2 <p2

4

(6!)

Openingshoek van de bundel
Voor het bepalen van de antennewinst zullen we nu de oppervlakte van deze
cirkel moeten vergelijken met die van een bol waarvan de straal gelijk is aan r
(hoofdstuk 10). Deze boloppervlakte bedraagt 4 7r r2. Deling van deze formule
door (61) zal ons de antennewinst geven:
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g=

4 7r r2

16

TT

<P2

— r2 <p2

(62)

4

4

en dus

(63)

<p = - -rad
V g

Deze formule geeft dus de betrekking aan tussen de antennewinst en de tophoek
<p in radialen, aangenomen, dat het uitgestraalde vermogen gelijkmatig over de
gehele doorsnede van de bundel is verdeeld.
Effectieve oppervlakte van de parabolische reflector
De energie die een parabolische reflector ontvangt uit de binnenkomende
elektromagnetische golf, is evenredig met de oppervlakte van de opening van de
parabolische spiegel. Heeft deze een diameter van d dan zal de oppervlakte zijn
3 tt d2.

In de praktijk echter blijkt, dat niet het gehele door de parabool opgevangen
vermogen werkelijk naar het brandpunt wordt gericht, maar dat aan de
ontvangerkringen 50 a 80% wordt doorgegeven. In berekeningen neemt men
eenvoudigheidshalve een correctiefactor aan, die gelijk is aan 2\tt = 64%. Het
effectieve oppervlak wordt dan
2

TT

Oeff=—d2'—
TT

d2

°eff~~2~

(64)

Antennewinst van de parabolische reflector
Uit de formule (64) voor de effectieve oppervlakte en de algemene formule die
het verband aangeeft tussen effectieve oppervlakte en antennewinst (58), kan
men uiteindelijk de antennewinst uitdrukken in de diameter van de parabool en
de golflengte.
De algemene formule voor de antennewinst hebben we reeds leren kennen. Deze
luidt:

°eff~

gr*
4 TT

(58) of gr = 4 tt

°eff

(65)

\2

Uit de formules (64) en (65) volgt dan:
2 7T d2

g=
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A2

(66)

Ook de betrekking tussen de effectieve oppervlakte en de hoek <p vinden we door
(62) en (65) aan elkaar gelijk te stellen:
16
g=

en g =

ip2

4 w Ocff
K2

4 A2

°cff-

(67)

2

7T

Veldsterkte
De veldsterkte uitgestraald door een parabolische antenne met een diameter D
kan nu worden berekend uit de formules 25 en 66:
V30 P, g,
E.ur —

en g,=

r

2 n d2
\2

13,7 d V P,
Esir =

(68)

rA

Estr in V/m; r/, r en A in m; P, in W; 13,7 heeft de dimensie
Vermogenso verdracht
Tenslotte komen we dan weer tot de formule (56) voor Pr/ P, waarmee het
vermogen in de ontvangantenne kan worden uitgerekend
-= (—)2
P,
\4 rrr) grg/

(56)

Zoals uit deze formule blijkt is de vermogensoverdracht evenredig met het
kwadraat van de golflengte, terwijl uit de formule (66) voor de antennewinst
2
g=

tt

d2

A2

blijkt, dat deze omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de golflengte.
Wanneer er zowel aan de zenderzijde als aan de ontvangerzede een parabolische
reflector wordt gebruikt zal dus de vermogensoverdracht volgens de formules
(56) en (66) omgekeerd evenredig zijn met het kwadraat van de golflengte of,
beter gezegd, evenredig met het kwadraat van de frequentie.
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Pr
ƒ>,

2 TT dI2

2 7T t/22

\2

X2

d2V

d ,2 ^22

4 r2X2

(69)

2 rX

Pr afgegeven vermogen door de ontvangantenne in W
P, uitgestraald zendervermogen in W
di diameter parabolische reflector van de zender in m
d2 diameter parabolische reflector van de ontvanger in m
r afstand tussen zender en ontvanger in m
X golflengte van de uitgestraalde golf in m
Uit de formule blijkt de belangrijke invloed van de diameter van de reflector op
de antennewinst (evenredig met d2).
Maximale afstand
Wil men uitrekenen welke afstand door een linkverbinding die bestaat uit twee
parabolische reflectoren kan worden overbrugd, dan zal men eerst moeten weten
hoeveel het minimale vermogen is waarop de ontvanger reageert. Men neemt
gewoonlijk aan, dat de ingangsgevoeligheid van een normale ontvanger ligt
tussen 1 en 5 /xV. Is de antenne een JX dipool met een stralingsweerstand van
70 H, dan zal de ontvanger dezelfde ingangsweerstand moeten hebben, wil er een
gunstige aanpassing zijn. Het minimale vermogen zal dan voor een ingangs
gevoeligheid van 2,5 pV zijn:
(2,5 10-6)2
Pr max —

70

10-13 W

Voorbeeld I
Door een systeem met twee spiegels van 1 m diameter en een golflengte van
10 cm wordt door de zender een vermogen uitgestraald van 10 W (afb. 88).

.r=_50;p00km_

é
zender iow

120

ontvanger ioJ3w

Afb. 88. Linkverbinding met behulp van 2
parabolische reflectoren d = 1 m, X = 10 cm.

Welke afstand kan hiermee worden overbrugd als de ontvangergevoeligheid
1013 W is en de golven zich in de vrije ruimte voortplanten?
Pr

(^)!

2 7T 1

gr = g,=

Pr

(56)

grg,

P,

(0,1)2

10 '3

P, ~ 10

= 628, volgens formule (66).

0,1

2

4 7T

1

---- 6282,
r2

(56)

0,1
r =----- x 628 x 107 m = 50 000 km
4 7T

Voorbeeld 2
De Mariner II, die in augustus 1962 werd gelanceerd om gegevens te verstrekken
over de planeet Venus (afb. 89), had een zender aan boord van 10 W, op een
frequentie van 960 M Hz (ongeveer 30 cm golflengte). Stel dat de Mariner II was
uitgerust met een parabolische reflector van 1 m diameter (afb. 90).

aarde

I

87-i06km

Afb. 89. Reikwijdte van de
Mariner II.

Venus

i

:3>

9

marinerïï

ww

i

Vraag: Op welke afstand kan dit ruimtevaartuig nog worden waargenomen met
de radiotelescoop te Jodrell Bank waarvan de reflector een diameter van 75 m
heeft (afb. 91)?
De antennewinst voor een golflengte van 30 cm bedraagt voor een reflector van
75 m 0 volgens (66)
2 7r 752
g=

0,32

= 400 000
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De parabolische antenne van de satelliet had een diameter van ongeveer 1 m
hetgeen een antennewinst geeft van
2 TT 12

g=

0,32

= 70

Het minimale vermogen dat Jodrell Bank kan detecteren stellen we op 1016 W.
(Men is in staat nog veel zwakkere signalen te detecteren).
De afstand r kan worden berekend uit formule 56

i\

ji

ZONNE
CELLEN
RICHTINGSGEVOELIG ELEMENT^
DAT DE ANTENNE OP DE
AARDE RICHT

PARABOLISCHE REFLECTOR
MET HOGE ANTENNE WINST

Afb. 90. De Marmer II die werd gelanceerd om gegevens, van de planeet Venus te
verstrekken. Onderaan is de parabolische antenne zichtbaar. De ‘vleugels’ bevatten
zonnebatterijen voor de voeding van elektronische apparaten.
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r=

X
4 7T

0,3
4n

V

gr • g,

V

p,'
Pr

400 000 x 70

10
10-16

m » 40 x 106 km.

De afstand van Venus bedroeg op dat moment 50 x 106 km, zodat de reikwijdte
van de Mariner II eigenlijk onvoldoende was. In werkelijkheid bleek, dat de
Mariner II hoorbaar was tot op een afstand van 87 x 106 km.

Afb. 91. De radiotelescoop van Jodrell Bank in Cheshire heeft bij verschillende
ruinueschoten bijzonder goede diensten bewezen. De telescoop werd reeds in 1957 in
gebruik genomen.
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12 y/Pt
r

Ong. 100 13

/»/r

E = 120r

X*

Afb. 92. Overzicht antennes.

-2n /

E= 13,8 dVE,

d3
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17. Voortplanting van radiogolven

Onder ideale omstandigheden
De tot nu toe toegepaste berekeningen en formules voor de veldsterkte op enige
afstand van de zender hebben alle betrekking op ideale omstandigheden, hetzij
in de vrije ruimte, waar geen verliezen zijn die de voortplanting beïnvloeden,
hetzij dat de antennes zijn opgesteld op een plat, ideaal geleidend aardoppervlak,
dat zonder verliezen de golven terugkaatst.
De algemene formule die voor het berekenen van de veldsterkte wordt gebruikt
is: (afb. 93)
E0 =

V30 Ptgl .
sin ar

(15)

r

zenderdipool

p

. ontvang -

: antenne

Afb. 93.

P,
g,
r
ar

zendvermogen in W,
antennewinst van de zendantenne in de richting van de ontvanger,
afstand z^nder-ontvanger in m,
hoek tussen de stand van de zendantenne en de verbindingslijn zenderontvangcr. Meestal is ar = 90°, zodat sin ar = 1,
Ea veldsterkte ter plaatse van de ontvangantenne in V/m.
Is niet het zendvermogen bekend, doch de antennestroom in de voet van de
zendantenne, dan maakt men gebruik van de volgende formule:
377 ƒ h,ff

Eo =

2Xr

sin ar (dipoollengte

} X)

Naast deze formule voor de berekening van de veldsterkte, hebben we de
formule leren kennen voor de energie die de ontvangantenne afgeeft aan de
ontvanger n.1.
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Pr =

m

2

Sr

—w
120

(54)

en de formule die de verhouding aangeeft tussen het ontvangen en het
uitgestraalde vermogen:
Pr

X

Pi

4 7t r

2
Si Sr

(56)

Pr vermogen dat de ontvangantenne maximaal kan afgeven in W,
P, uitgestraald zendvermogen in W,
S, antennewinst van de zendantenne in de richting van de ontvangantenne,
Sr antennewinst van de ontvangantenne in de richting van de zendantenne,
X golflengte in m,
r
afstand zendantenne-ontvangantenne in m.

Onder niet-ideale omstandigheden
De aanwezigheid van het aardoppervlak met zijn atmosfeer oefent een
belangrijke invloed uit op de voortplanting van de radiogolven. Vooral de
kromming van de aarde heeft een groot effect op de voortplanting, aangezien de
radiogolven zich evenals de lichtgolven in hoofdzaak rechtlijnig voortplanten;
hoe kleiner de golflengte, des te moeilijker buigen ze met het aardoppervlak mee.
Naast de aardkromming speelt de bodemgesteldheid een belangrijke rol. De
aarde vormt een geleider, waarin de elektrische en magnetische velden een
stroom veroorzaken, die energie opeist. Hierdoor neemt de veldsterkte langs het
aardoppervlak af en wel des te sterker waar de weerstand van het aardoppervlak
het grootst is bijv. op zandgrond of rotsachtige bodem. De golven dringen daar
de grond binnen en er ontstaan veel verliezen.
Bij een goed geleidend oppervlak als zeewater, zijn de verliezen gering. De
radiogolven dringen in zeewater niet door, maar worden teruggekaatst.
Het is natuurlijk een moeilijke opgave berekeningen uit te voeren, die een
enigszins betrouwbare uitkomst zullen geven van de veldsterkte op een bepaalde
afstand van de zender.
Aangezien de wens om een signaalsterkte te kunnen voorspellen zo veelvuldig
voorkwam, zijn er op dit gebied uitgebreide onderzoekingen verricht. Vele
vooraanstaande mathematici en fysici hebben hieraan meegewerkt en hebben
hun theoretische berekeningen aan de praktijk getoetst. Prof. Balth. van der Pol
en Prof. H. Bremmer hebben op dit gebied in Nederland baanbrekend werk
verricht. De wiskundige berekeningen hangen af van de constanten van het
aardoppervlak en de atmosfeer, die zo verschillend zijn, dat het een bijna
ondoenlijke zaak was dit theoretisch te behandelen. Men ging dan ook meestal
uit van vereenvoudigde omstandigheden zoals bijv. de aanname van een
gelijkmatig geleidingsvermogen van het aardoppervlak. De resultaten van de
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theoretische beschouwingen en experimentele gegevens over het gehele frequentiegebied van de golfvoortplanting vindt men voorts in het ‘Report of
Committee on Radio Wave Propagation’, in 1959 uitgegeven door het
International Consultative Committee for Radio Communication (CCIR).
Factoren die de voortplanting beïnvloeden
1. Kromming van het aardoppervlak,
2. Bodemgesteldheid; diëlektrische constante er; soortelijke geleiding o in S/m
(zie blz. 53),
3. Frequentie van de radiogolf,
4. Hoogte van zend- en ontvangantenne boven het aardoppervlak,
5. Vorm van het aardoppervlak (bergen, dalen, steden enz.)
6. Weersomstandigheden (sneeuw, ijs, e.d.),
7. De ionosfeer, die als een geleidende luchtlaag op 73-375 km hoogte, een
reflecterende werking heeft,
8. Enkele minder invloedrijke factoren, zoals aardmagnetisme, zonnevlekken,
meteoren enz.
9. Polarisatie van de radiogolf.
De meeste van deze factoren hebben een negatieve invloed op de voortplanting
en zullen de signalen verzwakken. Er zijn er ook die een positieve werking
uitoefenen, zoals de ionosfeer, die de korte golven, die anders in het heelal
verloren zouden gaan, naar de aarde terugkaatst, en het aardmagnetisme, dat de
zeer lange golven bij de buiging om de aarde helpt.
Ook de atmosfeer werkt mee. De diëlektrische constante er van lucht van 1
atmosfeer is 0,06% hoger dan die van de vrije ruimte. Door het verschil in
luchtdruk zullen de golven in de onderste luchtlagen zich langzamer voort
planten dan in de bovenste luchtlagen, want de voortplantingssnelheid is
omgekeerd evenredig met de wortel uit de diëlektrische constante:
1
n/m,

c in m/s; \ir = I; \iü — 4 n 107

Mo ' er e0

(70)

As
;e0 = 8,55. 10-'2
Am ’
Vm
Vs

er= 1 voor vacuüm, er = 1,0006 voor lucht.
Hoge barometerstanden veroorzaken een sterkere buiging; ook vochtige lucht
werkt gunstig want de waterdruppeltjes hebben een er van 80, waardoor de
buiging naar de aarde toeneemt. Dit verschil in voortplantingssnelheid heeft tot
gevolg dat de golven zich naar de aarde toebuigen, m.a.w. het is alsof de
aardstraal groter is.
127

Invloed van de horizon
De aarde geeft een schaduwwerking aan de golven die de horizon passeren.
Uiteraard hangt dit sterk af van de golflengte van de passerende golf. Bij zeer
korte golven is het effect hetzelfde als voor lichtstralen.
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Afb. 94. Verzwakkingsfactor voor een zender op 100 m hoogte. Ontvanger op de grond.

In de grafiek (afb. 94) is duidelijk te zien hoe golven van zeer korte lengte
(0,07 mm) achter de horizon afriemen. Deze grafiek is berekend voor een
aardoppervlak met ideale geleiding o = 00. De hoogte boven het aardoppervlak
van de zendantenne bedraagt 100 m en van de ontvangantenne 0 m, zodat de
horizon op een afstand van 35,7 km van de zendantenne ligt. Voor golven langer
dan 7 m is de invloed van de kromming minder merkbaar. De schaal links geeft
de verhouding aan tussen de berekende veldsterkte £r aan het aardoppervlak tot
de veldsterkte E0 die bij afwezigheid van de aarde zou optreden. Vlak bij de
zender zorgt het aardoppervlak voor een versterking van een factor 2, tengevolge
van een samenwerking van de directe golf en van de tegen de aarde gereflecteerde
golf.
Met behulp van een eenvoudig meetkundesommetje kan de afstand D tot de
optische horizon worden bepaald als de straal R van de aarde bekend is.
R = 6 370 000 m (afb. 95) __________
D = yJ(R +h,) 2 - R2= >Jh? + 2 h,R
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1

h, is verwaarloosbaar klein, zodat
D = v/2 h, R = v/12740000 /j, = 3570 v/^
£> in m; h, in m.
Worden zowel de zendantenne als de ontvangantenne verhoogd (afb‘. 96) dan
kan op analoge wijze worden berekend, dat de totale zichtafstand wordt
D = 3 570 {\fh, + yfhr) m

(71)
!

Afb. 95. Afstand tot de optische horizon.

D_

ht

;

hr

Afb. 96. Optische afstand tussen zend- en ontvangantenne.
In de praktijk blijkt, zoals we reeds zagen, dat de radiogolven enigszins met de
aarde meebuigen, zodat ze iets verder kunnen ‘zien’ dan de lichtgolven. Men
gebruikt daarom een correctiefactor De formule voor de radiohorizon voor
korte golven wordt dan ongeveer \/ * groter dus
D = 4120 (\fh, + \fhr)

(72)

D in m, h, in m; hr in m.
Het is dus alsof de aardstraal wordt vergroot met deze correctiefactor^-. In de
praktijk blijkt dat deze factor erg afhankelijk is van condities. Ongeveer voor de
helft van de tijd is het minder dan ^ en voor de andere helft gelijk of iets meer.
Is echter het aardoppervlak niet ideaal bijv. met o = 10 2 S/m* (zanderige
bodem), dan zal deze grafiek van afb. 94 zich wijzigen in afb. 97. Ook hier is de
zendantenne op 100 m hoogte opgesteld en de ontvangantenne staat op de
grond. De absorptie van de golven dicht bij de zender is aanzienlijk groter. Deze
grafieken zijn berekend door B. v.d. Polen H. Bremmer vooreen bodemgesteld
heid mét o = 10'2 S/m en tr = 4.
• ln sommige grafieken is o opgegeven in elektromagnetische eenheden, dan geldt de volgende omrekenfactor.
Als o gelijk is aan I S/m dan komt dit overeen met 10 11 EME.
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Afb. 97. Verhouding—langs het aardoppervlak mei een zenderhoogte h\ = 100 m voor
Eo
normale aardbodem (o EME — 10 2, t = 4).

Invloed van de bodemgesteldheid
De twee elektrische eigenschappen van de aardbodem die de voortplanting
beïnvloeden zijn, zoals reeds vermeld (hoofdstuk 7):
1. de relatieve diëlektrische constante er
2. de soortelijke geleiding o in S/m.
Verder zal de vorm van het aardoppervlak veel invloed hebben. Een heuvel
achtig of bosrijk terrein absorbeert meer dan een vlak terrein, terwijl steden of
industrieterreinen zo sterk verzwakken dat er nog maar een fractie van de
theoretisch berekende veldsterkte overblijft.
De tabel (afb. 98) geeft de absorptiefactor die optreedt bij diverse terrein
oppervlakken. De tabel die geldt voor een zenderfrequentie van 1 MHz (dus
300 m golflengte), geeft een indruk van de invloed op de voortplanting.
De absorptiefactor is bovendien sterk afhankelijk van de frequentie. Prof. v.d.
Pol en Prof. Bremmer hebben dit berekend en in grafieken weergegeven
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Terrein
zeewater
bouwland, lage heuvels, vruchtbare grond
bouwland, lage heuvels
vlak land, moeras, dicht bebost
landbouw, middelbare heuvels, bosachtig
bouwgrond, middelbare heuvels, bos, klei
rots, steile heuvels
zand, droog, vlak
steden, industrie
grote steden, industrie

Diëlektr.
constante
81
20

14
12
13
13

14
10

5
3

Soortelijke Absorptiegeleiding factor op 50
in S/ m
mijl afstand
a
(1 MHz)
4,64
3 x 10-2
IQ2

7,5
6
4
2
2

xlO-3
x 10-3
x 10-3
x 10-3
x 10-3
10-3
10-4

1,0
0,5
0,7
0,13

0,09
0,05
0,025
0,027
0,011
0,003

Afb. 98.
(afb. 99). Bij de berekeningen is men er van uitgegaan, dat de oppervlakte
gelijkmatig is; men heeft daarna de berekende waarden vergeleken met de
resultaten van metingen en vond een zeer goede overeenkomst.
We zien hier dat de lange golven zich met weinig verliezen voortplanten en dat op
grote afstanden nog hoge veldsterkten worden gemeten. Zelfs is er bijna geen
verschil merkbaar tussen de voortplanting over land of over zee.
Indringing in de aardoppervlakte
De tabel (afb. 100) geeft de indringdiepte van de radiogolven in verschillende
soorten aardoppervlak bij diverse frequenties.
Door het slechte geleidingsvermogen van zandgrond of rotsen, is de indring
diepte zeer groot, vooral bij de lange golven. De golven van 10 kHz blijken zelfs
enkele meters in het zeewater te dringen. Vandaar dat men deze frequentie veel
toepast voor communicatie met onderzeeboten.
Polarisatie
Zoals we reeds hebben vastgesteld, is de polarisatie van een radiogolf de stand
van het elektrische veld t.o.v. het aardoppervlak. In de vrije ruimte of hoog
boven het aardoppervlak speelt de polarisatie van een draaggolf praktisch geen
rol. Wel zal men een verschil kunnen constateren op korte afstand van het
aardoppervlak.
Stel dat een zender horizontaal is gepolariseerd (richting van het £-veld parallel
aan het aardoppervlak), dan zal het elektrische veld dat zich dicht boven een min
of meer geleidend oppervlak bevindt, een spanning doen ontstaan die een
aardstroom ten gevolge heeft (afb. 102). Daardoor wordt energie aan de
elektromagnetische golf onttrokken en deze zal dan ook op lage hoogte een
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AJb. 99. a. veldsterkte van een zender boven zeewater (o = 4 e = 80) tot afstanden van
2000 km voor een uitgestraald vermogen van I k W (zender vlak boven het water).
b. Hetzelfde als ftg. a echter op grotere schaal tot afstanden van 2000 km.
c. veldsterkte van een zender op een aardoppervlak met gemiddelde bodemgesteldheid
(o = 10 -e = 4) tot afstanden van 2000 km voor een uitgestraald vermogen van I k W.
d. Hetzelfde als afb. c echter op grotere schaal tot afstanden van 200 km.

zeewater

/
10
100
I
10

kHz
kHz
MHz
MHz

Cr =81 o = 4,5 S/ m

vochtig land

er= 10 ü = 10 2 S/m er = 5 a = 10 3 S/m

2
0,67
0,2

Afb. 100. Indringdiepte van radiogolven in m.
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gemiddeld land

50
15
5
2

150
50
17
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Afb. 101. VLF-antenne in Cumberland (N. Canada) voor communicatie met onderzee
boten.
verzwakking ondergaan. Een grote soortelijke geleiding van het oppervlak zal
grote verliezen veroorzaken. Het is daarom praktisch onmogelijk om met een
horizontaal gepolariseerde zender bruikbare veldsterktes te verwachten boven
vochtige grond of boven water.
De veldsterkte neemt naar boven snel toe, zodat op een hoogte van enkele
golflengtes de golf niet veel hinder meer ondervindt (afb. 103).
elektrisch

veld

Er
4
vert. pol.

♦♦ ♦

mwzmmmmm

hor pol.

aards tromen
—► hoogte

Afb. 102. Een horizontaal gepolariseerde
golfondervindt verlies tengevolge van aard-

Afb. 103. Veldsterkte bij horizontale en
vertikale polarisatie.

stromen.
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Afb. 104. Schuine polarisatie tengevolge van droge grond.

Zijn de golven vertikaal gepolariseerd (richting van het £-veId loodrecht op het
aardoppervlak) dan treden er geen aardstromen op en de veldsterkte dicht boven
de oppervlakte is aanzienlijk groter (afb. 103).
Communicatie met schepen of afstandbesturing van boten zal dus altijd met
vertikaal gepolariseerde zenders moeten geschieden om voldoende veldsterkte te
verkrijgen.
Op droge grond zal de golf de aarde binnendringen en ten gevolge van de hogere
€r(voor zandgrond is er = 4) zal daar de voortplantingssnelheid verminderen.
Het kan daardoor voorkomen dat de polarisatie van de golf dicht boven een
dergelijke bodem voorover gaat hellen (afb. 104). Hellingshoeken van 20° zijn
geen uitzondering. De grootte van deze hoek is sterk afhankelijk van o en er van
de bodem. Passeert een schuin gepolariseerde golf een bodem met goed
geleidingsvermogen dan zal de horizontale component van deze golf in het
aardoppervlak een stroom doen ontstaan die dit horizontale veld verzwakt
waardoor de golf weer een loodrechte stand gaat innemen (afb. 105). De grootte
van deze helling kan als gegeven dienen bij het bepalen van de elektrische
eigenschappen van de bodem.
schuin gepolari
seerde golf
/
vertikale
component

horizontale
component

'mmmrn

Afb. 105.

Berekening van de veldsterkte op het aardoppervlak
De belangrijkste factoren die de veldsterkte in horizontale richting bepalen zijn:
1. het uitgestraalde vermogen in de richting van de ontvanger
2. afstand zender-ontvanger
3. golflengte
4. hoogte zendantenne boven de grond
5. hoogte ontvangantenne boven de grond
6. bodemgesteldheid
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In de theoretische formule die we hebben leren kennen, komen alleen de punten
I en 2 voor.
\/30 P, g,
Ea =

r

E(, in V/m; P, in W; g, antennewinst zender; r in m; 30 is afkomstig van Za en
heeft de dimensie V/A.
De andere factoren heeft men getracht in een formule te verwerken, die de
veldsterkte voor de vrije ruimte met een zeker verhoudingsgetal vermindert.
Er

Dit getal wordt uitgedrukt door de factor —
E(>
waarin: Er werkelijke veldsterkte
Ea theoretische veldsterkte volgens bovenstaande formule.
In de formule waarmee dit verhoudingsgetal kan worden bepaald, zouden dan
moeten voorkomen de elektrische eigenschappen er en o van de aardbodem en de
hoogten van zendantenne en ontvangantenne. Maar deze formule bleek door
zijn gecompliceerde vorm voor algemeen gebruik zeer onhandelbaar, zodat men
ze tenslotte heeft vereenvoudigd en alleen toepasselijk heeft gemaakt voor een
gemiddelde bodemgesteldheid. Verder heeft men het gebruik van deze formule
beperkt door de afstand en de hoogten van zend- en ontvangantenne te
begrenzen. Buiten deze grenzen zal de formule geen goede uitkomst geven.
Aldus vond men
Er

4 7r h, hr

E0

Ar

(73)

Het kan voorkomen dat de uitkomst van deze formule groter wordt dan I. In dat
geval moet men overgaan op de theoretische formule voor de veldsterkte en deze
factor vergeten.
Combineren we dit verhoudingsgetal met de formule voor de theoretische
veldsterkte (blz. 79) dan vinden we tenslotte de algemeen bekende formule:
Er =

'J 30 P,g,

4 tt h, hr

68,6 \fP, g, h, h

r

Ar

r2 A

r V/m

(74)

Hierin is r afstand in m (tussen 1000 en 50 000 m)
P, uitgestraald vermogen in W
h, en hr hoogte van zend-, resp. ontvangantenne (tussen 3 en 25 m)
A golflengte in m
Er veldsterkte op een.afstand r van de zender in V/m
g, antennewinst zendantenne (voor 5 A-dipool: 1,64 en voor \ AMarconi-antenne: 3,28)
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Het getal 68,6 is afkomstig van \pZ0 en heeft als dimensie \/~V/ A.
Voor de gevallen, waarbij het aardoppervlak slecht reflecteert en een grote
absorptiecoëfficiënt heeft zal ook deze formule te kort schieten. In dergelijke
omstandigheden zal men nog meer moeten corrigeren. Voor vlakke zanderige
bodem bedraagt deze correcliefacior \ en voor droog bergachtig met bos
begroeid terrein 'y
Past men de verhouding Er\Ea toe op de formule voor de vermogensoverdracht
dan vindt men (zie formule 56):

of als formule (73) hierin wordt verwerkt:
Pr

{h,hry

P,

r4

(75)

’g,gr

Voorbeeld
Een zender van 1 watt met een J A-dipool antenne staat op een zanderige vlakke,
bodem. Hoogte zendantenne = 5 m. Hoogte ontvangantenne is eveneens 5 m.
Golflengte van de zender = 10 m.
Gevraagd
1. Op welke afstand bedraagt de veldsterkte 10 /iV/m?
2. Hoe groot is de afstand in de vrije ruimte?
Antwoord
De antennewinst g, van een l2 A-dipool bedraagt 1,64; de correctiefactor voor de
zanderige bodem is \ , zodat uit formule (74) volgt:
88 \/T, h,h
Er =

- i V/m

r2 A

Deze waarde is gelijk aan 10 /xV/m = 10 5 V/m.
De afstand is dan r =

v

88 x 5 x 5 x 1 x 105
10

In de vrije ruimte zou dit zijn:
£o= 10-5 =

y/30 P, g,

\/30 X I X 1,64

r

r

r = 700 km
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V/m

1
2 = 3,3 km

Bepaling van de veldsterkte met behulp van grafieken
Tenslotte zullen we aan de hand van de grafieken van afb. 106, afb. 107 en
afb. 108 de veldsterkte bepalen.
De grafieken tonen de veldsterkte van een zender van I kW met frequenties van
30 MHz, 75 MHz en 150 MHz en als zendantenne een JA-dipool. De linker rij
toont vier grafieken waarvan de bovenste twee gelden voor normaal bouwland
en de onderste twee voor zeewater.
In elke grafiek zijn een aantal krommen gegeven, waarbij de ontvangantenne op
verschillende hoogten staat en de zendantenne op de grond.
Wanneer ook de zendantenne hoger is opgesteld dan moet een correctie worden
aangebracht, die is weergegeven in de grafieken rechts. Zou de uiteindelijke
waarde voor de veldsterkte, die men met deze grafieken heeft gevonden,
uitkomen boven de lijn ‘oneindig(oo) dan moet men overgaan tot het berekenen
van de veldsterkte met behulp van de theoretische formules voor ideale
omstandigheden.
Ook voor deze grafieken geldt een correctiefactor \ a \ voor slechtere
bodemgesteldheid.
Voorbeeld
We zullen de vorige opgave nog eens behandelen. Het zendvermogen uit het
voorbeeld was 1 W. De grafieken zijn gemaakt voor een vermogen van 1 kW,
zodat de veldsterkte van 10 /xV/m, die we zouden wensen, moet worden
omgerekend

• 10 /xV/m = 315 /xV/m.

In de grafiek I06a zien we dat een veldsterkte van 315 /xV/m overeenkomt met
een afstand van 5 km als de zendantenne op de grond staat en de ontvang
antenne op 5 m hoogte is geplaatst. In de correctietabel 106e blijkt dat er voor
een zenderhoogte van 5 m praktisch geen winst is, zodat de uitkomst van 5 km
juist is voor een gemiddelde bodem.
Voor een vlakke zanderige bodem moet de correctiefactor van J worden
gebruikt. Evenals in het vorige voorbeeld zal de invloed van de correctiefactor
op de afstand niet evenredig, doch evenredig met zijn wortel zijn, omdat de
veldsterkte met het kwadraat van de afstand verzwakt (volgens formule 74) en
wij niet zoals in het vorige geval de veldsterkte, maar de afstand corrigeren. Het
antwoord luidt dan
5
----- = 3,5 km.
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Afb. 106. Veldsterkiekrommen voor 30 MHz. De lijn 'oneindig (oo) geeft aan het
verloop onder ideale omstandigheden waarbij de veldsterkte omgekeerd evenredig is met
de afstand.
H is de hoogte van de ontvangantenne. De rechter grafieken geven de correctiefactor voor
zendantennes die niet op de aardbodem staan.
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Vraag
Welke veldsterkte is te verwachten op de plaats van een vliegtuig ter hoogte van
1 km en op een afstand van 50 km?
Golflengte 2 m, dus ƒ = 150 MHz. De zender staat op een verkeerstoren van
30 m hoogte. Het terrein is weiland (vochtig land). Zendvermogen 50 watt met
een JA-dipooI antenne.
Antwoord
Volgens grafiek 108a zou de veldsterkte van een zender van 1 kW ter plaatse van
het vliegtuig zijn: 500 fiV/m. Ongeveer 54 dB boven het niveau van 1 /zV/m. De
30 m hoge zendantenne geeft volgens grafiek 108e een winst van 30 dB. Deze
waarde bij 54 dB opgeteld geeft 85 dB boven het niveau van 1 /zV/m. De
veldsterkte kan dan in de grafiek 108a worden gevonden, en blijkt ongeveer
15 000 jzV/m te bedragen. Echter is het zendervermogen slechts 50 W, zodat
een correctie volgt van

We kunnen dan rekenen op een veldsterkte van
1
£o =

4,5

x 15 000 = 3 350 fxW/m = 3,35 mV/m.

Uit het voorgaande blijkt wel dat de bepaling van een veldsterkte een zeer
moeilijke opgave is, waarvan de uitkomst nog vrij veel van de werkelijke waarde
kan afwijken. Vooral wanneer we te doen hebben met uitzonderlijke gevallen,
b.v. dat de radiogolven een bergachtig terrein moeten passeren of overeen grote
industriestad gaan. Men moet dan een correctiefactor toepassen die alleen door
ervaring kan worden gevonden.
Als voorbeeld geven we een experiment met een walky talky, waarvan het
zendervermogen 100 mW bedraagt, de frequentie 27 MHz, golflengte 11 m en
de antenne 1,5 m lang is. Over water bleek de te overbruggen afstand van 8 a
10 km te zijn en in heuvelachtig landschap zonder veel obstakels 5 km. In
dorpen werd 2 a 4 km gemeten, en in grote steden tussen de huizen bleek de
afstand te zijn verminderd tot 0,5 a 1 km.
Vergroten van de afstand kan worden bereikt door de volgende verbeteringen:
1. Opvoeren van het zendervermogen
2. Toepassen van een zo effectief mogelijke zend- en ontvangantenne
3. Zend- en of ontvangantennes een grotere antennewinst geven door richteffect
4. Verhogen van de plaats van de zend- en de ontvangantenne boven het
aardoppervlak
5. Toepassen van een goede aarding of van een tegenwicht
6. Gevoeligheid van de ontvanger opvoeren
I
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7. Stoorniveau in de omgeving van de ontvanger verminderen
8. Diep moduleren
9. Eigen ruis van de ontvanger verminderen
Hiervan hebben we de punten 2 t/m 5 leren kennen. De punten 1, 6 en 9 vallen
echter buiten het bestek van dit boek. Alleen de punten 7 en 8 vragen nog enig
onderzoek, zodat we hierop wat nader zullen ingaan.
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18. Reflecties

Als we de veldsterkte op een bepaalde afstand van de zender hebben berekend,
blijkt er in de praktijk niet veel meer van te kloppen. Want wat is het geval?
Behalve de radiogolven die regelrecht van de zendantenne naar de ontvangantenne gaan zijn er ook nog gereflecteerde golven die er via een omweg
arriveren. We onderscheiden:
1. De directe golf, die de rechtstreekse verbinding maakt.
2. De grond-gereflecteerde golf, die door de aarde wordt gereflecteerd.
3. De grondgolf, die is samengesteld uit de directe golf en de grond-reflectiegolf.
4. De ruimtegolf, die schuin omhoog gericht is en tegen de ionosfeer terugkaatst
naar de aarde.
Onze berekeningen waren allemaal gebaseerd op de directe golf, althans waar
het de dipool betreft. Bij de Marconi-antenne zagen we dat de grondreflectiegolf al mee deed. Daartoe werd de antenne opgesteld boven een goed
geleidend oppervlak om de reflectiegolf even sterk te maken als de directe golf.
Bij de dipool, die bij voorkeur hoog staat opgesteld, is de grond reflectie niet van
wezenlijk belang; maar hij is wel aanwezig (afb. 109). De sterkte ervan is
afhankelijk van de bodemgesteldheid. Bij een vochtige bodem is de reflectie
groter dan bij een zanderige of rotsachtige bodem. Wanneer deze grondreflectiegolf zich bij de directe golf voegt dan wordt deze laatste er door versterkt
tot maximaal 2 x. Het kan echter ook voorkomen dat ze elkaar niet in dezelfde
fase ontmoeten en dan kan er zelfs een verzwakking optreden. Maar over het
algemeen zal de samengestelde golf die we dan als gron^/go/f kennen, iets sterker
zijn dan de directe golf.
Er zijn ook golven die zich van de aarde verwijderen. Deze z.g. ruimtegolven
ontmoeten op ongeveer honderd kilometer hoogte een geleidende luchtlaag
waartegen ze terugkaatsen. Ze komen dan op de aarde terug, waarna ze weer
naar boven worden gereflecteerd om opnieuw de geleidende luchtlaag te

zen der

f

directe golf
grond golf

I
ontvanger
f-grond-gereflecteerde
golf

Afb. 109. De grondgolf is samengesteld uit de directe golf en de grond-gereflecteerde
golf
l
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AJb. 110. De radiogolf bereikt de andere kant van de aarde via vele reflecties.
ontmoeten die ze naar de aarde terugkaatst. Dit spelletje kan zich meerdere
malen herhalen waardoor zelfs de mogelijkheid bestaat dat ze de andere kant
van de aardbol bereiken (afb. 110). Een verbinding tussen Nederland en
Australië blijkt tot stand te komen doordat de ruimtegolf 6 a 7 keer heen en weer
wordt gekaatst. Er zijn zelfs golven waargenomen die op deze wijze 5 x de
omtrek van de aarde hebben afgelegd (5 X 40.000 km!). Deze geleidende
luchtlaag, die ons bijzonder van pas komt, heet ionosfeer of heavisidelaag. We
zullen hierop wat nader ingaan.
Ionosfeer
De ionosfeer werd voor het eerst verondersteld in 1902 door Heaviside en
Kennely.
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Deze luchtlaag bevindt zich op een hoogte van 60 tot 400 km en wordt
veroorzaakt door de ultraviolette straling van de zon. Die splitst de ijle
luchtdeeltjes in negatief geladen deeltjes, de elektronen (-) en positief geladen
deeltjes, de ionen (+). Dit z.g. ioniseren is afhankelijk van de intensiteit van het
ultraviolette licht en is op grote hoogte maximaal maar neemt dichter bij het
aardoppervlak af omdat er voor de ionisatie van de hogere luchtlagen energie
aan de straling werd onttrokken.
De ionisatiegraad van de ionosfeer verloopt niet gelijkmatig maar vertoont
sprongen. Daardoor ontstaan er meerdere lagen met verschillende ionisatie
graad. We kennen de D-, E-, Fr en F2-laag (afb. 111). In grafiek van afb. 112 is
F2~laag 375 km

F-laag 250 km
Fj -loog 200 km

E -laag 110 km
■ D-laag 70 km

////////////Z ////////////////////aar dbo dem ///

Afb. lil. D. Een F-lagen van de ionosfeer.
de ionisatiegraad, d.w.z. het aantal geladen deeltjes per cm3 voor de diverse lagen
uitgezet. We zullen de eigenschappen van de diverse lagen even nagaan.
De D-laag ligt op ongeveer 70 km hoogte. De ionisatiegraad is hier het minst
sterk. Hij is alleen aanwezig als de zon schijnt, dus overdag, en verdwijnt bij
zonsondergang.
De E-laag ligt op ongeveer 110 km hoogte. Deze laag is enkele tientallen
kilometers dik. ’s Middags is zijn ionisatiegraad maximaal. Na zonsondergang
neemt hij af om vlak voor zonsopgang minimaal te zijn.
Fr en F2-lagen. Zij bevinden zich op 200, resp. 350 km hoogte. De F-lagen zijn
beide zeer dik en gaan zonder scherpe scheiding in elkaar over. ’s Nachts
versmelten de twee lagen tot één dikke F-laag, ook wel Appletonlaag genoemd.
Voor de radiogolven gedraagt de ionosfeer zich als een stoffige, halfdoorlatende
spiegel. Het zijn vooral de korte radiogolven die van het weerkaatsend vermogen
profiteren.
Evenals bij een halfdoorlatende spiegel de terugkaatsing afhankelijk is van de
hoek van inval, is dat ook bij de ionosfeer het geval. De golven die recht omhoog
gericht zijn gaan er dwars dóórheen of worden geabsorbeerd. Is de hoek van
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inval kleiner dan de z.g. kritische hoek dan worden ze teruggekaatst (afb. 113).
De terugkaatsing is afhankelijk van de golflengte van de radiogolf en van de
ionisatiegraad. Lange- en middengolven, van 3000 tot 200 m, worden overdag
door de D-laag deels gereflecteerd en deels geabsorbeerd en ’s nachts worden ze
grotendeels door de E-laag gereflecteerd omdat dan de D-laag is verdwenen. Na
zonsondergang zullen ze dan ook verder reiken dan overdag.
Maken we de golflengte kleiner (200-30 m) dan wordt de D-laag gepasseerd en
wordt hoofdzakelijk tegen de E-laag gereflecteerd. Deze golven worden
herhaaldelijk tussen ionosfeer en aarde heen en weer gekaatst.
Bij verder verkleinen van de golflengte (30-10 m) wordt ook de E-laag ge
passeerd en zullen voornamelijk de Fr en F2-lagen als reflectoren fungeren.
Beneden de 10 m (30 MHz) blijkt de terugkaatsing steeds slechter te worden
omdat de radiogolven dan grotendeels de F-lagen passeren en in de ruimte
verdwijnen. We hebben nu de kritische frequentie bereikt waarbij geen
terugkaatsing meer optreedt. Deze grens is erg afhankelijk van de ionisatie
graad. Gaan we met de golflengte nog verder omlaag van 10 m tot 1 cm
(30 M Hz-3000 M Hz) dan wordt de radiogolf door de ionosfeer doorgelaten. Er
zit in dit gebied een ‘gat’ in de ionosfeer evenals in het gebied van het zichtbare
licht (afb. 114). Voor communicatie met satellieten zal men daarom gebruik
moeten maken van dit frequentiegebied, want ook omgekeerd zullen alleen deze
radiogolven vanaf een satelliet de aarde kunnen bereiken. Frequenties boven de
3000 M Hz gaan zich gedragen als infrarood licht. Ze ondervinden verzwakking
in de atmosfeer ten gevolge van de demping door waterdruppels en stofdeeltjes.
Ze zullen de ionosfeer nauwelijks bereiken.
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Sprongafstand
We zagen dat de golven die recht omhoog gaan de ionosfeer passeren of erdoor
geabsorbeerd worden. Alleen als de hoek van inval kleiner is dan de kritische
hoek worden ze gereflecteerd. Dit heeft tot gevolg dat er een gebied is waar geen
gereflecteerde golf kan komen. De plaats waar de eerste reflectie op de aarde
arriveert ligt op enige afstand van de zender. We noemen dit sprongafstand of
skip-distance (afb. 115). Deze afstand wordt groter bij golven waarbij de
gereflecteerde

/\

golf
ionosfeer

/
zender
dode_jon_e
directe
golf

spron9_

afstand^

AP). 115. Sprongafstand en dode zone.
kritische hoek kleiner is. Dus zal voor lange golven de sprongafstand kleiner zijn
dan voor korte golven. Het is daardoor mogelijk dat er een gebied is waar de
directe golf niet meer voldoende sterkte bezit terwijl de sprongafstand nog niet is
bereikt. Er ontstaat dan een ‘dode zone’ die dus voor lange golven kleiner zal zijn
dan voor korte golven. In het golflengtegebied tussen 3000 m en 200 m zal de
directe golf vrijwel overgaan in de gereflecteerde golf en dat maakt deze golven
zo geschikt voor omroepdoeleinden omdat er geen dode zone i?. Als ze na
zonsondergang voornamelijk door de E-laag worden gereflecteerd zullen ze
echter ook nog vér reiken en dat maakt de ontvangst ’s avonds weer moeilijk
doordat er dan zovéél ver weg gelegen zenders doorkomen.
Hoe korter de golflengte hoe groter de dode zone. De golven van 200 m tot
ongeveer 40 m zijn daarom ook beter geschikt voor grotere afstanden en de
golven van 40 m tot 10 m kunnen door meerdere reflecties de andere kant van de
aarde bereiken maar voor kleine afstanden zijn ze onbruikbaar. De wereld
omroep en de zendamateurs maken veel gebruik van de 20, 15 en 10 m banden
voor de communicatie met andere werelddelen. Men gebruikt dan gerichte
antennes met een horizontale bundel om de afstand tot de eerste reflectie tegen
de ionosfeer groot te maken; tevens is dan de invalshoek klein. De golven
kaatsen via grote sprongen tussen aarde en ionosfeer en verliezen daardoor
weinig van hun sterkte.
Golven beneden de 10 m kunnen niet meer betrouwbaar voor lange-afstandscommunicatie worden gebruikt omdat ze alleen onder zeer gunstige omstan
digheden worden gereflecteerd. De 2-m zendamateurs reiken onder normale
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omstandigheden tot iets voorbij de radio-horizon; voor grotere afstanden zijn
speciale condities nodig.
Fading
Aangezien de radiogolf over een breed gebied de ionosfeer raakt zullen er
meerdere reflecties ontstaan die langs verschillende wegen de ontvanger
bereiken (afb. 116). De veldsterkte zal dan worden bepaald door de resultante
van de diverse gereflecteerde golven waarbij de onderlinge faseverhoudingen en
sterkteverschillen een rol spelen. Er ontstaan interferentieverschijnselen die
toename en afname van de veldsterkte tot gevolg hebben hetgeen zich
manifesteert in geluidssterktevariaties. Er zijn langzame en snelle fadingen die
variëren van enkele minuten tot tientallen seconden, afhankelijk van de variaties
in de ionosfeer. Dit verschijnsel heet interferentiefading. De ontvangers worden
altijd uitgerust met een automatische volumeregeling die de geluidsterkte
enigszins constant houdt.

ionosfeer

ontvanger

i
(
,

Afb. 116. De golven kunnen de ontvanger via meerdere wegen bereiken.
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Wanneer de ontvanger ongeveer op sprongafstand staat van de zender dan kan
het voorkomen dal de eerste reflectie soms vóór en soms achter de ontvanger
arriveert. De oorzaak ligt in hoogtevariaties van de ionosfeer die variaties in de
sprongafstand ten gevolge hebben. Er ontstaan daar ter plaatse sterktevariaties
in de veldsterkte die we skip-fading noemen. Verder kennen we nog de selectieve
fading die ontstaat als de kritische frequentie erg selectief is zodat de
onderzijband en de bovenzijband van de radiogolf(zie hoofdstuk 20) soms vóór
en soms voorbij de kritische frequentie liggen. En dat manifesteert zich in een
variërende modulatievervorming. Uit het voorgaande blijkt dat de ionosfeer
nogal varieert en om er wat meer stabiliteit in te krijgen heeft men getracht om
met behulp van een satelliet miljoenen kleine metalen naaldjes als een gordel van
8 km dikte en 40 km breedte in een baan om de aarde te laten cirkelen. Maar
helaas waren de resultaten ver beneden de verwachtingen.
Condities
De ionosfeer is een natuurverschijnsel dat door de zon wordt veroorzaakt zodat
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we kunnen verwachten dat er vaak een afwijkend gedrag zal zijn in de wilde
periodes van de zon.
In de eerste plaats hebben we de periodieke ups en downs die regelmatig
terugkomen. Om de elf jaar is er een periode met veel zonnevlekken en een
periode met weinig zonnevlekken, die gepaard gaan met sterke, resp. geringe
uitbarestingen van ultraviolet licht. Tijdens de sterke ultraviolet uitstralingen zal
de D-laag overdag, vooral in de equatoriale gebieden, sterk worden geactiveerd
hetgeen merkbaar is door krachtige ontvangst op de lange- en middengolven.
Daarentegen worden de kortere golven meer verstrooid en geabsorbeerd zodat
de lange-afstandcommunicatie dreigt te mislukken, ’s Nachts echter kan dan
door de sterkere E-laag juist weer een extra goede overdracht worden verwacht.
Soms worden door de zon grote hoeveelheden geladen deeltjes naar de aarde
gezonden, die door het aardmagnetisme naar de polen worden gedreven. Zulke
zonuitbarstingen gaan gepaard met het bekende poollicht of noorderlicht en met
magnetische stormen, maar ook met een extra E-laag, die we de sporadische
E-laag noemen (Es).
Zendamateurs op 2 m en kortere golven maken daar vaak gebruik van om via
het noorderlicht grote afstanden te overbruggen.
Zo’n sporadische E-laag kan ook ontstaan dooreen meteorietenregen. Wanneer
de meteorieten met grote snelheid door de dampkring gaan worden ze zó sterk
verhit dat ze plaatselijk voor extra ionisatie zorgen. Het kan dan zelfs
voorkomen dal de kritische frequentie tot 100 MHz (3 m) stijgt waardoor
sommige FM zenders op grote afstand hoorbaar worden.
De laatste jaren heeft men ontdekt dat bij het lanceren van satellieten de
ionosfeer kan worden beschadigd door de grote hoeveelheden waterdamp die bij
de verbranding van waterstof vrijkomen. Op die plaatsen neemt de ionisatie dan
sterk af waardoor het hele radioverkeer ontregeld kan raken.
Uit het voorgaande blijkt wel dat er vele factoren zijn die de voortplanting van
radiogolven gunstig of ongunstig kunnen beïnvloeden. In radiokringen wordt
dit samengevat onder de verzamelnaam condities die van uur tot uur kunnen
veranderen.
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19. Storingen

Het signaal dat de ontvangantenne binnenkomt bestaat uit de elektromag
netische golf van de gewenste zender en vele stoorsignalen.
Het is duidelijk, dat voor goede ontvangst de verhouding tussen deze twee groot
moet zijn ten gunst van de rdiogolf. De stoorsignalen zijn onder te verdelen in:
1.
2.
3.
4.
5.

Atmosferische storingen
Kosmische storingen
Ontvangerruis
Interferentie met andere zenders
Storingen van apparaten, machines, motoren, schakelaars, diathermie-apparaten, lasapparaten, hoogspanningslijnen, industriële ovens (hoogfrequentovens), trams, auto’s, TL-buizen enz., samengevat onder de Engelse uitdruk
king: ‘Manmade noise’

Naar hun aard kan men de storingen verdelen in 2 soorten:
1. Storingen, die hel karakter van ruis hebben
2. Alle andere storingen.
Ruis
De eerste 3 soorten van storingen geven de indruk van ruis, waarvan de eigen ruis
van de ontvanger gewoonlijk de laagste is.
De atmosferische storingen zijn voor een groot deel te wijten aan elektrische
ontladingen, die zich voordoen over de gehele wereld in de ruimte tussen
aardoppervlak en ionosfeer. De kosmische storingen geven een ruis, die
afkomstig is van de diverse hemellichamen.
Bij ontvangst van radiosignalen met relatief lange golflengten, zoals de
omroepgolven, die zich goed door de ionosfeer laten reflecteren, zijn de
atmosferische storingen aanzienlijk meer dan bij korte golven, die niet door de
ionosfeer worden gereflecteerd. De grens ligt ongeveer bij 50 M Hz. De storingen
beslaan meestal een groot frequentiegebied, waarvan het gedeelte dat door de
ionosfeer ‘gevangen’ blijft, vele malen tussen aarde en ionosfeer wordt gereflec
teerd en ruis in de ontvanger veroorzaakt.
Ontvangers die zijn afgestemd op frequenties boven de 50 MHz zullen meer last
hebben van kosmische ruis, omdat de ionosfeer deze frequenties beter doorlaat.
De atmosferische en de kosmische ruis veroorzaken een ruisspanning die vaak
vele malen groter is dan die van de eigen ruis van de ontvanger.
Afb. 117 geeft een indruk van de diverse stoorniveaus.
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veldsterkte

Afb. 117. Radiostoringen en hun oorsprong.
De veldsterkte is uitgezet alsfunctie van defrequentie, gemeten bij een bandbreedte van
10 kHz. De krommen a en b geven de storingen, die ontstaan door atmosferische
ontladingen, waarbij de kromme a het gemiddelde stoorniveau geeft tijdens de dag. en de
kromme b tijdens de nacht. Deze laatste laat duidelijk de ongunstige invloed van de
ionosfeer zien.
Uil het verloop van kromme a blijkt de ionosfeer overdag de golven tussen 3 en 40 MHz
vrij sterk te reflecteren, waardoor de storingen in dit gebied 'gevangen' blijven tussen
ionosfeer en aarde. De krommen c en d geven het niveau van 'man-made noise’ voor
sleden resp. dorpen. Kromme e geeft de kosmische ruis die de ionosfeer passeert.
Krommefis de gemiddelde ontvangerruis omgerekend in veldsterktes bij gebruik van een
normale 2 k-dipool antenne.

Interferentie van zenders
Worden er twee of meer zenders door de ingangskringen van de ontvanger
doorgelaten, dan zal een interferentie ontstaan die zich manifesteert als een toon,
die gelijk is aan het verschil tussen de frequenties van de twee draaggolven. Deze
verschiltoon of interferentietoon kan zeer hinderlijk zijn en de ontvangst van de
gewenste zender benadelen. Grotere selectiviteit van de ontvanger of richteffect
van de ontvangantenne kan hierin verbetering brengen.
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Man-made noise
In dicht bevolkte gebieden kan deze storing aanzienlijke veldsterktes aannemen.
In het algemeen blijkt dat ze een veld produceert, waarvan de elektrische
veldsterkte groter is dan de magnetische (dit kan alleen het geval zijn op niet al te
grote afstand van de storingsbron). Daarom zal een magnetische ontvanganlenne (ferroceptor) vaak minder van deze storingen opvangen dan een gewone
draadantenne.
Is de storingsbron te vinden, dan doet men verstandig deze met behulp van
ontstoringscondensatoren te ontstoren. Afb. 118 geeft een schema voor het
ontstoren van een elektromotor met commutator (bepaalde wisselstroommotoren zonder commutator storen niet).

en C2 ontstoringscondensatoren
0.1 ó 0.5 pF

i

o-

Voeding

<-f

Motor

C2

Afb. 118. Ontstoring van een motor met commutator.

o

Onderstaande tabel geeft de veldsterkte van een zender die nodig is om een goede
ontvangst te waarborgen in diverse gebieden, waarmee men dus voldoende
boven het stoorniveau van de omgevingen van atmosferische storingen uitkomt.
Gebied
Stads- of fabrieksterrein
Stad met kantoren
Dorpen met 2500-10 000 inwoners
Dorpen met minder dan 2500 inwoners
Platteland
Zeer eenzame gebieden

Vereiste veldsterkte
10-50
mV/m
2-10
mV/m
mV/m
2
0,5
mV/m
0,1-0,4 mV/m
0,1
mV/m
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20. Moduleren van de draaggolf

Een radiozender heeft gewoonlijk ten doel informaties over te brengen. Dit kan
door het geven van morsetekens, waarbij dan de radiogolf met behulp van een
seinsleutel wordt in-en uitgeschakeld. Indien het gaat om een overdracht van
spraak, muziek of televisiebeelden, wordt, volgens de meest gebruikelijke
methode, de radiogolf in sterkte gevarieerd in het ritme van het betreffende
signaal: moduleren van de draaggolf, oftewel amplitudemodulatie.
Modulatiediepte
In afb. 119 is een draaggolf getekend waarvan de linkerhelft ongemoduleerd is
en de rechterhelft is gemoduleerd met een toon.
Is de amplitude van de draaggolf A0en de amplitude van de modulatietoon A
dan noemt men de verhouding tussen A en A 0 de modulatiediepte

A„,
Aq

AtyT

f

4>

Ongemoduleerde
draaggolf

Gemoduleerde
draaggolf

Afb. 119.

De modulatiediepte k wordt meestal uitgedrukt in percenten.
Zijbanden
Met behulp van de goniometrie kan worden bewezen dat een met een toon
gemoduleerde draaggolf bestaat uit drie trillingen:
1. Een trilling met de eigenfrequentie van de draaggolf en met een amplitude A G.
2. Een trilling met een frequentie, die gelijk is aan het verschil tussen
draaggolffrequentie en modulatiefrequentie en met een amplitude AJ2.
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3. Een trilling waarvan de frequentie gelijk is aan de som van de draaggolffrequentie en de modulatiefrequentie, eveneens met een amplitude A„,I2.
Deze twee bijkomstige frequenties, die aan beide zijden van de draaggolf liggen,
noemt men zij banden.
In afb. 120 is een draaggolf getekend met de frequentie/0en de amplitude A 0. De
beide zijbanden, veroorzaakt door de modulatietoon
staan er naast en
hebben frequenties van fQ - fm en fQ +

^0

Am

Am

i

Afb. 120. Zijbanden van de gemoduleerde draaggolf.

fo

fo-fm

fo+ i/n

Vervorming

Is de modulatietoon niet zuiver sinusvormig, dan zullen er harmonischen in
aanwezig zijn met frequenties, die gelijk zijn aan een geheel aantal malen de
toonfrequentie zelf. Meestal wordt de amplitude bij hogere harmonischen
kleiner d.w.z. de 5de harmonische zal veel zwakker zijn dan bijv. de 2de.

A0
grondtoon

/

Am

2e harm.
r 3* harm.
r 4« harm.
T I r 5« harm.

I 1 I
Afb. 121. Zijbanden van een toon met
harmonischen.

'o
30.000Hz

f

In afb. 121 zijn de harmonischen in de zijbanden getekend. Het betreft hier een
zenderfrequentie f0. Deze is gemoduleerd met een toon van 3000 Hz die zo sterk
is vervormd, dat er vijf harmonischen in voorkomen. De totale frequentieband
van de zender bedraagt nu 30 000 Hz en kan storend zijn bij ontvangst van
zenders met draaggolven die er vlak naast liggen.
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Een dergelijke vervorming kan vóórkomen bij overmodulatic, waarbij de
verhouding A,JA 0groter dan I wordt, of het kan zijn dat de modulator van de
zender niet goed functioneert.
Voor goede ontvangst moet er dus naar worden gestreefd de vervorming tot een
minimum te beperken en de modulatiediepte zo groot mogelijk te maken. Beide
komen de verstaanbaarheid ten goede.
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Tienduizenden mensen maken gebruik van de 27 megahertz
communicatie-apparatuur...
Modelbouwers besturen met behulp van een zender vliegtuigen,
boten en auto's...
De omroepen brengen programma's die op elke plaats in het
verzorgingsgebied zijn te ontvangen...
Al deze toepassingen - van spel tot ruimtevaart - hebben één ding
gemeen: het gebruik van radiogolven.
We zijn er tegenwoordig al zó aan gewend dat dit allemaal mogelijk
is, we weten eenvoudig niet beter. Maar hoe het nu eigenlijk
precies in zijn werk gaat, is tot op heden voor menigeen een raad
sel. De literatuur hierover is vaak te wiskundig of te beknopt.
Daarom heeft de auteur getracht een boek te maken waarin het
onderwerp radiogolven compleet wordt behandeld en waarbij het
logische verhaal met een klein beetje algebrakennis is te volgen.

oliotheek Ned
ISBN 90 20113

I

